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Seda ALKIM

Genel Yayın Yönetmeni

Değerli Okurlar;

Tarihimizin en büyük ve kapsamlı 
çağdaşlaşma hamlesi olan 
Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve 
atılımlar ile Türk insanının ufkunu 
genişletmiş, ekonomik, sosyal ve 
siyasal yaşantımıza görülmemiş bir 
dinamizm kazandırmıştır.

Onun için Cumhuriyet’i;

Bilmek yetmez, öğretmek gerek…

Anlamak yetmez, anlatmak gerek… 

Sevmek yetmez, sevdirmek gerek…

Yaşamak yetmez, yaşatmak gerek…

Bu duygu ve düşünceler 
ışığında herkesin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, 
Cumhuriyetimizin kurucusu olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, tüm şehit ve 
gazilerimizi minnet ve şükranla 
anıyorum.

Hayatı yakalayabilmek, sevgiyi 
hissetmek, birlik ve dayanışma 
duygularıyla umutlarımızı gerçeğe 
dönüştürmek üzere… 

Hoşça kalın…

 ADEM CEYLAN  ŞEKİB AVDAGİÇ

ASIM YILDIRIM  LUMİERE KARDEŞLER 

Kocaeli sanayisinin 
hareket sahası

Kontağı yeni nesil 
OSB’ler çevirecek

Trilye – Gölyazı Sanatın 7. Harikası

32 38

54 52
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MURAT ÇÖKMEZ

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir 

İstanbul Anadolu Yakası OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Bölge Müdürlüğü olarak 
bölgemize basamak atlatacak yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Katılımcılarıyla büyüyen bir sanayi bölgesi 
olma misyonumuzla, yatırımcılarımızla 
örnek bir OSB olmak için tüm imkanlarımızı 
kullanıyor, geleceğe yönelik fark oluşturan 
proje yatırımlarımızla önemli çalışmalara 
imza atıyoruz.

İlçemize ve bölgemize yönelik çalışmalarla 
ekonomik alanlarda yenilikler sunmaya, 
İstanbul Sanayi Odası’nın bölgemizde 
temsilciliğine yer vermekle devam ediyoruz. 
İAYOSB ve İstanbul Sanayi Odası işbirliğiyle; 
katılımcılarımıza hizmet dünyasının kapısını 
sonuna kadar açıyoruz. Katılımcılarımız 
temsilcilik vasıtasıyla merkez şubeye 
gitmeden yerinde hizmet anlayışıyla belgeleri 
düzenlemek ve onaylamak, ihracatta 
dolaşım belgeleri satış ve onayı, kapasite 
raporu onaylı suret verilmesi, faaliyet belgesi 
düzenlenmesi, ihale durum belgesi, Bağ-Kur 
formları ve denklik belgelerinin onaylanması, 
yerli malı, imalatçı, imalat yeterlilik belgeleri 
düzenlenmesi, Türk malı belgesi satışı ve 
düzenlenmesi ile hizmet ücretleri, üyelik 
müracaatı ve ekspertiz raporları talebine 
kadar birçok konuda hizmet alabilecek.

Sanayi işletmelerinin dirliğini sağlayan Küçük 
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, söz 
konusu kurumun da bölgemizde hizmet 
vermesinin önünü açtık. 

Üniversite-sanayi işbirliği göreve geldiğimiz 
günden bu yana, bizler için daha ayrıcalıklı bir 
noktada bulunuyor. Bu eksende firmalarımızı 
ziyaret ediyor, üniversitelerimizin yetkilileriyle 
görüşüyor ve ekosistemin inşasına vermekte 
olduğumuz katkıyı günden güne artırıyoruz. 

Katılımcılarımıza her zaman en iyi hizmeti 
sunmayı görev edindiğimiz bu yolda, altyapı 
çalışmalarımızda atık su, yağmur suyu, içme 
suyu ve yangın hidrant hattı çalışmalarının 
büyük bir bölümü tamamlandı. Altyapıda 
artık daha güvenli bir sanayi bölgesiyiz. 
Bununla birlikte caddelerimizde asfalt serimi 
çalışmaları da başlatıldı.

Sıkça parmak basıp, çok daha ilerisini 
hedeflediğimiz altyapı çalışmalarımızı, 
hedeflediğimiz o ‘kusursuz çizgiye’ 
ulaştırmadan bizlere dinlenmek yok… 

Her OSB’nin çizdiği bir yol, sahip olduğu 
idealler var. Bizlerin de ideali; bölgemize 
hak ettiği değeri kazandırmaya devam 
etmek ve Türkiye ekonomisinin atılımlarını 
sürdürmesine yardımcı olmaktır. 

Bu sebeple işimizin temeli, bölgemizdeki 
sanayicimizin ne kadar eksiği, talebi ve 
ihtiyacı mevcutsa bunları giderebilmek, 
kendilerine uygun üretim ortamı sunmaktır. 

Fabrikalarımızın istihdamla dolup taşması, 
çalışanlarımızın güne mutlu başlaması, 
ürettiğimiz ürünlerin uluslararası arenada 
konuşulması en büyük temennilerimiz 
arasında.

İstihdamı artırmak, sanayicilerimizin 
sorunlarına çözüm bulmak ve kentin 
ekonomik performansına ivme kazandırmak 
için yeni projelere imza atmaya devam 
edeceğiz.

Şahsım ve yönetim kurulumuz adına bu 
ideallerimizi gerçekleştirmemize vesile 
olmaya devam eden tüm katılımcılarımıza ve 
sizlere teşekkür ediyorum. 
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Dağıtım merkezi 
yenilendi

İstanbul Anadolu Yakası OSB, elektrik 
güvenliğinin altyapısını güçlendirici 
bir çalışmayı daha nihayetlendirdi. 

Bölgesindeki elektrik trafo merkezle-
rini yenileyen İstanbul Anadolu Yakası 

OSB, bu kapsamda eski açık tip hüc-
reler yerine ana dağıtım merkezini de 
kapalı tip hücreler ile donattı, söz ko-
nusu merkezlerin yapısını değiştirdi. 
İAYOSB bünyesindeki 14 adet trafo 
merkezi ve 1 adet dağıtım merkezi 

kapalı tip dağıtım merkezine çevrildi.

“Altyapıda eksiklerimiz 
tamamlanıyor”

İstanbul’un gözde sanayi bölgelerinden 
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB), 
altyapı ve üstyapı için giriştiği hummalı 
çalışmalarına büyük bir hızla devam 
ediyor. Altyapıda kusursuz çizgiyi her 
zaman yakalamaya çalıştıklarını söyleyen 
İAYOSB Bölge Müdürü Ayla Dev; “Katı-
lımcılarımıza her zaman en iyi hizmeti 
sunmayı misyonumuz haline getirdik” 
diyor. 

Asfaltlar seriliyor

Yağmur suyu, atık su, içme suyu, elektrik, 
doğalgaz, telekomünikasyon gibi OSB’yi 
OSB yapan hizmetler için en iyisini sun-
mak gayesinde olan İAYOSB’de, yolların 
güvenliğini ve estetiğini artırmak amacıy-
la asfalt serimi çalışmaları başladı. 

“Kusursuzu yakalayana 
kadar devam”

Atık su ve yağmur suyu kısmi yenilen-
mesi çalışmalarında sona gelmek 
üzere olduklarını belirten İAYOSB 
Bölge Müdürü Ayla Dev, ‘OSB’mi-
zin altyapıda eksiği kalma-
yacak’ mesajı verdi. Dev; 
“İçme suyu ve yangın 
hidrant hattı çalış-

malarının bir kısmı tamamlandı, diğer 
caddelerde ise çalışmalar devam ediyor” 
açıklamalarında bulundu. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB, altyapı ve üstyapı çalışmalarında kat 
ettiği mesafeyi gün geçtikçe büyütüyor. 
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“Endüstriye öncülük ediyoruz”

Bölge sanayicilerini ve ailelerini üniver-
site temsilcileri ve kent protokolüyle 
buluşturan İstanbul Anadolu Yakası OSB 
(İAYOSB), ev sahipliği yaptığı iftar yemeği 
organizasyonunu Tuzla Radisson Blu Ho-
tel & Spa’da yoğun katılımla gerçekleştir-
di. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın 
katıldığı organizasyon, İstanbul Anadolu 
Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez’in 
konuşmasıyla başladı. Çökmez, İAYOSB 
ailesi olarak sanayicilerle buluşmaktan 
ötürü duyduğu mutluluğu; “Şahsım, 
yönetim kurulu arkadaşlarım ve çalışan-
larımız adına, destekleriniz için teşekkür 
ediyor, Ramazan Bayramımızın tüm 
ulusumuza huzur ve barış getirmesini 
diliyorum” kelimeleriyle ifade etti.

Çökmez’den ‘ekip’ vurgusu

Yönetimin davetlilerle tek tek ilgilendiği, 
semazen gösterileri ve müzik eşliğinde 
düzenlenen iftar programında bir araya 
gelen sanayiciler bol bol sohbet edip 
hasret giderdi. “Yönetici arkadaşlarımız 
ve çalışanlarımızla birlikte bir ekip olarak, 
bölgemize hizmet etmek için çalışıyoruz” 
diyen OSB Başkanı Murat Çökmez ise, 
sanayiye bölge olarak sağladıkları katkıla-
rı anlattı. 

“İstanbul’un yükünü 
hafifletiyoruz”

Bölgedeki OSB’lerin İstanbul sanayisine ve 
Türk ekonomisine katkılarını mercek altına 
alan İAYOSB Başkanı Murat Çökmez; “OSB 
Yönetimi olarak inanıyor ve biliyoruz ki; 
İstanbul’un omuzlarındaki sanayi yükünü 
bir nebze de olsa hafifletecek, endüst-
ri kollarının gelişimine öncülük edecek 
potansiyel ve üretim şevki sanayicimizde 
mevcut. Biz sanayiciler ne kadar üretirsek, 
bölgemize ve ülkemize o denli kazandıra-
cağız” şeklinde konuştu. 

“Onlar Türkiye’nin göz bebeği”

İftar organizasyonunda yerini alan Tuzla 
Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, mübarek 
bir akşamda rahmet, bereket ve kurtuluşa 
vesile olan mübarek ayda bulunmanın 
huşusu üzerine yorum yaparak; “Bu güzel 
akşamda sizlerle birlikte olmaktan ve 
mübarek iftar sofrasında dualarınıza ortak 
olmaktan mutluluk duyuyorum. Sanayici-
ler hem istihdam hem ihracat ile ülkemizin 
göz bebeğidir. İstanbul Anadolu Yakası 
OSB’nin genç ve dinamik yönetimini tebrik 
ediyor ve kendilerine teşekkürlerimi sunu-
yorum” açıklamalarına yer verdi. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü, kent protokolünü 
ve sanayicileri muhteşem bir iftar organizasyonunda 

bir araya getirdi. OSB Başkanı Murat Çökmez; 
“İstanbul sanayisini omuzlarımızda yükseltmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

İftar organizasyonu Tuzla Belediye 
Başkanı Şadi Yazıcı’nın katılımlarıyla 
gerçekleşti. 

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı

 İstanbul Anadolu Yakası OSB Başkanı 
Murat Çökmez

İstanbul Anadolu Yakası yönetimi, bölge 
sanayicileriyle iftar organizasyonunda 
bir araya gelme fırsatı yakaladı. 



BÖLGESINAİ11



BÖLGE SINAİ 12

Anadolu Yakası’ndan 
‘verime’ mercek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimli-
lik Genel Müdürlüğü’nden Danışmanlık ve 
Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Mustafa Kemal 
Akgül eğitmenliğinde, Marmara Üniversi-
tesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cem Çağrı Dönmez 
ve İnovasyon-Teknoloji Transfer Ofis Yö-
neticisi Vedat Güçler’in katılımıyla İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Bölge Müdürlüğü top-
lantı salonunda “Bölgesel Verimlilik Artırma 
Projeleri” konulu seminer düzenlendi.

OSB uygulamalarına 
rağbet 

Toplantıda Verimliliği Artırma Projeleri 
(VAP), bölgesel VAP uygulamalarının tanımı, 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve-
rimlilik konusundaki çalışmaları ve Üretim 
Reform Paketi ele alınırken, bölgesel VAP 
uygulamalarında üniversite ve kamu işbir-
likleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği bölümünün örnek 
OSB-VAP uygulamaları hakkında bilgiler 
paylaşıldı. 

Sanayi işletmelerine verim aşısı

Verimliliği destekleyici politika ve strateji-
lerin yaygınlaşması gerektiğinin belirtildiği 
toplantıda gerçekleştirilen sunumda, 
VGM’nin sanayi işletmelerinin verimliliğini 
artırma misyonuna vurgu yapıldı. Sürdü-
rülebilir sanayi anlayışıyla, kaynaklarda 
verimi gözetmenin çabasında olan VGM, 
üretimde verimliliğin artırılması kapsa-
mında KOBİ’lere ve OSB’lere düşen roller 
üzerine de hatırlatmalarda bulundu. 

Verim projeleri anlatıldı

Temiz üretimin altını çizen uzmanlar, 
Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2015-
2018)’nın yürürlüğe girdiğini, Sanayide 
Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlen-
mesi Projesi’nin devam ettiğini, KOBİ’lerin 
Verimliliğini Artırma Projesi (KOBİVER)’nin 
Ankara, Konya, Kayseri, Denizli, Gazian-
tep, Kocaeli illerinde devreye girdiğini ve 
Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Ha-
ritaları Projesi’nin start aldığını hatırlattı. 

Verimlilik, İstanbul Anadolu Yakası OSB’de tüm ana hatlarıyla ele alındı. 
Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün fonksiyon ve hizmetlerinin masaya 

yattığı toplantıda OSB’lerdeki uygulamalara da vurgu yapıldı. 

Türk 
Telekom’dan 

işbirliği ziyareti 
İstanbul Anadolu Yakası OSB 

(İAYOSB), Türk Telekom Anadolu 
Yakası Bölge Müdürlüğü yetkili-

lerini bölgesinde ağırladı. OSB’ye 
yapılan ziyarette yeni işbirlikleri ve 

projelerle ilgili istişarelerde bulu-
nuldu. İAYOSB Bölge Müdürü Ayla 
Dev’in katıldığı toplantıda, OSB’nin 
telekomünikasyon altyapısı ve bu 

bağlamda devreye alınan çalışma-
lar da masaya yatırıldı. Ziyarette, iki 
kurum arasındaki potansiyel işbir-
liklerine daha fazla kapı aralanaca-
ğı konusunda ortak görüş bildirildi.



BÖLGESINAİ13

Sanayiciye jet hizmet

Üyelerine daha hızlı ve yerinde hizmet 
sunmak için kolları sıvayan İstanbul 
Anadolu Yakası OSB (İAYOSB), Bölge Mü-
dürlüğü binasında İstanbul Sanayi Odası 
(İSO)’nın temsilciliğine yer verdi. Yapılan 
işbirliğiyle, üye sanayiciler merkeze git-
meden Bölge Müdürlüğü’nde birçok oda 
hizmetini alma imkânına erişecek.

Belge düzenlemelerinde 
uzman eli

İAYOSB ve İSO işbirliğiyle üye sanayicile-
re pek çok hizmet verilecek. Sanayiciler 
oda üyelik işlemlerine ilişkin tüm mü-
racaatlarda, kapasite raporu müracaat 
kabulünde, muhtelif ekspertiz raporları 
(geçici ihracat, geçici ithalat, fiili tüketim, 
fire, taahhüt kapatma vb.) müracaatların-
da, kapasite raporu onaylı suret verilme-
sinde, İngilizce ve Türkçe oda sicil kayıt 
suretli faaliyet belgesi düzenlenmesinde, 
İhale Durum Belgesi, İmalat Yeterlilik 
Belgesi ve İmalatçı Belgesi düzenlenmesi 

konularında nitelikli hizmet alabilecek. 

Türk Malı Belgesi 
düzenlenebilecek

AB-IPA projeleri kapsamında kullanılan 
Türk Malı Belgesi (IPA) Satışı ve Düzen-
lenmesi, İhracatta Dolaşım Belgeleri 
Satış ve Onayı (Menşe Şahadetnamesi, 
A.TR, EUR.1, FORM A vb.), Muhtelif onay 
işlemleri (Fatura, Bağkur formları, denk-
lik-ustalık ve kalfalık, vize için konsolosluk 
yazıları vb.), oda aidat tahsilatı ve sana-
yici kimlik kartı başvuru kabulü ve kart 
teslimi konularında sorunlarına çözüm 
bulabilecek. 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) hizmet 
birimi adresi: İstanbul Anadolu Yakası 
OSB Bölge Müdürlüğü Aydınlı Mah. Gazi 
Bulvarı 5.Sokak No: 2 Tuzla – İstanbul 
Telefon numarası: (0 216) 593 00 78
Belgegeçer numarası: (0 216) 593 00 
79.

İstanbul Sanayi Odası’nın İstanbul Anadolu Yakası OSB bünyesinde 
temsilciliği açıldı. Artık, sanayiciler daha hızlı hizmet alabilecek.

Medicalpark 
İAYOSB’de
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İA-
YOSB), Medicalpark’a ev sahipliği 
yapacak. İAYOSB ve Medicalpark 
Hastaneler Grubu işbirliğiyle, İAYOSB 
Bölge Müdürlüğü’nde Medicalpark 
Hastaneler Grubu temsilcilik noktası 
açıldı. Ortak proje kapsamında, bölge 
sanayicilerine yerinde hizmet sunmak 
düşüncesiyle, sağlık hizmetleriyle OSB 
arasında köprü oluşturuldu.

İSO temsilciliği İAYOSB’de açıldı:
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İAYOSB’de 
bayram 

kahvaltısı
İstanbul Anadolu Yakası OSB, bölge 
çalışanları kahvaltı organizasyonun-

da buluştu. Bayram tatili öncesi 
çalışanlarıyla bir araya gelmek 

isteyen İstanbul Anadolu Yakası OSB 
(İAYOSB) Bölge Müdürlüğü, tüm per-

soneliyle motivasyon kahvaltısında 
bir araya geldi. 28 çalışanın katıldığı 
kahvaltıda, aile sıcaklığının her daim 

hissedildiği çalışma ortamında başa-
rının temelini birlik ve beraberliğin 

oluşturduğu bir kez daha hissedildi.

KOSGEB temsilcilik açacak
KOBİ’lerin çözüm ortağı KOSGEB, İstanbul 
Anadolu Yakası OSB bünyesinde temsilcilik 
kuracak. Önemli kurum ve kuruluşları bün-
yesinde toplayarak, bölge katılımcılarına 
eksiksiz ve hızlı hizmet ulaştırmayı amaçla-
yan İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB), 
yakın zamanda işletmeleri büyüten bir 
platformun daha temsilciliğine kavuşacak. 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOS-
GEB) ile yapılan ikili görüşmeler neticesin-
de İAYOSB’de kurumun temsilciliğin yer 
alması ile ilgili süreç olumlu sonuçlandı. 
Çok yakında KOSGEB hizmet binası, OSB 

bünyesinde hizmete girme çalışmalarına 
başlamış olacak. 

Akademi, sanayiyle buluştu

Sanayi-akademi işbirliği kapsamında 
bünyesindeki FESTO firmasıyla bir araya 
gelen İstanbul Anadolu Yakası OSB, 
firma ziyareti kapsamında yeni projeler, 
işbirlikleri ve Endüstri 4.0 çerçevesinde 
firma yetkilileriyle görüş alışverişinde 
bulundu. Fikir paylaşımlarının yapıldı-
ğı toplantıda, FESTO’nun düzenlediği 
eğitimlerin öğrencilere sağladığı fayda 
üzerine duruldu. Ayrıca FESTO yetkili-
lerinin yüksek lisans öğrencilerine ders 
ve staj imkanı tanıması gibi konular da 
neticeye bağlandı. 

Gedik Üniversitesi katıldı

İAYOSB Kurumsal İletişim Birim Sorum-
lusu Seda Alkım’ın katıldığı ziyarette, 
Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Mekatronik Mühendisliği Dekan V. Prof. 
Dr. Sunullah Özbek, Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Savaş Dilibal, FESTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Türüdü, Üretim 
ve Tesis Müdürü Melih Kılıçoğlu, Didaktik 
Eğitim Sistemleri Müdürü Doğan Ercan, 
Genel Müdür Alpay Özkan ve Müşteri 
Hizmetleri Müdürü Fikret Kemal Akyüz 
yerlerini aldı. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB’nin başarılı firmalarından FESTO’yla, 
üniversite- sanayi işbirliği kapsamında bir araya gelindi.
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İSO’nun devlerinden 
büyüme güvencesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üyesi olan 
600’ü aşkın uluslararası sermayeli firmayı 
“Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üre-
tenler” konulu toplantıda Başbakan Yar-
dımcısı Mehmet Şimşek, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekci ile buluşturdu. 
Ankara temasları nedeniyle toplantıya vi-
deo konferans ile katılan Başbakan Binali 
Yıldırım aynı zamanda tüm Türkiye’de 
yayınlanan konuşmasında bu toplantıyı 
düzenlediği için İstanbul Sanayi Odası 
Başkanı Erdal Bahçıvan’a teşekkür etti. 
Yıldırım, iş dünyasına “Demokrasimiz de 
ekonomimiz de sapasağlam ayaktadır” 
mesajını verdi. Toplantıya, İstanbul Ana-
dolu Yakası OSB Başkanı Murat Çökmez 
de katıldı. 

Sanayicilik sevda işi

Başbakan Binali Yıldırım; “Sanayi sektörü 
Türkiye’nin lokomotifidir. Sizler istihdam 
oluşturuyorsunuz. Ülkemizin değerine 

değer katıyorsunuz. Size yapılan her tür-
lü destek fazlasıyla yerini buluyor. Sanayi 
meşakkatli bir iş. İmalat imkanının gittik-
çe zorlaştığı şartlarda böyle bir işe talip 
olmak bir sevda işidir. Bir işin ürününü 
gördüğünüz zaman çektiğiniz bütün 
sıkıntıları unutursunuz. 2023 hedeflerini 
taşıyacak bir sektör olarak sanayi sek-
törünü görüyorum. Sanayi sektöründe 
sanayi 4.0’a geçiş sürecini de ıskalama-
mak gerekir. 2023 hedefleri yakalamak 
istiyorsak sanayi devrimini bilişim ve 
teknoloji ile birlikte düşünmek gerekiyor” 
dedi. Turkuaz kart ve yeşil pasaport için 
çalışmalar yaptıklarını belirten Yıldırım; 
“Kare kodlu çek ve çeki ödemeyenler için 
yeni baştan düzenleme yapıyoruz. Eko-
nomimizin gelişmesi için yeni istihdam 
alanlarının oluşması için gereken her 
çalışmayı yapacağız. Aranızda yıllardır 
Türkiye’de yatırım yapan küresel yatırım-
cılar var. Bunların bilincindeyiz” dedi. 

İstanbul Sanayi Odası, üyesi olan küresel ölçekli 
dev firmaları “Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” 

toplantısında bir araya getirdi. Firmalar, büyüme yarışına tam gaz 
destek vereceklerinin mesajını verdi. 

Murat Çökmez’ in katıldığı toplantıda dev sinerji:

“Ekosistem 
kuruyoruz”

Çökmez, Ali 
Koç’la buluştu

Toplantıda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek ise, 
ekonomide var olan yapısal sorunla-
ra rağmen ekonominin temellerinin 
sağlam olduğunu ifade etti. Şimşek; 
“Bizim bir yapısal reform gündemimiz 
var. Katma değer üretimi için Ar-Ge 
yapmamız ve bir ekosistem oluştur-
mamız lazım. Bunun için teşvik paketi 
yaptık. Kalkınma Bankasını yeniden 
yapılandırıyoruz. Patent Kanunu Mec-
lis’te. İnşallah muhalefet ile birlikte bu 
temel yasayı da geçiririz” açıklamaları-
na yer verdi. 

Toplantıya katılım sağlayan İstanbul 
Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Başkanı 
Murat Çökmez, İSO toplantısında 
iş dünyasının önde gelen isimlerin-
den Ford Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi bir 
fotoğraf veren ikiliye İAYOSB Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali 
Fincan eşlik etti.
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Mutlu yıllar size!

Taksi durağı tam gaz

İstanbul Anadolu Yakası OSB, çalışan-
larının yaş günlerini unutmadı. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB (İA-
YOSB) Bölge Müdürlüğü ailesi, Bölge 

Müdürlüğü çalışanlarının doğum 
günlerini kutladı. İAYOSB Bölge Mü-

dürü Ayla Dev’in katıldığı doğum günü 
kutlamalarında tüm çalışanlar bir 

araya geldi. Pasta keserek mum üfle-
yen personel, mutluluklarını fotoğraf 

karelerine yansıttı. 

OSB çalışanlarının ve bölgeyi ziyaret eden 
misafirlerin ulaşım sıkıntısını çözmeyi 
hedefleyen İstanbul Anadolu Yakası OSB 
(İAYOSB), devreye aldığı taksi durağıyla 
büyük bir talebi karşılamış oldu. Bölge ula-
şımındaki büyük eksikliği gideren İAYOSB 
Taksi Durağı büyük bir titizlikle misafirle-
rine hizmet vermeye devam ediyor. Taksi 
hizmetine 0545 575 00 01 ve 0545 613 
00 01 numaralarından ulaşılabiliyor. 

Dualar Anadolu Yakası’ndan 
yükseliyor

Yalnızca üretimin konuşulduğu bölge-
ler olma misyonundan OSB’lerin uzun 
zamandır uzaklaştığının bilincinde olan 
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB), 
bölge sanayicilerinin temel ihtiyaçlarına 
da yanıt veriyor. OSB sınırları içerisinde 
yer alan ve mülkiyeti yine OSB’ye ait 
olan İstanbul Anadolu Yakası OSB Camii, 
7229 ada 10 numaralı parselde çalışan-
ların ibadet ihtiyacına cevap veriyor. 

4 yıldır hizmette

4 bin 414 metrekare arsa üzerine inşa 

edilen ve 2012’de ibadete açılan İstanbul 
Anadolu Yakası OSB Camii’nde, artan ta-
lebi karşılamak adına yakın zamanda 750 
metrekarelik alan daha renove edilerek 
kullanıma açılmıştı. 

Kamelyalı Camii

Aynı anda 2 bin 500 ila 3 bin kişinin 
namaz ibadetini yerine getirebildiği 
Camii’ye kamelya da yaptırıldı. Bölge sa-
nayicisinin ve Tuzla Belediye’sinin emek 
ve fedakarlıklarıyla yaptırılan kamelyalar 
ile Camii’nin estetiği daha da yükseldi. 

İstanbul Anadolu Yakası OSB Camii, 3 bin kişinin ibadet ihtiyacına 
ferah mimarisi ve estetik görüntüsüyle layıkıyla cevap veriyor. 
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Basında İAYOSB

Bünyesindeki büyüklü küçüklü tüm sanayi 
tesisleriyle üretimde katma değer oluştur-
mayı vizyon edinen İstanbul Anadolu Yakası 
OSB (İAYOSB), yazılı basının gündeminde 
önemli bir yer teşkil etti. Bölgedeki geliş-
me ve haberleri sayfalarına taşıyan iş ve 
endüstri camiasının önemli yayın organları, 
dinamik sanayi bölgesi İAYOSB’nin sergile-
diği büyümeden okurlarını haberdar etti. 

İSO faaliyetleri yankı buldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın başlamış 
olduğu bölgesel etkinlikler kapsamında, 
İAYOSB ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Mü-
dürlüğü’nün katılımı ile İAYOSB bünyesinde 
düzenlenen toplantı, İSO’nun basınında 
kendine yer buldu. İAYOSB Başkanı Murat 
Çökmez’in Tuzla bölgesinin ülke ekono-
misine sunduğu katkıları içeren ve sanayi 
firmalarına sunduğu artıları değerlendiren 
yorumuna yer verildi.
İSO’nun bölgeye açılan temsilciliğinin en 
geniş hizmet ağına sahip olacağını dile ge-
tiren Başkan Murat Çökmez’in açıklamaları 
büyük ses getirdi. 

Yönetim dinamizmi 
manşetlere çıktı

Kobiefor’un 2016 Mayıs sayısında yayımla-
nan bir haber de, İAYOSB Başkanı Murat 
Çökmez’in 2016 yılına yönelik büyüme 
eksenli temennilerini işledi. Haberde örnek 
OSB olma yolundaki sanayi üssüyle ilgili 

yorumlarına yer verilen Başkan Murat Çök-
mez, İAYOSB’nin altyapı, üstyapı, ulaşım gibi 
kalemlerde gösterdiği ilerlemeyi belirterek 
‘başarımız sanayicimizin’ mesajını verdi. 
Yeşil alan estetiğiyle dikkat çeken İstanbul 
Anadolu Yakası OSB’nin sosyal donatı alan-
larıyla da bölge katılımcısı için cazibe üssü 
olduğunu belirten Murat Çökmez, modern 
sanayiye dönük görüş ve düşünceleriyle yer 
aldığı sayfalarda, üniversitelerle kurdukları 
işbirliklerine de geniş ölçüde yer verdi. 

İş semineri sayfalara taşındı

İAYOSB bünyesinde gerçekleştirilen, işçi ve 
işveren haklarının yanı sıra, sosyal haklar ve 
tazminat gibi konularda sanayicilere verilen 
“İş Yargısında Uzlaşma Kültürü, İspat Yükü 
ve Deliller” konulu bilgilendirme semineri 
de Mercek Haber’in yazılı basınında kendi-
ne yer buldu. 

Başkan Çökmez’den ipuçları

Sanayi Gazetesi’nin Ramazan Bayramı’na 
özel çıkardığı ekte modern sanayileşmenin 
ana hatlarını ele aldığı görüş ve düşün-
celeriyle yer alan İAYOSB Başkanı Murat 
Çökmez, aynı yayın organının haftalık gaze-
tesinde sıkça manşetlere taşındı. 
Üniversite-sanayi işbirliği ve ihracat başa-
rısının yanı sıra, kalkınma yöntemleriyle de 
habere konu olan OSB’nin Başkanı Murat 
Çökmez, inşa ettikleri yeni yönetim modeli-
ni de Sanayi Gazetesi’ne anlattı. 

Genç ve dinamik yönetimiyle farkını bulunduğu tüm platformlara hissettiren 
İstanbul Anadolu Yakası OSB, yazılı basının gözde isimlerinden oldu…



MAKALE SINAİ 18

Dr. Serhat ÖZTÜRK

KOSGEB destek programları

KOSGEB, 
girişimcilere, 

kuluçka 
merkezlerine, 

KOBİ’lere ve Ar-Ge 
şirketlerine 

muazzam 
destekler sağlıyor. 

KOSGEB yeni dönemde girişimcilere, 
KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek 
kuruluşlarına geri ödemeli ve geri ödeme-
siz olmak üzere; 
1- Genel Destek Programı, 
2- KOBİ Proje Destek Programı, 
3- KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Prog-
ramı, 
4- Tematik Proje Destek Programı, 
5- Girişimcilik Destek Programı, 
6- Ar-Ge, Inovasyon ve Endüstriyel Uygula-
ma Destek Programı, 
7- TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım 
ve Pazarlama Destek Programı
8- İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı, 
9- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek 
Programı 
10- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hız-
landırıcı Destek Programı
başlıkları altında destekler sağlamaktadır. 
KOSGEB’in bu destek programları dışında, 
işletmelerin; üretim, kalite ve standartla-
rını artırmaları, finansman sorunlarının 

çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası 
düzeyde rekabet edebilmelerini teminen; 
KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönet-
meliği çerçevesinde “Kredi Faiz Destek 
Programları” bulunmaktadır. 2003 yılın-
dan beri KOSGEB; kamu bankaları, özel 
bankalar, katılım bankaları ve diğer finans 
kuruluşları ile yaptığı protokollerle, KOBİ’le-
re kullandırdığı kredilerin faiz/kar payı, 
komisyon vb. giderlerini karşılamaktadır.

1- Genel Destek Programı: Bu destek 
programı ile, ülkenin ekonomik ve sosyal ih-
tiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin payının ve etkinliğinin 
artırılması, rekabet güçlerinin ve düzeyleri-
nin yükseltilmesi, sanayide entegrasyonun 
ekonomik gelişmelere uygun biçimde 
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Destek 
programı 15 alt başlıkta düzenlenmiş olup, 
her desteğe ait üst limit oranları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Destek programının 
toplam üst limiti 470 bin TL’dir.

KOSGEB 

Müdürü

İstanbul Anadolu Yakası 

Yurt İçi Fuar Desteği
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
Tanıtım Desteği
Eşleştirme Desteği
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Danışmanlık Desteği
Eğitim Desteği
Enerji Verimliliği Desteği
Tasarım Desteği
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Belgelendirme Desteği
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
Bağımsız Denetim Desteği
Gönüllü Uzmanlık Desteği
Lojistik Desteği

45.000
20.000*
25.000
30.000
50.000
22.500
20.000
75.000
22.500
30.000**
30.000**
30.000
15.000
15.000
40.000

%50 %60 %70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Genel Destek Programı Destekleri Destek Üst Limiti 1. Bölge 2., 3., 4. Bölgeler 5. ve 6. Bölgeler
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2- KOBİ PROJE Destek Programı: 

Bu program ile, işletmelerde proje kül-
türünün oluşturulması, proje yapabilme 
kapasitelerinin geliştirilmesi ile ulusal ve 
uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke 
ekonomisine sağladıkları katma değerin 
arttırılması amaçlanmaktadır. 

Bu Destek programı ile, işletmelerin 
üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, 
dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve 
finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili 
alanlarda KOSGEB tarafından belirlenen 
dönem ve konularda işletmelerin suna-
cakları projeler desteklenmektedir. 
Destek Üst Limiti: 150 bin TL’dir

3- KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı: 

Bu program ile ülkenin ulusal ve ulus-
lararası hedefleri doğrultusunda, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki 
paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 
rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma 
değerin yükseltilmesi amacıyla Proje Teklif 
Çağrısı kapsamında hazırlayacakları proje-
lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Destek Üst Limiti: 
Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 
TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 
700.000 TL

4-TEMATİK Proje Destek Programı: 

Bu program kapsamında, işletmelerin ve 
meslek kuruluşlarının projelerinin, teklif 
çağrısı yoluyla veya dönemler itibariyle 
desteklenmesi öngörülmektedir.

Program kendi içinde iki alt bileşenden 
oluşmaktadır;

a- Çağrı Esaslı Tematik Program: 

KOSGEB tarafından belirlenen alanlarda 
Tematik program hazırlanarak işletmelerin 
ve/veya Meslek Kuruluşlarının projelerinin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Tematik program belirlenen konunun özel-
liği de dikkate alınarak uygulamaya ilişkin 
çağrı süresi, amaç, hedef, bölge, hedef 
kitle, bütçe, proje süresi, desteklenecek 
proje süresi vb. bilgileri içerecek şekilde ta-
sarlanır. Hazırlanan program hedef kitleye 
duyurularak uygulama süreci başlatılır.

b- Meslek Kuruluşu Proje 
Destek Programı: 

Meslek Kuruluşlarının üyesi olan işletme 
veya girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik ha-
zırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Süresi: 24 aydır. Kurul Kararı ile 12 
aya kadar ek süre verilebilir. 
Program Süresi: 3 yıldır. 
Destek Üst Limiti: 150.000 TL’dir. 

5- GİRİŞİMCİLİK Destek Programı: 

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorun-
larının çözümünün temel faktörü olan 
girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırıl-
ması ile başarılı işletmelerin kurulmasını 
sağlamak amacıyla uygulamaya alınmış-
tır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 
Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme 
Merkezi Desteği (İŞGEM) ile İş Planı 
Ödülü olmak üzere dört destek mo-
dülünden oluşmaktadır.
Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer 
alacak Girişimciler yararlanabilir.
Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 
1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konu-
sunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet 
Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) 
şahıs işletmesinin bulunmaması gerek-
mektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi 
statüsünde kurulmuş herhangi bir işlet-
mede%50’den fazla ortaklığının olmama-
sı gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk 
Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya 
tüzel kişi statüsünde olmalıdır. Girişimci-
nin destek sürecinde; başka bir işletme/
kurum/kuruluşta SGK hükümlerine 
tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. 
Ancak inkübatörlerde yer alacak öğretim 
elemanları için bu şart aranmaz. 

Destek Unsurları Nelerdir?

İşletme Kuruluş Desteği
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, 
Ofis Donanım ve Yazılım Desteği
İşletme Giderleri Desteği

2.000

18.000

30.000

-
60
Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede şe-
hit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.

70
Kadın Girişimci, Gazi, 
Birinci derecede şe-
hit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000

Geri 
Ödemesiz

 DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
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6- Ar-Ge, Inovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı: 

Bu program ile, bilim ve teknolojiye dayalı 
yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta 
ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştiril-
mesini, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya 
hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesini 
teminen araştırma, geliştirme, inovasyon 
ve endüstriyel uygulama projelerinin des-
teklenmesi amaçlanmaktadır.
Destek Üst Limiti: 1 Milyon 500 Bin TL

7- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarla-
ma (TEKNOPAZAR) Destek Programı: 

Bu destek programı ileı, Küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin uluslararasıpazarlarda 
rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik 
bir yapıya kavuşturulmaları için, Ar-Ge, ye-
nilik veya tasarım projeleri sonucunda or-
taya çıkan veya patent belgesi ile koruma 
altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) 
Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürün 
veya prototiplerinin tanıtım ve pazarlan-
masına ilişkin faaliyetlerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.
Destek Üst Limiti: 150 Bin TL

8- İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ 
Destek Programı: 

Bu program ile, KOBİ’lerin ortak tedarik, 
ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak labo-
ratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunu-
mu ve benzeri konular ile orta-yüksek ve 
yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata 
yönelik hazırlayacakları iş birliği-güç birliği 
projeleri desteklenmektedir.

Proje başvurusunda, iş birliği-güç birliği 
amacı ile en az beş işletmenin bir araya 
gelmesi şartı aranır. Projenin, orta-yüksek 
ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleş-
tirilecek olması durumunda ise en az üç 
işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.
Destek Üst Limiti: 1 Milyon 500 Bin TL

9- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Des-
tek Programı : Bu Program ile, Gelişen 
İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” 
ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin;
• Borsa İstanbul (BIST) Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,
• Sermaye piyasalarından fon temin edil-
mesine imkan sağlanması amaçlanmakta-
dır.
 
PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının 
Gelişen İşletmeler Piyasası’nda(GİP) işlem 
görmek üzere halka açılma sürecinde;
• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet 
bedeli,
• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kay-
dına alma ücreti,
• Borsa İstanbul (BIST) Listesine kabul 
ücreti,
• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komis-
yonu,
KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek 
olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tara-
fından karşılanacaktır.
Destek Üst Limiti: 100 Bin TL

10- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 
Hızlandırıcı Destek Programı:

Bu program, Ar-Ge ve inovasyon faaliyet-
leri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik 
ürünlerin uluslararası pazarlarda yer 
alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji 
yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş 
girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer 
alması için, uluslararası kuluçka merkezi 
kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma 
programlarına katılmasını desteklemektir.

Programın Kapsamı
Bu program,
a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 
Programı

b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak 
üzere iki alt programdan oluşur.

a. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 
Programı;
 
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Prog-
ramı’ndan üniversiteler, üniversitelerin bu 
amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji 
geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek 
başına ya da konsorsiyum olarak başvuru 
yapmaları halinde faydalanabilir.
 Destek Oranı, Süresi ve Üst Limi : 3 Milyon 
850 Bin ABD Doları
 b. Uluslararası Hızlandırıcı Programı;
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Uluslararası Hızlandırıcı Programı’ndan 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydala-
nabilir.
Destek Oranı, Süresi ve Üst Limi : 60 Bin 
ABD Doları
Bu destekler, kimlere hangi koşullarda 
veriliyor? 

KOSGEB’den destek alabilmek için önce-
likle destek alacak işletmenin, 19/10/2005 
tarih ve 2005/9617 nolu Küçük Ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri 
Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 
tanımına uygun olması gerekmektedir. 
Buna göre, 250 kişiden az yıllık çalışan 
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 
veya mali bilançosundan herhangi biri 40 
milyon Türk Lira’sını aşmayan işletmeler 
KOBİ statüsünde sayılır. KOBİ statüsündeki 
işletmenin KOSGEB’den destek alabilmesi 
için ayrıca 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “KOS-
GEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve 
Desteklerden yararlanacak küçük ve orta 
büyüklükteki işletmelere ilişkin sektörel ve 
bölgesel önceliklerin belirlenmesi hak-
kında Bakanlar Kurulu Kararında sayılan 
sektörlerden birinde faaliyet göstermesi 
gerekmektedir. Bu iki kriteri yerine getiren 
işletmeler yasal statüsü ne olursa olsun 
KOSGEB’den destek alabilmektedir. 
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ÜRETİM REFORMUNA GERİ SAYIM

Türkiye endüstrisinin politikalarına yön 
veren, sanayinin katma değerini artırıcı 
revizyonlarıyla hem üreticiye hem de 
ihracatçıya yeşil ışık yakan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, SINAİ’ye 
konuştu, ülke genelindeki sınai faaliyetleri 
ve Bakanlığın çalışmalarını mercek altına 
aldı. OSB’lerin katılımcısına sağladığı avan-
tajlar üzerine bilgi veren Türk sanayisinin 
tepe ismi Özlü; “İstihdam, rekabet, altyapı 
ve enerji olanaklarıyla sanayicisine kucak 
açan OSB’lerimiz, sanayimizin bağımsızlık 
bildirisidir. Refah yarınlarımızın ve üretim 
devamlılığımızın teminatı OSB’lerimizdir” 
şeklinde konuştu. Tüm önlemleri Üretim 
Reform Paketi’yle devreye alacaklarını 
belirten Bakan Özlü, özellikle gelişmiş en-
düstri kentlerinde yaşanan ‘alan’ sıkıntısına 
da parmak basacaklarını dile getirdi. 

Sanayinin kazanım sahası

OSB’de üretimde bulunan sanayici 
neler kazanır?

İşletmelerin OSB içerisinde yer alması, 
üretim maliyetlerini azaltmaktadır. OSB’ler, 
pazarlama ve diğer hizmetlerin ediniminde 
kolaylıklar sağlayıcı bir ortam sunmak-
tadır. Bir firmanın nihai ürününün diğer 
bir firma tarafından kullanılması, üretim 
maliyetlerinde azalmalara yol açabilmek-
tedir. Mamul ya da hammaddenin taşıma 
maliyetlerinin azaltılması da önem bir 
konu olup, ulaşım olanakları, taşıma ma-
liyetlerini azaltıcı etkiler yapabilmektedir. 
OSB uygulamalarıyla, bölgesel hammadde 
kaynaklarının aynı yörede işlenebilmesi ya 
da başka bölgelerde gerçekleştirilen ara 
mal üretimlerinin mamul üretime dönüş-
türülmesi ile kırsal ve kentsel ekonomilerin 
canlılık kazanması da sağlanmaktadır. 
Bu bölgelerde işgücü temini, özellikle de 

belirli bir sanayinin geliştiği mekânlarda 
vasıflı işgücü temini kolaylaşmaktadır. 
Girişimcilerin yanı sıra, işgücünün de bu 
bölgelere yönelmesi ile işsizlik sorununa 
da çözüm getirilmektedir. OSB’ler; yatırım-
ların işbirliğiyle yapılmasına, enerji, çevre 
ve ulaşım gibi asgari altyapı şartlarının tek 
bir elden yönetilmesine, üretim maliyetle-
rinin azaltılmasına ve kalite standardının 
yükselmesine zemin hazırlamaktadır. 
Üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde 
yürütülmesi için gerekli olan tek durak ofis 
hizmetlerinin (ruhsat, izin, abonelik) düşük 
maliyetli ve hızlı şekilde verilmesi ve bürok-
ratik engellerin azaltılmasını da sağlamak-
tadır. Ayrıca, OSB’ler ticaret ve finansman 
kuruluşlarını bu bölgelere çekerek gelişen 
ekonomik ortam ile birlikte, sosyo-kültürel 
olanakların da artışına imkân sağlayarak, 
ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı, bölgesel 
dengesizlikleri giderici, kentsel gelişmeyi 
yönlendirici ve çevre koruma amaçlarını 
gerçekleştirici işlevlerini yerine getirmek-
tedir. 
OSB uygulamaları ile OSB’lerde yer alan 
yatırımcılara; yeni yönetim ve pazarlama 
modelleriyle ilgilenmeleri, Ar-Ge faaliyet-
lerine yönelmek suretiyle daha rekabetçi 
olmaları, uluslararası pazarlarda rekabet 
edebilir düzeyde tasarım, pazarlama 
modelleri ve üretim teknolojileri geliştir-
melerine imkânı sağlanmaktadır. Böylece, 
teknik yenilikleri araştırma, geliştirme, 
uygulama ve yayılmasına ilişkin kurumsal 
örgütlenmelerde kolayca gerçekleşe-
bilmektedir. Ülkemizin yüksek teknolo-
jiye dayalı, verimli, çevreye duyarlı, dışa 
bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli 
bir üretim yapısına sahip sanayinin gelişimi 
için OSB’lerine, endüstri bölgelerine ve 
sanayi sitelerine ilişkin politika ve uygula-
malarımız sürdürülecektir. OSB’ler sanayi 
yatırımlarının belli yörelere yönlendirilmesi, 

desteklenerek teşvik edilmesi, sanayinin 
arazi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
kullanılan mekânsal teşvik aracıdır. OSB’le-
rin ekonomik kalkınmayı hızlandırıcı işlevi, 
üretimde rasyonellik ve verim artışı yoluyla 
gerçekleşmektedir. Artan verimlilikle elde 
edilen sermaye birikimi, yeni yatırımlar 
yoluyla da işsizlik sorununa çözüm geti-
rilmektedir. Sanayinin giderek gelişme-
si, daha nitelikli altyapı ihtiyacını ortaya 
çıkararak, güvenli bir yatırım yeri olan 
organize sanayi bölgelerinin önemi-
ni bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Sanayinin 
zincirleri kırılacak

Üretim Reform Paketi ile 
ilgili çalışmalar ne aşamada-
dır? Konuyla ilgili OSB’lerin 
kazanımları neler olacak-
tır? 

Bakanlığımızca 16-17 
Ocak 2016 tarihinde 
yerli, yeşil, yenilikçi (3Y) 
yaklaşımıyla tekno-
loji odaklı ve yüksek 
katma değerli üretim 
yeteneğine ve nitelikli 
işgücüne sahip, akıllı 
üretim sistemleri-
nin kullanımının 
yaygınlaştığı, 
marka değerle-
riyle uluslararası 
pazarlarda re-
kabet edebilen 
sanayi yapısı-
nın oluş-
turulması 
amacıyla 
“Üretim 

Sanayide istikbalin OSB’lerde olduğunu belirten 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, camianın dört gözle beklediği Üretim Reform Paketi’yle 

ilgili müjde verdi. Sanayide çarpıklaşmayı bıçak gibi kesecek Paket’ in ‘yatırımcı dostu’ yönüne
vurgu yapan Özlü; “Alan sorununa neşter vuracağız” dedi. 

Bakan Özlü’den sanayiye mercek:
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Röportaj: Seda ALKIM

Faruk ÖZLÜ
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Reform Paketi Çalıştayı” düzenlenmiştir. Bu 
çalıştay kapsamında tüm üretim süreci ve 
üretim ekosistemi, kamu kurum ve kuruluşları, 
OSB’ler, Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri (TGB’ler), Üniversiteler, Sanayi Odala-
rı, TSO’lar, STK’lar, finans kuruluşları ve sanayi 
firmaları tarafından detaylı olarak değerlendi-
rilmiştir. Üretim sürecinde yaşanılan sorunlar 
tespit edilmiş ve bu sorunlar üzerine katılım-
cılardan çözüm önerileri alınmıştır. Çalıştay 
sonucunda tespit edilen sorunların çözümüne 
yönelik mevzuat değişikliklerini kapsayan 7 
ana hedef belirlenmiştir. İlki Sanayi Alanlarının 
Belirlenmesi ve Planlanmasında Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın (BSTB) Yetkilendiril-
mesi, 2’ncisi OSB, EB ve SS Uygulamalarının 
Geliştirilmesi, Destek ve Teşvik Mekanizma-
larının İyileştirilmesi, 3’üncüsü Yatırımcının 
Finansmana Erişiminin Kolaylaştırılması, Yerli 
Üretim Oranı ve İşletmelerde Verimlilik Düze-
yinin Artırılması, 4’üncüsü
Üretimde Dijital Dönüşümün Yaygınlaştırılma-
sı ve 4. Sanayi Devrimine Geçişin Sağlanması, 
5’incisi Temel (Fen ve Sosyal) Bilimler Mezun-
larının Niteliğinin Geliştirilmesi ve İstihdamının 
Artırılması, 6’ncısı Tüketicinin Korunması ve 
Piyasada Haksız Rekabetin Önlenmesine 
Yönelik İlave Tedbirlerin Alınması ve sonuncu-
su Sanayi Sektörünü Destekleyen Paydaşlara 
İlişkin Kurumsal Düzeyde İyileştirmelerin 
Yapılması şeklindedir. Üretim Reform Paketi 
hazırlık çalışmaları sonucu toplam 28 öneri ve 
23 alt önerinin hayata geçirilebilmesi için 21 
Kanun ve 5 Kanun Hükmünde Kararnamenin, 
79 maddesinde değişiklik ve/veya ilaveler 
yapılmasına ilişkin taslak mevzuat çalışması 
devam etmektedir. Taslak mevzuat çalışması-
na son halinin verilmesi ile birlikte Üretim Re-
form Paketi’nin 2016’nın sonuna kadar Meclis 
gündemine gelmesi planlanmaktadır. Bu 
paket kapsamında OSB’ler içerisinde yatırımcı-
lar için daha fazla sanayi parseli üretilmesi, bu 
parsellerin daha uygun şartlarda ve daha hızlı 
bir şekilde yatırımcıların hizmetine sunulması 
amaçlanmaktadır.

OSB’lere esneklik sağlandı

İstanbullu sanayicinin alan sorunuyla 
alakalı bir çalışma yapılacak mıdır? Uzun 
bir süre önce yapılan emsal revizyonunun 
pozitif yönleri görülmeye başlandı mı? 

Beylikdüzü, Tuzla, Birlik, Tuzla Kimya Sanayi-
cileri, Deri, Anadolu Yakası, İkitelli ve Dudullu 
gibi İstanbul’da kurulu 8 adet OSB ile sanayi 
belirli bir düzeye gelmiş, artık şehrin gelişi-
minin ticaret, finansman, yönetim ve turizm 

gibi alanlara kayması ile İstanbul yeni bir 
sanayi alanı istemiyor. Dolayısıyla sanayileşme 
bu bölgeden yavaş yavaş halkalar halinde 
Trakya ve Anadolu’nun içine doğru kaymak-
tadır. 27/12/2014 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren OSB Uygulama 
Yönetmeliği’nin 70 inci maddesindeki de-
ğişiklikle sanayi parsellerinde TAKS (Taban 
Alanı Katsayısı) uygulaması kaldırılmıştır. Bu 
düzenlemeden sonra ikisi İstanbul’da olmak 
üzere 109 adet OSB de revizyon imar planı 
yapılarak onaylanmıştır. OSB’lerimizin yoğun 
bir şekilde talep gösterdiği değişiklikler sanayi 
parsellerinde üretim planına dayalı olarak 
mimari esneklik kazandırmış prosesi tek katta 
çözümlenen tesislerde tabanda yayılma imka-
nı getirmiştir. 

OSB’lerle TGB’ler yakınlaşacak

TGB’lerin Ar-Ge Reform Paketi ekseninde 
ne gibi kazanımları olmuştur? Sizce bu böl-
gelerin neşter vurulacak alanları kaldı mı? 

Bakanlığımızın hazırladığı Ar-Ge Reform Paketi 
kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne 
ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmış, bu 
düzenlemeleri içeren 6676 sayılı Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hak-
kında Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 26/02/2016 tarihli ve 
29636 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Söz konusu Çerçeve Kanun 
kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Kanunu ve bu Kanun’un Uygulama 
Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle; TGB’ler-
de faaliyet gösterecek tasarım firmalarının 
da bölgedeki diğer firmalara sağlanan destek 
ve muafiyetlerden yararlanmasının mümkün 
olması, böylece, TGB’lerde Ar-Ge faaliyetlerinin 
yanı sıra tasarım faaliyetlerinin de desteklene-
rek katma değeri yüksek teknolojik ürünlerin 
ortaya çıkmasının sağlanması,
TGB’lerde çalışan personelin, projelerle ilgili 
dışarıda geçirmeleri gereken süreler muafiyet 
kapsamına alınarak, daha yenilikçi ve daha re-
kabetçi ürünlerin üretilmesinin desteklenmesi,
TGB’lerde yürütülen Ar-Ge ve tasarım pro-
jelerinin gerektirdiği yetkinliğe sahip Türk 
uzmanın bulunmadığı hallerde ihtiyaç duyulan 
yabancı istihdamın kolaylaştırılması ve böylece 
yurt dışından nitelikli Ar-Ge personelinin 
istihdamının sağlanarak yurt içindeki Ar-Ge 
faaliyetlerinin niteliğinin artırılması, İhtisas 
(Tematik) TGB’lerin hayata geçirilerek, ön-
celikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, 
biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, 

“Rotanız 
teknoloji olsun”

OSB sanayicilerinden beklentileriniz 
nelerdir? Tarafınıza ne tür sektörel 

talepler gelmektedir? 

OSB’leri yönetenlerin öncelikle yasal 
mevzuata ve Bakanlığımız talimatlarına 

uymaları, sıkıntı ve sorunlarla ilgili Bakan-
lığımız görüşü doğrultusunda uygulama-

lar yapmaları gerekmektedir. Bakanlık 
olarak, OSB’lerin her türlü sorunu ile 

yakından ilgilenip, bu sorunların çözümü 
için gerekli çalışmaları yapılmaktadır. 

OSB’ler karşılaştıkları sorunları çözmek 
için zaman geçirmeden, Bakanlığımızın 

ilgili birimleri ile temasa geçebilmektedir. 
Bakanlığımızca, günümüz koşullarına uy-
gun olarak güncellenen mevzuatımız ile 
sanayicilerimize dünya standartlarında 
yatırım ortamı sunulmaya çalışılmakta-

dır. OSB içerisinde yer alan yatırımcıların 
ihtiyaç ve taleplerine paralel olarak, OSB 
mevzuatının günün şartlarına uyum sağ-
laması ve sanayicilerin karşılaştığı sorun-
ların çözümü amacıyla OSB Kanunu’nda 

ve Yönetmeliklerinde zaman zaman 
değişiklikler yapılmaktadır. Bakanlığımız 
ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın işlemle-

rinde bürokrasinin azaltılması ve mevzu-
atın sadeleştirilmesi, verilen hizmetlerde 
istenen belgelerin ve süreçlerinin analiz 

edilerek gereksiz olanlarının ayıklanması, 
uygulamada mevzuatımızdan kaynakla-

nan sorunların tespit edilerek giderilmesi 
ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla, 

mevzuatımız dönem dönem gözden 
geçirilmektedir.

İlgili yılın OSB Yatırım Programında yer 
alan kalkınmada öncelikli yörelerde 

yapılacak olan OSB’ler ve ileri teknoloji 
kullanan ihtisas OSB’lere talepleri halin-
de arsa, altyapı ve genel idare giderleri 

kredisi, diğer yörelerdeki OSB’lere ise 
altyapı ve genel idare giderleri kredisi 

verilmektedir. 
OSB’lerde yer alan yatırımcılardan; yeni 

yönetim ve pazarlama modelleriyle 
ilgilenmeleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönel-
mek suretiyle daha rekabetçi olmaları, 

uluslararası pazarlarda rekabet edebilir 
düzeyde tasarım, pazarlama modelleri 

ve üretim teknolojilerini geliştirerek 
teknolojik seviyelerini yükseltmelerini 

beklemekteyiz.
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havacılık vb.) odak Ar-Ge yapılarının kurulma-
sının sağlanması, TGB’lerde yer alan şirketlere 
doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmala-
ra vergi indiriminden yararlanma kolaylığının 
sağlanması,
TGB’lerde bölge yönetici şirketi mülkiyetin-
deki taşınmazların emlâk vergisinden muaf 
tutularak Bölgelerin mâli açıdan güçlenmesi 
ve böylece daha rekabetçi firmaların ortaya 
çıkmasının desteklenmesi, kurulmasından 3 
yıl süre geçmesine rağmen mücbir sebepler 
dışında herhangi bir faaliyette bulunmayan 
TGB’lerin hükmi şahsiyetlerinin sona erdiril-
mesi suretiyle bölgelerin sağlıklı bir gelişim 
göstermelerinin tesis edilmesi, aynı zamanda 
faaliyete geçirilemeyen arazilerin atıl kalma-
sının önlenmesi, OSB’lerde kurulan TGB’lerin 
yapı uygulama projelerinin onayı ile ruhsat ve 
izin işlemlerinin OSB idarelerince gerçekleş-
tirilmesinin sağlanması ve bölge kuruluş sü-
reçlerinin hızlandırılması ve böylece teknoloji 
odaklı yenilikçi firma oluşumlarının desteklen-
mesi sağlanmıştır. 

“İnovasyona neşteri 
Paket’le vurduk”

Yüksek nitelikli ve ileri teknolojili ürün ge-
liştirme safhasında Ar-Ge ve inovasyonun 
öneminden ve Bakanlığınızın bu konudaki 
çalışmalarından söz edebilir misiniz?

2023 Ar-Ge hedeflerine ulaşmada Araştırma 
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (6676) ile yeni Ar-Ge Reform Paketi 
hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Ar-Ge Reform 
Paketi’nin amacı,tasarım faaliyetlerini des-
teklemek, Ar-Ge yatırımlarını özendirmek, 
nitelikli üretim yapısına geçilmesini sağlamak, 
katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini 
sağlamak, Ar-Ge personelinin niteliğini ve 
istihdamını artırmak, Ar-Ge faaliyetlerini ticari-
leştirmek; teknoloji şirketlerini ortaya çıkarmak 
ve desteklemek,üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirmek ve kurumsallaştırmak ve Ar- Ge ve 
yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu 
sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek olarak 
belirlenmiştir. 
Ar-Ge Reform Paketi’yle, tasarım merkezleri-
nin Ar-Ge merkezlerine sağlanan destek ve 
muafiyetlerden yararlandırılması, TGB’lerde 
gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de 
destek ve muafiyet kapsamına alınması, Ar-
Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, 
Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’leri-
mizin de vergi indiriminden yararlandırılması 

amaçlanmıştır. Ar-Ge Merkezi kurmak için 
gerekli Ar-Ge personeli sayısının özellikle 
yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e 
düşürülmesi yoluna gidilmiş, Ar-Ge mer-
kezlerinde istihdam edilecek Temel Bilimler 
mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret 
kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından 
karşılanması sağlanmıştır. 
Ar-Ge ve Tasarım personeline sağlanan gelir 
vergisi istisnası oranları, doktorada yüzde 
95, yüksek lisansta yüzde 90, temel bilimler 
yüksek lisansında yüzde 95, lisansta ise yüzde 
90 olarak belirlenmiştir. Üniversite-sanayi 
işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üye-
lerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri 
gelirlerden; Gelir ve damga vergisi kesintisi 
yapılmaması, öğretim üyesine yüzde 85’inin 
ödenmesi ve Ar-Ge projelerini değerlendiren 
hakemlerin ücretlerinin artırılması kararlaştı-
rılmıştır. Öğretim üyelerinin Ar-Ge ve Tasa-
rım merkezlerinde kısmi süreli ya da sürekli 
çalışabilmeleri sağlanmış, elde ettikleri gelir 
TGB’lerde olduğu gibi döner sermaye kapsamı 
dışında tutulmuştur. 
Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik 
etmeye yönelik hazırlanan ve Rekabet Öncesi 
İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler 
sağlanmasını kolaylaştıran Paket’in getiri-
leri ise şunlardır: Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen 
ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek 
proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin 
düşürülmesi, TGB’ler ile Ar-Ge ve Tasarım 
Merkezleri’nde çalışan personelin, projeler-
le ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili dışarıda 
geçirdikleri sürelerin de muafiyet kapsamına 
alınması, öncelikli ve stratejik sektörlerde İhti-
sas (Tematik) TGB’lerin kurularak, odak Ar-Ge 
yapılarının tesis edilmesi, TGB’lerde kira üst 
limitlerinin gerektiğinde Bakanlık tarafından 
belirlenmesi, KOSGEB temsilcisinin TGB’lerin 
Değerlendirme Kurulunda yer alması sağ-
lanarak, sanayi ve üniversite potansiyelinin 
yeterli olmadığı illerde öncelikle TEKMER’lerin 
kurulmasının sağlanması, OSB’lerde kurulan 
TGB’lerin yapı uygulama projelerinin onayı ile 
ruhsat ve izin işlemlerinin OSB idarelerince 
gerçekleştirilmesinin sağlanması, TGB’lerde 
bölge yönetici şirketi mülkiyetindeki taşın-
mazların emlâk vergisinden muaf tutulması, 
TGB’ler ile Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde 
çalıştırılacak yabancı uyruklu Ar-Ge ve tasarım 
personelinin istihdamının kolaylaştırılması ve 
TGB’lerde yer alan Teknogirişim Sermayesi 
Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim 
sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi 
kolaylığının getirilmesi.

“OSB’ler sanayiye 
güç aşılıyor”
Sayın Bakanım, Türkiye sanayisinin 
belkemiği OSB’lerin ülke ekonomisine 
sağladığı katkıları açıklayabilir misiniz? 

OSB’lerin ekonomik kalkınmayı hızlandı-
rıcı işlevi, üretimde rasyonellik ve verim 
artışı yoluyla gerçekleşmektedir. Artan 
verimlilikle elde edilen sermaye birikimi, 
yeni yatırımlar yoluyla da işsizlik sorunu-
na çözüm getirilmektedir. Günümüzde 
Türkiye ekonomisinin içinden geçmekte 
olduğu tempolu büyüme ve modernleş-
me sürecinde OSB’ler, yerel bölgelerin 
ekonomik ve sosyal gelişimlerine önemli 
katkıda bulunmaktadır. Hızla dış dünyay-
la bütünleşen ekonomilerde başarının 
temel parametresi rekabettir. OSB’lerde 
çok sayıda ve çeşitli sektörlere sahip 
fabrikaların kümelenme gibi çeşitli sanayi 
politikaları ile birleşerek rekabet güçle-
rini artırmaları küresel ekonomi için çok 
önemlidir. OSB uygulamalarıyla, bölgesel 
hammadde kaynaklarının aynı yörede 
işlenebilmesi ya da başka bölgelerde ger-
çekleştirilen ara mal üretimlerinin mamul 
üretimine dönüştürülmesi ile kırsal ve 
kentsel ekonomilerin canlılık kazanması 
da sağlanmaktadır. OSB uygulamalarıyla; 
az gelişmiş bölgelerde sanayiyi yaygın-
laştırmak, istihdam politikalarını destek-
lemek, sanayicilerimizin sanayi parseli 
ihtiyaçlarını karşılamak, modern ve sağlıklı 
ortamlarda çalışma imkanı sağlamak, sa-
nayileşmenin dengeli dağılımı ile düzenli 
kentleşmeyi sağlamak amaçlanmaktadır. 
İnsan kaynağı açısından da bulunduğu 
bölgede istihdam sağlayarak, iş göçünün 
önüne geçmektedir. Bölge ve sanayiciler 
gelişmekte, bu da ülke ekonomisine katkı 
sağlamaktadır. OSB uygulamaları kayıt 
dışı ekonominin, kontrol altına alınmasına 
da aracı olmuştur. Ülkemizin bölgelera-
rası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve 
iktisadi kalkınma hedefleri doğrultusunda 
sanayicimiz için gerekli sanayi alanlarında 
su, yol, enerji gibi teknik altyapının sağlan-
dığı; ortak ticari, idari ve sosyal hizmetleri-
nin sunulduğu üretim alanları oluşturmak 
amacıyla 290 OSB kurulmuştur.
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Sanayiye MİTTO köprüsü

Marmara Üniversitesi İnovasyon, Tek-
noloji ve Transfer Ofisi (MİTTO), üni-
versite sanayi işbirliğinin gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla 10 Eylül 2012 
tarihinden bu yana, Marmara Üniversi-
tesi’nin teknoloji transfer ara yüzü olarak 
hizmeti veriyor. Üniversitede geliştirilen 
akademik çalışmaları ve yeni teknolojileri 
sanayinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaç-
layan MİTTO, Türkiye’nin ulusal kalkın-
masına katma değer sağlamak amacıyla 
sanayiye ışık yakıyor. İstanbul Anadolu 
Yakası OSB’yle el sıkışan MİTTO, bölge-
de kurulan irtibat ofisiyle hizmetlerinin 
kalitesini daha fazla insana ulaştırmaya 
devam ediyor. 

Ar-Ge’nin ehli

MİTTO’nun hizmetleri arasında, Ar-Ge 
projelerinin geliştirilmesi, teknolojik bilgi-
nin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileş-
tirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının 
tescili, korunması ve pazarlanması ile 
girişimcilik konularında gerek sanayiye 
gerekse akademiye danışmanlık sağla-
ma, koordinasyon desteği verme, bilgi-
lendirme ve eğitim faaliyetleri düzenle-
mek bulunuyor. MİTTO öğretim üyeleri, 
sanayiciler ve kurumsal ortaklar arasında 
bağlayıcı ve birleştirici özelliğe de sahip. 
Temel hedef, bilginin paylaşılabilirliğini 
arttırıp bunu kamu yararına sunma fırsa-
tını hem sanayicilere hem de akademis-
yenlere sağlama olarak belirtiliyor.

İAYOSB ile işbirliği

MİTTO, İstanbul Anadolu Yakası OSB ile 
imzalamış olduğu İşbirliği ve Mentörlük 
Protokolü çerçevesinde, İAYOSB Yö-
netim Merkezi’nde uzmanlarının kısmi 

zamanlı olarak hizmet vereceği bir irtibat 
ofisi kurdu. İAYOSB Yönetiminin üni-
versite sanayi işbirliğine olan inancı ve 
süreçteki destekleriyle faaliyete geçen 
ofiste, İAYOSB ve çevredeki diğer sanayi 
bölgelerinde talep eden tüm firmalara, 
Ar-Ge ve teknoloji ihtiyaçlarının tespiti ve 
raporlanması, bu ihtiyacın üniversitedeki 
doğru akademisyenle buluşturulma-
sı, işbirliklerinin kurulması, sözleşme 
süreçlerinin idari, mali ve hukuki olarak 
koordine edilmesi konusunda destek 
verilecektir.

ÜSİ’ye ışık

MİTTO İrtibat Ofisi, sanayicinin ihtiyacı 
olan araştırma, danışmanlık, test-analiz 
gibi laboratuvar hizmetlerinin tedarik 
edilmesi konusunda üniversiteyle bağ-
lantı noktası olacak. MİTTO’nun bugüne 
kadar destek sağladığı birçok üniversi-
te-sanayi işbirliği (ÜSİ) projesi bulunuyor. 
Marmara Üniversitesi akademisyenleri 
ÜSİ kapsamında Migros A.Ş., Festo A.Ş., 
Torku A.Ş. gibi alanlarında öncü firmalar-
la çalışmalar yürütüyor.
MİTTO’nun diğer bir hizmeti de, ÜSİ 
kapsamında hazırlanan projelerin uygun 
ulusal ve uluslararası fon programla-
rından yararlanması için bilgilendirme-
ler yapmak, proje yazma, başvuru ve 
yürütme konularında proje sahiplerini 
yönlendirmek ve onları bu konuda 
uzman çözüm ortaklarıyla buluşturmak 
olarak tanımlanıyor. MİTTO Proje Birimi, 
ÜSİ projelerinin TÜBİTAK, KOSGEB, Kal-
kınma Ajansı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile AB Çerçeve Programların-
dan yararlanması adına gerek üniversite 
içinde gerekse sanayi bölgelerinde talep 
üzerine bilgilendirme seminerleri ve pro-
je hazırlama atölyeleri düzenliyor.

Üniversite-sanayi işbirliğine köprü kuran Marmara Üniversitesi 
İnovasyon TTO (MİTTO), yeni teknolojiyi sanayinin ihtiyaçlarıyla 

harmanlayarak özgün modeller sunacak. 
TTO’nun İstanbul Anadolu Yakası OSB’de de bir irtibat ofisi bulunuyor. 

İAYOSB ile güçlerini birleştirdi:

III. İnovasyon 
ve Proje Pazarı 

Etkinliği
MİTTO, 2013 yılından bu yana her yıl 

düzenli olarak “İnovasyon ve Proje 
Pazarı Günleri” etkinliğini düzenliyor 

ve bu etkinlikte akademisyenlerin, 
girişimcilerin, öğrencilerin, sanayi 

kuruluşları ve Ar-Ge merkezlerinin 
inovasyon projelerinin ulusal boyut-

ta ticarileşmesi ve tanıtımı yolunda 
emek sarf ediyor. “III. İnovasyon ve 
Proje Pazarı Günleri 2016” Etkinli-

ği, 17 Kasım tarihinde İMES Sanayi 
Sitesi Organizasyon Merkezi’nde 

düzenlenecek, biyoteknoloji, bilişim, 
elektronik, makine ve kimya alanla-
rından en az 30 Ar-Ge çalışması ve 

proje prototipi sanayicinin beğenisine 
sunulacak. 

Etkinlikte eşzamanlı oturumlarda, 
katılımcılara ve davetlilere üniversite-
nin akademisyenleri ve uzmanları ile 
TPE, KOSGEB ve TÜBİTAK temsilcileri 
tarafından ulusal ve uluslararası des-

tekler hakkında genel bilgilendirme 
yapılacak. Ayrıca etkinlik kapsamında 

eşleştirme çalışmaları ve ikili görüş-
meler düzenlenerek yeni ortaklıklar 

ve işbirlikleri için uygun ekosistem 
oluşturulacak. Tüm girişimci, sanayici 

ve yatırımcıların 17 Kasım’da Proje 
Pazarı’nda buluşması bekleniyor. 



TANITIMSINAİ27



MAKALE SINAİ 28

Doç. Dr. Çiğdem NAS

Britanya’da Referandumun 
Ardından: Hasar Kontrolü ve 

Alternatif Senaryolar

“Olmaz” denilen oldu 
ve Britanya halkı AB 
üyeliğinden ayrılma 

kararı aldı. 23 Haziran 
2016 Perşembe günü 

tarihe bir kırılma 
noktası olarak geçecek. 

İlk defa bir Üye 
Devlet AB üyeliğini 

referanduma sundu ve 
sonuç üyelikten ayrılma 

yönünde gerçekleşti. 

Oyların yüzde 51,8’i AB’den çıkış yönün-
deyken, yüzde 48 AB’de kalmak için oy 
verdi. Oyların dağılımına baktığımızda, 
50 üzeri yaş grubunun, daha az eğitimli 
kesimin AB’den çıkış için oy verdiğini, 
gençlerin ve yüksek eğitimlilerin ise 
kalma yönünde tercihlerini belirttiğini 
görüyoruz. Britanya’yı meydana getiren 
bölgeler ve halklar açısından bakarsak, 
Londra bölgesi, Kuzey İrlanda ve İskoçya 
AB üyeliğinin devamı yönünde oy kulla-
nırken, İngilizlerin yoğun olarak yaşadık-
ları bölgeler ve Galler ayrılma yönünde 
oy verdi. 

Referandum sonucunun AB için 
önemi nedir?

Britanya referandum sonuçları AB en-
tegrasyon süreci ile ilgili uzun zamandır 
devam eden hoşnutsuzlukların bir dışa 
vurumu olarak tecelli etti. Daha önce 
de AB ile ilgili referandumlar yapılmıştı: 
Norveç 1972 ve 1994, Britanya 1975, Da-
nimarka 1992 ve 1993, Fransa 1992 ve 
2005, İrlanda 2001, 2002, 2008 ve 2009, 
Hollanda 2005 gibi. Ama bu referandum-
lar üye olmaya hazırlanan bir ülkenin 
girip girmemesi ile ilgiliydi ya da AB üyesi 
Devletler arasında imzalanan Anlaşmala-
rın onay sürecinin bir parçasıydı. İlk defa 
46 yıldır AB üyesi olan bir Devlet üyeliğin 
devamını tartışmaya açtı ve cin şişeden 
çıkmış oldu.

Aslında bu sonuç, diğer bazı AB ülke-
lerinde de giderek yaygınlık kazanan, 
Avrupa şüpheciliğinin bir tezahürü olarak 

değerlendirilebilir. AB karşıtı akımları 
gerek siyasi yelpazenin sağında gerekse 
solunda olmak üzere son yıllarda güç-
lendi. Özellikle Fransa’da Ulusal Cephe, 
Almanya’da Alternatif Parti, Britanya’da 
Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi, İsveç 
Demokratları, Avusturya’nın Özgürlük 
Partisi ve Hollanda’daki Geert Wilders’in 
Özgürlük Partisi gibi aşırı sağ partiler, göç 
karşıtı, AB karşıtı, milliyetçi görüşleri ile 
memnuniyetsiz seçmen arasında destek 
tabanını genişletti. 

Britanya’daki referandum sonucuna 
benzer bir etki yaratan ilk referandum 
1992’de Danimarka’da gerçekleşen 
referandumdu. Avrupa Birliği’ni kuran 
Maastricht Antlaşması’nın onay süreci 
kapsamında gerçekleşen referandumda 
seçmenlerin yüzde 50,7’si Antlaşmaya 
“Hayır” oyu vermişti. Bu da yetmezmiş 
gibi, Fransa’da aynı amaçla düzenlenen 
referandumda “Evet” oyu çıkmasına rağ-
men bunun sadece seçmenlerin yüzde 
51’i tarafından verilmesi, yani Fransa gibi 
AB’nin lider bir ülkesinde “Evet” ve “Hayır” 
oyları arasındaki farkın bu kadar az olma-
sı endişeleri artırmıştı. AB’nin kurulması 
ile yeni bir aşamaya geçen ve Komünist 
Blok’un yıkılması ile başlıca var oluş ne-
denlerinden birini yitiren Avrupa enteg-
rasyon süreci için artık fırsatların yanında 
tehlikelerle dolu bir dönem başlıyordu. 
Avrupa entegrasyonunu 2004 ve 2007’de 
genişlemelerle tüm Avrupa kıtasına yay-
mayı başaran AB, Maastricht Antlaşması 
ile temelleri atılan Ekonomik ve Parasal 
Birlik, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ile 

İKV 

Genel Sekreter
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Adalet ve İçişleri alanı gibi yeni hedeflerle 
çıtayı yükseğe koyuyordu. Bu yeni hedef-
lere ulaşılmasında Üye Devletler ile yetki 
paylaşımı içine giren AB, özellikle Avro 
Alanı ve Schengen Bölgesi gibi sınırların 
kaldırılması ve ortak düzenlemelerin 
yapılmasını içeren yeni girişimleri ile artık 
sıradan Avrupalının hayatında çok daha 
fazla söz sahibi oluyordu. Tüm bu geliş-
meler, AB’nin halkların temsili ve katılımını 
sağlayacak etkin bir demokratik sistem 
oluşturmasını gerektiriyordu. Ancak bu 
süreç içinde AB kurumları büyük ölçüde 
teknokratik ve bürokratik kurumlar olarak 
kaldılar. Avrupa Parlamentosu’nun artan 
gücü ya da Avrupa Komisyonu’nun artık 
Parlamento tarafından seçiliyor olması 
yeterli olmadı. Özellikle radikal sağ ve sol 
kesimler, AB’yi ulusal egemenliği aşındı-
ran, müdahaleci, büyük sermaye yanlısı 
bir kuruluş olarak algıladı ve o şekilde 
sundu. 

Britanya’daki referandum sonuçları, AB 
için bir alarm zilidir. AB’nin gerçek anlam-
da bir vatandaşlar Avrupası yaratabilmesi, 
hem siyasi partiler yoluyla halkın Avrupa 
düzeyinde katılımını sağlaması hem de 
Üye Devlet liderlerinin AB’yi bir günah 
keçisi olarak kullanmaktan vazgeçerek, 
AB’nin kendi halkları nezdinde tanıtılması 
ve anlaşılması için sorumluluk üstlenmesi 
ile mümkün olabilir. Bunun için, Kurucu 
Antlaşmaların revizyonu da dahil olmak 
üzere kapsamlı bir strateji oluşturulması, 
bundan sonra bu gibi durumlarla karşıla-
şılmaması için gereklidir. 

Britanya halkının AB üyeliğinden ayrılma 
yönünde karar alması, bazı AB üyesi 
devletlerdeki aşırı sağ hareketleri de 
umutlandırdı. Fransa’da Marine Le Pen, 
Hollanda’da Geert Wilders, İtalya’da Mat-
teo Salvini gibi siyasetçiler kendi ülkeleri 
için de AB üyeliği için referandum yapıl-
ması çağrısında bulundular. Bu aşırı sağ 
liderlerin oy oranlarını artırmaya devam 
ederek, iktidara gelmeleri durumunda bu 
sözlerini uygulamaya geçirmeyi hedefle-
yecekleri öngörülebilir. Üye Devletlerde 
aşırı sağın yükselişi AB’yi de tehdit eden 
bir hal alabilir. Bunun için bu hareketlerin 

önünün kesilmesi için, merkez partilerin 
kendilerini yenilemeleri ve aşırı sağın 
beslendiği ekonomik durgunluk ve işsizlik 
gibi sorunlara çözümler üretmeleri gerek-
mektedir. 

Bundan sonra ne olabilir: Hasar 
kontrolü ve alternatif senaryolar

Referandum sonuçları üzerine göre-
vinden ayrılacağını açıklayan Britanya 
Başbakanı David Cameron, referandum 
sonuçlarını Parlamentoya sunmak ve 
ayrılma başvurusunu yapmak üzere adım 
atmayacağını, bunu yeni seçilecek lidere 
bırakacağını ifade etti. Dolayısıyla, yeni 
Başbakanı zor bir görev bekliyor olacak. 
Referandum sonrasında Britanya kamu-
oyunda bir pişmanlık ve kızgınlık olduğu 
da görülüyor. Büyük ölçüde mantığa değil 
duygulara dayalı olduğu görülen AB’den 
ayrılma yönündeki oylar, İngiliz Sterlini’nin 
görülmemiş biçimde değer kaybetmesine 
neden olurken, AB ülkelerinde yaşayan 
Britanyalılar ile Britanya’da yaşayan diğer 
AB vatandaşlarının geleceğinden, Britan-
ya’nın AB üyesi olarak taraf olduğu ticaret 
anlaşmalarındaki statüsünün ne olacağını 
kadar birçok alanda belirsizlik ve paniğe 
yol açtı. 

İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon 
yaptığı açıklamada, İskoçya’nın AB’de 
kalması için tüm opsiyonları değerlendi-
receğini ve İskoçya’nın bağımsızlık refe-
randumunun tekrarlanabileceğini ifade 
etti. Bunun yanında, ikinci bir referandum 
yapılması için başlatılan dilekçe 4 milyon 
imzaya ulaşmasına rağmen, hükümet 
ikinci bir referandum düzenlenmesinin 
söz konusu olmadığını açıkladı. 

Bundan sonra olacakları ve alternatif 
senaryoları kısaca ele alalım:

1-Yumuşak Brexit: Cameron’ın yerine 
seçilecek yeni Başbakan, referandum 
sonuçlarını Parlamento’ya sunar. Parla-
mento onayından sonra, AB’ye üyelikten 
ayrılma yönünde başvuru yapılır. AB 
üyeliğinden ayrılma Anlaşması için Lizbon 

Antlaşması’nın 50’nci Maddesi uyarınca 
müzakereler başlar. Müzakereler sonra-
sında, Britanya’nın AB İç Pazarına erişi-
mini sağlayan, Avrupa Ekonomik Alanı 
veya gümrük birliği türü bir ticari ortaklığı 
içeren, dış ve güvenlik politikası gibi alan-
larda işbirliğini mümkün kılan bir Ortaklık 
ve İşbirliği Antlaşması imzalanır. 

2-Sert Brexit: AB üyesi ülkeler, Britan-
ya’daki referandum sonuçlarının açık 
olduğuna karar verir ve ayrılma sürecini 
hemen başlatır. Müzakereler uzar ve 
birçok konuda uzlaşma sağlanamaz. So-
nuçta Britanya için özel bir ortaklık değil, 
üçüncü ülke statüsü getirecek şekilde 
Britanya üyelikten ayrılır. Bu durumda, 
İskoçya Britanya’dan ayrılarak, AB’ye baş-
vurma kararı alır. Kuzey İrlanda, İrlanda 
ile birleşmek için girişimde bulunur. Diğer 
bazı AB ülkelerinde de üyelik için referan-
dumlar düzenlenir. 

Türkiye açısından sonuçlar

Britanya referandumu sonrasında 
başlayan süreç, AB adayı olan Türkiye’yi 
yakından ilgilendiriyor. Türkiye açısın-
dan sonuçlara bakıldığında, bu sonuç iki 
açıdan önemli görülmektedir: İlk olarak, 
Britanya referandum sonuçları AB’nin 
yönünü etkileyecek bir gelişmedir. Birliğin 
entegrasyon yapısını, farklı modelleri içe-
recek şekilde yeni bir kurumsal çerçeveye 
oturtması gerekecektir. Farklı hızlarda ve 
biçimlerde bütünleşen çok vitesli Avrupa 
adım adım ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin 
AB üyelik hedefi açısından AB’nin izleye-
ceği yön büyük önem taşımaktadır.

İkinci olarak, Britanya’nın, AB üyeliğinden 
ayrılmak için başvurması ve AB’den çıkış 
için bir anlaşma imzalanması halinde, 
Britanya’nın AB ile oluşturacağı yeni ilişki 
Türkiye açısından da incelenmesi gere-
ken yeni bir model ortaya çıkaracaktır. 
AB ile entegrasyon sürecinde Türkiye’nin 
belirli politika alanlarına katılacağı, AB İç 
Pazarı’na erişim sağlayacağı bu tür bir 
model, tam entegrasyon hedefi saklı 
kalmak kaydıyla, dikkate alınmalıdır.
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KOCAELİ SANAYİSİNİN HAREKET SAHASI

Dünya çapında tanınan büyük ölçekli 
firmalara ev sahipliği yapan Adem 
Ceylan yönetimindeki Gebze Güzel-
ler OSB, bölgesinde süregelen inşaat 
çalışmalarının 2 yıl içerisinde tamam-
lanmasıyla adeta bir istihdam üssü 
olacak. Çalışan sayısını 7 binden 10 
bine çıkarmayı hedefleyen sanayi üssü, 
firmalarının çözüm ortağı olma mis-
yonunu kararlılıkla sürdürecek. Tüm 
parselleri ruhsatlı olan OSB’nin SINAİ’ye 
konuşan Başkanı Adem Ceylan; “Güzel-
ler OSB, uluslararası arenada faaliyet 
gösteren dev şirketleriyle Türkiye’nin 
gurur tablosudur. Şirketlerine çözüm 
üretmek, Güzeller OSB’nin misyonu-
dur” diye konuştu. Devreye alacağı 
meslek lisesiyle endüstrinin nitelikli 
eğitim sorununa katkı sunacak olan 
OSB’nin bünyesindeki “Nurşen Ceylan 
Anaokulu”yla kadın istihdamına destek 
verdiğini anlatan Ceylan, bölge ve 
yönetim olarak sanayicilere altyapıdan 
enerjiye kadar sundukları artıları bizler 
için detaylandırdı. 

Bol sektörlü OSB

OSB’nizi bizlere tanıtarak, faaliyette 
bulunduğunuz sektörlerin ağırlığını 
ve üretim anlayışınızı anlatabilir 
misiniz?

Türkiye’nin ilk OSB’lerinden biriyiz. Kör-
fez Geçiş Köprüsü’ne, 3. Boğaz Köprü-
sü bağlantı yollarına ve TEM Otoyolu’na 
çok yakınız. Gebze-İzmir Otoyolu’na 
paralel konumdayız. Sabiha Gökçen 
Hava Limanı’na 15, Eskihisar Feribo-
tu’na 10, Dilovası ilçesindeki limanlara 
13, raylı ulaşımda ise Gebze İstasyo-
nu’na 8 kilometre mesafedeyiz. Yılın 
başından itibaren yüzde 100 doluluğa 
ulaşmış durumdayız. 7 bin istihdama 
sahibiz. Karma nitelikli bir OSB olarak, 
lojistik, makine, mimarlık, mühendislik, 

gıda ve otomotiv gibi önemli sektörlere 
bölgemizde hayat veriyoruz. Başarılı ve 
büyük ölçekli firmalara sahip olduğu-
muz gibi, KOBİ’lerimizin de her geçen 
gün farklı başarılara imza atmakta 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Maliyet düşüren 
sanayi bölgesi

OSB içi üretim yapmanın, OSB dı-
şında faaliyette bulunmaya göre ne 
gibi avantajları vardır? Bu anlamda 
Gebze Güzeller OSB’de faaliyette 
bulunmanın artıları nelerdir?

OSB içinde üretim yapmak, tüm so-
runlara birlikte göğüs germek ve ortak 
bir başarının paydaşı olmaktır. Altyapı, 
üstyapı, güvenlik ve çevre hizmetlerin-
den ucuza yararlanmak, enerjiyi uygun 
fiyata ve kaliteli kullanmaktır. Gebze 
Güzeller OSB olarak, sanayicilerimizin 
maliyetini düşürecek çalışmalara ve 
işbirliklerine odaklanıyoruz. Modern 
altyapısı, scada sistemi, su ve enerji ta-
sarruf sistemleri, güneş enerji sistem-
leri ve daha birçok teknolojik özelliğiyle 
dünya markalarının tercih ettiği bir 
OSB konumundayız. Altyapı ve üst 
yapıda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. 

Sanayiciye güçlü altyapı

Genel olarak sanayiciye verdiğiniz 
hizmetleri anlatabilir misiniz? Böl-
genizde sosyal olanaklar ve çevresel 
çalışmalar hangi aşamadadır?

Sanayicimize altyapıdan üstyapıya, gü-
venlikten ulaşıma, temizlikten enerjiye 
kadar pek çok konuda hizmet sağlıyo-
ruz. İSU’dan su ihtiyacımızı temin edi-
yoruz. Firmalarımıza kesintisiz doğalgaz 
iletiyoruz. Toplam yıllık tüketimimizi 20 
milyon standart metreküpe ulaştırdık. 

İş merkezimiz içerisinde restoran ve 
bankalarımız mevcut. Katılımcılarımızın 
günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri 
hizmetleri kendilerine götürüyoruz. 
Tır Parkımızla lojistik ihtiyaca parmak 
basıyor ve bir düzene bağlıyoruz. 
Sanayi Kütüphanemiz var, sanayicimi-
zin yoğun ilgisiyle karşılaşan. Gebze 
Güzeller OSB’de, 2007’den bu yana 
30 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi. 
18 bin metrekarelik bir alanda 
ağaç dikimi ve çeşitli bitkilerin 
dikilmesi için kaldırımlarda ve 
refüjlerde, kavşak göbeklerinde 
dikim alanları bırakıldı. OSB’miz 
artık daha yeşil ve estetik bir 
görüntüye kavuştu.

Güzeller’den bilime 
ilham

Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarınız nelerdir? 

Bölgemize TÜBİTAK 
laboratuarı kuruyoruz. 
Gebze Güzeller OSB 
içerisinde TÜBİTAK’ın 
bir laboratuvarı 
olacak ve doğru-
dan TÜBİTAK bu 
laboratuarda ça-
lışmalar yapacak. 
Sanayicilerimiz 
ve meslek lisesi 
öğrencilerimiz 
açısından bu 
laboratua-
rın büyük 
bir ilham 
kaynağı 
olacağı 
kanaatin-
deyim.

 

Şirketlerinin çözüm ortağı Gebze Güzeller OSB, yabancı yatırımcıya göz kırpıyor. 
Türkiye’nin gurur veren sanayi bölgelerinden kabul edilen Güzeller OSB, rüştünü ispat etmiş dev 

ölçekli firmalarıyla geleceğe yürüyor. 
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Güzeller OSB Başkanı

Adem CEYLAN

Röportaj: Seda ALKIM
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“Eğitimi finanse 
ediyoruz”

OSB içi eğitim konusunda ne düşünü-
yorsunuz? Bu konudaki hamleleriniz-

den söz edebilir misiniz? 

Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu ‘nitelikli 
ara eleman’ ihtiyacını tüm OSB’lerimize 

model olacak bir okulla gidereceğiz. Mes-
lek lisesi projemizin inşaat çalışmaları 

sürdürülüyor. Tüm masraflar tamamen 
bize ait. Adem Ceylan Meslek Lisesi adı 

ile eğitim-öğretime başlayacak okulumuz, 
40 sınıflı, bin 700 öğrencili, 5 laboratuarlı, 

kapalı spor salonu, açık spor tesisleri, 
500 kişilik tribün kapasiteli bir kapalı spor 

sahası ile mesleki eğitim-öğretimin yanı 
sıra birçok spor dalının icra edilebileceği 

bir kampüs olarak hizmet verecek. ‘Elekt-
rik, Elektronik, Makine, Metal ve Lojistik’ 

olmak üzere 5 ana bölüm bulunacak 
okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olacak ancak bizim tarafımızdan yöneti-
lecek. Ortak dersler fizik, kimya, biyoloji, 

müzik, resim, PC, teknik çizim laboratuarı 
olacak. Okulumuzun 2018-2019 tarihinde 

faaliyete girmesi planlanıyor.

“Enerji en verimli yatırım”

Enerji, arıtma ve çevre çalışmalarınızı 
anlatabilir misiniz? 

2 milyon TL’lik yatırımla devreye aldığımız 
arıtma tesisimizde bünyemizdeki tüm iş-
letmelerin ve fabrikaların atığını bertaraf 
ediyoruz. Yap –işlet- devret modeliyle ku-
rulan ve biyolojik ve kimyasal arıtmadan 
oluşan tesiste anaerobik çamur çürütücü 
bölümü de mevcut. Çamur çürütücüden 
elde edilen biyogaz, gaz tanklarında de-
polanarak arıtma tesisinin enerji ihtiyacı-
nı karşılamada kullanılıyor. Arıtma tesisi, 
Gebze Güzeller OSB’nin yanı sıra dışarıya 
da hizmet verebilecek kapasitede. Enerji 
alanında da iddialıyız çünkü en sadık yatı-
rımlardan biri enerjidir. Rüzgâr ve güneş 
enerjisi alanında faaliyetlerimiz sürüyor. 
‘Rüzgar Tribünü’ inşa ederek, bölgemizin 
kapasitesini mercek altına aldık. Güneş 
enerjisi sistemlerini hayata geçiren ilk 
OSB olarak biliniyoruz. 650 bin Avro’yla 6 
bin 500 metrekare alan üzerine sistem-
leri yerleştirdik ve üretim yapıyoruz. Gün-
lük en yüksek 720 kilovatlık, ortalamada 

ise 500 kilovatlık enerji üretimi sağladık.

Kadın istihdamına omuz

Bölgenizde devreye aldığınız anao-
kuluyla önemli bir ihtiyacı gideriyor-
sunuz. Okulunuzu bizlere tanıtabilir 
misiniz?

Tüm masraflarını karşıladığımız, eşimin 
adını verdiğimiz “Nurşen Ceylan Anao-
kulu”, Gebze Güzeller OSB bünyesinde 
kadınların istihdamına katkı sunma 
düşüncesiyle devreye aldığımız bir kreş 
projesi. Eksiksiz ve mükemmeliyetçi bir 
yapı kurma idealimizi gerçekleştirdik. 
“Nurşen Ceylan Anaokulu” çocuklarımızı, 
eğitim ve öğretim hayatına en doğru ve 
kapsamlı bir biçimde hazırlamakta. Eği-
tim-öğretimde ihtiyaç duyulabilecek tüm 
donanımlara ve gerekli altyapıya sahip 
okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
olarak eğitime devam etmektedir.
Bin 200 metrekare alan üzerindeki anao-
kulumuzda 2-5 yaş grubu çocuklar eğitim 
alıyor. 120 çocuk kapasiteli okulumuzda, 
6 sınıf bulunuyor. 
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Erol DEMİR

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

Her işin başı… 

Almanya, eğitime 
verdiği önem 

ve ayırdığı mali 
kaynakla örnek 

gösterilebilecek 
bir modeli hayata 

geçirmiştir. 

Aynı sorunları yaşayan insanlar biraraya 
gelip dernek ve vakıf gibi sivil toplum 
örgütleri kuruyorlar. Birlikten kuvvet 
doğar prensibiyle sinerji oluşturarak ortak 
sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyor-
lar. Bazı sorunlar da vardır ki üstesinden 
gelmek için bir ülkenin/devletin çabası 
yetmediği için dünyanın el ele vermesi ge-
rekebilir. Aslında dünyanın birçok yerinde 
yaşanan ortak sorunlar var. Bu sorunların 
çözümlenmesi dünyanın barış içinde 
yaşaması demektir. 

UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı, bu sorunları on yedi başlıkta şu şekil-
de sıralamış; yoksulluğa son, açlığa son, 
sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, temiz su hijyen halk sağlığı, 
erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş 
ve ekonomik büyüme, sanayi inovasyon 
ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdü-
rülebilir şehir ve yaşam, sorumlu tüketim 
ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam, 
karasal yaşam, barış ve adalet, hedefler 
için ortaklıklar.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 
Haziran 1948’de hazırladığı ve bir kaç 
değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 
1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te 
yapılan oturumunda kabul edilen 30 mad-

delik bildiridir. Bildirinin imzalanmasında, 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, 
bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması konusunda birleş-
mesi de etkili olmuştur. Eleanor Roosevelt 
bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir “Magna 
Carta (Büyük Ferman)” olarak tanımlamış-
tır. Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya 
İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. 

Bu bildiride; “Bütün insanlar özgür, onur 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Her-
kes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya 
başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, 
mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir 
ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan 
olunan bütün haklardan ve bütün özgür-
lüklerden yararlanabilir. Yaşamak, öz-
gürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. 
Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, 
insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda 
bulunulamaz ve ceza verilemez. Herkes 
yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmek-
sizin yasanın korunmasından eşit olarak 
yararlanma hakkına sahiptir” başlayıp 
devam eden haklar dünyaca kabul gör-
müştür.

Yaşamak, sağlık, güvenlik ve eğitim 
dünyaca kabul gören temel haklardan 
sayılmaktadır. Bunlar tatbikî yetmiyor 
bunları sağlayabilmek için çeşitli kurallara 

Şube Müdürü
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uyulması gerekmektedir. Yoksulluğun ve 
açlığın ortadan kaldırılarak sağlıklı yaşamın 
zemini hijyenik yaşama ortamı ve temiz su 
sağlanması elbetteki mümkündür. Birileri-
nin zengin olmak için birilerini sömürmesi 
ve ezmesi gerekmiyor. Çalışana çalıştığının 
karşılığını ve emeğinin hakkı verildiğinde 
belki biraz daha az kazanılabilir ama o 
insanların da asgari ihtiyaçlarını karşılama-
sına imkan tanınmış olur. Toplumda erkek 
olduğunu zannederek kadına hükmetmek, 
ona kötü muamelede bulunmak hele de 
öldürmek kimin hakkı olabilir. Bu yetkiyi ve 
cesareti nereden bulurlar. 

Üretim yapmak için gerekli enerji kaynak-
larını kullanırken doğaya saygılı olarak 
sorumlu davranmak zorundayız. Çünkü 
gidebilecek başka bir dünyamız daha yok. 
Çok kısa insan ömründe, zorunlu ihtiyaç-
lar kadar sorumlu davranarak tüketimde 
bulunmak, gelecek kuşaklara yaşanabilir 
bir dünya bırakmak zorundayız. İnsanlar 
yaşamak için iş bulmak ve çalışmak zorun-
dadır. Bu işler insan sağlığı ve güvenliğini 
tehdit etmeden yapılabilmelidir. 

Modern dünya ve teknolojik ihtiyaçlar 
diyerek sınırsız çılgınca üretmek, tüketmek 
ve yaşamak gerekmiyor. İhtiyaçlarımızı 
karşılamak her ülkenin daha refah içinde 
yaşamak için ekonomilerini büyütmek gibi 
hedefleri bulunmaktadır. Sanayileşelim, 
öncesinde altyapısını da iyi hazırlayalım. 
İnovasyon yaparken insanı merkeze ala-
lım. Yakıtlarla havayı kirletmeyelim ve iklim 
değişikliğine sebep olmayalım. Bu dünya-
da insanlardan başka canlılar da yaşamak-
tadır. Havada, karada ve suda yaşayan 
diğer canlılara da yaşam hakkı tanımalıyız. 
Zaten bunların birçoğu bize gıda ve fayda 
sağlamıyor mu? Kendi ellerimizle kendi 
sonumuzu hazırlamak çok da insani ve 
akıllıca olmasa gerek. 

Çok basit belki küçük ama tüm insanlığın 
bu kuralları uyguladığında ortaya çıkacak 
durumu hepimizin birey olarak yapabi-
leceği o kadar çok şey olduğunu biraz 
düşündüğümüzde hemen anlarız. Çöpleri 
sokaklara atarsak, şehir yaşamının ve 
bir arada olmanın gerektirdiği kurallara 
uymazsak şehirde nasıl mutlu ve sağlıklı 
yaşayabiliriz. 

Barış ve adalet olmadan ülkede huzur 
olmaz. Ülkemizin çevresinde en yakın sınır 
komşularımızda yaşananlar, yıllardır insan-
ların çektiklerini görürken hala ülkemizde 
huzuru bozmaya ne isim altında olursa 
olsun müsaade edilmemelidir. Hedefimiz 
bir! Hepimiz insanız ve insanca yaşamayı 
hak ediyoruz. Bunu sağlamak devletin gö-
revi ise devlete bu konuda yardımcı olma-
lıyız. Bu ortak hedef için birlik olmalı ve el 
ele vermeliyiz. On yedi başlıkta sıralanan 
temel konularda sadece gelişmiş, batılı 
ve modern ya da dini ve insani duyguları 
yüksek toplumların meselesi değil tüm 
insanlığın hassas olması gerekir

Her işin başı sağlık demiş atalarımız. Ne 
güzel de söylemişler. Ancak bu sağlığı 
koruyabilmek için yukarıda açıklamaya 
çalıştığımız hususların sağlanmış olması 
gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için ise 
toplumu eğitmeli ve bilinçlendirmeliyiz. 
Bunun için eğitim, bunun için hayatboyu 
öğrenme şart. Her işin başı eğitim desek 
yanlış mı olur…
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“KONTAĞI YENİ NESİL OSB’LER ÇEVİRECEK”

Türkiye ekonomisinin çarklarını sanayiyle 
döndürdüğünü ve geleceğin süper güçlerini 
sanayi sektörünün belirleyeceğini belirten 
İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Şekib 
Avdagiç, dergimize açıklamalarda bulundu. 
Sektörün her yıl yükseliş trendine girdiğini 
belirten ve endüstri camiasının beklentile-
rinin titizlikle analiz edilmesinin gerektiğini 
ifade eden Şekib Avdagiç, sanayicinin vergi, 
istihdam ve enerji gibi sorunlarının çözüme 
kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. İstan-
bul ve civar bölgelerin sanayide üstlendiği 
önemli misyonla ilgili açıklamada bulunan 
Avdagiç, sanayinin yeni alanlara ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. Avdagiç; “Yeni Nesil 
Sanayi Bölgeleri oluşturulmalıdır. OSB’lerimi-
zin ve sanayimizin sürdürülebilir büyümesi 
yeni nesil alanların yaratılmasına bağlıdır” 
şeklinde konuştu. İstanbul Ticaret Odası’nın 
sanayinin etkinliğini artırıcı çalışmalara yön 
verdiğini dile getiren Şekib Avdagiç, 3 temel 
stratejinin yolunu izlediklerinin altını çizdi: 
“İşbirliği, katma değer, ihracat.”

Sanayiden büyümeye 
pozitif etki

Sanayinin; önemli boyutlarda kalkınma 
ve büyümeye etkisi olduğunu biliyoruz. 
Bu eksende sizlerden Türkiye’nin ve 
İstanbul’un sanayi yapısını değerlendir-
menizi rica edebilir miyiz? 

Sanayi, Türkiye ekonomisinin çarklarını 
döndürüyor. Büyümenin ana motoru bu 
sektörde. 
Önümde bazı rakamlar var... Bunlara bak-
tığımda görüyorum ki 2001 yılında sanayi 
sektörünün payı yüzde 30,3’ken, 2015 
yılında bu oran 32,7’ye gelmiş durumda. Yani 
iki puanlık bir yükseliş söz konusu. Diğer 
taraftan sektörün ihracat içinde de önemli 
bir gücü var. Nitekim 2015’te imalat sanayi, 
toplam ihracatın yaklaşık yüzde 95’ine sahip. 
Sektör, beş yıl önce 106 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirirken, 2015 yılında bu miktar yüz-
de 30’a yakın arttı ve 136 milyar dolara ulaştı. 
İstanbul da, sanayi üretiminin yaklaşık üçte 

birini sağlayan lokomotif konumunda. 
Tabii... Hem makro hem de mikro ekonomisi 
açısından sanayi sektörü, Türkiye’deki büyü-
me dinamiklerinin ayrılmaz parçası. Sanayi 
olmazsa, büyüme de olmaz. Bu kadar açık. 
Dolayısıyla sektördeki sıkıntıları, beklentileri, 
talepleri çok iyi görmek buna uygun tedbir-
leri zamanında ve etkin şekilde ele almak 
gerekir. Bunu, sadece bugünden yarına 
alınacak tedbirler şeklinde de görmeyin. 
Bakın... 200 yıl önce ağır sanayinin başlattığı 
küreselleşme, bugün yeni kulvarlarda yol 
almaya devam ediyor. Dün, sanayisi gelişen 
ülkeler dünyaya yön veriyordu. Bugün de 
aynı tarihi devamlılık var. Sanayisiz toplum-
ların, sürdürülebilir büyümeye ulaşmaları ve 
gerçek bir siyasi güç olmaları mümkün değil. 
Şurası muhakkak ki 21. yüzyılın ekonomik, 
siyasi ve askeri açıdan yeni süper gücünü ya 
da güçlerini ileri sanayi teknolojileri belirleye-
cek. İşte Sanayi 4.0 da bunun için önemlidir. 
Sektördeki katma değerli üretim, ileri tekno-
loji, nitelikli insan kaynağı o nedenle kritik ve 
küresel bir role sahiptir diyoruz. 

Yeni nesil 
sanayi bölgeleri odakta

Bölge sanayisini hangi dinamikler ayakta 
tutmaktadır? Bu bağlamda OSB’lerin rolü 
nedir? 

İstanbul ve yakın bölgesi, Türkiye’nin en 
önemli sanayi havzası her şeyden evvel... 
Özellikle deniz, kara, hava ve raylı sistem 
taşımacılığının hem merkez hem de kesişme 
noktasından bahsediyoruz. İstanbul’dan 
kalkan bir uçak, sadece 4 saatte dünyanın 
en büyük ekonomilerinin yer aldığı 56 ülkeye 
ulaşıyor. İstanbul’un sanayi dinamiklerini 
sadece lojistik, taşımacılık ve coğrafi konum 
çerçevesinde de görmemek lazım. Genç 
nüfus, işgücü, İstanbul’da ve çevresinde 
faaliyette bulunan uluslararası firmaların 
oluşturduğu finansal hareketlilik ve firma-
ların kümelenme gücü de çok önemli yere 
sahip. 
Altyapı, üstyapı, coğrafi konum... Bütün 

bunlar İstanbul’un ve dolayısıyla Türkiye’nin 
sahip olduğu büyük avantajlar. Ancak katma 
değeri yüksek ürün konusunda hâlâ eksik-
liklerimiz var. Bu durum ihracatımızın kilog-
ram değerine de yansıyor, ithal girdilerin 
yüksek oluşuna da neden oluyor. 
Bu çerçevede baktığımda ‘Yeni Nesil 
Sanayi Bölgelerinin (YNSB)’ oluşturul-
masının kritik bir mesele olduğunu 
düşünüyorum. Klasik yöntemler ve 
çalışma esaslarını bırakıp, ileri teknoloji 
ve kümelenme yaklaşımlarıyla hareket 
edilmesinin sanayi stratejimizin gele-
ceğini şekillendireceğini düşünüyo-
rum. Yeni nesil OSB’ler, nitelikli ve 
sürdürülebilir büyümenin temel 
dayanağı olabilir. OSB gerçeğine 
bu veçheden bakmak lazım. 

İşbirliği, 
katma değer, ihracat

Stratejileri güçlü sanayi ca-
miası inşa edebilmek adı-
na mücadelede bulunan 
İstanbul Ticaret Odası’nın 
çalışma, faaliyet ve so-
rumlulukları nelerdir? 

Odamıza kayıtlı şu anda 
400 bine yakın üyemiz 
var. Her sektörde faali-
yet gösteriyorlar. Sade-
ce alanları bakımında 
değil, ölçek açısından 
da birbirlerinden 
farklılar. Küçük, orta 
ve büyük ölçekli 
çok çeşitli firmalar 
bizim üyemiz. Do-
layısıyla burada 
bizim Oda olarak 
yaptığımız 
çalışmalarda 
da çeşitlilik 
görülüyor. 
Makro pers-
pektife sahip 

İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul gibi 
gelişmiş endüstri kentlerinin yeni ve nitelikli sanayi alanlarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Avdagiç; 

“Sürdürülebilir büyümenin kaynağı yeni nesil OSB’ler olmalıdır” dedi. 
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adımlarımız da oluyor, sektörel bazda hareket 
edilen mikro ölçekteki faaliyet ve projelerimiz 
de. 
Sanayi politikaları ve stratejileri noktasında 
İstanbul Ticaret Odası olarak üç temel esastan 
yola çıkıyoruz. Birincisi, yeni işbirlikleri için 
zemin oluşturmak. İkinci temel hedefimiz, 
katma değeri yüksek ürün üretimi. Üçüncü 
hareket noktamız da ihracatın artırılması. 
Birincisine örnek vermek gerekirse... “Türk Yan 
Sanayi Borsası”nı ifade edebilirim. Burada biz, 
yan sanayi kuruluşlarının yurt dışına açılmala-
rına destek vermek ve uluslararası pazarlara 
girmelerine ya da mevcut pazarlarını geniş-
letmelerine yardımcı olma hedefiyle hareket 
ediyoruz. Söz konusu kapsamda yurtdışından 
gelen teknik taleplerin uygun yan sanayici fir-
malarımıza ulaşmasını temin ediyoruz. Ayrıca 
bu taleplerin takibini de gerçekleştiriyoruz. 
“Tedarikçi Günleri” kapsamındaki etkinliklerle 
de önemli sanayi firmaları ile yan sanayi firma-
larını aynı platformda buluşturuyoruz. İkinci 
husus, ileri teknoloji. Bugünün dünyasında 
makinler birbirleriyle konuşuyor. Üretim sü-
reci, artık yapay zekâyla iç içe ilerliyor. Fikirler 
ve projeler sanal mecralardan çıkıp, üretim 
bantlarında hayat buluyor. İşte ileri teknoloji 
ve katma değer noktasında da Teknopark 
İstanbul Projemiz bulunuyor. İlk aşaması 
bitirilen projemizi Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğımızla ortak olarak yürütüyoruz. 
Son olarak ihracatın artırılmasıyla ilgili çalışma-
larımızda da “İhracata İlk Adım Programı”ndan 
bahsedebilirim. En özet haliyle, henüz ihracat 
yapmamış ya da düzenli bir şekilde bu iş ya-
pamayan firmalarımızı ihracat için cesaretlen-
diriyoruz. Tam da Türkiye’nin dış pazarlardaki 
gücünü ve rekabetçiliğini artırmak için ihtiyaç 
duyduğumuz şey bu. 
Aynı şekilde... Ekonomi Bakanlığı’nın Ulusla-
rarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği 
kapsamında Odamızın hazırlayıp sunduğu 
Deri Hazır Giyim ve Saraciye İhracatının 
Artırılması isimli Ur-Ge projesi de bulunuyor. 
Bu kapsamdaysa firmalarımızın ortak ihtiyaç 
analizi, eğitim-danışmanlık ve ortak pazarlama 
gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin 
desteklenmesi hedefleniyor. 

“İstihdam ve vergi düğümü çö-
zülmeli”

Sanayicinin ivedilikle halledilmesi gereken 
başlıca sorunları nelerdir? İstanbul sana-
yisinin ihtiyaç duyduğu dinamiklerin neler 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Hangi sanayiciye dokunsanız işiteceğiniz belli 

başlı konular, bazı sıkıntılar var tabi. Tahmin 
edersiniz ki vergi meselesi, pek çok diğer sek-
törde olduğu gibi, bunların başında yer alıyor. 
SGK primlerinden, emlak vergisine kadar pek 
çok kalemde çeşitli vergiler ödüyoruz. Bu 
yüklerin hafiflemesi lazım. Bir başka konu da 
enerji maliyetleri. Enerjide dışa bağımlıyız. O 
nedenle dövizle birlikte değişen, bize bağlı 
olmayan arz kararlarıyla şekillenen bir piya-
sadan söz ediyoruz. Yüksek enerji maliyeti bir 
anlamda yüksek üretim maliyeti olarak da ad-
landırılabileceği için, sanayicimizin uluslararası 
piyasadaki rekabet gücünü de azaltan önemli 
bir sorun. Son bir yıldır petroldeki düşüş, kısmi 
bir rahatlama getirdi. 
İstihdamda nitelikli insan kaynağı da bir başka 
konu. Bugün Türkiye’de işsizlik var mı? Var. 
Ama bakıyorsunuz diğer yandan işçi arayıp 
bulamayan işveren de var. Öyle değil mi? Nasıl 
oluyor bu? Sebep belli; işçinin aldığı ya da 
almadığı eğitim, iş hayatının gerekleriyle uyuş-
muyor. Bu kadar açık. O nedenle işçi çalışmak 
için yer bulamazken, işveren de işçi bulamıyor. 
Tam bir fasit daire. 
Öyle düşünüyorum ki konuyla ilgili, Milli Eğitim 
Bakanlığımızın koordinasyonunda gerek 
ara eleman, gerekse de yüksek eğitim almış 
eleman yetiştirilmesi konusundaki eğitim poli-
tikasının ve okullarımızdaki müfredatın tekrar 
gözden geçirilmesinde büyük fayda var. 

“Yeni bölge revizyonu şart”

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa 
gibi büyük sanayi kentlerinde OSB’lerin 
genişleme/yer sıkıntısı gündemde. Bunun-
la ilgili çözüm önerebilir misiniz? 

Malumunuz... Şu anda İstanbul’da toplam 8 
adet OSB bulunuyor. Bunlara 9 adet de küçük 
sanayi sitesini eklediğinizde toplam 17 merke-
zin olduğunu görüyorsunuz. İfade ettiğim söz 
konusu OSB ve KSS’lerdeki firmalar, İstan-
bul’da faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 
6,1’ine denk geliyor. İstanbul’daki istihdamın 
yüzde 8,3’ü de burada. Daha da önemlisi şu ki, 
İstanbul’daki OSB’lerin tamamı dolu. Dolayısıy-
la hem büyük bir ekonomik güce sahipler hem 
de genişleyecekleri yerleri kalmamış. Adeta 
gelip sınıra dayanmış durumdalar. 
OSB’lere yeni bölgelerin tahsis edilmesi şart. 
Elbette bu iş bugünden yarına hallolacak değil, 
çok yönlü ve çok taraflı bir niteliğe sahip. Şehir 
planlamasından tutun, ekonomik ve ticari 
stratejilere, oradan da genel politikalara kadar 
çok geniş bir konu. Hükümetimiz, Büyükşehir 
Belediyemiz ve iş dünyamız bu konuyu ortak 
bir yaklaşımla ileriye taşıyabilir.

‘Pazar’ ve 
‘kurumsallık’ 

anahtarı

‘SINAİ’ye özel 
teşekkür

KOBİ’lere ‘pazar ufku’ tavsiyesi
KOBİ’lerin en başarılı şirketler 

listesine girmesinin yolları neler-
dir? Dergimiz aracılığıyla KOBİ’lere 

tavsiye verebilir misiniz? 

Rekabet koşulları ve küreselleşme, 
KOBİ’lerimizi daha hızlı ve daha verimli 

olmaya zorluyor. Bu özelliklere sahip 
olan işletmeler bir adım öne çıkıyor. 

Üretimde verimlilik, iyi finansman, 
nitelikli insan kaynağı faktörlerini sağ-

layan KOBİ’ler başarılı oluyor. Bütün 
bunlar da yetmiyor. Gelişmeyi sürekli 

kılacaksınız. Hakikaten gelişime açık iş-
letmeler, bir yandan maliyetlerini aşa-

ğı çekerken diğer yandan da müşteri 
memnuniyetini yukarı taşıyabiliyor. 
Her KOBİ öncelikle şunu kendisine 

söylemeli; “Benim için tüm dünya bir 
pazardır.” O nedenle anlık değil, sürek-

li büyümeyi hedeflemeleri gerekiyor. 
Diğer yandan... Pazarı iyi bilecek, yeni 

eğilimleri çok iyi takip edeceksiniz. 
Bilhassa da yeni teknolojilere daya-

nacaksınız. Bütün bunları gerçekleş-
tirmenin yolu da kurumsal bir kimliğe 

kavuşmaktan geçiyor. Unutmayın 
ki tüketiciler, güven ister. Arkasında 

kurumsal bir kimlik olmayan hizmeti 
ya da ürünün ömrü ne kadar olur? O 
halde bir yandan kâr sağlarken diğer 

taraftan da işte bu güveni tüketicilere 
verebilirseniz eğer, ürün ya da hizmet-

leriniz piyasada vazgeçilmez olur.

“Ben bu güzel söyleşimiz sona ermeden 
evvel sizlere de çok teşekkür ediyorum. 

Sektörel yayınlar önemli bir işleve 
sahip. Bu konuda yayıncılık yapmak 

hakikaten meşakkatli bir iş. SINAİ Der-
gisi’ni bu noktada tebrik ediyor ve yayın 

hayatınızda başarılar diliyorum. Ayrıca 
sizin aracılığınızla İstanbul Anadolu 

Yakası OSB’de iş yapan, ekmek kapısı 
açan herkese de şükranlarımı sunuyo-
rum. İşleri bereketli, yolları açık olsun.” 
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Op. Dr. Servet TALİ

Ersoy Hastanesi

Obezite Cerrahisi nedir?

Diğer zayıflama 
yöntemleriyle 

kalıcı kilo 
veremeyen 

hastaları, 
kalıcı şekilde 
zayıflatmayı 
amaçlayan 

ameliyatlardır.

Günümüzde yapılan obezite ameliyat-
ları oldukça iyi sonuçlar vermektedir. 
Hastalarda görülebilecek olan komp-
likasyonlar önemli ölçüde azalmış ve 
hastaların ameliyat sonrası iyileşme 
süreleri de kısalmıştır.

Obezite Cerrahisi Kimler İçin 
Uygundur?

• Endokrinolog, dâhiliye uzmanı ve di-
yetisyen kontrolünde uzun süre diyet 
- egzersiz yapıp başarılı olamayanlar

• Vücut kitle indeksi 40’tan büyük olan 
kişiler

• Vücut kitle indeksi 35’ten büyük 
hipertansiyon, şeker gibi ek hastalığı 
olanlar

Obezite Cerrahisinde hangi ameli-
yatlar yapılır?

Mide Balonu: Mide balonu obezite 
tedavisinde uygulanan etkili yöntem-
lerdendir. Balon mideye gastroskopi 
ile sönük bir biçimde yerleştirilir daha 
sonra midede içine serum fizyolojik 
konarak şişirilir. İhtiyaca göre balonun 
içindeki sıvı artırılıp azaltılabilir. Balon 
mide içinde serbestçe hareket edebi-
lir. Ancak balon tedavisi kalıcı değildir. 
Balonun hastanın ihtiyacına göre 6-12 

ay içinde çıkarılması gerekir. Balon 
midede iken hasta fazla yiyemez. Bu 
şekilde kilo kaybı olur. Balonun mide-
de olduğu süre içerisinde diyetisyen-
den de destek alarak hastanın yeme 
alışkanlığı değiştirilmeye çalışılır.

 

Tüp Mide (SleeveGastrektomi): Sle-
evegastrektominin en büyük avantajı 
sindirim sisteminin doğal yolunda 
herhangi bir değişiklik yapılmamasıdır. 
Mide fonksiyonlarında bir değişiklik 
olmaz, sadece mide hacmi küçülür. 
Dolayısıyla az miktarda da olsa normal 
olarak her tür gıda tüketilebilir. Ame-
liyatla açlık hormonu olarak bilinen 
ghrelin hormonunun salgılandığı bölge 
de çıkarıldığı için, tüp mide ameliyatı 
olan hastalarda ameliyat öncesine 
göre çok daha az açlık hissi oluşur. 
Emilim etkilenmediği için ameliyat 
sonrası vitamin ve mineral eksikliği de 
diğer obezite ameliyatlarına oranla çok 

Obezite ve Genel Cerrahi 

Uzmanı
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daha azdır. 
 

Mini Gastrik Bypass: Mini gastrik 
bypass, hem mide hacmini azaltarak 
kısıtlayıcı etki yapan, hem de alınan 
besinlerin emilimini azaltan bir ame-
liyattır. Tansiyon yüksekliği ve şeker 
hastalığı gibi obeziteye bağlı meta-
bolik hastalıkların tedavisinde de çok 
etkilidir.
 
R-Y Gastrik Bypass:Mini Gastrik 
Bypass’ dan farkı, safra reflüsünü 
engelleyen bir safra saptırıcı bağlantı 
taşımasıdır. Küçülen mide ile alınan 
gıda miktarı, Bypass ile de gıdaların 
emilimi azaltılmış olmaktadır. 
 

Mide Katlama Ameliyatı 
(GastrikPlikasyon): Mide Katlama, 
yani GastrikPlikasyon midenin uzun-
lamasına daraltılması prensibine 
dayanan bir ameliyattır. İnce bağırsak 
emiliminin bozulmaması, doku çıkarıl-
maması temel avantajlarıdır. Tüp mide 
işleminden farklı olarak “Ghrelin” adı 
verilen ve açlık hissimizi tetikleyen hor-
mon seviyeleri üzerinde herhangi bir 
azalmaya neden olmaz. Etkinliği tüp 
mide ameliyatlarından daha düşüktür. 
“Geri çevrilebilir” bir ameliyat olarak 
lanse edilse de geri döndürme işlemi 
sıkıntılı ve zor bir işlemdir.
 
Obezite ameliyatı öncesi hazırlık 
nasıldır?
 
Obezite ameliyatı olacak her hastaya 

öncelikle çok kapsamlı kan testleri, 
tüm batın ultrasonografisi ve gastros-
kopi yapılır. Hasta; obezite cerrahisi, 
anestezi, endokrinoloji, psikiyatri, kar-
diyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları 
tarafından da muayene edilir.

Tetkikler ve muayeneler tamamlandık-
tan sonra obezite tedavi ekibi, Obezite 
cerrahı başkanlığında toplanır. Hastayı 
ve sonuçlarını değerlendirir. Hastanın 
obezite ameliyatı olup olamamasına, 
olacaksa hangi obezite ameliyatını 
olacağına karar verilir.

Obezite ameliyatı komplikasyonları 
nelerdir?

• Bacaklarda Pıhtı Oluşumu ve Akci-
ğer Embolisi: % 0 -1 oranında görüle-
bilir. Hastanın erken hareket ettirilme-
siyle görülme oranı azaltılır.
• Kaçak ve Kanama: Erken dönemde 
ameliyat kesi ve birleştirme (anasto-
moz) bölgelerinde olabilir.
• Enfeksiyon
• Fıtıklar: Bu fıtıklar açık obezite 
cerrahi sonrası yaygın olmakla birlikte 
laparoskopik cerrahi sonrası çok çok 
nadiren görülür.
• Vitamin- Mineral Eksikliği: Emilimin 
bozulmasına bağlı oluşabilir. Vitamin 
haplarıyla kolayca düzeltilir.
• Saç Dökülmesi: Yetersiz protein ve 
vitamin alımına bağlıdır. Bir süre sonra 
düzelir.
• Vücutta Sarkma: Yüksek miktarda 
kilo kaybının sonucu ciltte sarkmalar 
ve buruşmalar olabilir.
• Ölüm: Çok nadir de olsa olabilir. 
Ameliyat ekibinin profesyonel olması, 
iyi yoğun bakım şartları bu olasılığı 
azaltır.

Ameliyat sonrası dönem 
• Ameliyat sonrası dönemde her şey 
olağan seyreder ise hastanede yatış 
süreniz 2-3 gün olacaktır.

• Önce ağızdan sıvı gıdalara başlana-
caktır. Sıvı beslenmeyi takiben taburcu 
işlemleriniz yapılacaktır.
• Taburculuk sonrası dönemde bes-
lenme ve günlük aktivitelere ait ayrıntılı 
bir bilgilendirilme sözlü ve yazılı olarak 
sağlanacaktır.

Obezite ameliyatı uzun dönem 
sonuçları
• Hastaların tamamına yakını ciddi 
biçimde kilo verir. 
• Şeker hastalığı var ise ya tamamen 
düzelir ya da daha iyi kontrol altına 
alınır, ilaç gereksinimi azalır.
• Hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği 
düzelebilir. 
• Dizler ve diğer eklemler rahatlar, 
ameliyat gereksinimi azalır.
• Uyku apnesi düzelir, daha kaliteli 
uyku uyunur.
• İç organlarda, özellikle karaciğerde 
oluşan yağlanma azalır.
• Kısırlık problemi olan bayanlarda 
doğurganlık artar, erkeklerde cinsel 
fonksiyonlar düzelir.
• Hastaların tamamına yakını; kendine 
daha fazla güvenen, ileriye daha fazla 
umutla bakan ve daha sağlıklı kişiler 
olurlar.
• Bu düzelmelere bağlı olarak hastanın 
hem yaşam kalitesi düzelir, hem de 
ömrü ortalama 10-15 yıl uzar.
• Obezite ameliyatı sonrası ameliyat 
yerlerinde uzun dönemde nadiren (% 
1 – 4) darlık gelişebilir. Bu darlıklar ya 
endoskopik balon uygulamaları ya da 
ameliyatla genişletilir.

Uzun dönem tekrar kilo alınması

Beslenmesine dikkat etmeyen bir 
kısım hastalarda ameliyattan sonra 
geride bırakılan mide tekrar genişleye-
bilir. Bu durumlarda hasta bir miktar 
kilo alabilir. Obezite cerrahisi sonrası 
uzun dönemde tekrar aynı miktarda 
kilo alma olasılığı yüzde 3-4’ tür.
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GİRİŞİMCİLİĞİYLE ÖRNEK YATIRIM DEHASI

1960’ın 29 Ekim’inde hayata gözlerini 
açan Mustafa Vehbi Koç, Cumhuriyet 
Bayramı’nın ‘Koç’ ailesine getirdiği en 
güzel hediye ve sevinçti… Sarı saçları 
ve mavi gözlerinin örtüştüğü ismiyle 
ailesi tarafından doğumu sevinçle 
karşılanan ailenin ilk torunu Mustafa 
V. Koç, babası Rahmi Koç tarafından, 
‘güler yüzlü, merhametli ve sevgi 
dolu’ olarak tanımlanıyordu. Koç 
Holding Bizden Haberler Mustafa 
V. Koç Özel Sayısı’nda bilinen ve bi-
linmeyen tüm yönleriyle ele alınan 
Koç’un, sanayiye verdiği yön ve 
idare gücü, rakipleri tarafından 
bile takdirle karşılanmaktaydı… 

Tofaş’ta başladı

Orta öğrenimini Avusturya 
Lisesi’nde tamamlayan 
Mustafa V. Koç’un lise 
eğitiminde öne çıkan al-
ternatif, Rahmi M. Koç’un 
yakın arkadaşı Karaca 
Taşkent’in de tavsiyesiy-
le İsviçre’deki Lyceum 
Alpinum Zuoz oldu. 
Burada hem Alman-
cası kuvvetlenecek 
hem de daha fazla 
disiplin kazanacak-
tı. Her ay veya 2 
ayda bir kendisi-
ne mektup gön-
dermesi şartıyla 
Mustafa V. 
Koç’un üniver-
site tahsiline 
destek veren 
dedesi 
Vehbi Koç, 
torunun-
dan gelen 
mektup-
larla 
mutlu 

oluyordu. Üniversite tahsilinin ardın-
dan Türkiye’ye döndüğünde öncelikle 
Tofaş’ta satış elemanı olarak İnan 
Kıraç’la çalışmaya başladı.

Doğuştan lider

Çocukluğundan gelen liderlik özelliğini 
iş hayatına taşımayı başaran Mustafa 
V. Koç, 1986-1989 yılları arasında yurt 
dışındaki ilk iş deneyimini yaşadı ve 
Kofisa Trading Co. Cenevre Satış Mü-
dürü oldu. Koç Topluluğu’nun büyük 
bir dönüşümün eşiğinde olduğu bir 
dönemde, en büyük ihracat şirketle-
rinden biri olan Ram Dış Ticaret’te sa-
tış müdürü olarak işinin başına geçen 
Koç, Ram’da çalıştığı altı yıl boyunca 
satıştan sorumlu genel müdür yar-
dımcılığına kadar yükseldi. Sanayi ve 
Ticaret Grubu Başkanına Yardımcı un-
vanıyla süren iş yaşamında, bir yandan 
İnşaat Grubu Şirketlerinde Yönetim 
Kurulu üyeliği yaparken, bir yandan da 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 
Üyeliği ve Türk Amerikan İş Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütü-
yordu.

İddialı sektörlere odaklandı

1996 yılında İnşaat ve Maden Grubu 
Başkanlığı’nın ardından 2001 yılında 
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 
2002 yılında da Koç Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili olan Mustafa V. 
Koç, hem Koç Topluluğu hem Koç Aile-
si hem de Türkiye ekonomisi için milat 
yıl kabul edilen 2003’de Koç Holding’in 
başına geçti. Mustafa V. Koç, dedesi 
Vehbi Koç’un halka yakın duruşunu, 
dürüst çalışma prensiplerini ve mem-
leketine duyduğu sevgiyi; babası Rah-
mi M. Koç’un ise çok boyutlu ve global 
düşünce biçimiyle profesyonelliğini 
örnek aldı. Görevinin ilk döneminde 

Topluluğun “iddialı” olduğu sektörlere 
odaklanma stratejisini başarıyla uygu-
ladı. Odaklanma stratejisinin ardından 
da Topluluk tarihinin en büyük organik 
yatırım dönemini başlattı ve bu dö-
nemi başarıyla tamamladı. Görevde 
bulunduğu 13 yıllık sürede Koç Toplu-
luğu yalnızca rakipleri ile arayı açmakla 
kalmadı, dünya devleri arasına da 
adını yazdırmayı başardı. Kriz dönemi-
ni başarılı bir şekilde atlatan Mustafa 
V. Koç, Tüpraş’ı topluluğa katarak dev 
bir hamle gerçekleştirdi. Koç’un amacı, 
Tüpraş’ın Avrupa’da ciddi bir oyuncu 
olmasını sağlamaktı. 

Yatırım hamlesi

2014 yılının son ayında Koç Toplu-
luğu’nun yatırım hamlesinin zirvesi 
sayılabilecek olan Tüpraş’ın iskele, 
demiryolu gibi tamamlayıcı projeler ile 
birlikte toplam 3 milyar dolarlık yatırım 
ile hayata geçirdiği Fuel Oil Dönüşüm 
Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. 2014 
yılında tarihinin en büyük organik 
yatırım dönemini tamamlayan Koç 
Topluluğu artık yatırımlarının meyve-
sini toplamaya hazırdı. 2013 yılının 
sonunda bir büyük yatırım haberi 
daha geldi. Tofaş, 2015 yılının ikinci 
yarısında üretimine başlayacağı yeni 
bir otomobilin yatırım kararını almıştı. 

VEDA…

Merhameti ve iyi niyetiyle iş dünya-
sının en sevilen isimlerinden olan 
Mustafa Koç, Ocak 2016’da kalbine 
yenilerek tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Vizyoner kişiliği, azmi, ince zekası ve 
endüstriye duyduğu aşkla Türkiye 
sanayisi kendisini unutmayacak… 

Türkiye’nin vizyoner, öncü, lider sanayi devi… Aramızdan erken ayrılan Mustafa V. Koç, sanayide taşları 
yerinden oynatan dehanın sahibi… 
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A kalite kurumsal çözümler 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜR-
SAB) tarafından düzenlenen uluslararası 
A sınıfı seyahat acentası lisansına ve 
uluslararası IATA biletleme sertifikasına 
sahip olan kuruluş ETUR, profesyonel iş 
yaşamı serüvenine 1993’te adım attı. Bir 
seyahat acentası ve etkinlik ajansı olan 
ETUR, kurulduğu günden bugüne kadar 
geçen zamanda gerek cirosu ve gerekse 
de altyapısı itibarıyla yetkili IATA seyahat 
acenteleri arasında önemli bir konuma 
ulaştı. SINAİ’ye konuşan ve ‘iki mekan 
arasındaki en uzun mesafe zaman-
dır’ mesajı veren ETUR Genel Müdürü 
Ulukan Ulun; “Müşterilerimizin tüm 
kurumsal ihtiyaçlarına uzman kadromuz-
la çözüm üretiyoruz. Güçlü kurumsal 
kimliğimizle müşterilerimizin yurt dışı 
seyahatlerinde de kendilerine konak-
lama alternatifleri sunuyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Firmalara hizmet yelpazesi

ETUR, IATA’ya dahil tüm hava yollarının 
bilet hizmetlerini müşterilerine sunar-
ken, Atlas Jet, Anadolu Jet, Pegasus, 
Sunexpress, Onur Air, Airberlin, Con-

dor gibi ‘Low Cost’ hava yollarının bilet 
hizmetlerini de kesintisiz bir şekilde 
gerçekleştirebilme özelliğine sahip. Anlık 
değişimlerin şekillendirdiği günümüzde, 
mevcut ve olası tüm kurumsal ihtiyaçla-
rın karşılanmasına yönelik uzman ve di-
namik kadrosuyla hizmet veren ETUR’un 
Genel Müdürü Ulukan Ulun, çözüm 
ortakları oldukları firmaların ihtiyaçları 
doğrultusunda ETUR’un hizmet alanlarını 
da genişlettiklerinin altını çizdi.

“Zamanı satın alıyoruz”

 Ulukan Ulun, özellikle günümüz tempo-
sunda zamanın sahip olduğu önemi göz 
önüne alarak hizmetlerine yön verdikle-
rini belirterek; “Zamanın müşterilerimiz 
için paha biçilmez derecede önemli 
olduğunu biliyoruz. Geç girilen bir top-
lantının, kaçırılan bir uçağın nelere mal 
olabileceğini öngörebiliyoruz. Zaman her 
ne kadar geri getirilemez bir olgu olsa 
da, bizler ETUR olarak verdiğimiz hizmet-
ler ile kaybolmaya meyilli zamanı elde 
tutabilmek için gerekli alt yapıyı hazır 
ediyoruz. Hatta zamanı müşterilerimiz 
için satın alıyoruz” dedi.

A sınıfı seyahat acentası lisanslı uzman firma ETUR, deneyimli 
kadrosuyla kurumsal ihtiyaçlara çözüm üretiyor. ETUR Genel Müdürü 

Ulukan Ulun; “Müşterilerimiz için zamanı satın alıyoruz” diyor. 

ETUR’dan müşterilerine zaman avantajı…

Kurumsallık 
avantajı

ETUR’un sadece uçak bileti ve vize 
temin eden bir acenta olarak konum-
landırmaması gerektiğini dile getiren 

Ulun; “Güçlü kurumsal kimliğimizin 
tüm avantajlarını yurt içi ve yurt dışı 

konaklama ihtiyaçlarında da müşteri-
lerimize sunmaktayız. Ayrıca müş-

terilerimizin çalışanlarının başarı ve 
motivasyonunu artırmak için özel içe-

rikli yurt içi ve yurt dışı gezileri; farklı 
eğitim metotları; takım aktiviteleri; 

eğlence alternatifleri ve ödüllendirme 
programları önerileriyle başarılarına 
katkı sağlamak için buradayız. Müş-
terilerimizin çalışan ve davetlilerine 

kurum kültürlerinin tüm ayrıntılarını 
yansıtarak ağırlamak önceliğimiz-

dir. Bu süreçte etkinlik öncesinde; 
sırasında ve sonrasında oluşabilecek 

her türlü ihtiyaçlara özel tasarlanan 
yaratıcı çözüm ve önerilerimizle hiz-

met ediyoruz. ETUR ekibinin en temel 
ilkesi, hedefini bulan organizasyonlar-

da tüm katılımcıların mutlu olmasını 
sağlamaktır” ifadelerine yer verdi. 

ETUR Genel Müdürü Ulukan Ulun
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İAYOSB 
firmalarına 
ayrıcalık
Günümüzün dinamik ve zamanla ya-
rışan iş hayatında en büyük ihtiyacın 
aktif, hızlı ve güvenilir hizmet olduğu-
nu bildiklerini belirten Ulukan Ulun; 
“İşte tam olarak bu yüzden İAYOSB 
Mensupları için hazırladığımız özel 
hizmetlerin memnuniyetle karşılana-
cağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. 
Bunun için Sabiha Gökçen Havaalanı 
İşletmeleri ile özel bir anlaşma yaptık-
larını açıklayan Genel Müdür; “ETUR 
Turizm’den uçak biletlerini temin 
eden tüm İAYOSB firmaları, hem iç 
hatlarda hem de dış hatlarda ‘Fast 
Track/Hızlı Geçiş’ önceliğine hiç bir 
ücret ödemeden sahip olabilirler. Bu 
sayede hiç bitmeyecekmiş gibi duran 
sıra ve kuyruklarla muhatap olmadan 
hem havalimanına giriş yapabilir, 
hem güvenlikli bölgeye geçiş yapa-
bilir hem de pasaport kuyruklarında 
zaman kaybetmezler. Bir diğer keyifli 
hizmet de yurt dışı seyahatlerinden 
dönüşte sunulmakta bu özel paket 
kapsamında. Yorucu ve tempolu bir 
yurt dışı, iş veya özel seyahat dönü-
şünde, pasaport kontrol kuyruğunun 
sonunun görünemeyecek kadar 
yoğun olduğu hemen hemen hepimi-
zin başına gelmiştir. Ancak bu durum 
ETUR’un sunmuş olduğu hizmetle 
artık korkulu rüya olmaktan çıkıyor. 
Çünkü bu noktada da ‘Fast Track/
Hızlı Geçiş’ hizmeti devreye giriyor 
ve bunun için açılmış olan Pasaport 
Kontrol Noktasından uzun uzun 
beklemeden müşterileriniz evlerine 
ve sevdiklerine kavuşabiliyor” açıkla-
malarına yer verdi. 

ETUR, konferans ve seminerlerin 
sahne dizaynı konusunda da müş-
terilerine hizmet veriyor. 
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OSB yeri 

OSB 
gelirlerine ek

Özel endüstri 
bölgeleri

OSB’lerin yer seçimi kesinleştikten 
sonra OSB sınırları dışında kalan 

alanların planlanmasında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkili kılınıyor. 
Yer seçimi kesinleştirilen alandaki 

büyükşehir belediyesi, il belediyesi, 
ilçe belediyesi, belde belediyesi, oda-

lar, il özel idaresi/yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlığı temsilcileri 
ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde 

olmaması halinde il belediyesi, ilçe 
belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar 

valilik uygun görüşüne istinaden OSB 
kuruluşunda yer alabilecek.

Yönetim aidatlarının yüzde 50’sinden 
fazlası ile su, elektrik, doğalgaz ve 

arıtma tesisi işletme gelirleri hacze-
dilemeyecek. Su, elektrik, doğalgaz 

ve arıtma tesisi işletme gelirleri 
amacı dışında kullanılamayacak. OSB 

vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle 
ilgili olarak katılımcılardan bağış adı 

altında bedel talep edemeyecek. 

Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulu-
nan, arazi alanı 150 bin metreka-

reden büyük, kurulduğu dönemde 
geçerli olan imar plânları uyarınca 

gerekli izinleri alarak faaliyete geçmiş 
ve yeni yapılacak yatırım yeri için en 

az 50 bin metrekare tevsi imkânı 
sağlayan alanlar veya üzerinde kurulu 

sanayi tesisi bulunmayan, 200 bin 
metrekareden büyük alanlar gerçek 

ya da tüzel kişilerin başvurusu ve 
Bakanlığın uygun görmesi üzerine, 
Kurulun değerlendirmesinin ardın-
dan Bakanlar Kurulu Kararı ile özel 

endüstri bölgesi olarak ilan edilecek.

OSB’lere kapsamlı ‘reform’

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Tas-
lağı’nı görücüye çıkardı. Yükseköğretim 
Kanunu, Çevre Kanunu, Katma Değer 
Vergisi Kanunu, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında 
Kanun, Mera Kanunu, Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu gibi birçok kanun-
da değişiklik öngören Üretim Reform 
Paketi, yatırımcının sorunlarını çözme-
yi hedefliyor. Üretim Reform Paketi 
Kanun Tasarı Taslağı, sadece OSB’lerin 
genişlemesinin önünü açmakla kalmı-
yor, aynı zamanda teknoloji geliştirme 
bölgelerine, OSB’ler ve OSBÜK’ün 
görevlerine, endüstri bölgelerine dair 
de bazı düzenlemeler getiriyor. Taslak, 
ilgili kanunlardaki “endüstri bölgeleri, 
teknoloji transfer ofisleri, araştırmacı 
istihdamı, KOSGEB, OSBÜK” kavramla-
rını da yeniden tanımlıyor. OSB’lerin alt 
yapı ve üst yapısını geliştirecek, finansal 
durumlarını iyileştirecek Üretim Reform 
Paketi Kanun Tasarı Taslağı, görevleriyle 
ilgili suçlardan dolayı haklarında kovuş-
turmaya başlanan OSB ve OSBÜK organ 
üyeleri ile personelinin Bakanlık tara-
fından tedbiren geçici olarak görevden 
uzaklaştırılabilmesine de olanak tanıyor.
Taslağın öne çıkan başlıkları şöyle:

Emlak muafiyeti

Yatırım ve üretim ortamını iyileştirerek, 
yeni nesil yatırım bölgelerinin dönüşü-
müne öncelik tanıyacak olan Üretim 
Reform Paketi Taslağı’nda, emlak vergisi 
mevzuatında değişiklik yapılması öngö-
rülüyor. Taslağa göre, OSB’lerin yanı sıra 
endüstri bölgeleri de muafiyet kapsa-
mına alınarak, üretim yaptıkları sürece 
işletmelere emlak muafiyeti getiriyor. 
Buna göre, OSB’ler, endüstri bölgeleri ile 

sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının 
bittiği tarihi takip eden bütçe yılından 
itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten 
faydalandırılacak. Muafiyet süresinin 
bitiminden itibaren, OSB’ler, endüstri 
bölgeleri ile sanayi sitelerinde yer alan 
işletmelere ait binalardan alınacak em-
lak vergisinde, üretimde oldukları sürece 
yüzde 75 indirim uygulanacak.

Sanayiciye yer tahsisi

Mera Kanunu’nda yapılacak değişiklik 
ile mera yerlerinin tahsis amacı değiş-
tirilerek sanayiciye verilecek. Endüstri 
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, 
OSB’ler ve sanayi sitelerinin yerleşim yeri 
dışına çıkarılması amacıyla ihtiyaç duyu-
lan yerlerin tahsis amacı valilikçe değiş-
tirilebilecek. Söz konusu yerler Hazine 
adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf 
adına yaptırılacak.

OSBÜK tanımı değişti

Taslak, Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nu’ndaki OSBÜK tanımını değiştirirken, 
SAGYAŞ ve özel OSB’nin tanımını da 
yapıyor. Buna göre OSBÜK, “OSB’ler 
arasında işbirliğini ve dayanışmayı temin 
etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmalarda bulunmak, OSB’ler 
arasında koordinasyonu sağlamak, 
OSB’leri yurt içinde ve yurt dışında üst 
düzeyde temsil etmek amacıyla kurulan 
özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel ki-
şiliğe haiz kuruluşu” olarak tanımlanıyor.
SAGYAŞ, Sanayi Gayrimenkul Yatırım 
Anonim Şirketi olarak; özel OSB ise özel 
hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, SA-
GYAŞ ve ortaklıkları tarafından kurulan 
OSB’yi tanımlıyor.

Üretim ve yatırımın önündeki tüm engelleri kaldırmayı hedefleyen 
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı yayınlandı. OSB’lere 

vitamin takviyesi olacak projeyle, camiaya emlak muafiyetleri, ödenek 
destekleri, yer tahsisi ile ilgili önemli düzenlemeler getiriliyor.
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Temiz üretim 
furyası
‘Temiz üretim’ dönemine giren Türki-
ye sanayisi, çevre dostu uygulamala-
rıyla ve birbirleriyle adeta yarış haline 
giren OSB’leriyle büyüyor. Verimin, 
yenilikçiliğin ve yeşil üretimin do-
ğurduğu kazanımların farkına varan 
OSB’ler, çevre ve arıtma konularına 
gösterdikleri azami özenle parmak 
ısırtıyor. Bölgelerinde faaliyet gös-
teren tesis ve işletmelerinin atık ve 
cüruflarını en yenilikçi ve ‘yenilenebilir’ 
yollarla bertaraf eden sanayi bölgele-
rinin ‘çevre karnesi’ gitgide iyileşiyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
sonsuzluğundan ve nimetlerinden 
faydalanan OSB’ler, güneş enerjisi 
temelli yöntemleri ağırlıkla tercih edi-
yor. Arıtmada proseslerini takip eden, 
online takip sistemleriyle atık sularını 
denetleyen ve düzenli kontroller-
le çevresel değerlere riayet eden 
OSB’ler alanlarında uzman, arıtmayı 
ve bertarafı A’dan Z’ye bilen, sektör 
gurusu firmalarla anlaşarak tesis 
projelerine hız kazandırıyor. Artık, gü-
nümüzde pek çok firma en verimli, en 
yenilikçi ve en dayanıklı ekipmanla-
rıyla sanayiye destek veriyor; yenilikçi 
ürünlerini endüstriyle buluşturuyor.

OSB’lere yazışma uyarısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, 
OSB’lerin yazışmalarla yaptığı yan-
lışlıkları belirleyerek, OSB’leri uyardı. 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar 
Öztürk imzasıyla tüm OSB’lere ve 
OSBÜK’e gönderilen yazıda, OSB’lerin 
kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel 
sektör temsilcilerine gönderdikleri 
yazılarda yaptıkları hatalar sıralandı. 
Yazıda, bazı OSB’ler tarafından OSB 
unvanında müdürlük yerine “OSB baş-
kanlığı” ifadesinin kullanıldığı; başlık 
kısmında “T.C” yazıldığı; “müteşebbis 
heyet teşekkülü, müteşebbis teşekkül 
başkanlığı” gibi mevzuatta olmayan 
ibarelerin kullanıldığı; yazıların bölgeyi 
temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafın-
dan imzalanmadığı, tek imzalı olarak 
veya bazen sadece bölge müdürünün 
imzasıyla gönderildiği ve iletişim ad-
reslerinin güncel olmadığı tespit edildi.

Özel hukuk tüzel kişisi

4562 sayılı OSB Kanunu’nda tanım-
landığı gibi OSB’lerin özel hukuk tüzel 
kişisi olduğu belirtilen yazıda, OSB’le-
rin müteşebbis heyet, yönetim kurulu, 
denetim kurulu ve bölge müdürlüğün-
den oluşan organlarla yönetildiği kay-
dedildi. Sanayi Bölgeleri Genel Müdür-
lüğü tarafından OSB’lere gönderilen 
yazıda, “Tüm yazışmalarda, internet 
ortamında, bölge girişlerindeki to-
tem, levha, pano gibi yerlerde sadece 
Bakanlığımızca onaylanan kuruluş pro-
tokolündeki unvanın yazılması, yine 
OSB müdürlerinin unvanlarının ‘bölge 
müdürü’ olarak değil bölgenin açık adı 

yazılarak ‘… OSB Bölge Müdürü’ şeklin-
de kullanılması” gerektiği vurgulandı.

“T.C ifadesi kullanılamaz”

Gerek Bakanlıkla gerekse diğer kamu 
kurum veya özel kuruluşlarla yapılacak 
yazışmalarda, kamu kurumu olmadı-
ğından dolayı OSB’lerin “T.C. ifadesini 
kullanamayacakları” ifade edildi. Yazış-
maların “müteşebbis teşekkül baş-
kanlığı, müteşebbis heyet teşekkülü” 
gibi mevzuatta yeri olmayan ifadeler 
yerine 4562 sayılı OSB Kanunu’nun 
11’inci maddesi gereğince, “OSB 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı” 
olarak yapılması ve yazışmalarda yer 
verilen bölgenin açık iletişim adresinin, 
elektronik posta ve diğer haberleşme 
bilgilerinin güncel tutulması istendi.

Çift imza şart

Yazıda, belgeleri kimlerin imzalaya-
bileceği de anımsatıldı. OSB Kanu-
nu’nun “temsil ve ilzam” başlıklı 11’inci 
maddesinde “OSB’ler, yönetim kurulu 
başkanı veya başkan vekili tarafından 
temsil edilir. OSB’yi ilzam edici yazılar 
yönetim kurulu başkanı veya vekili ile 
birlikte bir diğer yönetim kurulu üyesi 
veya yetkilendirilmiş OSB bölge müdü-
rü tarafından imzalanır ve böylece çift 
imzalı olarak tekemmül eder” şeklinde 
yer alan hüküm gereğince, yazışma-
ların çift imzalı olarak düzenlenmesi 
gerektiği kaydedildi. Tek imzalı olarak 
Bakanlığa gönderilen yazıların incele-
meye alınmayacağına dikkat çekildi. 

Yazışmalarda “T.C” ifadesi kullanan, OSB müdürlüğü yerine “OSB 
başkanlığı” diyen ve çift imza kuralına uymayan OSB’ler, mevzuattaki 

hükümlere uymaları yönünde uyarıldı.
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BOTAŞ’tan 
OSB’lere müjde

Boru Hatları ile Taşımacılık A.Ş. 
(BOTAŞ), doğalgaz dağıtım bölgeleri 
lisans kapsamı dışında kalan OSB’le-

re doğalgaz götürecek. Buna göre, 
doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans 

kapsamı dışında kalan yerlerde bu-
lunan ve doğalgaz iletim hattı tesis 
edilmemiş OSB’lerin, bulundukları 

ilin valiliklerine başvurmaları halinde 
doğalgazın iletimi için gerekli ulusal 
iletim şebekesi ile basınç düşürme 

ve ölçüm istasyonu arasındaki boru 
hattı yatırımları BOTAŞ tarafından 

yapılacak. BOTAŞ tarafından bu 
yatırımların gerçekleştirilebilmesi 

için söz konusu OSB’lerde üretime 
geçmiş katılımcı sayısının, OSB’nin 

toplam kapasitesine oranının en az 
yüzde 40 olması gerekiyor. Ayrıca, 

OSB’lerin bu yatırımı alabilmeleri 
için basınç düşürme ve ölçüm istas-

yonlarını yapması gerekecek.

Sanayiciye vergi affı

Kamuoyunda vergi affı olarak bilinen 
“Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılan-
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasa-
laştı. Düzenleme, borçlarını zamanında 
ödeyemeyen sanayicilere rahat nefes 
aldıracak. Yapılandırma kapsamında 
OSB’ler ve küçük sanayi sitesi yapı 
kooperatiflerine kullandırılan krediler de 
yapılandırılıyor. 

Gümrük vergilerine kolaylık

Gümrük vergileri asıllarına bağlı ol-
maksızın kesilen idari para cezaları ile 
Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri 
nedeniyle kesilen idari para cezalarının 
yüzde 50’sinin, belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 
kalan yüzde 50’si tahsil edilmeyecek. 
Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklen-
miş değere ilişkin idari para cezalarının 
yüzde 30’u, SGK tarafından uygulanan 
idari para cezalarının yüzde 50’sinin 
ödenmesi halinde de bu cezaların baki-
yeleri terkin edilecek.

Tahakkuk işlemleri 
devam edecek

Kanuna göre, kanunun kapsadığı 
dönemlere ilişkin olarak inceleme ve 
tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara 
yönelik başlayan vergi incelemeleriyle, 
takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine 
devam edilecek. Bu işlemlerin tamam-
lanmasından sonra tarh edilen vergilerin 
yüzde 50’si ile bu tutara gecikme faizi 
yerine YİÜFE oranı esas alınarak he-
saplanacak tutar ile bu tarihten sonra 
ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen 
dava açma süresinin bitim tarihine kadar 
hesaplanacak gecikme faizinin tamamı-
nın, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda 
cezanın yüzde 25’inin; vergi aslının yüzde 
50’sinin, vergi aslına bağlı olmayan ce-
zalarda cezanın yüzde 75’inin, vergilere 
düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar 
uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslı-
na bağlı cezaların tamamının tahsilinden 
vazgeçilecek.

Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve 
belediye alacaklarını yeniden yapılandıran yasa, TBMM Genel 

Kurulunda kabul edildi. Vergi affını içeren yasa ile 
Türk ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’ler canlanacak.
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OSBÜK’te 
Kütükcü dönemi
OSBÜK’te başkanlık koltuğuna oturan 
isim belli oldu. OSB’lerin çatı kuruluşu 
ve sorunlarının çözüm ortağı OSB 
Üst Kuruluşu (OSBÜK), yola devam 
edeceği ismi belirledi. Tam kadro 
OSBÜK’ün yönetim kurulu binasında 
toplanan üyeler, büyük endüstri kenti 
Konya’nın sanayi odasının ve Konya 
OSB’nin Başkanlık görevlerini yürüten 
Memiş Kütükcü’yle devam etme ka-
rarı aldı. Bütün yönetimin eksiksiz yer 
aldığı seçimde Antalya OSB Başkanı 
Ali Bahar ve Adana Hacı Sabancı OSB 
Başkanı Bekir Sütcü, başkan yardım-
cıları olarak belirlendi.

Özel yatırıma süper teşvik

TBMM’ye sunulan Torba Yasa ile teşvik 
sisteminde köklü bir değişiklik yapıldı. Bu 
çerçevede Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
tarafından teşvik edilmesine karar verilen 
bir yatırım, özel koşullarda, yer ve sektör 
kısıtlaması olmaksızın normal teşvik siste-
mi dışında teşvik unsurlarıyla desteklene-
bilecek. Teşvikleri verme yetkisi Bakanlar 
Kurulu’nun olacak. Projeler için devlet, 
özel altyapı da oluşturabilecek.

Ar-Ge varsa ‘teşvik’ de var

‘Süper’ teşviklerden, kalkınma planları ve 
yıllık programlarda öngörülen hedefler 
doğrultusunda, ülkemizin mevcut veya 
gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını 
karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa 
bağımlılığı azaltma, teknoloji dönüşüm 
sağlama, yenilikçi, Ar- Ge yoğun ve katma 
değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı 
ya da birlikte sahip olabilecek’ projeler 
yararlanabilecek. Bakanlar Kurulu’nca bu 
ürün ve yatırımlara alım garantisi verilebi-
lecek. 

Devletten ‘hibe’ atağı

Köklü değişikliklerden biri, devletin bu tür 

yatırımlara “hibe verebilmesi” şeklinde 
düzenlendi. Yatırımcı projesi karşılığı sabit 
yatırım tutarları için kullandığı kredinin 
faizi veya kar payına denk gelen tutarda 
hibe ya da destek alabilecek. Bu yatırımlar 
yüzde 100’e kadar kurumlar vergisi indiri-
mi alabilecek.

İşte o muafiyetler:

Yatırıma 49 yıl süreli ücretsiz arsa-arazi 
verilebilecek. Süresi içinde tamamlanan ve 
5 yıl istihdam garantisi sağlayan yatırımda 
arsa/arazi bedelsiz devredilecek. Proje için 
devlet özel altyapı yapabilecek. Üretilen 
ürünlere kamu alım garantisi verilecek. 
Altyapı izin, ruhsat, tahsis, lisans, tescil 
için istisna getirilebilecek. Sabit yatırım 
için kullanılan kredinin faizi karşılığı hibe 
desteği verilecek. Yatırıma gümrük vergisi 
muafiyeti tanınabilecek. Devlet, nitelikli 
personele 5 yıl süreyle brüt asgari ücretin 
20 katına kadar ücret desteği verecek. 
Devlet yatırımın yüzde 49’una, halka arz 
koşuluyla ortak olabilecek. Yatırımlar, yüz-
de 100’e kadar kurumlar vergisi indirimi 
alabilecek. Yatırım katkı oranı yüzde 200’e 
kadar çıkarılabilecek. Ücretlerden alınan 
gelir vergisi stopajında ise indirim sağla-
nacak.

Teşvik sisteminde köklü değişiklikler kapıda. Artık, dışa bağımlılığı 
azaltan, yenilikçi ve katma değerli Ar-Ge yoğunluklu özel projeler, 

devlet desteğinden azami ölçüde faydalanacak.
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SANATIN 7. HARİKASI

Lumiere Kardeşler, büyük yankı uyan-
dıran halka açık ilk film gösterimini 
gerçekleştirdiklerinde takvimler 1895’i 
gösteriyordu. Sinemanın tarihi, milattan 
önceye ve ‘camera obscura’, yani karan-
lık oda buluşuna dayanıyor. Bir kutuya 
açılan delikten tutulan cismin kutunun 
diğer tarafına yansımasından ibaret olan 
karanlık odanın, sinema büyüsünü başlat-
tığı düşünülüyor.

Zincirleme buluşlar

Latince ismi “lanterne magica” olan 
‘Büyülü Fener’i ise günümüzdeki slayt 
projektörlerin atası olarak görmek 
mümkün. Büyülü Fener, 2. yüzyılda Çin’de 
keşfedildi. Büyülü Fener, “Thaumatrope” 
ve biraz daha gelişmiş bir hali olan “Phe-
nakisticope”un buluşuna olanak sağladı. 
Bu aletler, bir silindirin etrafına çizilen 
resimlerin, silindirin hızla çevrilmesiyle 
hareket etmesi prensibine dayanmak-
taydı. Bütün bu birikimler, Thomas Alva 
Edison’un 1894 yılında “Kinetoskop”u ica-
tını kolaylaştırdı. Kinetoskop, görüntülerin 
hareketli izlenmesini sağlayan tek kişilik 

bir izleme kabinidir.

Dönüm noktası: 
Lumiere Kardeşler

Louis ve Auguste Lumiere kardeşlerin ba-
bası Antoine Lumiere, resim öğretmenli-
ğini bıraktıktan sonra Fransa Lyon’da fo-
toğrafçılık ve fotoğraf malzemesi üretimi 
yapmaya başladı. Ailenin işleri büyüdü ve 
yüzlerce metre fotoğraf kâğıdı üretebilen 
bir fabrikaya dönüştü. Lumiere kardeş-
ler, üretim süreçlerinden çok fotoğrafın 
kendisine ve hareketli görüntülere ilgi 
duymaktaydılar. Babaları, Edison’un Ki-
netoskop’unu eve getirdiğinde iki kardeş 
merakla bu aleti incelemeye başladı.
Tek kişilik bir sinema sistemi olarak tarif 
edilebilecek Kinetopkop’u geliştirmek ve 
çok sayıda kişinin izleyebileceği hale getir-
mek isteyen kardeşler, kolları sıvadı. Lu-
miere kardeşler, görüntü içeren filmlerin 
kenarlarına delikler açıp hareket ettirerek 
“sinematografı” buldular. Sinematografın 
önünden saniyede geçen 15 film görün-
tüsü, oldukça gerçekçi görüntü sağlıyor-

du. Elle kurulabilen ve hafif bir alet olan 
sinematograf, her yere taşınabiliyordu.

İşçilerin fabrikadan çıkışı

Lumiere Kardeşler, 1895 yılında Ulusal 
Sanayi Derneği’nde ilk filmlerini oynattı. 
Film, babalarının fabrikasından işçile-
rin çıkışını anlatan ve bir dakikadan 
biraz daha uzun süren “Lumiere 
Fabrikasından İşçilerin Çıkışı” 
isimli filmdi. Sinematografla 
birçok fotoğraf derneğinde 
gösterimler yapıldı.

İlk halka 
açık gösterim

Lumiere Kardeşler, 
sinematografla 28 
Aralık 1895’de halka 
açık ilk gösteriyi 
yaptılar. İlk gös-
teride, “Lumiere 
Fabrikası’ndan 
İşçilerin Çıkışı, 
Bebeğin 

7. sanat sinema, Lumiere kardeşlerin ‘karanlık oda’yı aydınlatmasıyla doğdu… 
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Kavgası, Tuileries Havu-
zu, Bir Trenin Gara Gelişi, 

Alay, Nalbant, Kağıt Oyunu, 
Ayrık Otları, Duvar” isimli 

filmler gösterildi. Gösteri, üc-
retliydi ve yaklaşık 100 kişi ta-

rafından izlenmişti. Özellikle Bir 
Trenin Gara Gelişi filmi, gerçekçi 

görüntüleri, çekim tekniği ve uygun 
açı kullanımı nedeniyle izleyicilerde 

olağanüstü etki oluşturdu. Birçok kişi, 
üstlerine gelen trenden ürktü, saklan-

maya çalıştı.

Farklı dünyalara kapı

Yoğun ilgi üzerine Lumiere Kardeşler, film 
gösterimlerine devam ettiler. Zamanla film 

gösterimlerinde salonda piyanoyla müzik de 
yapılmaya başlandı.

Ancak bir sorun vardı, yeni filmlere ve ilginç konula-
ra ihtiyaç vardı. Lumiere Kardeşler, yabancı ülkelere 

film çekimi için birçok kişi gönderdiler. Bu kişilerden 
biri de 1896 yılında İstanbul’a gelerek çekim yaptı. 

Haliç’in Panoraması, Boğaziçi Kıyılarının Panoraması, 
Türk Topçusu, Türk Piyadesinin Geçit Töreni, dönemin 

İstanbul’unu gözler önüne serer. Böylece, Lumiere Kardeş-
ler sayesinde elimizde 19 yüzyılda farklı ülkeler, kültürler, 

insanların yaşayışları, kılık kıyafetleriyle ilgili belgesel nitelikte 
bini aşkın film bulunmaktadır.

Lumiere Kardeşler, fotoğraf ve teknolojik yeniliklere meraklarıyla, 
bugün büyüklüğü trilyonlara ulaşan bir sektör haline gelen sine-

manın temellerini attı.

Sinema hala milyonların paylaştığı büyülü bir dünya!
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Asım YILDIRIM

Nokta Fotoğraf

TRİLYE – GÖLYAZI

Eski bir Rum köyü 
olan Trilye, Bursa 

ilimize bağlı Mudanya 
ilçesine 11 km uzakta 

Marmara denizi 
kıyısında şirin bir 
sahil kasabasıdır. 

Antik çağlardan beri 
yerleşimin olduğu 
kadim bir yöredir.

Eski bir Rum köyü olan Trilye, Bursa ilimi-
ze bağlı Mudanya ilçesine 11 km uzakta 
Marmara denizi kıyısında şirin bir sahil 
kasabasıdır. Antik çağlardan beri yerleşi-
min olduğu kadim bir yöredir.

Fotoğraf sanatına yeni başlayan öğrenci-
lerimi götürmekten keyif aldığım yerlerin 
en başındadır Trilye. Sıcakkanlı, misafir-
perver insanların tek büyük bir cadde 
de sizi karşıladığı, coğrafi konum olarak 
doğal bir limanı olan ve Türk kahvesi 
içerken her yeri gözlemleyebileceğiniz 
Tarihi Çamlı Kahvesiyle İstanbul’a 135 km 
uzaklıkta bulunan nadir güzellikteki bir 
yerdir.

İnsanlar o kadar içten karşılıyorlar ki sizi, 
inanamazsınız. Elinde acemi tutuşlarıyla 
profesyonel makinasından ilk sınavlarını 
veren öğrencilerime; ısmarladıkları çay, 
yemek ve sohbetlerle günün sonunda 
kendilerini Ara Güler gibi hissetmelerine 
sebep olabiliyorlar.

Acemiliği atmak, iletişim becerilerini 
geliştirmek tarih kokan yapıları ve şirin 
limanıyla tam bir gezginci mekanı Trilye.

Trilye ismi bir dönem Zeytinbağı olarak 
değiştirilmiş. Fakat bu tarihi isim, kadim 
geçmişiyle olan bağlarının gücünden 
şehre geri verilmiştir.

Trilye tam anlamıyla bir zeytin yurdu. 
En önemli geçim kaynağı zeytin yetiştiri-
ciliği olan bu kasabanın zeytinleri dün-
yaca meşhur ve elbette bu popülerlik 
te yöre halkının zeytinini yetiştirirken, 
imal aşamasında ve servisinde organik 
yöntemlere sadık kalmasının payı büyük. 
El işçiliği ve ustalıkla hazırlanan ürünleri 
pazarlamak ta artık daha kolay. Her boy 
ve lezzette zeytine ulaşmak mümkün 
Trilye çarşısında. Zeytinyağı ve sabu-
nu da cabası.

Zeytin, zeytinyağı ve tabii ki balık. 
Bölgede ikinci geçim kaynağı ola-
rak balıkçılığı görebilirsiniz. Doğal 
olarak da harika balık restau-
rantları. 

Trilye’ye giderseniz Kemerli Ki-
lise, Dündar Evi, Taş Mektep, 
Fatih Camii, Avlulu Hamam 
ve Medikon Manastırı’nı 
görmeden geri dönmeyin 
lütfen.

Gurme damaklara, mo-
tosikletle hafta sonunu 
değerlendiren gez-
ginlere, yelkencilere 
ve fotoğrafçılara 
önerebileceğim 
çok özel bir nokta 
Trilye.

Trilye güzer-
gahı, dönüş 
yolunda akıllı 
bir plan-
lamayla uğ-
ranacak 
ikinci yer 
Eski Ka-
raağaç 
Köyü. 
Ma-
yıs 

asim.yildirim@noktafotograf.com
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ayın-
da 

Leylek 
şenlik-

lerinin 
düzen-

lendiği göl 
kenarında 

ufacık bir 
köy olan Eski 

Karaağaç’ta 
Leylek gözetle-

me istasyonları 
bile mevcut. Ni-

san. Mayıs ayların-
da Leyleği havada 

görebileceğiniz 
harika bir yer. Leyleği 

havada görünce bütün 
bir yaz gezeceğinizin 

müjdesini de almış olu-
yorsunuz.

Eski Karaağaç köyünde 
yemek ve konaklama imkanı 

yok. Küçük bir kahvehanesi 
ve eski cami dışında göl kenarı 

gezmeye değer yerlerden. Köy 
derneğinin lokalinde gözleme 

bulabilirsiniz. Şirin teyzelerin 
elinden patlıcanlı gözleme keyfi 

önerilerim arasındadır.

İstanbul’a geri dönüş yoluna girdiği-
nizde gün batımına kadar gezmeniz 

gereken 3 noktamız Uluabat Gölü 
üzerindeki Gölyazı Adası.

Bu ada yılın birkaç ayında sular çekilince 
yarım ada formuna dönse de tek bir 
köprüyle ulaşımı sağlanıyor.

Eski adı Apolyont olan eski bir Rum yerle-
şimi. Geçim kaynağı balıkçılık.

Köy içinde tarihi yapılar, yıkıntı şeklinde 

çok sayıda eski Rum Evi var. İkramı seven 
insanları da vardı eskiden, ama fotoğrafçı 
ve turist yoğunluğundan bu yöre halkı 
biraz sıkılmış olsa gerek eski sıcaklığı 
yerini ticari işletmelere bırakmış. Aslın-
da biraz haklılar araba park edecek yer 
bulmak bile zor. Aracınızı köyün dışında 
bırakıp ilerlemek akıllıca. Yerel yönetimler 
yoğunluğa karşı önlem alsa da çok yeterli 
değil şimdilik.

1920’li yıllara kadar küçük bir Rum Köyü 
olan Gölyazı’nın kuruluşu, 2 bin 500 yıl 
öncesine uzanıyor. Adını kehanet tan-
rısı Apollon’dan alan Apollonia’nın antik 
temelleri üzerine kurulan köy, sadece 
doğaseverlerin değil; tarih meraklıları-
nın da ilgisini çekecek köşeler saklıyor. 
Şimdiki yerleşimi çevreleyen 800 metre 
uzunluğundaki antik surlarda, Helenis-
tik kapı ve kule kalıntılarına rastlamak 
mümkün. Roma döneminden kalma 4 
bin kişilik antik tiyatro, güney yamaçta-
ki Zambaktepe’de; antik su kemeri ve 
mezar yapıları, Deliktaş mevkiinde yer 
alıyor. Henüz arkeolojik kazı çalışması 
yapılmamış asıl esrarengiz antik kalıntılar 
ise, Gölyazı çevresindeki adacıklarda gizli. 
Yörede bulunmuş sikkelerde tasvir edilen 
Apollon Tapınağı’ndan kalma harabelerin, 
antik kentin 500 metre kadar kuzeyindeki 
Kız Adası üzerinde yer aldığı yaygın bir 
rivayet. Bölgedeki kazılarda ortaya çıkarıl-
mış antik yapı parçaları, heykel ve sikkeler 
Bursa Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Gölyazı’nın tarih yüklü sokaklarında 
gezinirken yöre halkından dinleyebilece-
ğiniz ilginç bir de öyküsü var bölgenin. 
Rivayete göre; Apolyont’un en eski sahibi 
olan Apollonia Kralı’nın çok güzel bir kızı 
varmış. Günün birinde, komşu krallık Mel-
de’nin prensi güzel kraliçeye âşık olmuş. 
Ancak prensesin gönlü olmadığı için, 
varmamış prense. Kral, Apolyont Gölü kı-
yısındaki bir tepe üzerine saray yaptırarak 
orada saklamış kızını. Buna çok sinirlenen 
Melde Kralı, Mustafakemalpaşa Nehri’nin 

yatağını değiştirterek, Apollonia’nın sular 
altında kalmasına yol açmış. İşte bugün-
kü Gölyazı Yarımadası da tarihteki bu su 
baskını nedeniyle oluşmuş. Nihayetinde 
bir aşk hikâyesi sonucu oluştuğuna inanı-
lıyor Gölyazı’nın…

Gölyazı güzel memleketimizin kıymeti bi-
linmeyen birçok yeri gibi hak ettiği değeri 
bulamamış. Fakat gün batımında suyun 
içindeki ağaçları, yöreye has balıkçı kayık-
larıyla fotoğraf severlerin ve gezginlerin 
rüyası olmaya hep devam edecek.

Uzun pozlama tekniğiyle çekilen fotoğraf-
ları artık adadan daha meşhur diyebiliriz.

Ağ atan balıkçı teyzeler, gün batımı, 
kerevit gibi enteresan sahneleriyle tarihi 
dokusu, fiziksel konumu ve yöresel ye-
mekleriyle Gölyazı İstanbul’a en yakın en 
muhteşem yerler sıralamasının en başın-
da. Nisan, Mayıs aylarında su yüksekliği 
en fazla olduğu dönemde gitmenizi tavsi-
ye ederim. Kayıkla ada turu hatta nilüfer 
çiçeklerini görüp fotoğraflamak mümkün. 
Sizler için unutulmaz ve keyifli bir hafta 
sonu gezisi olacağı kesin.

Ve tabii ki dönüş yolu. Eğer gün batımına 
kalmışsanız geri dönüşte feribotta muaz-
zam! bir haftasonu dönüşü kuyruğu sizi 
karşılayacak demektir. Bu son gezimde ki 
tecrübeme kadar değişmemişti ama artık 
Orhan Gazi köprüsüyle dönüş parkuru 
daha kolay oldu. Emeği geçenlerin eline 
sağlık. 

Gölyazı-Trilye-Eskikaraağaç Köyü, Mar-
mara bölgesinde ki en sağlam gezilerden 
biri. Her mevsim lezzeti değişen kısa bir 
tur. Konaklama ihtiyacı olmadan yapıla-
bilmesi de bu masrafın yerine alış veriş 
ve yeme - içme konularına harcamanıza 
olanak sağlıyor. Gezi fotoğraflarınızı da bi-
zimle paylaşın teknik ya da kompozisyon 
yorumu yapıp size geri dönmek bizim 
görevimiz olsun. 

Hoşçakalın... 



SEYAHAT SINAİ 56FUAR TAKVİMİ SINAİ 56

EKİM KASIM

ARALIK

1 Ekim 16 
QS Dünya MBA ve 
Yüksek Lisans Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

2 Kasım 16 
EIF 2016 - 9.Uluslararası Enerji 
Kongresi ve Fuarı 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

1 Aralık 16 
Metro & Rail Istanbul 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

7 Aralık 16
Pazarlama Fuarı 2016
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı 
İstanbul

8 Aralık 16 
Fespa Eurasia 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

8 Aralık 16 
Otomasyon Fuarı 2016  
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi 
Bursa

8 Aralık 16 
Iş ve Işçi Güvenliği, Sağlığı 
ve Ekipmanları Fuarı 
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi 
Bursa

8 Aralık 16 
15.Uluslararası Metal Işleme 
Teknolojileri Fuarı  
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi 
Bursa

9 Aralık 16 
Gayrimenkul Yatırım Fuarı 2016 
Adana HiltonSA 
Adana

16 Aralık 16
IBS Anne Bebek Çocuk Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

24 Kasım 16 
SIRHA-ISTANBUL 2016 
İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

24 Kasım 16 
Otomotiv Yedek Parça 
Komponent ve Teknolojileri
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

25 Kasım 16 
E2 Elektrik ve Elektronik 
Teknolojileri Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

25 Kasım 16 
MAGIC Ulusal Ihtisas Deri Fuarı 
WOW Kongre Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

2 Kasım 16 
EIF 2016 - Güneş Enerjisi 
Kongresi ve Fuarı 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

2 Kasım 16 
Bursa Blok Mermer Fuarı 2016  
Bursa Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi 
Bursa

8 Kasım 16 
MODEF EXPO 2016  
İnegöl Hikmet Şahin Kültür Parkı 
Uluslarararı Fuar Alanı 
Bursa

9 Kasım 16 
MÜSIAD 2016 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

10 Kasım 16 
7.Uluslararası Kimya Sanayi 
Grup Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

12 Kasım 16 
35.Uluslararası Istanbul Kitap 
Fuarı  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

16 Kasım 16 
Piltech Pil Akü Batarya ve 
Teknolojileri Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

16 Kasım 16
Uluslararası Logitrans Transport 
Lojistik Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

23 Kasım 16 
15.Istanbul Perakende Fuarı 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı 
İstanbul

6 Ekim 16 
AIREX 
Atatürk Havalimanı A 14 Apronu 
İstanbul

7 Ekim 16 
10.Hac ve Umre Turizm 
Hizmetleri Fuarı 
WOW Kongre Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

11 Ekim 16
MAKTEK AVRASYA 2016  
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 
İstanbul

13 Ekim 16 
CeBIT Bilişim Eurasia (16.) 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

14 Ekim 16 
Istanbul Tasarım Haftası 
Eski Şapka Fabrikası- Hasköy 
İstanbul

19 Ekim 16
12.Türkiye Çağrı Merkezi Fuarı 
Haliç Kongre Merkezi 
İstanbul

19 Ekim 16 
Premiere Vision Istanbul  
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

19 Ekim 16 
TEXMAK 2016 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

20 Ekim 16
Rensef 4.Yenilenebilir Enerji Sis-
temleri ve Enerji Verimliliği Fuarı 
Cam Piramit Sabancı Kongre ve 
Fuar Merkezi
Antalya

21 Ekim 16 
Türkiye Lojistik Fuarı 
ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

25 Ekim 16 
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı 
Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi 
Ankara

26 Ekim 16 
7.Uluslararası Gıda ve 
Gıda Teknolojileri Fuarı 
ANFA Altınpark Fuar Merkezi  
Ankara

28 Ekim 16 
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz 
ve Ekipmanları 
Grand Cevahir kongre Merkezi 
İstanbul

4 Ekim 16 
BOAT SHOW 2016 Marintürk 
İstanbul City Port -Pendik 
İstanbul

5 Ekim 16 
Endüstri Fuarı 2016 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

5 Ekim 16 
Adana 10.Ambalaj Fuarı 2016  
Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi 
Adana

5 Ekim 16 
Oyun ve Hobi Fuarı Istanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

6 Ekim 16 
2.Gıdamix Gıda ve Yaşam Fuarı 
Cam Piramit Sabancı Kongre ve 
Fuar Merkezi 
Antalya

6 Ekim 16 
Kent Expo “4.Şehircilik ve Kent 
Ihtiyaçları Fuarı 
Fuar İzmir Alanı  
İzmir

6 Ekim 16 
12.Uluslararası LED & LED 
Aydınlatma Fuarı  
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

6 Ekim 16 
5.Uluslararası Elektronist Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul
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