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Ü
lkemiz mart ayından bu yana yeni tip Korona-
virüs (Covid-19) salgını ile mücadele ediyor. 
Yaklaşık beş aydır hepimiz kendi cephemizde 

olağanüstü bir mücadele veriyoruz. OSB camiası olarak 
bu süreçte, gerçekten büyük bir stres testinden geçtik, 
geçmeye de devam ediyoruz.

Özellikle nisan ayında sanayi üretimimiz neredeyse 
dip yaptı, kapasite kullanım oranlarımız ciddi oranlarda 
düştü. Üzerine bir de artan enerji maliyetleri binince, 
ciddi zorlandık. Ancak hamdolsun, bu dönemi geride 
bıraktık diye düşünüyorum. 

Haziran ve temmuz aylarında OSB’lerimizin elektrik 
tüketimlerinde, dolayısıyla sanayi üretimlerinde sevindi-

OSB’lerimiz büyük bir stres 
testinden geçti, geçmeye de 
devam ediyor 

rici toparlanmalar görüyoruz.  Nisan ayında yüzde 30’ları 
aşan OSB’lerimizin elektrik tüketimlerindeki düşüş 
oranları, örneğin haziran ayının ilk 10 gününde yüzde 
32, temmuz ayının ilk 10 gününde ise yüzde 14 artış 
ile hızlı bir toparlanma sürecine girdi. OSB’lerimizdeki 
bu toparlanma elbette ülkemizin sanayi üretiminde 
de kendisini gösteriyor. Ben bu toparlanmanın kalıcı 
olmasını temenni ediyorum.

SANAYI ÜRETIMI KESINLIKLE
KESINTIYE UĞRAMAMALI 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak 
pandemi sürecinin başından bu yana, sanayi üreti-

MEMİŞ KÜTÜKCÜ
Organize Sanayi Bölgeleri 

Üst Kuruluşu Başkanı
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minin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini 
savuna geldik. 

“Şartlar ne olursa olsun, tedbirlerimizi alarak üretime 
devam etmeliyiz” kararlılığını ortaya koyduk. Bunun için 
de organize sanayi bölgelerimizle birlikte; ‘Tedbir Al, 
Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ dedik. Bu 
mottomuzu öne çıkaran, farkındalığı 
artırmaya yönelik sosyal medya ça-
lışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımızın destekleri ile kamu spotları 
yayımladık. Yaptığımız tüm çalışmala-
rın da sanayi üretimimize pozitif yan-
sıdığını sahada görüyoruz. 

Türkiye, bu dönemde organize sa-
nayi bölgelerinin katkılarıyla dünyanın 
neredeyse tamamından pozitif ayrıştı. 
Mayıs ayında sanayi üretiminde yaka-
ladığımız aylık bazda yüzde 17.4’lük 
artışla, Almanya, Japonya, Çin, Singa-
pur, Güney Kore, Polonya, İspanya gibi 
ülkelerin tamamından daha iyi perfor-
mans gösterdik. 

Yine organize sanayi bölgelerimiz 
bu dönemde ilk defa 2 milyon istih-
dam rakamını aştı. 

Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımızın destekleriyle bu dönemde, 
OSB olmayan tek İlimiz Hakkari’de de 
OSB kuruldu ve şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir 
şehrimiz kalmadı. 

Bu başarılar Türk sanayicisinin, müteşebbisinin ba-
şarısıdır. 

Bu çalışkan, üretim sevdalısı camiaya hizmet etmek 
de her zaman ifade ettiğim gibi Organize Sanayi Bölge-
leri Üst Kuruluşu olarak bizim görevimizdir. 

TALEPLERIMIZIN ÇOK ÖNEMLI
BIR KISMI KARŞILIK BULDU

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak bizim 

görev alanımız OSB’lerimiz. Onun için bizim önceliğimiz 
OSB’lerden gelen sorunları dile getirmek, çözümler üret-
mek üzere güçlü köprüler inşa etmek. 

Pandemi sürecinde de OSB’lerimizden gelen tüm 
talepleri ilgili bakanlıklarımıza, kurumlarımıza iletiyor, 
çözümünü takip ediyoruz. 

Hayata geçirilen düzenlemeler-
le ilgili OSB’lerimizi de sürekli olarak 
bilgilendiriyoruz. 

Bugüne kadar dile getirdiği-
miz, talep ettiğimiz konuların çok 
önemli bir kısmı çözüme kavuştu-
ruldu. Çözüme kavuşturulamayan 
sorun alanlarındaki takibimizi de 
OSB’lerimiz adına sürdürüyoruz. 

Ancak burada iş dünyası ola-
rak, camia olarak unutmamamız 
gereken bir konu var; bu pandemi 
sürecinin daha ne kadar süreceği, 
ekonomiler üzerindeki baskısının 
ne kadar devam edeceği ile ilgili şu 
an için bir tahmin dahi yürütmek 
çok zor. 

Dolayısıyla organize sanayi 
bölgelerimizde üretimin devam 
etmesi için, tedbirlere eksiksiz riayet 
edilmesini sağlamak zorundayız. 

Sıklıkla ifade ediyorum; bu sü-
reçte iki önceliğimiz var. Çalışanlarımızın sağlığını ve 
işletmelerimizi korumak. 

Organize sanayi bölgelerimizden özellikle bu konu-
ya dikkat etmelerini istirham ediyorum. 

Türk sanayisinin yüzde 35’ini temsil eden, 2 milyo-
nun üzerinde doğrudan istihdamla Türkiye’nin istihda-
mını sırtlayan organize sanayi bölgelerimiz, inanıyorum 
ki pandemi sürecinde aldıkları tedbirlerle sanayi üreti-
mine pozitif katkı vermeye, pandemi sonrasında da yeni 
fırsatlara kapı aralamaya devam edecekler. 

Sağlıkla kalın...

Özellikle nisan ayında 
sanayi üretimimiz 

neredeyse dip yaptı, 
kapasite kullanım 
oranlarımız ciddi 

oranlarda
düştü. Üzerine bir de 

artan enerji maliyetleri 
binince, ciddi zorlandık. 

Ancak bu dönemi 
geride bıraktık diye 

düşünüyorum. 
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TEDBİR AL, ÇALIŞANINI KORU 

ÜRETİME DEVAM ET 

TÜRKİYEM
Covid-19 sürecinde ‘Güçlü ve Güvenli Üretim için Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime 

Devam Et Türkiyem’ mottosuyla çalışmalarını yürüten OSBÜK, sanayi üretiminin 
aksamaması için birçok girişimde bulundu ve bunların gerçekleşmesini sağladı. 

Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü mart ayından 
bu yana, ülkenin sanayi üretimine tüm tedbirleri alarak 
devam etmesi gerektiğini vurgulayan Organize Sanayi 

Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), sanayinin korunmasını öne çı-
karan pek çok çalışmaya imza attı. OSBÜK, süreçle ilgili girişimle-
rinde; Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının esnetilmesi, sanayicilerin 
finansa ulaşımlarının kolaylaştırılması, KGF limitlerinin artırılması 
gibi çalışmalar yürüttü. Ayrıca ilave kredi limitlerinin açılması ve 
bazı ödemelerin ertelenmesi, OSB’lerin enerji maliyetlerinin dü-
şürülmesi gibi çok sayıda başlıkta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
başta olmak üzere EPDK, BOTAŞ gibi kurumlarla iletişime geçe-
rek taleplerde bulundu. 

Bir başka çalışmada, OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından 
alınan kararla salgın nedeniyle yaşanan ekonomik şartlar göz 

önüne alınarak  OSB’lerin OSBÜK’e temmuz ayında ödeyecek-
leri aidatlarının birinci taksiti üç ay süreyle ertelendi. OSBÜK 
Yönetim Kurulu’nun aidat erteleme kararı, yayınlanan sirkülerle 
OSB’lere duyuruldu. 

FARKINDALIK İÇİN KAMU SPOTU YAYINLANDI
OSBÜK ayrıca sanayi işletmelerinin ve çalışanların sağlığı-

nın korunması için salgın sürecinin başından bu yana “Tedbir 
Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem” mottosuyla 
sanayi üretimine ara verilmemesini istedi. İlk olarak OSBÜK 
Başkanı Kütükcü’nün imzasıyla OSB’lere gönderilen yazıda 
OSB’lere tüm tedbirlerin alınarak üretime devam edilmesi 
çağrısı yapıldı. Ayrıca OSBÜK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
birlikte tedbiri öne çıkaran bir kamu spotu hazırladı ve  ulusal 
yayın yapan televizyonlarda yayınlanmasını sağladı.

OSBÜK ’ T E N  H AB E R L E R
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 Kamu spotunda, “2 milyon çalışanımızla biz büyük bir 
aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize 
yetelim diye birlikte üretiyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, 
zorlukları göğüsledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden 
el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. ‘Güçlü ve Güvenli 
Üretim için Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Tür-
kiyem’ ifadelerine yer verildi.

OSBÜK’ÜN OSB’LERE TEST TALEBİ KARŞILIK BULDU
Başkan Kütükcü, pandemi sürecinin ilk günlerinde, 23 

Mart’ta OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, sanayi odalarının baş-
kanları, TOBB Sektör Meclis Başkanlarının katılımıyla yapılan top-
lantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan OSB’lerde 
Covid-19 tarama testlerinin yapılmasını talep etti. Başkan 
Kütükcü’nün talebi karşılık buldu ve toplam 2 milyon çalışanın 
istihdam edildiği OSB’lerde Covid-19 tarama testleri başladı. 

İlk etapta Kocaeli ve Ankara’da başlayan tarama testlerine 
yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 13 kentte 
daha antikor testlerine başlayacaklarını açıkladı. Testler İstanbul, 
Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Eskişehir, Sakarya gibi sanayi 
şehirlerinde ve OSB’lerde başlayarak süreç devam ediyor. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sana-
yi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üye-
leri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyelerinin yer aldığı 

Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Toplantıda 
söz alan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin taleplerini 
Bakan Varank’a ileterek, destek beklediklerini dile getirdi. 

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Covid-19 salgını dolayısıyla iş-
letmelerin ve sanayi üretiminin zor bir dönemden geçtiğini 
hatırlattığı toplantıda kapasite ve üretim kayıpları yaşandığını 
ifade etti. Bu zor dönemde devletin işletmeleri daha fazla 
desteklemesinin üretimin ve çalışma hayatının sağlıklı devam 

etmesi için önemli olduğunu vurgulayan OSBÜK Başkanı Kü-
tükcü, bugüne kadar OSB’ler adına talep ettikleri konuların pek 
çoğunun hayata geçmesinin memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. Ancak yaşanan zor süreçte özellikle OSB’lerin enerji 
maliyetlerine dikkat çeken Kütükcü, bu maliyetlerin düşürül-
mesi gerektiğinin altını çizdi.

YEKDEM VE TEİAŞ İLETİM
BEDELİ YENİDEN DÜZENLENMELİ 

Salgın dolayısıyla organize sanayi bölgelerinde düşen ka-
pasitelere rağmen YEKDEM maliyeti ve TEİAŞ’a ödenen iletim 

OSBÜK Başkanı Kütükcü 
OSB’lerin taleplerini 

Bakan Varank’a iletti 
OSBÜK’ün Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa Varank’a OSB’lerin taleplerini ileten Başkan Memiş Kütükcü, özellikle enerji 
konusunda destek beklediklerini vurguladı.  

OSBÜK ’ T E N  H AB E R L E R
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bedeli nedeniyle elektrik faturalarında aynı oranda düşüşler 
yaşanmadığını ifade eden OSBÜK Başkanı Kütükcü, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim 
Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik 
tüketimi düşüyor ama bu düşüşe paralel olarak faturalar aynı 
oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın 
süresince alınmamasını, bu mümkün olmuyorsa azaltılmasını 
veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca 
TEİAŞ’a sözleşmede belirtilen güce ve tüketim miktarımıza 
göre bir İletim Bedeli ödüyoruz. Burada Sistem Kullanım 
anlaşmasındaki uygulamaya göre 3 yılda bir kez güç düşümü 
revizyonu talebinde bulunabiliyoruz. 3 yıl içinde fiili güç dü-
şümü olsa bile, bunu güncelleyemiyoruz ve sözleşme gücü 
üzerinden ödemeye devam ediyoruz. Talebimiz, OSB’lerimize 
fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesi yönünde. 
OSB’lerimizden hem YEKDEM hem de TEİAŞ İletim Bedeli’nin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili yoğun talep alıyoruz.” 

“BOTAŞ VE EPDK’YA MÜRACAATLARIMIZI 
OSB’LERİMİZ ADINA YAPTIK”

Bakan Varank’a OSB’lerin doğalgazla ilgili taleplerini de 
ileten Kütükcü,  “2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım Sözleşme-
sinin hükümlerince mücbir sebep 
olarak kabul edilmesini ve yine 
2020 yılında OSB’lere asgari alım 
taahhüdünün uygulanmamasını 
gündeme getiriyoruz. Ayrıca do-
ğalgaz tüketimlerinin gaz alım 
sözleşmesindeki miktar üzerinden 
değil, fiili sarfiyat üzerinden alınma-
sını, faturaların da gecikme zammı 
uygulanmadan en az 3 ay ertelen-
mesini talep ediyoruz. Bu konuda 
BOTAŞ’a ve EPDK’ya müracaatımızı 
OSB’lerimiz adına yaptık, talebimizi 
ilettik” bilgisini verdi. 

SAĞLIKLI ÜRETİM İÇİN
OSB ÇALIŞANLARINA 
COVID-19 TESTİ 

OSBÜK olarak salgın sürecinin 

en başında ‘üretimin güvenli ve sağlıklı devam etmesi’ için 
OSB çalışanlarına yönelik Covid-19 testi yapılması talebinde 
bulunduklarını ve bu taleplerinin hayata geçtiğini aktaran Kü-
tükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Sağlık 
Bakanlığımız bu talebimizi olumlu karşıladı ve ilk olarak Kocae-
li’de hayata geçirdi. İkinci olarak da Sağlık Bakanlığımız, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımız, OSBÜK ve Ankara Sanayi Odası’nın 
koordinasyonunda Ankara’daki OSB’lerimizde başladı. Kocaeli 
ve Ankara’da fiili olarak başlayan bu çalışmanın, kendi şehir-
lerinde de yapılmasına dair OSB’lerimizden talepler alıyoruz. 
Covid-19 taramalarının sanayi kentlerimizdeki OSB’lerimizde 
yaygınlaştırılmasında Ankara’daki gibi görev almaya, süreci 
koordine etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, OSB’lerin enerji ile ilgili tüm taleplerini içeren bir 
raporu OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletecek-
lerini belirttiği konuşmasında, Bakan Varank’a iş dünyasının ve 
OSB camiasının sorunlarının çözümünde gösterdiği çözüm 
odaklı yaklaşımlarından dolayı da teşekkür etti.

“HER HAL VE KOŞULDA ÜRETİMİ
 AYAKTA TUTACAĞIZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise OSBÜK Ge-
nişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, 
OSBÜK’ün Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu belirtti. 
OSB’lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı 
engelleri kaldırmak adına iş birliğinin önemine işaret eden 
Bakan Varank,  OSBÜK’ten gelecek Enerji Raporu doğrultusun-
da talepleri karşılamaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını 
ifade etti. 

Kovid-19 salgını döneminde fırsatlara odaklanmak gerek-
tiğini de dile getiren Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde ve eş güdüm içinde atılan adımlar 
sayesinde Türkiye’nin salgınla mücadelede pek çok ülkeden 

Doğalgaz tüketimlerinin gaz alım sözleşmesindeki 
miktar üzerinden değil, fiili sarfiyat üzerinden alınmasını, 
faturaların da gecikme zammı uygulanmadan en az 3 ay 

ertelenmesini talep ediyoruz.
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pozitif yönde ayrıştığını hatırlattı. Salgının seyri ve gelen ta-
lepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi 
bir yaklaşımı benimsemediklerini ifade eden Bakan Varank, 
şunları kaydetti:  “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 
bile ihracat taahhüdü olan ya da faaliyetini durdurduğunda 
büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışabilmesinin 
önünü açtık.”

TÜRK SANAYİSİNİN ZAYIFLAMASINA
İZİN VERİLMEYECEK

Konuşmasında OSB’lerin önemine vurgu yapan Varank, 
Türkiye’nin sahip olduğu sağlam üretim ve Ar-Ge altyapısını 
hatırlattı ve 18 yılda sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettikleri-
ni, sanayi altyapısını güçlendirdiklerini, yetişmiş insan gücüne 
yatırım yaptıklarını söyledi.

Türk sanayisinin bu dönemde zayıflamasına müsaade 
etmeyeceklerini belirten Varank, “Ekonomide dalgalanmalar 
yaşıyoruz ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel 

güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki 
ne yapacağız? Her hal ve koşulda 
üretimi ayakta tutacağız. Rekabet 
gücümüzü daha da artıracak poli-
tikaları tereddütsüz uygulayacağız. 
Böylelikle sanayimiz emin adımlarla 
yoluna devam edecek” dedi. 

GELECEK DÖNEMDE YENİ 
EKONOMİ MERKEZLERİ 
ORTAYA ÇIKACAK

Bakan Varank, Covid-19 salgını-
nın farklı fırsatları da beraberinde 
getirdiğine dikkat çekerek, küresel 
şirketlerin üretim merkezlerini farklı 
ülkelerde çeşitlendirmeyi planladık-
larını söyledi. Bu kapsamda gelecek 
dönemde muhtemelen yeni ekono-
mik merkezlerin ortaya çıkacağını 
ve güç dengelerinin değişeceğini 

kaydeden Varank, “Türkiye, bahsettiğim bu değişim sürecinde 
avantajlı bir konuma sahip. Dolayısıyla reel sektörle istişare 
halinde rotamızı belirleyip, hızlı hareket etmek istiyoruz” 
ifadesini kullandı. 

Faaliyetlerini büyütmek isteyen, yatırıma odaklanan ve 
istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya devam ede-
ceklerinin altını çizen Varank, geleneksel sektörlere sahip 
çıkarken, katma değerli ve teknoloji yoğun sektörleri daha 
güçlü destekleyeceklerini belirtti. 

OSB temsilcilerinin süreç boyunca kendilerine yol arka-
daşı olacağına inandığını dile getiren Varank, gelen öneriler 
doğrultusunda mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığını 
anlattı. Varank, OSB’leri daha da yatırımcı dostu hale getiren 
emsal artışı, OSB içinde elektrik üretim tesisi ile geri dönü-
şüm ve bertaraf tesisleri kurulabilmesi gibi değişikliklere de 
değinerek, “Yaptığımız bu değişikliklerin yatırım, büyüme ve 
istihdam kararlarınızda yardımcı olmasını ümit ediyorum” 
diye konuştu.

“NORMALLEŞMEYE GEÇİŞTE
OLUMLU SİNYALLER VAR”

Salgın sürecinden normalleşme dönemine geçişle ilgili 
nisanın son haftasından itibaren olumlu sinyaller alındığı-
na işaret eden Varank, sözlerine şöyle devam etti: “Elektrik 
tüketim verilerinden de bu resmi net şekilde görebiliyoruz. 
Üretim cephesinde kayda değer gelişmeler var. Otomotiv 
ana fabrikalarının tamamı faaliyetlerine başladı. Tekstil fir-
malarında da hareketlenmeler söz konusu. Gıda, kimya, ilaç 
ve ambalaj sektörü güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 
İçinde bulunduğumuz aylar çok kritik. Hem tedbirlere azami 
seviyede uymak hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı 
olmak gerekiyor.”

Üretim cephesinde kayda değer gelişmeler var. 
Otomotiv ana fabrikalarının tamamı faaliyetlerine 

başladı. Tekstil firmalarında da hareketlenmeler söz 
konusu. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörü güçlü bir 

şekilde yoluna devam ediyor. İçinde bulunduğumuz 
aylar çok kritik.

OSBÜK ’ T E N  H AB E R L E R



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı 
Memiş Kütükcü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü’nün 4’üncü yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.  

15 Temmuz’da Türkiye’nin tarihinin en büyük ihaneti ile karşı-
laştığını ancak milletimizin büyük bir kararlılık ve vatan sevdasıyla 
bu ihaneti püskürttüğünü vurgulayan Kütükcü, “Türkiye’nin üreten 
gücü organize sanayi bölgeleri olarak bu ihaneti de milletimizin ve 
şehitlerimizin kahramanlıklarını da unutmadık, asla unutmayacağız. 
Ülkemizin 7 bölgesinde 81 şehrinde 341 organize sanayi bölgemiz-
le her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız” dedi. 

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ 
Kütükcü, açıklamasını şöyle sürdürdü:  “15 Temmuz hain dar-

be girişimiyle milletimizin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak, 
adeta esarete mahkum etmek isteyen FETÖ terör örgütü ve işbir-
likçileri devletimizin ve milletimizin kararlı duruşuyla amaçlarına 
ulaşamadılar. Organize sanayi bölgeleri olarak biz de bu süreçte 
tüm kararlılığımızla üretmeye devam ettik. Şehitlerimizin bize 
emaneti olan bu aziz vatanı daha müreffeh yarınlara ulaştırmak 
için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz. 

Bu yıl, demokrasimize, özgürlüğümüze saldıran hain girişi-
min 4’üncü yılındayız. Bu süreçte Türkiye durmadı, üretti. Son 4 
yılda ülkemizde 33 şehrimizde 45 yeni OSB kurularak tüzel kişilik 
kazandı. OSB camiamız yine son 4 yılda, yaklaşık 150 bin kişiye 

OSBÜK Başkanı Kütükcü’den 15 Temmuz Mesajı: 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4’üncü yıldönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye’nin durmadığını ve 

üretime devam ettiğini hatırlattı. Kütükcü, “Son dört yılda 45 yeni OSB kuruldu ve
 ilk defa bu yıl 2 milyon istihdamı aştık” dedi. 
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istihdam oluşturdu. OSB’lerimizdeki istihdam sayısı ilk defa 
bu yıl 2 milyonu aştı. Şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir 
şehrimiz kalmadı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin geleceğine 
duyulan güveni ortaya koyuyor. Biz tüm kararlılığımızla, bir an 
dahi gaflete düşmeden üretmeye, çalışmaya, ülkemizin sanayi 
üretimini geliştirmeye devam edeceğiz. 

Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 
4. yıldönümünde tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Kahraman şe-
hitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.” 

“Türkiye durmadı, üretti 
son 4 yılda 45 yeni OSB kuruldu” 
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‘Covid-19 Sonrası Sanayide ve OSB’lerde Yol Haritası 
Tasarımı’ istişare toplantısı düzenleyen OSBÜK ve 
TOBB, Türkiye’deki OSB başkanları ve yöneticileri ile bir 

araya geldi. Toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin pandemi 
döneminde büyük bir stres testinden geçtiğini, ancak haziran 
ayı itibariyle toparlanma sürecine girildiğini vurguladı. Kütük-
cü, toplantıya katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da 
OSB’lerin sorunlarının çözümüne verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür etti. 

Organize sanayi bölgelerinin pandeminin etkisiyle özellikle 
nisan ayında ciddi kapasite kayıpları yaşadığını, ancak buna 
rağmen üretimden asla vazgeçmediklerini aktaran Kütükcü, 
“OSBÜK olarak pandemi sürecinin başından bu yana, sanayi 
üretiminin kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiğini 
savuna geldik. ‘Şartlar ne olursa olsun, tedbirlerimizi alarak 
üretime devam etmeliyiz’ kararlılığını ortaya koyduk. Bunun 
için de tüm organize sanayi bölgelerimizle birlikte -Tedbir Al, 
Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem- dedik. Hakikaten 
öyle de oldu; Türkiye bu dönemde organize sanayi bölgele-

OSB’lerin gündemi 
Covid-19 sonrası!

OSBÜK ile TOBB, OSB başkanları ve yöneticileriyle bir araya gelerek ‘Covid-19 Sonrası 
Sanayide ve OSB’lerde Yol Haritası Tasarımı’  başlıklı toplantı düzenledi. OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, “OSB’lerimizde üretimin devam etmesi için tedbirlere eksiksiz riayet 

edilmesini sağlamak zorundayız” diyerek üretimin önemine dikkat çekti. 

OSBÜK ’ T E N  H AB E R L E R
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rimizin katkılarıyla dünyanın neredeyse tamamından pozitif 
ayrıştı. Mayıs ayında sanayi üretiminde yakaladığımız aylık 
bazda yüzde 17,4’lük artışla Almanya, Japonya, Çin, Singapur, 
Güney Kore, Polonya, İspanya gibi ülkelerin tamamından daha 
iyi performans gösterdik. Yine organize sanayi bölgelerimiz bu 
dönemde ilk defa 2 milyon istihdam rakamını aşarak, adeta 
yeni bir tarih yazdı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
destekleriyle bu dönemde, OSB olmayan tek İlimiz Hakkari’de 
de OSB kuruldu ve şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şeh-
rimiz kalmadı. Bu başarılar Türk sanayicisinin, müteşebbisinin 
başarısıdır” şeklinde konuştu. 

OSB’LERİN SORUNLARI ÇÖZÜMSÜZ KALMADI 
Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak 

OSB’lerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla güçlü köprüler 
inşa etmeye devam ettiklerinin altını çizdi ve salgın sürecinde 
OSB’lerden gelen tüm talepleri ilgili bakanlıklara, kurumlara 
ilettiklerini, taleplerinin tamamına yakınının da çözüme ka-
vuşturulduğunu ifade etti. 

OSB Başkan ve yöneticilerinden kendi bölgelerinde ted-
birlere eksiksiz uyulmasının sağlanmasını isteyen Kütükcü, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Bu pandemi sürecinin daha ne 
kadar süreceği, ekonomiler üzerindeki baskısının ne kadar 
devam edeceği ile ilgili şu an için bir tahmin dahi yürütmek 
çok zor. Dolayısıyla organize sanayi bölgelerimizde üretimin 
devam etmesi için tedbirlere eksiksiz riayet edilmesini sağla-
mak zorundayız. Bu süreçte iki önceliğimiz var. Çalışanlarımızın 
sağlığını ve işletmelerimizi korumak. OSB başkanlarımdan 
özellikle bu iki konuya dikkat etmelerini istirham ediyorum.”

“OSB’LER TÜRKİYE’NİN OLMAZSA OLMAZI”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında orga-

nize sanayi bölgelerinin Türk sanayisindeki önemine değindi. 

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin olmazsa olmazı ol-
duğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,  “OSB’ler olmasaydı Türkiye 
sanayileşme hamlesini bu kadar hızlı gerçekleştiremezdi. Eğer 
bugün Türkiye, İtalya ile Çin arasındaki coğrafyada bir sanayi 
devi haline geldiyse bunun altında yatan en önemli neden 
OSB’lerdir. OSB’lerin aldığı rol, bütün dünyada da rol model 
olarak seçiliyor. Sanayileşmeyi hedefleyen tüm ülkeler OSB 
modelini bize anlatır mısınız diyorlar” diye konuştu. 

SANAYİ ÜRETİMİNİN YÜZDE 33’Ü OSB’LERDEN
Türkiye’nin OSB’si olmayan tek ili Hakkari’de de Yüksekova 

OSB’nin geçtiğimiz günlerde tüzel kişilik kazandığını hatırlatan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Her ilimizde en az bir OSB bulu-
nur hale geldi. Şu an, OSB’ler ülkemizdeki sanayi üretiminin 
yüzde 33’ünü gerçekleştirmekte ve 2 milyon kişiye istihdam 
sağlamakta. Dolayısıyla OSB’leri önümüzdeki yeni döneme 
hazırlamak çok daha önemli. Bu krizi bir tünele benzetirsek, 
tünele girdiğimiz noktadaki ortamla tünelden çıktığımız ortam 
aynı olmayacak. Çıkışta bizi yeni bir dünya bekliyor. Şu an hala 
tünelin içerisindeyiz. Bütün dünya bu salgın öncesi dönemde, 
var olan eski üretim ve tüketim zincirlerini, eski alışkanlıklarını, 
yaşam biçimlerini sorgulayacak. Sonrasında da ciddi bir pa-
radigma değişimi ve yeni bir normale doğru yol alınacaktır. 
Üretim ve hizmet kalıpları değişecektir. İşte tüm bunlara 
zamanında hazırlık yapanlar için yeni fırsatlar doğacaktır. Dola-
yısıyla bundan sonra bu virüsle yaşamayı ve çalışmayı hepimiz 
öğrenmek zorundayız. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde 
öne çıkacak trendler olacak. Bunlar üretimde ve ticarette di-
jitalleşme ile otomasyonun artması, buna paralel daha fazla 
kalifiye eleman ihtiyacı ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.   

Hisarcıklıoğlu ayrıca Türkiye’de ilk pandemi vakasının gö-
rüldüğü günden bu yana oda ve borsalarla ve OSBÜK’le çok 
yakın temasta bulunarak sorunları topladıklarını, bu talepleri 
bakanlıklara ilettiklerini ifade ederek, “Sizlerden gelen talep-
lerin yüzde 98’i çözülmüş oldu” dedi. Hisarcıklıoğlu, pandemi 
sürecinde TOBB’un yaptığı çalışmalar ve takip ettiği konularla 
ilgili bir de sunum yaptı. 

Toplantıya yoğun ilgi gösteren OSB Başkanları ve yönetici-
leri, konuşmaların ardından söz alarak sorunlarını ve taleplerini 
dile getirdiler. 
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İ
şsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren payının artırılmasını 
öngören düzenlemenin gündeme gelmesini değerlen-
diren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

Başkanı Memiş Kütükcü, bu konunun sanayi üretimini te-
dirgin ettiğini vurguladı ve  kanun değişikliği hazırlığından 
vazgeçilmesini istedi.

Pandemi sürecinde küresel anlamda yaşanan sıkıntılar-
dan dolayı ekonomik anlamda kayıplar gündeme gelirken, 
iş dünyasının bu dönemdeki mücadelesi de dikkat çekti. 
Haziran ayında yeni normal diye dile getirilen dönemle 
birlikte OSB’lerde toparlanma süreci başlarken, üretim di-
namiklerinin de hızlanması her kesimde yüzlerin gülmesini 
sağladı. Ancak yeni dönemle birlikte iş dünyasının önemli 
gündemi haline gelen İşsizlik Sigortası Fonu’nda işverenlerin 
yükünün artırılmasına neden olacak düzenleme, yaşanan 
toparlanma sürecinde sanayi üretiminin frenlenebileceği 
endişelerini ortaya koydu.  

İSTİHDAMIN YÜZDE 36’SINI 
OSB’LER GERÇEKLEŞTİRİYOR

Yaşanan süreç çerçevesinde iş dünyasının sağlıklı ve 
güvenli üretim mücadelesinin devam ettiğini hatırlatan 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye’nin sanayi üretimi-
nin yüzde 34’ünü, istihdamının yüzde 36’sını gerçekleştiren 
organize sanayi bölgeleri olarak pandemi sürecinde, sanayi 
üretimini ve istihdamı korumak için büyük mücadeleler ver-
dik. Mücadelemize devletimizin verdiği desteklerle birlikte 
devam ediyoruz. 

Sürecin en başından bu yana organize sanayi bölgele-
rimizle birlikte ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam 
Et Türkiyem’ şuuruyla hareket ediyoruz. Organize sanayi 
bölgeleri olarak, pandemi döneminde sanayi üretiminde 
derin kayıplar yaşadık, elektrik tüketimlerimiz düştü ancak 
istihdamımızı korumayı başardık. OSB tarihimizde ilk defa 2 
milyon istihdam rakamını aştık. Bununla da ülkemiz adına, 
OSB sanayicilerimiz adına gurur duyuyoruz” şeklinde konuş-
tu. Ancak son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan 
İşsizlik Sigortası Fonu kesintilerinde işverenlerin payının 

İşsizlik Sigortası Fonu düzenlemesi
 iş dünyasını tedirgin etti

Pandemi döneminde büyük özveri ile çalışmalarını sürdüren iş dünyası, 
gündeme gelen İşsizlik Sigortası Fonu’nda işveren payının artırılması 

konusunda endişeli. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Sanayi üretiminde yeni 
bir toparlanma süreci başlarken, söz konusu düzenleme sanayi üretimine ve 

istihdama olumsuz yansıyacaktır” dedi. 

artırılacağı konusunda yeni kanun değişikliği hazırlığı yapıldığı 
yönündeki haberleri hatırlatan Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gelişmeleri kaygıyla tedirginlikle takip ediyoruz. İş dün-
yasının fona katkı payının artırılması, Covid-19 salgınının yarala-
rının sarılmaya çalışıldığı, sanayi üretiminde yeni bir toparlanma 
sürecinin başladığı bu dönemde sanayi üretimine ve istihdama 
olumsuz yansıyacaktır. Sürecin en başından bu yana üretim ka-
rarlılığı gösteren devletimizden, bu konuda da aynı hassasiyeti 
göstermesini ve bu kanun hazırlığından vazgeçilmesini talep 
ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığımıza ilettik.”
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı 
Memiş Kütükcü, yeni normalle birlikte sanayicilerin 
işlerinde de bir toparlanma sürecinin başladığına dik-

kat çekti. Ancak bu sürecin zaman alacağını ifade eden Başkan 
Kütükcü, “OSB’lerdeki toparlanma sürecinin daha sağlıklı ve hızlı 
olabilmesi için OSB sanayicilerimizin enerji maliyet yükünün 
mutlaka hafifletilmesi gerekiyor” dedi. 

Türkiye’de sanayi üretiminin üçte birini gerçekleştiren 
organize sanayi bölgelerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli 
kaynaklı fiyat artışları yaşandığını hatırlatan Kütükcü, “Pandemi 
sürecinde hiçbir OSB’mizin ve sanayicimizin elinde olmayan 
sebeplerle organize sanayi bölgelerimizde yüksek oranlarda 
kapasite kayıpları yaşandı.  Buna bağlı olarak işletmelerimizin 
finans yapısında bozulmalar oldu. Yeni normalle birlikte topar-
lanma başlasa bile, bu zaman alacak. Bu toparlanmanın daha 
sağlıklı ve hızlı olması için OSB sanayicilerimizin özellikle enerji 
maliyetlerinde mutlaka bir düzenleme yapılmalı. Çünkü, OSB 
sanayicilerimizin üzerindeki YEKDEM kaynaklı elektrik faturası 

OSBÜK Başkanı Kütükcü’den
 enerjide ‘Yeni Normal’ önerileri

OSB’lerde ‘Yeni Normal’ sürecinde toparlanma söz konusu olduğunu belirten 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bu dönemde özellikle enerji konusunda yaşanan 

sıkıntılardan dolayı maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyledi. 

yükü, bu dönem daha da ağırlaştı. Bu yükün Hazine ve Maliye 
Bakanlığımızla paylaşılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 

MÜCBİR SEBEP TALEBİ 
TEİAŞ İletim Bedeli ve doğalgazda uygulanan asgari alım 

taahhüdüne de değinen Kütükcü, “OSB’lerimize daha önce 
TEİAŞ ile imzalanan sözleşmedeki güce ve tüketim miktarına 
göre değil, fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesini 
bu dönem için önemli görüyoruz. Yine organize sanayi bölge-
lerimizin 2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi’nin mücbir 
sebep olarak kabul edilmesini, 2020 yılında OSB’lere asgari alım 
taahhüdünün uygulanmamasını, doğalgaz tüketimlerinin gaz 
alım sözleşmesindeki miktar üzerinden değil, fiili sarfiyat üze-
rinden alınmasını talep ediyoruz. 

OSBÜK olarak enerji ile ilgili tüm taleplerimizi ve raporları-
mızı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığımıza, EPDK ve BOTAŞ gibi ilgili kurumlara ilettik” 
şeklinde konuştu.
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Islah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerin sorunları ve çözüm önerileri 
için Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 
video konferansla toplantı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Ba-

kan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü’nün yanı sıra ıslah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerin başkanlarıyla 
yöneticilerinin katıldığı toplantıda çözüm önerileri gündeme geldi. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, toplantıda ıslah ve ıslahtan 
dönüşen OSB’lerin sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir 
sunum yaparken bu bölgelerin OSB olarak kurulmamış ve plan-
lanmamış olmalarından dolayı kendilerine özgü problemleri ol-
duğunu vurguladı. Kütükcü, ıslah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerden 
en fazla bakanlık kredilerinin geri ödeme süresinin uzatılması ko-
nusunda kendilerine talepler geldiğini vurgulayarak bu konudaki 
çözüm önerilerini şöyle dile getirdi: “Islahtan dönüşen organize 
sanayi bölgelerimizde altyapı maliyetlerinin yüksek olması ve aidat 
geliri dışında önemli bir gelirlerinin olmaması sebebiyle bakanlık 
kredilerinin geri ödemelerinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu konuda 
bakanlığımızdan kredi geri ödemelerinin ertelenmesini ve mevcut 
durumda 3 yıl ödemesiz, 10 yıl geri ödemeli olan kredi vadesinin 
belediyelerde olduğu gibi 30 yıla çıkarılmasını talep ediyoruz.” 

BAKANLIĞA RAPOR SUNULACAK 
Islahtan dönüşen OSB’lerin bir parselde birden fazla katılımcı-

nın faaliyet gösterememesi, hizmet ve destek alanlarının oluşturu-
lamaması gibi sorunlarını da aktaran Kütükcü, “Islahtan dönüşen 
OSB’lerimizde daha önceden belediyeler tarafından belirlenen 
çekme mesafeleri ile şu anda tabi oldukları OSB yönetmeliğindeki 
çekme mesafeleri bazen uyuşmayabiliyor. OSBÜK olarak bu OSB’le-
rimiz daha önce yapılaştıkları için önceden belediyeler tarafından 
belirlenen çekme mesafelerinin müktesep hak olarak korunmasını 
talep ediyoruz. Ayrıca ıslah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerimiz için 
ayrıca bir katılımcı tanımı yapılmalıdır. Yine şu anda üçüncü şahıs-
ların elinde olduğu için ıslah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerimizde 

Islah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerin 
sorunlarına çözüm aranıyor 

parsel tahsisi yapılamıyor. Bu OSB’lerimizde yatırım yapılmamış 
parsellerin kamulaştırılarak OSB yönetimlerine devredilmesi, bu 
boş parsellerin üretime kazandırılmasına destek verecektir”  bil-
gisini paylaştı. Başkan Kütükcü ayrıca ıslah ve ıslahtan dönüşen 
OSB’lerin talepleri ile ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir rapor 
ileteceklerini de sözlerini ekledi. 

Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede ise bakanlık olarak bugüne kadar ıslah ve ıslahtan 
dönüşen OSB’lerin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda pek 
çok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “OSB’lerimizin 
taleplerini yakinen izliyoruz. Bugüne kadar OSB’lerimizin, üretimin 
pek çok sorununu çözdük. Bugün burada ifade edilen sorunların 
çözümünü de takip ederek, bakanlık olarak sanayicilerimizi yük-
lerinden kurtarmaya devam edeceğiz. Hepimiz ortak bir çabanın 
içerisinde olmak mecburiyetindeyiz. Islah ve ıslahtan dönüşen 
OSB’lerin, OSB’lerin istifade ettiği tüm imkanlardan faydalanmala-
rını biz de arzu ederiz” diye konuştu.  Büyükdede ayrıca, OSBÜK’ten 
gelecek rapor üzerinde de yine OSBÜK’le birlikte çalışacaklarını 
kaydetti. Toplantıya katılan ıslah ve ıslahtan dönüşen OSB’lerin 
başkan ve yöneticileri ise taleplerini dile getirdiler.  
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Resmi Gazete’de yayımlanan; ‘OSB Uygulama Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ve 
yeni ‘EPDK kararları’ ile organize sanayi bölgelerinde 

önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Düzenlemelere göre 
OSB’lerde faiz desteği için asgari yatırım tutarı şartı kaldırıldı, 
yatırıma başlama süresi 2 yıla çıkarıldı, OSB’lerde TEİAŞ sistem 
kullanım ve işletim bedelleri üzerinde yüzde 76’yı bulan indi-
rimler yapıldı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı düzenlemeyi değer-
lendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, yeni düzenlemenin pandemi sürecinde 
kapasite düşüşleri yaşayan OSB’lerdeki toparlanma sürecini 
destekleyeceğini söyledi. 

OSB’LERDE YENİ YATIRIMLARA EK SÜRE 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 

Resmi Gazete’de yayımlanarak hayata geçen düzenlemelerin 
OSBÜK’ün taleplerini kapsadığını vurgulayan Kütükcü, “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığımızdan OSB’lerimiz adına talep ettiğimiz 
pek çok değişiklik bu yönetmelik değişikliği ile hayata geçmiş 
oldu. Yeni OSB uygulama yönetmeliği, Covid-19 salgını dola-
yısıyla yatırımlarda yaşanan gecikmelerden dolayı, yatırımcıya 

OSB’lere pandemi morali 
OSBÜK’ün taleplerini de içeren ‘OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’ ile yeni ‘EPDK kararları’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, pandemi sürecinde yeni düzenlemelerin OSB’lerin 
toparlanma sürecini destekleyeceğini belirtti. 

OSB yönetimi ve bakanlık tarafından ek süre uzatımı verilme-
sine imkan tanıyor. OSB yönetim kurulu, yapı ruhsatı alamayan 
yatırımcılara ilave 6 ay süre verebilecek. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı ise OSB yönetim kurulu tarafından verilen ilave süreler 
içinde de yatırımını tamamlayamayanlara bir yıl ilave ek süreye 
ek olarak, bir yıl daha süre verebilecek” şeklinde konuştu. 

OSB GENEL KURUL TARİHLERİNDE YENİ DÜZENLEME 
Kütükcü, uygulama yönetmeliği ile ilgili ayrıca şu de-

ğerlendirmeleri yaptı: “Yeni düzenleme ile birlikte, OSB’lerin 
bakanlıktan izin alarak kuracakları anonim şirketlerin, OSB 
içindeki parsellerin üst yapılı/üst yapısız alım, satım, kiralama 
ve üst hakkı tesis edilmesi işlemlerini gerçekleştirebilmesine 
imkan tanındı. Bu düzenlemeyle yatırımcıların kaynaklarını 
gayrimenkul ve inşaat yerine, üretim ve işletme süreçlerine 
tahsis edebilmesi için OSB içinde üst yapılı veya üst yapısız 
sanayi alanlarına kiralama ve üst hakkı gibi alternatif yöntem-
lerle ulaşmasını sağlamak, özellikle yabancı yatırımcının ihtiyaç 
duyduğu koşullarda sanayi üretim alanlarını geliştirerek ya-
bancı sermayeyi ülkeye çekmek amaçlanıyor. Ayrıca Covid-19 
salgını dolayısıyla OSB ve OSBÜK genel kurulları ertelendi-
ğinden, genel kurulların yılın ilk 6 ayı içinde düzenlenmesine 
ilişkin hükümler, toplantıların yıl içinde herhangi bir zamanda 
yapılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi. 
OSB tüzel kişiliklerini ve OSB’lerimizde üretim yapan 35 binin 
üzerindeki işletmemizi rahatlatacak tüm bu düzenlemeler 
için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız  Sayın Mustafa Varank’a 
camiamız adına teşekkür ediyorum.”

TEİAŞ SİSTEM KULLANIM VE 
İŞLETİM BEDELLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Kütükcü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
yeni EPDK kararları ile ilgili de “EPDK, OSBÜK olarak bizim de 
taleplerimiz arasında yer alan TEİAŞ sistem kullanım ve işletim 
bedelleri üzerinde düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayım-
lanan yeni EPDK kararlarına göre OSB’lerimizde tüketim için 
belirlenen sistem kullanım bedellerinde bütün tarife bölgeleri 
için yüzde 13, sistem işletim bedelleri için ise yine bütün tarife 
bölgelerinde yüzde 76 indirime gidildi. Sanayicimizin enerji 
maliyetlerindeki ağır yükünü hafifletecek bu düzenleme için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez ve EPDK’ya 
teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu. 
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst kuruluşu (OSBÜK) Başkanı 
Memiş Kütükcü, Bloomberg HT Televizyonu’nun 30 Dakika  

programına katılarak canlı yayında Ali Çağtay’ın konuğu oldu. 
Kütükcü, programda Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını 
değerlendirdi. Programda Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan 
Başkan Kütükcü, ilk çeyrekte yakalanan yüzde 4,5’lik büyümenin 
önemli bir oran olduğunun altını çizdi. Kütükcü, büyüme ile 

Başkan Kütükcü, ilk çeyrek büyüme rakamlarını 
canlı yayında değerlendirdi

ilgili değerlendirmelerinde, “Ülkemizin ilk çeyrek büyümesinin 
detay rakamlarına baktığımızda; sanayi sektörünün yüzde 6,2 
büyüdüğünü görüyoruz. Hizmet sektöründe yüzde 3,4 büyü-
me, tarımda yüzde 3 büyüme, inşaatta ise yüzde 1,5 daralma 
söz konusu. Dolayısıyla rakamlar, sanayi üretiminin ilk çeyrekte 
büyümeye önemli ölçüde katkı verdiğini gösteriyor. Yine ilk 
çeyrekte makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 8,4 artması 
da büyümeyi desteklemesi açısından kıymetli bir gösterge”  
ifadelerini kullandı. 

İlk çeyrek ile ilgili verilerde ayrıca yatırımlara da değinen 
Kütükcü, bu alandaki yüzde 1,4’lük daralmanın ve ihracatta 
yaşanan yüzde 1’lik düşüşün de büyümeyi olumsuz etkiledi-
ğini işaret etti. Kütükcü, “Büyümenin sağlıklı seyri için özellikle 
yatırımlardaki ve ihracattaki daralmanın kalıcı olmasının önüne 
mutlaka geçilmeli” diyerek üretimin önemine dikkat çekti. 

OSBÜK Başkanı Kütükcü, bölge 
müdürlerine teşekkür etti

OSBÜK Yönetim Kurulu 
OSB’lerin taleplerini 

değerlendirdi 

OSB’lerin çalışmalarının değerlendirildiği Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge Müdürleri Komisyon toplantısına katılan 

Başkan Memiş Kütükcü, Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan sürece dikat 
çekti.  Videokonferansla gerçekleşen toplantıda yaşanan süreçteki zorlukları 
hatırlatan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin tüm tedbirleri eksiksiz 
yerine getirerek, üretime devam etmelerinin büyük özveri gerektirdiğini  
söyledi. Kütükcü, bölge müdürlerine bu özverili çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti. 

OSB’lerin talepleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin 
yapıldığı haziran ayı OSBÜK Yönetim Kurulu toplantısı, pan-

demi nedeniyle video konferansla gerçekleştirildi. OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü’nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda söz 
alan üyeler, yaşanan sürecin yanı sıra yeni dönemle ilgili görüşle-
rini paylaştılar ve değerlendirmelerde bulundular.  
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Covid-19 salgını sürecinde haziran ayında başla-
yan yeni normalleşme döneminde OSB’lerde 

elektrik tüketiminin artış göstermesi sanayi için 
umut verdi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, konuyla ilgili yap-
tığı açıklamada maske, mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak üretime devam edeceklerine dikkat çekerek, 
elektrik tüketiminin artışını değerlendirdi. Kütükcü 
açıklamasında şu görüşlere yer verdi: 

“Covid-19 salgını dolayısıyla organize sanayi 
bölgelerimizin elektrik tüketimlerinde ciddi dü-
şüşler yaşanmıştı. Nisan ayında dip noktayı gören 
OSB’lerimizdeki elektrik tüketimi, 1 Haziran itibariy-
le başlayan yeni normal döneminde toparlanmaya 
başladı. Ülkemizdeki en büyük 70 OSB’de haziranın 
ilk yarısında elektrik tüketimi bir önceki aya göre or-
talama yüzde 30,78 arttı. Ayrıca Covid-19 salgının-
dan en çok etkilenen, üretime bir süre ara vermek 
zorunda kalan otomotiv ve tekstil sektörlerimizin 
ağırlıklı olduğu OSB’lerimizde de elektrik tüketi-
minde yüzde 100’ün üzerinde artışlar görüyoruz. 
İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak 
üretim kararlılığımızı sürdüreceğiz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile 
Rehberlik ve Teftiş Başkanı Kibar Altunal, Organize Sanayi 

Bölgeleri Üst Kuruluşu’nu (OSBÜK) ziyaret etti. Ziyaretten mem-
nuniyet duyduğunu ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
Büyükdede ile Altunal’a çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Ziyaret-
te ayrıca OSB’ler arasındaki uygulama birlikteliğinin geliştirilme-
siyle ilgili istişarelerde de bulunarak bunun sağlanabilmesi için 
neler yapılabileceği üzerinde duruldu. 

Yeni normal 
dönemde OSB’lerin 

elektrik tüketimi 
artıyor, üretim 

güçleniyor

Büyükdede ile Altunal 
OSBÜK’ü ziyaret etti

OSBÜK Bölge Müdürleri 
Komisyonu toplandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) mayıs ayı 
Bölge Müdürleri Komisyonu toplantısı video konferans yön-

temiyle yapıldı. Covid-19 nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen 
toplantıya OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Soysal ve komisyon üye-
leri katıldı. Toplantıda OSB’lerle ilgili güncel konular ele alınırken, 
yeni döneme yönelik planlamalar da gündeme geldi.  



OSBÜK ’ T E N  H AB E R L E R

20 ❙ AĞUSTOS 2020

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimine yönelik 
önemli faaliyetler yürüten Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu (OSBÜK), Merkez Bankası ile birlikte 

ortak bir toplantı gerçekleştirdi. “OSB’lere Yatırımla İlgili Vizyon 
Belirleme Toplantısı” başlığı altında düzenlenen etkinlik çer-
çevesinde Türk sanayisinin gelişimine yönelik yol haritasının 
önemine değinildi.

Toplantıda organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayi 
üretimini ayakta tutan en güçlü sacayağı olduğunun altını 
çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Merkez Bankası ile ya-
pılabilecek işbirliklerini anlattı. OSB’lere yatırımla ilgili vizyon 
belirleme noktasında oluşturulabilecek sinerjiye dikkat çeken 
Kütükcü, Merkez Bankası’na katkılarından dolayı teşekkür etti. 

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş ise 
organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisi için önemine de-
ğinerek, OSBÜK ile geliştirilebilecek ortak çalışma alanları 

‘OSB’lere Yatırımla İlgili Vizyon
 Belirleme Toplantısı’nda sanayinin 

gelişimi hedeflendi 
Türk sanayisinin gelişimi için Merkez Bankası ile birlikte ‘OSB’lere Yatırımla İlgili Vizyon 

Belirleme Toplantısı’ gerçekleştiren OSBÜK, önemli bir işbirliğine imza attı. OSBÜK 
Başkanı Kütükcü, iki kurumun önemli bir sinerji yaratabileceğine değindi. 

olduğunu ifade etti ve toplantı için OSBÜK’e teşekkürlerini sundu.  
Toplantıda organize sanayi bölgelerinin mevcut yapısı, geleceğe 

dair OSB kurgusu ve finansal beklentileri ile ilgili istişareler yapıldı. 
OSBÜK Başkan Yardımcıları Bekir Sütcü ve Seyit Ardıç ile OSBÜK 

Genel Sekreteri Fatih Soysal’ın da katıldığı toplantıda ayrıca Merkez 
Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Cevriye Aysoy 
ve Genel Müdür Yardımcısı Huzeyfe Torun ile Merkez Bankası ve 
OSBÜK Uzmanları da yer aldı. 
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COVID-19 
Türkiye

sonrasına hazır mı?

KAPAK  KONUSU  /  C O V I D - 1 9
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Küresel ticaret kurallarının adeta yeniden 
yazıldığı Covid-19 salgını nedeniyle 
yeni dönemde üretimde ve ithalatta 

Çin’den vazgeçebilecek ülkelere Türkiye 
alternatif olabilir mi? Bu noktada 

OSB yöneticileri, gerekli alt yapı ve 
desteklerin sağlanmasıyla geleceğin umut 
verebileceğini söylüyor. Uzmanlar ise yeni 

küresel rekabette, dijitalleşme, otomasyon, 
teknoloji odaklı çalışma konularında hızlı 
karar alabilen ülke ve şirketlerin önünün 

açık olabileceğini vurguluyor. 
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Dünyada başta ekonomi olmak üzere tüm kur-
gular globalleşme üzerine inşa edilirken, 2019 
sonunda bir deprem gibi sarsıntı yaratan yeni 

koronavirüs (Covid-19) salgını bugüne kadar kurgula-
nan globalleşme süreçlerine adeta darbe vurdu. Birçok 
ülkede yüzbinlerce Covid-19 vakası ortaya çıkarken, 
üretimden ticarete, kültürel etkinliklerden turizme 
kadar birçok alanda neredeyse yaşam durma noktasına 
geldi. ‘Yeni Normal’ diye anılan yeni süreçte çalışma 
modellerinden tarımsal üretime, hammadde ve yarı 
mamul tedarikinden mamul ithal ve ihracatına kadar 
adeta taşlar yerinden oynarken, ülkeler de vatandaş-
larını Covid-19 salgınından korumaya odaklanıyor. 
Dünyanın üretim üssü halini alan Çin’e karşı bakış 
açısının da değiştiği bu süreçte, ülkeler her alanda 
korumacılığı artırırken, kendi kendilerine yetebilmeyi 
de tartışıyor. Türkiye de bu noktadan hareketle ‘Yeni 
Normal’ döneminde yatırımda, üretimde, ihracatta 
nasıl rol alması gerektiğini, kendi kendine yetmeden 
öte, dünya ticaretinde payını nasıl artırması gerektiğini 
gündeme taşıyor.   

Covid-19 salgınında 5 Temmuz itibarıyla dünya 
genelindeki vaka sayısı 11 milyona, hayatını kaybeden-
ler ise 526 bin kişiye ulaşırken, Türkiye’de vakalar 205 
bini, can kaybı ise 5 bini aşarak korku sürecinin devam 

Türkiye’nin lojistik 
anlamda Avrupa’ya 

yakın olması, nitelikli 
iş gücü, teknolojik 

yetkinliği ve üretim 
süreçlerinde gelişmiş 

ülkelerin beklentilerini 
karşılayabilecek 

kapasiteye sahip 
olması, önünü 

açabilecek unsurlar 
olarak öne çıkıyor.

etmesine neden oluyor. Covid-19 süreciyle birlikte tüm 
dünyada her alanda yeni stratejiler üretilmeye başlar-
ken, ‘Yeni Normal’ diye dile getirilen dönemde Çin’in 
dünya ticaetindeki üstünlüğü de tartışılıyor. Bu süreçte 
Çin’den vazgeçebilecek ülkelere önemli bir alternatif 
olabilecek Türkiye’nin lojistik anlamda Avrupa’ya yakın 
olması, nitelikli iş gücü, teknolojik yetkinliği ve üretim 
süreçlerinde gelişmiş ülkelerin beklentilerini karşıla-
yabilecek kapasiteye sahip olması, önünü açabilecek 
unsurlar olarak öne çıkıyor. Yine Türkiye’nin otomotiv, 
tekstil, kimya, beyaz eşya, mobilya gibi birçok alandaki 
mevcut gücü de düşünüldüğünde yeni dönemde 
global ekonomide gücünü artırmaması için hiçbir 
neden görülmüyor. 

YARI MAMUL VE ARA MALI 
ÜRÜNLERİNDE ATAK YAPILMALI

Şu an mevcut durumda yaşananlardan dolayı bir sis 
bulutu geleceğin net görülmesine engel olurken, son 
dönemlerde yerli ve milli üretim anlamında atak yapan 
Türkiye’nin bu anlayışını daha da artıracak hamleler 
yapması gündeme geliyor. Özellikle hammadde ihtiya-
cını karşılayabilecek metodlar üzerinde çalışılarak yarı 
mamul ve ara malı tedarikinde atak yapılacak üretim 
modelleriyle Çin’den vazgeçebilecek ülkelere önemli 

YENİ DÖNEMDE
BEKLENEN GELİŞMELER
√ Daha az metrekareye ihtiyaç duyulacak
√ Çok daha yüksek teknoloji gerekecek 
√ Sosyal mesafe ön plana çıkacak
√ Daha çok makineleşme olacak 
√ İnsan kaynağı kalitesi daha da artacak 
√ E-ticaret daha da gelişecek
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bir alternatif üretim üssü olunabileceği dile getiriliyor. 
AR-GE ve inovasyona bu dönemde daha fazla önem 
verilmesi ve Türkiye’nin tasarlayan ve üreten ülke ko-
numunu güçlendirmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. 
Bu noktada organize sanayi bölgelerine (OSB) de 
büyük görevler düşerken, OSB yöneticileri de gerekli 
alt yapı ve desteklerin sağlanmasıyla geleceğe umutla 
bakılabileceğine işaret ediyor. Yeni dönemde yumur-
taları farklı sepetlere dağıtmak için arayış içinde olan 
global markalara Türkiye’nin üretim, tedarik, montaj, 
depolama, dağıtım ve lojistik avantajları sağlaması 
gerektiğine dikkat çekiliyor. Diğer yandan ‘Made in 
Turkey’ algısı güçlendirilerek milli global markaların 
üretimi için harekete geçme adına doğru zaman ol-
duğuna değinen OSB yöneticileri de bu büyük fırsatın 
önemine vurgu yapıyorlar. 

YENİ DÖNEM SENARYOLARI HAZIRLANIYOR
Yaşanan Covid-19 sürecinin dünya ekonomisine 

maliyeti çeşitli açılardan hesaplanırken, ortaya çıkan tab-
lo küresel en büyük durgunluklardan birinin yaşandığını 
ortaya koyuyor. Asya Kalkınma Bankası’nın ‘Covid-19’un 
Potansiyel Ekonomik Etkisine’ ilişkin raporuna göre pan-
deminin 6 ay sürmesi durumunda salgının maliyetinin 
yaklaşık 8.8 trilyon dolara çıkabileceği öne sürülüyor. Bir-
leşmiş Milletler’in 2020’nin ikinci yarısına yönelik olarak 
yayımladığı  ‘Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 
Raporu’nda küresel talepteki keskin azalma ve tedarik 
zincirindeki bozulmalar nedeniyle uluslararası ticaretin 
2020’de yüzde 15 daralacağı öngörülüyor. Dünya Tica-
ret Örgütü’nün çalışmalarında ise iyimser ve kötümser 
senaryolar küresel ticaretteki daralmanın yüzde 13 ilâ 
yüzde 32 bandında olabileceğine işaret ediyor. 

‘Yeni Normal’ olarak anılan geleceğe ilişkin de bir-
çok kurum çeşitli senaryolar ortaya koyarken, denetim 
vergi ve danışmanlık firması Deloitte de yeni dönem-
de çalışanın motivasyonuna, lojistik hizmetlerine, 
sermaye yapısına, iklime ve dolayısıyla döngüsel eko-
nomiye, üretim ölçeklerine, e-ticarete, dijitalleşme ve 
otomasyona kadar herşeyin değişeceği öngürüsünü 
paylaşıyor. Süreçle ilgili kimya sanayisine dikkat çeken 
Deloitte, “Türk kimya sektörünün emek, sermaye ve 
teknoloji yoğunluğu gibi maliyet kompozisyonu ile 
girdi maliyetlerinde dış şoklara açıklık ve ithalata ba-
ğımlılık incelenerek; döviz kuru, faiz oranları ve enerji 
fiyatlarındaki değişimin etkileri ayrı ayrı ele alınarak, 
maliyet yapısındaki olası orta vadeli değişime karşı 
hazırlıklı olunmalıdır” değerlendirmesinde bulunuyor. 

BM’DE DEVREDE
Sürece dahil olan Birleşmiş Milletler (BM) Teknoloji 

Bankası, BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Ticaret 

ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) de ortak çalışmayla ‘Teknolojiye Erişim 
Ortaklığı’ projesini başlatıyor. Ortaklık, gelişmekte olan 
ülkelerin Covid-19 ile mücadelelerini güçlendirmek ve 
hayat kurtaran sağlık teknolojilerine erişimi eşgüdümlü 
şekilde artırmayı amaçlıyor. ‘Teknolojiye Erişim Ortak-
lığı’nda dijital veri bankası, teknik destek ve şirketleri 
eşleştirmek için platform öne çıkıyor. 

YENİ DÜZEN DAHA MANTIKLI DAHA 
TEKNOLOJİK OLACAK

Ulusal ve uluslararası birçok kurumun takip ettiği 
Covid-19 süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, 
öncelikle yeni düzenin korkutucu değil, daha mantıklı 
daha teknolojik bir düzen olacağına vurgu yapıyor. 
Hiçbirşeyin eskisi gibi olmayacağının ifade edildiğini 
hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Herşey eskisi gibi olacak ama 
eskisi gibi iş yapmayacağız. Çok daha az metrekareye 
ihtiyacımızın olduğu, çok daha yüksek teknolojinin ge-
rektiğı ve sosyal mesafenin korunduğu, daha az insanın, 
daha çok makineleşmenin, daha fazla insan kaynağı 
kalitesinin artacağı bir hayata doğru gidiyoruz” diyor. 

Çin’deki üretimlerin önemli bir kısmının ABD ve 
Avrupa’daki şirketlere ait olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Alkin, “Büyük markaların artık fabrikası yok. Çin’de 
17 bin ABD şirketinin üreticisi var. 54 bin tane de dün-
yadaki şirketlerin üreticisi bulunuyor. Demek ki Çin çok 
güzel olanaklar sağlamış ve bu markalara bir platform 
yaratmış. 

 Prof. Dr. Emre ALKİN

“Herşey eskisi gibi 
olacak ama eskisi gibi 
iş yapmayacağız. Çok 
daha az metrekareye 
ihtiyacımızın olduğu, 
çok daha yüksek 
teknolojinin gerektiğı 
ve sosyal mesafenin 
korunduğu bir hayata 
doğru gidiyoruz.”
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Türkiye’nin de bunu yapması lazım ki, bu markalar 
ülkemizde üretecek hale gelsin. Türkiye Cumhuriye-
ti’nin de bu sanayicilerin, bu büyük devlerin ürünlerini 
üretecek hale gelmesi için o ölçeğin sunulması gerek” 
değerlendirmesinde bulunuyor.

Diğer yandan Türkiye’nin özellikle uzay ve hava-
cılık ile yazılım ve dijital sektörlerinde iyi bir konuma 
geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Alkin, başarıyla sürdürülen 
mevcut otomotiv, tekstil, kimya gibi sektörlerde de 
işlerin daha hijyenik, sosyal mesafeye uygun ve daha 
güçlü dijital alt yapıyla yapılabilmesi halinde beklenen 
fırsatın yakalanabileceğine işaret ediyor.

ARA MALI KONUSUNDA ÜRETİM ARTIRILMALI
Gelişmelere sürekli üretim tarafından bakıldığını, 

ancak tedarikte de sıkıntılar bulunduğunu anımsatan 
Prof. Dr. Alkin, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Türkiye’nin it-
halatının yüzde 85’i hammadde ve ara malı. Dolayısıyla 
Türkiye üretmek için ithalat yapmak mecburiyetinde. 
Belki ihracatta dışa bu kadar bağlı değil ama iç tüketim 
dışa bağımlı gidiyor. Özellikle iç tüketim için üreten 
firmalar normal zamanlarda dışa bağımlılık nedeniyle 
121 milyar dolarlık bir ara malı ithalatı yapıyorlar. Bunun 
yarısını ülke olarak yapabilecek durumdayız aslında... 
O yüzden Türkiye ara malı konusundaki üretimini ar-
tırmalı. Ara malı üretimi artarsa Türkiye katma değeri 
yükselebilir. Ayrıca kilo başı ihracatımızın değeri 1,4 
dolar. Bu çok düşük. Bunun daha yüksek seviyeye 
çıkması için bizim mutlaka marka, teknoloji, dijital alt 
yapı, insan kaynağı yatırımlarını artırmalıyız. Aynı za-

“Küresel ticaret aktörleri 
hiç olmadığı kadar 

teknoloji, otomasyon 
ve blockchain 

konuşuyor, uygulamaya 
başlıyor. Dolayısı ile 

teknoloji alanında 
küresel ticaret 

uygulamaları için 
ilerlemeler hızlı olmalı.”

manda ara malı ithalatını da aşağı düşürerek Türkiye’nin 
katma değerli üretimini yükseltebiliriz. Böylece Çin’den 
mal almama konusunda Avrupalıyı da ikna edersek 
ihracatımızı geliştiririz. Tabii sadece ihracatımızı artırırız 
demekle de olmuyor. Bunun için uygun mevzuat ve 
uygun finansman olanakları da gerek. Diğer bir nokta 
ise lojistik hizmetlerinde daha teknolojik paketleme, 
el değemeden gümrük hizmetleri yapılmalı. Bunlarda 
başarılı olunursa Türkiye sorun olmadan yoluna devam 
edebilir. 

KORUMACILIK TRENDİ DEVAM EDECEK 
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan 

KPMG Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı 
Murat Palaoğlu da Birleşmiş Milletler’in 2020’nin ikinci 
yarısına yönelik olarak yayımladığı ‘Dünya Ekonomik 
Durumu ve Beklentiler Raporu’nu hatırlatıyor. Palaoğlu, 
“Raporda küresel talepteki keskin azalma ve tedarik 
zincirindeki bozulmalar nedeniyle uluslararası ticare-
tin bu yıl yüzde 15 daralacağı öngörülüyor. Pandemi 
esnasında özellikle sağlık ürünlerinin tedariğinde ciddi 
sorunlar yaşandı, her ülkede belirli kısıtlamalar uygula-
maya alındı. Bu noktada, sağlık sektörünün ve dolayısı 
ile sağlık ürünlerinin gelecekte ülkeler için stratejik ürün 
kategorisinde yer alacağını tahmin ediyoruz. Özellikle 
Covid-19 sürecinde medikal ürünlerin ihracatına yöne-
lik kısıtlamalar akıllara korumacılığı getirse de pandemi 
sonrasında talepte öngörülen iyileşmeye paralel olarak 
arz talep dengesinin sağlanması noktasında ticaretteki 
engelleri azaltacak adımların atılması bekleniyor. Kü-
resel ticaretin zayıf görünümü göz önünde bulundu-
rulduğunda, dünyada yaşanan ticaret savaşlarına bazı 
alanlarda verilen zorunlu ara devam edecek. Bununla 
birlikte Covid-19 öncesi başlayan korumacılık trendinin 
devam edeceğini, PMI endekslerinin de buna benzer 
veriler içerdiğini söyleyelim. Ekonomilerin ve dolayısı ile 
ülkelerin ve şirketlerin alternatif gümrük vergileri ve te-
darik senaryolarına çalıştığını söylemek mümkün” diyor.

Bu dönemde küresel ticarette aksamalara yol açan 
diğer bir etkenin de belgelerin kağıt üzerinde düzen-
lenmesi olarak ortaya çıktığını anımsatan Palaoğlu, 
bundan böyle dünya ticaretinde dijitalleşmenin daha 
etkin bir şekilde kullanılacağını öngörüyor. Elektronik 
belge ile ticaret yapan ülkeler arasında ortak ağlar 
kurulabileceğini ve belge akışının bu ağlar üzerinden 
yapılmasının mümkün olabileceğini aktaran Palaoğlu, 
“Küresel ticaret aktörleri hiç olmadığı kadar teknoloji, 
otomasyon ve blockchain konuşuyor, deniyor ve 
uygulamaya başlıyor. Dolayısı ile teknoloji alanında 
küresel ticaret uygulamaları için ilerlemelerin hızlı 
olacağını söylemek mümkün”  bilgisini paylaşıyor.

Palaoğlu ayrıca, yeni dönemde özellikle tedarik 
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teknolojinin kurgulanması, gümrük ve dış ticaret 
mevzuatının doğru ve kolay takibinin platformlarla 
sağlanması ve bu yolla birçok yeni ihracatçı kaza-
narak e-ihracatın artırılması önümüzdeki dönemde 
öncelikler arasında yer alacak gibi görünüyor. Buna 
hızla uyum sağlanması gerekiyor. Küresel ticaretin 
radikal ve hızlı gösterdiği değişim karşısında tüm 
ekonomilerin, şirketlerin ve kuralların çevik olması 
gerekliliği daha da önem kazanıyor.”

zinciri yönetiminin şirketlerin ajandalarında daha 
geniş yer bulacağına işaret ediyor. Bu noktada ise 
şirketlerin lojistiğe yönelik riskler karşısında tedarikçi 
veri tabanlarını genişletmek ve tedarik zincirine daha 
büyük ölçüde şeffaflık sağlamak için olasılıkları göz 
önünde bulundurup, yeni planlamalar yapmaları  
öneriliyor. 

YENİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİYOR  
Küresel ticarette, duruşlar, gecikmeler, likidi-

te ve kredi sorunları geride kaldıktan sonra belirli 
sektörlerde darbe alan gelirler göz önünde bulun-
durulduğunda kısa vadede vergi sorunlarının da 
gözlenebileceğini belirten Palaoğlu, sözlerini şöyle 
tamamlıyor: “Bununla birlikte sanal ticaret fuarları 
gibi birçok uygulama hayatımıza giriyor ve kamu 
otoriteleri de bu yönde teşvik edici oluyor. e-ticaret 
ve e-ihracatın gündemde daha da fazla yer alması 
bekleniyor. e-ticaretin özellikle perakende sektörün-
deki payında ciddi bir artış oluyor ve bunun yeni 
normalin önemli bir parçası olacağı açık. e-ticaretin 
bu şekilde gösterdiği potansiyel uygun platform 
ihtiyacını gündeme getiriyor. 

Ödeme ve para transferi konularında uygun 

Küresel ticarette Covid-19’a odaklanıldığını, ancak bir başka önemli konunun da Brexit  
olduğunu anımsatan Palaoğlu, “İngiltere, hâlâ AB üyesi olarak muamele göreceği 31 
Aralık’a kadar bir geçiş döneminde. Otomotiv, tekstil gibi sektörler Brexit’in ihracata 
etkisini öngörmeye çalışırken şimdi Covid-19 belirsizliğinde yol almaya çalışıyor. 
Özellikle bu iki sektörün Türkiye’nin İngiltere’ye gerçekleştirdiği ihracatta büyük paya 
sahip olması nedeniyle yakından takip edilmesi gerektiği aşikâr. Bunların dışında 
bulaşık makinesi, dondurucu gibi ürünlere uygulanacak vergi oranlarının sıfırlandığını 
ancak yerli üreticiyi korumak için tarım ürünleri ile bazı et ve süt ürünlerinde gümrük 
vergisi oranlarının korunduğunu görüyoruz. Tüm bu yaşanan gelişmelere baktığımızda 
Türkiye ile İngiltere arasında müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasının öneminin 
daha da arttığını söyleyebiliriz” bilgisini paylaşıyor.

COVID-19 SÜRECİNDE BREXIT UNUTULMAMALI

sonra
 ne olacak?

covid19’dan
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AVRUPA, TEDARİKTE ÇİN YERİNE YAKIN 
BÖLGELERE YOĞUNLAŞIYOR

Şadi TÜRK 
Başkent OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı 

D
oğa olayları, savaşlar ve salgınlar; dünyanın güç ve ekonomi denge-
lerinin değiştiği, kırılma noktalarının oluştuğu ve yeni alışkanlıkların 
kazanıldığı düzenlere neden olmaktadır. Bizler de bu yüzyılın içinde, 
tarihe tanıklık ediyor ve geleceğimizi yeni düzene göre şekillendir-

meye çalışıyoruz.
Türkiye bu noktada mevcut potansiyelinin de üstüne çıkarak, medikal 

sektörde ve sağlık alanında ne kadar ileride ve donanımlı olduğunu tüm dün-
yaya kanıtlamıştır. Sanayici bu ülkenin can simididir. Ülkemizin krizleri fırsata 
çevirebilecek potansiyeli vardır. Yeter ki bu konuda istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir politikamız olsun.

Bundan sonra da memleketimiz yeni düzene en hızlı ve en güçlü uyum 
sağlayacak ülkeler arasında olacaktır.  Yapılan sağlık yatırımları ve kendi solunum 
cihazlarını çok kısa sürede üretmesi, birçok ülkeye ihracatını yapılabileceği kapa-
sitede maske ve tıbbi gereçler üretmeye başlaması sanayimizin ve sanayicimizin 
potansiyelinin bir göstergesidir.

Başkent OSB Başkanı ve bir sanayici olarak bu zorlu süreçte korku ve tedir-
ginlik yerine, çözüm yanlısı öngörülerimiz doğrultusunda alınacak önlemler 
üzerinde sürekli çalıştık. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için desteklerini 
bizden hiçbir zaman esirgemeyen, sayısı 300’ü bulan katılımcımızla birlikte 
üretmeye devam ettik. Sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi sanayimizin çarkları 
döndü. Alınan önlemler ve oluşturulan kriz dönemi uygulamalarına uygun 
şekilde yeni düzenlemeler yaptık. Başkent OSB Kriz Yönetim Ekibi oluşturuldu 
ve  bu ekip bölgemizle ilgili risk analizi hazırladık. Acil Eylem Planı oluşturduk ve 
bu doğrultuda uygulamalarımızı sürdürdük. Doğru hamleler ile tüm çalışanları, 
yöneticileri, bölge sanayicilerimizi bilgilendirdik.  Alınan önlemlerin uygulama-
larını sürekli kontrol ettik. Bu durumu başarılı bir şekilde yönettik. Tabii süreç 
henüz bitmedi, en iyi şekilde yönetmeye de devam ediyoruz.

“TÜRKİYE ÇİN’İN ALTERNATİFİ POZİSYONUNA GEÇEBİLİR”
Yıllardır söylüyorum “Türkiye küresel tedarikte olumlu anlamda Çin’in alter-

natifi pozisyonuna geçebilir.” Böylelikle AB, küresel tedarik zincirindeki salgın 
engelini, en yakınında bulunan Türkiye’nin sanayi kapasitesi ile aşabilir. Türkiye 
çok yüksek bir endüstriyel kapasiteye sahip.  Salgının bir diğer etkisi de “Nears-
horing” kavramının gelişmesi.  Böylelikle AB’nin üretimini ve tedarik zincirini son 
kullanıcıya daha yakın olduğu yere taşıyacağını düşünüyorum. Ülkemiz bunun 
için çok uygun görünüyor. 

Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen güçlenerek 
yoluna devam ediyor. Salgınla birlikte küresel üretim ve tedarik zincirleri de 
değişmeye başladı. Avrupa’da Çin gibi uzak bölgeler yerine daha yakındaki 
ülkelere yoğunlaşma düşüncesi ön plana çıktı. Bu noktada bazı ülkelerden ve 
özellikle Çin’den daha avantajlı bir konuma gelebiliriz.  Bazı Avrupa ülkeleri uzak-
tan ticarette, tedarik ve üretim zincirlerinin yakında olmasını tercih edecektir.
Bir çok sektörde, uzak ülkelerdeki sanayi ürünlerini ikame edebilecek sanayi 
kapasitesine sahibiz. Bu durumu kullanabilirsek AB Çin’den yapacağı ithalatını 
azaltarak taleplerini Türkiye’ye yönlendirebilir. Böylelikle kriz dönemi ve sonra-
sında Türkiye’nin konumu oldukça güçlenebilir.

Salgınla birlikte küresel üretim ve 
tedarik zincirleri de değişmeye 

başladı. Avrupa’da Çin’in 
yerine daha yakındaki ülkelere 

yoğunlaşma düşüncesi ön plana 
çıktı. Bu noktada bazı ülkelerden 

ve özellikle Çin’den daha 
avantajlı bir konuma gelebiliriz.
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Türkiye’nin lojistik durumunun, talep sahibi ülkelere düşük üretim maliyeti su-
nabilecek kapasitede olması, üretim kalitesinin ve insan kaynaklarının üst düzeyde 
bulunması bizim açımızdan büyük avantaj. Bununla birlikte ülkemizin; sanayinin 
daha da güçlenerek ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler alması ve krizi en az hasarla 
atlatabilmesi gerekiyor. Süreci fırsata çevirerek bunları değerlendirebilirsek bölgenin 
en hızlı yükselen ekonomisi durumuna gelebiliriz. Bu konuda istikrarlı ve sürdürülebilir 
bir politikamızın olması durumunda sanayicimizin üretemeyeceği ürün yoktur. Ayrıca 
güvenli bir üretim ortamına,  yeni bir teşvik sistemine ve kalkınma hamlesine ihtiyacı-
mız olduğunu düşünüyorum.

Biz de elimizden geldiğince üretime yoğun bir destek veriyoruz. Burada sorumluluk 
hepimizde, var gücümüzle üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz.

“ÇEVRESEL VE İKLİMSEL DEĞERLERE ODAKLANMALIYIZ”
Bu salgın günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük bir tehdittir, bununla 

birlikte iklimsel denge değişikliğinin de uzun vadede insanlığın karşı karşıya kalacağı en 
büyük tehdit olduğunu unutmayalım. Ulusal ekonominin yeni normallere uyum sağ-
ladığı ve yeniden güçlendiği bu dönemde, çevresel ve iklimsel dengelere eskisinden 
daha yoğun odaklanmalıyız. Daha temiz, daha yeşil, daha sağlıklı bir dünya için çevre 
bilincini önemli ölçüde arttırmaya ve desteklemeye teşvik edici bir yaklaşım içinde 
olmalıyız. Bu bir kültür, bu nedenle tüm vatandaşlarımızla birlikte bu bilinci  ülke olarak 
uygulamalı ve sürdürülebilir kılmalıyız.

Mevcut çeşitliliğimizin devamlılığı ve sürekli geliştirilmesi de çok önemli. Türkiye, 
Avrupa’nın otomotiv, tekstil, gıda, mobilya, beyaz eşya, demir çelik, züccaciye vb. 
sektörlerinde oldukça iyi bir tedarikçisi. Bu salgın nedeni ile Avrupa’nın tedarik için 
Çin’e ayırdığı ithalat yüzdelerinin azalacağını öngörüyorum. Böylelikle Türkiye daha 
büyük bir pay ile üretimin içinde olabilir. Ülkemiz  bu süreci çok iyi değerlendirip,  iyi  
yöneterek fırsata çevirecektir.

Avrupa’nın tedarik için Çin’e 
ayırdığı ithalat yüzdelerinin 
azalacağını öngörüyorum. 

Böylelikle Türkiye daha büyük 
bir pay ile üretimin içinde 

olabilir. Ülkemiz  bu süreci çok 
iyi değerlendirip,  iyi  yöneterek 

fırsata çevirecektir.
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ÇİN’DE ÜRETİLEN BİRÇOK ARA MAMUL 
ÜLKEMİZDE DE ÜRETİLEBİLİR

Adnan KELEŞOĞLU
İstanbul Beylikdüzü OSB
  Yönetim Kurulu Başkanı 

K
oronavirüs nedeniyle birçok dünya ülkesinin Çin ile yaptığı ticaret 
durma noktasına geldi. Bu durum tabii ki Çin’le yaklaşık 20 milyar do-
ların üzerinde ticaret hacmi bulunan ülkemizi de etkiliyor. Örneğin, 
bölgemizde özellikle tekstil, plastik, kimya, makine ve mermercilik 

sektörüne iş yapan firmalar mevcut. Bu dönemde tekstil sektöründe çalışan 
firmalarda ihracattaki durmalar nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Birçok firma ya 
kısa çalışma ödeneğine başvurdu ya da üretime ara vermek zorunda kaldı. 
Kimya sektöründe çalışan firmalar Çin’den hammadde ve yarı mamül ürün 
ithal edemediği, iç piyasada bulamadığı için zorlandı. Bir diğer, 2019’da 2 
milyar dolara yakın ihracatın yapıldığı mermer ve doğaltaş sektöründe ihracat, 
sektörün en önemli pazarı olan Çin’deki koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 
50 civarında düştü. 

Ancak, ülkemiz coğrafi konumu nedeniyle, koronavirüs tehlikesini fırsata 
çevirebilir. Özellikle, AB ülkelerinin Çin’den yaptığı bazı ürünlerin ithalatını Tür-
kiye’ye kaydırması, Türk şirketlerinin üretim ve ihracatını olumlu etkileyecektir. 
Çin’i ön plana çıkarmada ucuz işçiliğin önemini biliyoruz. Ancak bu durum 
değişti. Koronavirüsle birlikte ülkemizde ve diğer ülkelerde farklı stratejiler ön 
plana çıkmaya başladı. Ülkeler yeni arayışlara girdi. Çin’in bazı ürün gruplarında 
küresel anlamda bir üstünlüğü var. Özellikle tekstil ve hazır giyim alanında Çin 
mallarının hakimiyeti var. Aynı zamanda teknoloji ürünlerinin üretim merkezi 
olması, birçok uluslararası firmanın ürünlerini orada üretmesi onu daha da 
önemli kılmıştır. Ancak Koronavirüs nedeniyle bu ürün gruplarında Çin’den 
ithalatın yavaşlaması, AB pazarına çok yakın olan Türkiye’nin ihracatını olumlu 
etkileyecektir. 

OSB Yönetimi olarak geleceğe umutla bakıyoruz. Ama daha temkinliyiz. Bu 
tür salgınların olmasını arzu etmeyiz. Ancak, hazırlıklı olmayı da unutmama-
lıyız. Önlemlerimizi almalıyız. Firmalarımızı sürekli teşvikler ve yeni pazarlarla 
ilgili bilgilendiriyoruz. Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları duyuruyoruz. 

Biliyorsunuz, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik, sağlık ve sosyal 
sorunları gidermek için devletimiz tarafından tedbir paketleri açıklandı. Açık-
lanan bu paketler devam ettirilmeli ki, yavaşlayan ekonomimiz ve üretimimiz 
hızlansın, artan işsizliğimiz azalsın.   

Bunun için yavaşlayan (hatta durma noktasına gelen) ekonomik faaliyetler 
nedeniyle zor duruma düşen firmalara kaynak aktarımı ve kredi finansmanı, 
vergi, prim, borçlarının ertelenmesi devam etmelidir. İstihdamı muhafaza 
etmek için özel düzenlemelere gidilmeli, gelir düzeyi düşük bireylere yöne-
lik kaynak aktarma yolları sağlanmalıdır. Bizler OSB’ler olarak sanayicimize 
nasıl daha iyi bir hizmet verebiliriz, istihdamın önünü açabiliriz, ucuz enerji 
sağlayabiliriz bunun derdine düşmeliyiz. Bu konuda OSBÜK olarak zaten 
bakanlığımızla iletişim halindeyiz. Sanayicilerimizin taleplerini birinci ağızdan 
bakanlığımıza iletiyor, çözüm yolları arıyoruz. 

“AR-GE’YE AĞIRLIK VEREREK TALEP EDİLEN ÜRÜNLERİ ÜRETEBİLİRİZ”
Koronavirüs gösterdi ki milli gelirimizi artırmak için üretimi artırmak, 

ihracatı artırmak yeni pazarlar bulmak şart. Kısacası dışarıya bağımlılığımızı 
azaltmalıyız. Bunun için sektörel bazda piyasa araştırması yapabiliriz. Çin’de 

Çin’de imal edilen bir çok ara 
mamulün ülkemizde üretildiğini 

ya da üretilebileceğini 
düşünüyorum. Yeter ki, 

sanayicimize destek çıkılsın. 
AR-GE faaliyetlerine ağırlık 

vererek, talep edilen mamulleri 
ülkemizde üretebiliriz. 
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üretilen bir çok ara mamulün ülkemizde üretildiğini ya da üretilebileceğini düşü-
nüyorum. Yeter ki, sanayicimize destek çıkılsın. Bugün dışarıya bağımlılığımız büyük 
oranda azaldı. AR-GE faaliyetlerine ağırlık vererek, talep edilen mamullerin ülkemizde 
üretiminin yapılmasını sağlayabiliriz. Bunu en son yoğun bakım solunum cihazı üreti-
minde gördük. Çok kısa sürede solunum cihazını üretmeye ve ihraç etmeye başardık. 
Çok kısa sürede pandemi hastanelerini inşaa ettik. 

Ülkemiz her yönden zengin bir ülke... İnsanımıza güvenimiz tam. Ancak altyapımızı 
daha da güçlendirmeliyiz. Zaten OSB’lerin kuruluş amacı da o... Sanayicimize yatırım 
yapacağı, altyapısı tamamlanmış, işine odaklanacağı alanlar sağlamak. Ancak, işgücü 
konusunda biraz daha çalışmamız lazım. Birçok üniversite mezunu işsiz insanımız var. 
Önceden meslek liselerinden nitelikli eleman yetişiyordu. Şimdi herkes üniversite 
okumak istiyor, masa başı iş istiyor. Sanayicimiz fabrikasında çalışacak eleman bulmakta 
zorlanıyor. Bu konuda biraz daha çalışmalıyız. Şartları daha cazip hale getirmeliyiz. 
Sanayicimizin üretim maliyetlerini düşürmeliyiz. Ürettiği ürünü en kısa yoldan pazarla-
yabilmeli. Havaalanı kargo ve demiryolu taşımacılığına daha fazla ağırlık verilmeli diye 
düşünüyorum. Bu imkanları tüm OSB’lere getirmeliyiz ki cazip olsun, yatırım yapılsın, 
istihdama katkı sağlansın. Bölgesel ürünlere ağırlık verilmeli. Kurulacak tesislerde böl-
genin ihtiyacı göz önüne alınmalı.

“ÇİN İLE İLİŞKİLER KOPARILMAMALI”
Koronavirüs bize şunu hatırlattı ki, her şeye karşı tedbirli olmalıyız. Virüsün merkezi 

diye Çin ile olan ilişkilerimizi koparamayız, hatta daha da güçlendirmeliyiz. Çünkü Çin 
aynı zamanda artan nüfusuyla güçlü bir pazar. Ülkemizde üretilen ürünleri oralara iyi 
pazarlayabilirsek, avantajı kendi lehimize çevirebiliriz. İthal ettiğimiz ürünleri iyi araştırıp 
bu ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlarsak paramız ülkemizde kalır. 

Rekabet gücümüzü arttırmalıyız. Günümüzde yazılım firmaları çok önem kazan-
dı. e-ticaret çok yaygınlaştı. Pandemi nedeniyle e-ticaret firmaları cirolarını anormal 
şekilde artırdı. Ülkemiz için de kendi markalarımızı oluşturmak zorundayız. Otomotiv 
sektöründe bu adımlar atıldı. Savunma sanayiinde dışarıya bağımlılığımız iyice azaldı. 
Bugün üretilen İHA ve SİHA, helikopterlerimiz, gemilerimiz, askeri araçlarımız ve daha 
birçoğu gurur kaynağımız. Bunu diğer sektörler içinde başlatmalıyız. Enerjide dışarıya 
bağımlılığı azaltmalıyız. HES ve GES projelerine ağırlık vermeliyiz. İhtiyaca dönük ve 
ülkemizi yarınlara taşıyacak projeler üretmeliyiz. Bu ülke hepimizin bunu hep beraber 
başarmalıyız.

Savunma sanayiinde 
dışarıya bağımlılığımız 

iyice azaldı. Bugün 
üretilen İHA ve SİHA, 

helikopterlerimiz, 
gemilerimiz, askeri 

araçlarımız ve 
daha birçoğu gurur 
kaynağımız. Bunu 

diğer sektörler içinde 
başlatmalıyız.
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YENİ DÖNEMDE TASARLAYAN VE ÜRETEN BİR 
ÜLKE OLMAK ZORUNDAYIZ

İbrahim BURKAY
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve 

TEKNOSAB  Yönetim Kurulu 
Başkanı

S
osyal ve toplumsal yönleriyle olduğu kadar ekonomik açıdan da 
önemli bir sınavdan geçiyoruz. Küresel ölçekte son 100 yılın en büyük 
krizini işaret eden koronavirüs salgını, kamudan reel kesime, çalışma 
hayatının tüm aktörlerini derinden etkileyecek bir dönemin kapılarını 

araladı. İçinde bulunduğumuz yılı sert bir küçülme ve birkaç ay sürecek bir 
resesyonla kapatacağız. Ancak daha da önemlisi fırsatları da içinde barındıran 
tarihi bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. 

Yeni normal olarak tanımlanan bir sürecin en önemli çıktılarından biri 
güçlü devlet kavramının yeniden itibar kazanması olacaktır. Ülkeler arasındaki 
gelişmişlik faktörleri baz alındığında artık askeri ve ekonomik güç ile birlikte, 
sağlık sistemi, tedarik zinciri ve acil durum kapasiteleri de temel kriterler ara-
sında yer alacaktır.  

Sağlık altyapısı ve pandeminin olumsuz etkilerini yönetebilme başarısıyla 
dünyada pozitif ayrışan ülkeler arasında yer alan Türkiye, dirençli ekonomisi ve 
uluslararası şirketlerin beklentilerini karşılayan tedarik zinciriyle yeni normalin 
lider ülkeleri arasında yer alma ihtimali en yüksek adayları arasındadır. 

“ÇİN’İN İRTİFA KAYBI AB PAZARINDA HAREKETLİLİK OLUŞTURACAK”
Özellikle salgının ortaya çıktığı Çin’e karşı oluşan tepki ve ABD ile yaşadığı 

sorunlar, bu ülkenin dünya ticaret pastasında yüzde 30’lara ulaşan payını 
düşürebilir. Çin’in irtifa kaybı ise hem alternatif üretim lokasyonlarında hem 
de en önemli dış ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği pazarında önemli bir 
hareketlilik oluşturacaktır. 

Diğer taraftan farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok uluslararası şirketin, 
şimdiden yeni tedarik zincirlerini tasarlamaya, coğrafi kaynak çeşitliliğine gitme-
ye ve yerel alternatifler oluşturmaya başladığı bir dönemde Türk şirketlerimiz 
için de yeni fırsatlar ortaya çıkmıştır. 

Bu süreç aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın yerlileşme ve millileşme 
konusundaki hassasiyetinin önemini de bir kez daha ortaya koydu. Ülkemizi 
üreten ve tasarlayan bir ülke konumuna taşımamız artık bir tercih değil zorun-
luluk haline gelmiştir. Tıbbi cihazlardan gıdaya, savunma sanayinden tekstil 
sektörüne kadar tüm alanlarda 
çalışmalarımızı hızlandırmamız 
gerekiyor. 

Türkiye’nin kendi kendine ye-
tebilen bir ülke olması için eski 
alışkanlıklarımızı terk etmeli, it-
halatımızı kısıtlayıp yerli ve milli 
üretime odaklanmalıyız. Korona-
virüs sonrası oluşacak yeni dünya 
düzeninde ülkemizin konumunu 
bu alanlarda kat edeceğimiz me-
safe belirleyecektir. Ülkemizin de-
niz, demir, kara ve hava yollarının 
tamamını kullanabilmesi, yabancı 
yatırımcılara düşük üretim ma-

Türkiye’nin kendi kendine 
yetebilen bir ülke olması 
için eski alışkanlıklarımızı 
terk etmeli, ithalatımızı 

kısıtlayıp yerli ve milli üretime 
odaklanmalıyız.
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liyetleri sunabilmesi, üretim kalitesinin ve insan kaynağının üst düzeyde olması en 
büyük avantajımız. Bu güçlü potansiyeli de ancak üretim kabiliyetimizi ve istihdam 
kapasitemizi koruyarak harekete geçirebiliriz. Bu kapsamda Türkiye ekonomisinin 
lokomotif kenti Bursa’da 17 organize sanayi bölgemiz ile ülkemizin en önemli üretim, 
ihracat ve istihdam merkezi konumundayız. 

 Türkiye’nin aynı zamanda ilk OSB’sini kurma vizyonuna sahip olan kentimiz, güçlü 
bir sanayi altyapısına ve üretim yeteneğine sahip. Bunun sonucu olarak başta otomotiv, 
tekstil, hazır giyim ve makine gibi sektörlerde ön plana çıkan Bursa, Türkiye ekonomi-
sine yön veren bir konuma ulaşmayı başardı. 

“SANAYİMİZİ YÜKSEK TEKNOLOJİYE
KAVUŞTURMAMIZ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Ancak dünyadaki yeni nesil sanayi anlayışı bilgi temelli ve yüksek katma değerli bir 
üretim yapısına dayanıyor. Düşük katma değerli ürünlerin yerini yenilikçi üretim anlayışı 
ile üretilen ürünler alıyor. Bizim de sanayimizi yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli 
bir yapıya kavuşturmamız artık bir zorunluluk haline geldi.

BTSO’da göreve geldiğimiz 2013 yılında Bursa’da sanayinin yeniden yapılandırılma-
sına ilişkin önemli bir vizyon ortaya koyduk. Bursa sanayisinde başlattığımız teknoloji 
ve yüksek katma değerli üretim hamlesiyle yüksek teknoloji gerektiren raylı sistemler, 
teknik tekstil, makine, kompozit ve uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde baş-
lattığımız kümelenme ve UR-GE faaliyetleri ile bulunduğumuz coğrafyanın üretim ve 
teknoloji merkezi olma yönünde önemli adımlar atıyoruz. 

Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili organize sanayi 
bölgesi Bursa TEKNOSAB, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi BUTEKOM 
ve Model Fabrika gibi projelerimiz de Bursa sanayimizin dünya ile rekabetini sürdüre-
bilmesine imkan sağlayacaktır. 

İş dünyası temsilcileri olarak yeni fırsatlara odaklanarak belirleyeceğimiz yol ha-
ritalarıyla ülkemizi dünyanın en hızlı yükselen ekonomileri arasına taşıma azmi ve 
kararlılığına sahibiz. 

Dünyadaki yeni nesil sanayi 
anlayışı bilgi temelli ve yüksek 

katma değerli bir üretim 
yapısına dayanıyor. Düşük 

katma değerli ürünlerin 
yerini yenilikçi üretim 

anlayışı ile üretilen ürünler 
alıyor. Bizim de sanayimizi 
yüksek teknolojili ve yüksek 

katma değerli bir yapıya 
kavuşturmamız artık bir 
zorunluluk haline geldi.
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YENİ EKONOMİ MODELİMİZ, BEKLEDİĞİMİZ 
ÜRETİM EKONOMİSİ OLACAK

Murat URKUÇ
Erzurum Merkez 1. OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Ç
in’in Wuhan kentinde 2019 yılı sonunda başlayan salgın, 2020 yılı 
başlarında bütün dünyayı çok hızlı bir şekilde etkisi altına aldı. Co-
vid-19 isimli virüs globalleşen ekonominin temelini derinden sarstı. 
Ülkeler ekonomik kurgularını globalleşmenin yıkılması üzerine inşa 

etmemişti. Aksine daha fazla ve daha hızlı nasıl ticaret akışı sağlayabi-
liriz fikirleri üzerine tartışmalar yapılıyordu. Bu durum bildiğimiz gibi dünyada 
ilk defa yaşanan bir pandemi değil. 100 yıl öncesine baktığımızda, İspanyol 
Gribi dediğimiz virüs o günün şartları ve nüfusuna göre büyük ölümlere sebep 
olmuştu ve dünya ekonomisi yine derinden sarsılmıştı. Tabii ki ekonominin bu 
kadar küresel olmaması toparlanma sürecini hızlandırmıştı. Ticari hatlarıyla olayı 
değerlendirmek istersek bunu sadece bir finans krizi olarak göremeyiz. Ancak 
dünya savaşlarında gerçekleşebilecek bir resesyon sürecine hazırlıklı olmamız 
gerekir. Dünya ülkelerinin sert bir gerileme yaşayacağı ve ardından uzun süre 
durgunluk mu, yoksa yavaş şekilde toparlanacağı mı sorusunu ilerleyen zaman-
larda daha net cevaplayabiliriz. Ancak şahsi fikrim toparlanmanın bizim için 
beklenenden ya da en azından söylenenlerden daha hızlı olacağı. Bunun sebebi 
Türkiye’nin pandemide sağlık alanıyla ilgili gösterdiği muazzam başarı... Özellikle 
Avrupa ülkeleri beklenenin çok uzağında bir başarı gösterdi. Sağlık harcamaları 
ihtiyacımız olduğu an imdadımıza yetişti. Bunun dışında hızlı kararlar alabildi-
ğimizi ve  gerektiğinde hızlı bir şekilde yeni salgın hastaneleri kurabildiğimizi 
gösterdik. Bu insanlarımız gibi ülkemizin de nefes almasına yardımcı oldu. 

“BEN ÜRETEBİLİYORUM”
Yıllardır hep söylediğimiz gibi üretim konusunda ne kadar ciddi bir altyapı-

mız olduğunu, üretime konu olacak malzemenin AR-GE çalışmasını ne kadar 
hızlı yapıp hayata geçirebildiğimizi dünya ülkelerine ders olacak düzeyde 
gösterdik. Sadece virüsten korunma ekipmanları ve virüsün sebep olduğu 
solunum eksikliğini gideren cihazları Türkiye’nin dışında dünya ülkelerinin im-
dadına yetişti. Burada Türkiye’nin özellikle Avrupa ülkelerine çok açık bir mesajı 
var aslında. O da “Ben üretebiliyorum”. 

Yaklaşık 20 yıldır Çin, sürekli büyüyen, üreten, genişleyen bir ekonomik 
yapıya sahip. Muazzam iş gücü ve maliyetler göz önüne alındığında dünya 
sermayesinin üretim için hep ilk tercihi oldu. Bunun yanında diğer Asya ül-

Yeni ekonomi modelimiz 
yıllardır beklediğimiz 

üretim ekonomisi olacak. 
Dünyanın taleplerine cevap 
verebilmemiz, bize yüksek 

istihdam, azalan dış borç ve 
sağlam sanayi olarak geri 

dönecek.
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kelerine de yayılan bir süreç izledik. GSYH rakamlarına baktığımızda 14 trilyon dolar 
seviyesinde olan Çin, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,5’luk ekonomik daralma yaşadı. Bizim 
tahminimiz bunun en az yüzde 10 olacağı. Pandemi sürecinde hem yaşanacak kriz 
hem de insanların değişen alışkanlıklarından tüketimde düşüşler olacağı çok açık. Ama 
açık olan bir başka şey yine de tüketim dolayısıyla üretim olacağı. Çin batı ülkeleriyle 
yaşadığı ekonomik ve politik sorunların üzerine bu salgının sorumlusu olarak görülüyor. 
Çin’den ithal edilen ürünler bile satın alınmama tehlikesiyle karşı karşıya. İşte burada 
Türkiye için büyük bir fırsat doğduğunu düşünüyorum. 

Yatırımlara açık, iş gücü sağlam, altyapısı bölgedeki ülkelere göre çok önde olan 
Türkiye, dünya sermayesinin dikkatini çekiyor. 2018 yılında durgun geçen ekonomi-
mizin bu pandemiyle birlikte hepten duracağı düşünülüyordu. Ama doğru finans 
yönetimi ve teşviklerle Türkiye bu krizi fırsata çevireceğini açıkça gösteriyor. OSB yöne-
timlerimiz ve ilgili Bakanlıklarımızın yürüttüğü çalışmalarda ülke içinde her ihtiyacımızı 
karşılayacak düzeyde üretim yapabilmek öncelikli hedefimiz. Sanayi kuruluşlarımız en 
kötü senaryolara göre hazırlığını yapıyor. Yeni ticaret ağının global olmayacağı ülkelerin 
kendi içine kapanıp üretime geçeceği yeni bir model tartışılıyor. Ancak ben Avrupa 
ülkelerinin bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve 
üretim gücü Avrupa ülkelerinin ilk tercihi olacaktır. Burada kuracağımız win-win modeli 
hem Avrupa hem de Türkiye için daha mantıklı bir seçenek. 

“TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ KALMASINI SAĞLAYACAK FORMÜL, ÜRETİM”
Çin’de yaşanan daralmadan meydana gelecek muazzam sermayeden payımızı 

almalıyız. Yeni ekonomi modelimiz yıllardır beklediğimiz üretim ekonomisi olacak. 
Ülkemizin gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda dünyanın taleplerine cevap ve-
rebilecek olmamız bize yüksek istihdam, azalan dış borç ve sağlam sanayi olarak geri 
dönecek. OSB yönetimlerimiz ve üst kuruluşumuz OSBÜK üzerine düşen sorumluluğun 
farkında ve bütün mesaisini buna ayırmaktadır. Temennimiz bu virüsün ve sebep ol-
duğu hastalığın en kısa zamanda çözülmesi, çalışmalarımız ise Türkiye’nin bu süreçten 
güçlü bir şekilde çıkmasıdır. Kuracağımız yeni model olası yeni bir pandemide ya da 
dünyada resesyona sebep olabilecek bir finansal çöküşte Türkiye’nin güçlü kalmasını 
sağlayacaktır. Formülü ise her zaman söylediğimiz gibi üretim, üretim, üretim…

Kuracağımız yeni model olası 
yeni bir pandemide ya da 
dünyada resesyona sebep 

olabilecek bir finansal çöküşte 
Türkiye’nin güçlü kalmasını 
sağlayacaktır. Formülü ise 

her zaman söylediğimiz gibi 
üretim, üretim, üretim…
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ÜLKEMİZİN İYİ TANITILIP YABANCI 
YATIRIMIN ÇEKİLMESİ ZAMANI...

Hasan GÜLTEKİN
İvedik OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı

E
konomik açıdan koronavirüs krizinin fırsata dönüştürülmesini görmek 
için ocak ve şubat aylarının iyi okunması gerekiyor. Çünkü o aylarda 
Çin’de problem vardı ama Türkiye’de pandemi problemi yoktu. Bizim 
özellikle yerli üreticilerimiz avantajlı konuma bile geçmişti. Tekstilde 

ve diğer birçok alanda Avrupa ülkeleri, Çin’den alamayınca bizden mal almaya 
başlamıştı. İhracat ve üretim hanesine olumlu yansıyan bu hamleyi, bölgemiz-
deki gerek elektrik tüketiminden, gerekse diğer verilerden ve hareketlilikten 
çok net anlayabiliyoruz. Ardından mart ayı ortasından itibaren pandemi süreci 
Türkiye’de de görülmeye başlandığında birtakım olumsuzluklar baş gösterdi. 
Fakat ülkemizin sağlık alanında gösterdiği başarıyla dünyanın gözünde bu sü-
reçten imajı zedelenmeden çıkmayı başardık. Lakin Çin böyle değil. Artık tüm 
dünyanın kafasında Çin ile ilgili soru işaretleri var. Türkiye ile ilgili soru işareti 
olmadığı gibi aksine olumlu bir gidişata doğru yönelme olduğunu da düşünü-
yorum. Bizim iş insanlarımız, iş dünyasını ve sanayi dünyasını yönlendiren sivil 
toplum kuruluşlarının bu durumu iyi okumasını, bununla ilgili doğru analizlerin 
yapılabilmesi için büyük ölçekli çalışmalar yapılarak sanayiciye bu anlamda 
yön verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Biz bu analiz çalışmalarını 
bölgemizde gerçekleştiriyoruz. 

Pandemi süreci ile birlikte Çin’den ithalat ve hammadde tedarikinden vaz-
geçecek ülkelerin talebini Türkiye olarak karşılamanın önemini biliyoruz. Zaten 
öteden beri katma değeri yüksek ürünü ne anlam ifade ettiğinin farkındayız. 
Ham maddeyi alsak, işleme ve daha değerli hale getirilmesi noktasında önemli 
firmalar var, bunların teşvik edilmesi lazım. Bölgemizde 2 örnek firmamız var. 
Biri tekstil yapan bir firmamız; hem Avrupa’dan hem dünyanın birçok yerinden 
talep geliyor. Biri de oyuncak ürünleri ithalatı yapıp bazı ürünleri de kendisi 
üretip, ülke geneline satışını gerçekleştiren bir şirketimiz. Bu firmamıza 2 ay 
içinde 20’den fazla ülkeden talep geldi. İthal ederken ihracat yapma noktasına 
gelen firmada olduğu gibi diğer sektörlerde de bu şekilde olumlu gelişmeler 
var. Haziran ayındaki toparlanma da olumlu gelişmeleri destekliyor. 

Avrupa’ya göre çok 
şanslıyız. Mühendis ve 

teknisyen sayımız fazla. Aynı 
zamanda yetişmiş insan 

gücü anlamında da eskisi 
gibi çaresiz değiliz.. Üretim 

gücümüz artık devreye 
girmeli.
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RÜŞTÜNÜ İSPATLAYAN FİRMALARIMIZ VAR 
Toparlanmayla birlikte böyle bir dönemde büyük tesislere yarı mamul ve yedek 

parça imal ederek tedarik sağlayan OSB firmalarımızı kollamamız ve onların önünü 
açmamız gerekiyor. Bizim öteden beri uğraşımız, bu firmaların ufak çaplı da olsa kendi 
ürünlerini ortaya koyup ihracat yapmaları. İhracatı geliştirme projeleriyle bunu destek-
ledik. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar neticesinde de büyüyen ve ürünlerini ihraç 
eden firmalarımız var. Buradan hareketle Türkiye teknolojik altyapısını iyileştiriyor. Sa-
nayimizin son 10-15 yıldır gösterdiği gelişim malum... İvedik OSB olarak 2006-2007’den 
sonra bölgede geleneksel yöntemlerden uzaklaşan teknolojik altyapıyı kurmak için 
çaba sarf ettik. 2009 yılında başlayan teknopark yatırımı ve bunun devamında bölgeye 
ve bize ufuk olarak koyduğumuz Teknopark Ankara, 2016 sonunda faaliyete geçti. Ülke-
nin birçok noktasında hem TGB’ler hem de OSB’ler yeterli teknolojik üretim altyapısına 
ve bilgi birikimine ulaştı. Bu süreç desteklenmeli. Biz artık teknoloji tabanlı üretime ha-
zırız, hem insan gücü olarak hem de makine teçhizat ve altyapı olarak... Türkiye bunların 
hepsine hazır ve yapabilir, fırsatları değerlendiriyoruz. Pandemi sürecinin atlatılmasını 
umuyoruz.  Zor dönemlerde bile önemli üretim yapan işletmeler gerçekten yaptıkları 
işlerin karşılığını aldılar ve olumsuz etkilenmediler. Ama hep söylediğimiz gibi doğru 
üretim ve doğru ürün üreticisini üzmedi.

KENDİ MARKALARIMIZI ÜRETEBİLİRİZ 
Diğer yandan ülkelerin en önemli kaynaklarından biri genç nüfus ve yetişmiş insan 

gücü. Bu anlamda Avrupa’ya göre çok şanslıyız ve aynı zamanda da yetişmiş insan 
gücü anlamında da eskisi gibi çaresiz değiliz. Mühendis ve teknisyen sayımız fazla. 
Üretim gücümüz artık devreye girmeli. İşsizliği azaltacak gücümüz var. Bir de tabii, bu 
üreten büyük sermayelerle iyi ilişkiler kurulup, bunların güvenli bölge olan ülkemizin 
iyi tanıtılıp yatırımın çekilmesi lazım. Kendi markalarımızı üretebiliriz ve dünyaya sata-
biliriz ve yabancı yatırımcı çekebiliriz. Ülkemize gelmeleri için Türkiye’nin geçmişten 
bugüne üreticiler için ne denli güvenli bölge olduğu anlatılmalı. Yabancı yatırımcının 
getirilmesi sağlanmalı.

Biz artık teknoloji tabanlı 
üretime hazırız, hem insan 

gücü olarak hem de makine 
teçhizat ve altyapı olarak... 

Türkiye bunların hepsine 
hazır ve yapabilir, fırsatları 

değerlendiriyoruz.



TEKSTİL VE  KONFEKSİYON TALEBİNİ TARİHİ 
BİR FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ 

Mahmut ARIKAN
Kahramanmaraş Tekstil İhtisas 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

C
ovid-19 nedeniyle ülkemiz ve dünya bugüne kadar yaşamadığı 
bir salgınla karşı karşıya gelmiş bulunuyor. Bu salgın nedeniyle 
dünya ekonomisi öngörülmeyen bir süreç yaşıyor. Bu salgın 
sürecinde, koronavirüsle mücadele için gerekli sağlık tedbirlerini 

alarak işletmelerimizi çalıştırarak, istihdamı ve üretimi korumak zorundayız.
Ülkemizin sağlıkla mücadele politikası ve güçlü sağlık altyapısı nede-

niyle salgınla gayet başarılı bir şekilde mücadele etmiş ve bu başarısı tüm 
dünya ülkelerince örnek gösterilmiştir.

 Ülkemizin bu başarısının dünya genelinde takdir toplaması, ülkemizin 
geleceğine güzel yansıyacak ve Türkiye bu süreçden siyasi ve ekonomik 
olarak güçlenerek çıkacaktır.

Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, Organize 
Sanayi Bölgemizi bir an önce faaliyete geçirerek, ülkemizin ekonomisine 
ve istihdamına katkıda bulunmak istiyoruz. OSB’miz tam faaliyete geçmesi 
halinde yaklaşık 5 milyar doları bulacak yatırım yapılacak ve 25 – 30 bin ki-
şiye direk, 100 bin kişiye de indirek istihdam sağlayacak. OSB’mizin faaliyete 
geçmesinin önünde en büyük engel olan bölgemizin kamulaştırmasının 
bir an önce bitirilmesi gerekiyor. 

OSB’mizin kamulaştırmasının tamamlanabilmesi için gerekli olan 
200-250 milyon TL  kamulaştırma kredisinin acilen verilmesi gerektiği 
inancındayız. 

Ülkemiz kendi imkanlarıyla ekonomiyi canlandıracak ve daha ileriye 
götürecek bilgi, birikime ve iç kaynaklara sahip bulunuyor. Ülkemizin gıda 
deposu oluşu, ekonomik olarak da ihracata yönelik büyüme modelini be-
nimsemesi, sağlık sektöründe solunum cihazı gibi yeni yatırımlar yapması, 
savunma sanayimizde dışa bağımlılığımızın azalması, İHA, SİHA ve diğer 
hava, deniz ve kara silah sistemlerimizide geliştirilerek üretilmesi de küresel 
düzeyde ülkemizi daha güçlü bir hale getiriyor. 

Covid-19 salgını; ülkemizde tarım, hayvancılık, temizlik ürünleri, tıbbi 
gereç ve ilaç sektöründe de kendi kendimize yeter ve ihracat yapan bir 
ülke haline getirmemiz gerektiğini gösteriyor. 

Sonuç; Türkiye olarak Covid-19 salgını müddetince, sanayiciler olarak 
koronavirüsünün bulaşmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla ilgili gerekli 
sağlık tedbirlerini alarak çalışmaya, üretmeye ve ülkemizi kalkındırmaya 
devam etmeliyiz. 

“ÜLKEMİZİ KÜRESEL DÜZEYDE İLERİ GÖTÜRMEK ZORUNDAYIZ”
Salgın sonrası küresel ekonomi yeni boyut kazanacak, dengeler ve iş 

yapma biçimleri değişerek daha güçlü bir rekabet ortamı oluşacaktır. Biz sa-
nayiciler olarak da ülkemizi ve milletimizi daha da ileri seviyelere götürmek 
ve dünyadaki saygınlığını artırmak için krizde öğrendiklerimizle kendimizi 
ve sektörümüzü salgın sonrası oluşacak yeni şartlara uyumlu hale getirerek, 
mevcut tarz ve alışkanlıklarımızda yenilikler yaparak üretimi, istihdamımızı 
artırarak ülkemizi küresel düzeyde ileri seviyelere götürmek zorundayız.

Covid-19 salgınından sonra Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik 
Devletleri, Çin ile Asya ülkelerinden almış oldukları tekstil ve konfeksiyon 

Avrupa Birliği ülkeleri 
ile Amerika Birleşik 

Devletleri’nin tekstil ve 
konfeksiyon ürün taleplerini 

ülkemize yöneltmelerini, 
tarihi bir fırsata çevirmemiz 

gerekiyor.
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ürün taleplerini ülkemize yöneltmiş bulunuyorlar. Bu sebepden dolayı ülkemiz teks-
til sektörüne büyük bir fırsat doğmuştur. Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika Birleşik 
Devletleri’nin tekstil ve konfeksiyon ürün taleplerini ülkemize yöneltmelerini, tarihi 
bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Konfeksiyon yatırımlarına da çok büyük bir ihtiyaç 
hasıl olmuş bulunuyor.  

Kahramanmaraş tekstil sektöründe, iplikten; örme, dokuma, boya terbiye ve 
konfeksiyona kadar büyük bir üretim gücüne ve potansiyeline sahip. Kahraman-
maraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin bir an önce faaliyete geçmesi 
halinde, OSB’mizde çok büyük tekstil ve konfeksiyon yatırımları hemen yapılacak 
ve üretim, ihracat ile istihdama büyük katkı sağlayacak. Konfeksiyon tesislerinde 
istihdamın fazla olması, ilimizde ve ilimize yakın bölgelerde Suriyelilerin nüfusunun 
yoğun olması konfeksiyon yatırımları için çok cazip olmakta ve konfeksiyon yatırımı 
yapacak sanayicilerin iştahını kabartıyor. 

Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, OSB’mizi bir an 
önce faaliyete geçirmek istiyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin bir an önce faali-
yete geçebilmesi için de acil ihtiyacı olan 250 milyon TL kamulaştırma kredisinin 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığından, Orga-
nize Sanayi Bölgemize tahsis edilmesi gerekiyor. Kamulaştırma kredisinin tahsis 
edilmesi halinde Organize Sanayi Bölgemiz faaliyete geçecek ve dünyanın sayılı 
cazibe merkezlerinden biri olacak. Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika Birleşik Devlet-
leri ile Ortadoğu ülkelerinin tekstil ve konfeksiyonda en büyük tedarikçilerinden 
biri konumuna gelecek ve ülkemizede stratejik ve jeopolitik bakımdan üstünlük 
sağlamasına katkıda bulunacağız. 

Türkiye olarak bu süreçden ekonomik ve siyasi olarak güçlenerek çıkacağımıza 
inanıyorum.

Avrupa Birliği ülkeleri, 
Amerika Birleşik Devletleri 

ile Ortadoğu ülkelerinin 
tekstil ve konfeksiyonda 

en büyük tedarikçilerinden 
biri konumuna gelecek 

ve ülkemizede stratejik ve 
jeopolitik bakımdan üstünlük 

sağlamasına katkıda 
bulunacağız. 



SİSTEN SONRASINI HIZLI PLANLAYANLAR 
GELECEKTE AVANTAJLI OLACAK 

Saadettin ÇAY 
Marmara Yüksek Teknoloji ve 

Makine İhtisas OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı  

Ş
üphesiz ki, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşamak-
tayız. Bundan önceki, veba, verem, grip gibi dünyayı etkisine alan 
salgınlar arkalarında büyük yıkımlar bıraktı. Ancak, her şeye muktedir 
olduğumuzu düşündüğümüz teknoloji ve hız çağında 11 milyondan 

fazla insanı enfekte eden Covit-19 virüsü acizliğimizi de yüzümüze vur-
muş oldu. Bilim adamlarına göre 10 milyon insanı enfekte edecek bu virüsün 
ağırlığı sadece 3 gram. 3 gr virüsün yaptığı yıkım, savaşlar ve önceki salgınlarla 
kıyaslanamayacak kadar büyük. Dünyanın bütün bilim adamları, hiper hızlı 
bilgisayarlar ve en gelişmiş laboratuvarlar gece gündüz bütün imkanlarını 
seferber etmesine rağmen virüsün yıkıcılığını önleyemediler. Bir aşının veya 
ilacın da bulunması henüz yakın görünmüyor.

EKONOMİK YIKIM: 
Salgının yıkım gücü en çok da ekonomiyi vurdu. Dünya top yekûn küçülür-

ken, üretim çarkları bugüne kadar hiç olmadığı şekilde birden durdu ve insanlar 
evlerine hapis olmak zorunda kaldı. Sanki tüm dünya Spielberg’in film seti gibi... 
Yitirilen yüzbinlerce can ve ardında bıraktığı ekonomik enkaz önümüzdeki 
süreçte insanlık tarihinde bir kırılma noktası oluşturacak güçte.

FELAKETLERDEN FIRSAT ÇIKARMAK: 
Bazen felaketler yeni fırsatları da beraberinde getirir. Yaşadığımız virüs 

salgını dünyadaki üretim ve lojistik ekonomisini ciddi şekilde değiştirecek. 
İnsanların yaşam tarzları ve alışkanlıkları farklı noktalara evrilecek, Y kuşağı 
biterken, Z kuşağı yerini Q kuşağına bırakacak.

Daha pandeminin Çin, hatta Wuhan sınırlarında olduğu günlerde, irtibatlı 
olduğumuz pek çok uluslararası marka ve şirketlerin üst ve orta düzey yetkili-
leri ile görüşmüş o günlerde endişelerine bizzat şahit olmuştum. Dünya devi 
bir şirketin 50 den fazla ülkedeki üretim ağını yöneten bir dostum, endişesini 
ifade ederken;  “Bütün yumurtaları aynı sepette tutmanın felaketini yaşamak 
üzereyiz, acil olarak yumurtaları farklı sepetlere dağıtmalıyız, aksi takdirde süre-
cin sonunda tedarik ve dağıtım ağını yitirmiş bir dünya devi olacağız” demişti. 

Salgın ile global üretim ve dağıtım yapan firmaların nasıl bir bir fabrikalarını 
kapatmak zorunda kaldıklarını, domino etkisi ile üretim çarklarının durduğunu, 
en basit lojistik aktarmaların ve dağıtımların yapılamadığını hep birlikte gör-
dük ve yaşadık. Ofislerin kapanıp, çalışma hayatının evlere hapsolduğu Y ve Z 
kuşağının ise kapı ardına çekildiğine şahit olduk.

Dünyanın ve ülkemizin lokomotif sektörleri hammadde tedarik edeme-
dikleri, lojistik zincirini aktif tutamadıkları için bir anda kapılarına kilit vurmak 
zorunda kaldılar. Bazı fabrikalarımızda çıkan birkaç virüs vakası bile fabrikala-
rın kapanıp, binlerce çalışanın aileleri ile birlikte karantina atında alınması ile 
sonuçlandı. 

DÜNYA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI: 
Bireyler, şirketler, organizasyonlar ve hükümetler… Olayı sadece bir virüs 

ve o virüsün yaptığı hastalıktan ibaret değerlendirenler, sürecin en çok kaybe-
denleri oldu. 1 gramın trilyonda biri büyüklüğündeki virüsün verdiği ekonomik 

Sisten sonrasını en hızlı ve 
en efektif planlayanlar, yeni 

gelecekteki ekonomik sistemde 
bir adım önde olacak. Sağlık 

sistemimizin muazzam 
hazırlığı ve planlı çalışması, 

karanlıkta az hasar gören ülke 
olmamızı sağladı.

KAPAK  KONUSU  /  C O V I D - 1 9
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hasar, global ekonomide her gün yenilenen verilerle yüzde 7’lerden yüzde 11’e 
kadar çıktı. Muhtemeldir ki, işsizlik çarpanı ile global küçülme 2020 sonuna doğru 
Batı ekonomilerinde yüzde 15, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 25’i bulacak 
görünüyor. Bu yıkıcı hasar, 1. ve 2. dünya savaşlarının ekonomik yıkımını şimdiden 2 
kat aşmış durumda.

SİSTEN SONRASINI PLANLAMAK: 
Bir sis bulutunun içindeyiz. Hem biz, hem dünya... Sisten sonrasını en hızlı ve en 

efektif planlayanlar, yeni gelecekteki ekonomik sistemde bir adım önde olacak. Sisin 
en yoğun olduğu günlerde bile sağlık sistemimizin muazzam hazırlığı ve planlı çalış-
ması karanlıkta en az hasar gören ülkelerin başında olmamızı sağladı. Şimdi jeolojistik 
avantajımızı öne çıkararak, üretim ekonomisine olan yatkınlığımızı dünya devlerine 
bir tercih olarak sunmalıyız. Hiç şüphesiz, yumurtaları farklı sepetlere dağıtmak için 
arayış içinde olan global markalara, üretim, tedarik, montaj, depolama, dağıtım ve 
lojistik avantajlarımızı göstermeliyiz.

JEOLOJİSTİK OSB’LER: 
Türkiye’deki OSB’ler modern alt yapıları, üretim tecrübeleri ve her şeyden önemlisi 

global pazarlar için hammadde, tedarik ve üretim üçgeninde olmaları nedeni ile je-
olojistik avantajı maksimum öne çıkan üretim ve ihracat üsleridir. Bugün OSB’lerimiz 
gerekli talepleri karşılayamamakta, yeni kurulan bölgelerde ise sanayiciler ağır arazi 
ve altyapı maliyetleri nedeni ile işlerini büyütememektedir. 

Virüs felaketinden çıkış tedbirleri içinde hükümetimizin turizm alanında başlattığı 
çalışmanın benzeri üretim ekonomimizin şah damarı olan OSB’lerimiz için de yapılıp, 
bakanlıkların koordinesinde bir RoadShow’a dönüştürülmesi, jeolojistik farkımızın 
dünyaya sunulması zamanıdır.

İnsanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile yüzleşirken, geleceğe yönelik 
yeni ekonomi planlamasının bir parçası olmalıyız. OSB’lerimiz ülkemizin üretim, is-
tihdam ve ihracat gücü olmalı ve bu güçle de yeni dünyada yeni ekonominin etkin 
bir parçası haline gelmeli. 

Virüs felaketinden 
çıkış tedbirleri içinde 

hükümetimizin turizm 
alanında başlattığı çalışmanın 
benzeri üretim ekonomimizin 
şah damarı olan OSB’lerimiz 
için de yapılıp, bakanlıkların 

koordinesinde bir RoadShow’a 
dönüştürülmesi, jeolojistik 

farkımızın dünyaya sunulması 
zamanıdır.
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Trabzon Arsin OSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 

Ümran Kumaş, okullarında 
3D yazıcı üretmeyi başararak 

pandemi sürecinde siperlik imal 
ettiklerini ve ihtiyaçlı kurumların 

kullanımına sunduklarını söylüyor. 
Kumaş, “Pandemi döneminde 

önemli bir değer ortaya koyarak 
okulumuz adına farkındalık 

yarattık” diyor. 

“3D yazıcı ile siperlik
 üreterek, ihtiyaçlı kurumların 

kullanımına sunduk”

Trabzon Arsin OSB MTAL 

E Ğ İ T İ M

Almanya’da gerçekleşen AB öğrenci staj programı öncesinde öğrenciler Arsin OSB’yi ziyaret etti. 



OSB DÜNYASI ❙ 43OSB DÜNYASI ❙ 43

Mesleki eğitimin ülkelerin gele-
ceği için çok önemli olduğunu 
vurgulayan Trabzon Arsin OSB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Ümran Kumaş, kalifiye işgücü yetiştire-
bilmek için çalıştıklarının altını çiziyor. 
Nitelikli eğitim ve nitelikli öğrenciler 
sayesinde 3D yazıcı ürettiklerini ve bu-
nunla pandemi döneminde siperlik imal 
ederek kullanıma sunduklarını aktaran 
Ümran Kumaş, meslek liselerin üretim 
aşamasındaki önemine işaret ediyor. Bu 
nedenle meslek lisesi mezunlarının da 
üniversitelerde yüksek öğrenime katıla-
bilmeleri için özel kontenjan ayrılması 
gerektiğini vurgulayan Ümran Kumaş, 
böylece kalifiye eleman ihtiyacının da 
daha kolay karşılanacağına inanıyor. Üm-
ran Kumaş, okulunun faaliyetlerini, başa-
rılarını ve mesleki liselerle ilgili görüşlerini 
OSB Dünyası’nın sorularını yanıtlayarak 
açıklıyor. 

Öncelikle mesleki eğitimin önemini 
sizden dinleyebilir miyiz?

Mesleki eğitim, bir ülkenin geleceği 
için çok önemli...  Sektörlerle okullarda 
yaptığımız toplantılarda iş dünyasının 
daha donanımlı ve teknolojiyi takip eden 
öğrenciler istediklerini gözlüyoruz. Biz-
ler de mesleki anlamda daha kalifiye-
li işgücü yetiştirmek adına önemli rol 
oynadığımız bu alanda kaliteli eğitimi 
artırabilmek için çalışıyoruz. Okulumu-
zun donanımı ve fiziki şartlarının gelişi-
mi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. 
Böylece meslek liseleri için toplumda 
oluşan olumsuz algıyı silmeye çalışıyoruz. 
Özellikle pandemi döneminde meslek 
liselerinin yaptığı başarılı çalışmalar top-
lumda olumlu yönde algı oluşturdu. Bu 
algıyı daha üst seviyeye taşıyabilmeliyiz. 

Diğer yandan akademik başarısı ile  
yüksek öğrenime giden bir öğrenci ile 
meslek lisesinden giden bir öğrencinin 
yeterlilik ve becerileri dikkate alındığında  
meslek liselerimizden mezun öğrencile-
rimizin çok daha iyi olduğunu düşünü-
yorum. Örneğin normal lise mezunu ile 
meslek lisesi makine teknoloji alanından 
mezun öğrencinin yüksek öğrenimde 
makine mühendisliği bölümüne gittiğin-

de bizim öğrencilerimizin çok daha kali-
fiyeli olacağına inanıyorum. Bu nedenle 
meslek liselerine kendi alanında yüksek 
öğretime devam edecek öğrenciler için 
devletin bir avantaj sağlaması veya belli 
bir  kontenjan vermesi lazım. Böylece bil-
gi donanımlı mühendisler yerine kalifiye 
ve üreten mühendisler yetiştirmiş oluruz. 

 Ümran Kumaş
Trabzon Arsin OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

alanlarının bulunduğu okulumuzda 10 
deslik, beş atölye, altı laboratuvar, iki re-
sim ve müzik sınıfı, iki açık spor alanı, bir 
konferans salonu ile bir kütüphanemiz 
mevcut. 

“OKULUMUZUN
 MARKA DEĞERİ YÜKSELİYOR”
Öğrencilerin sizin okulunuzu  ter-
cih etmelerini sağlayacak nedenler 
nelerdir? Eğitimde nasıl fark yaratı-
yorsunuz?

Okulumuzun nitelikli eğitimi saye-
sinde gerek il içinde gerekse il dışında 
yapılan birçok aktivitede başarılı olma-
mız dikkat çekiyor. Örneğin robot ve 
teknolig yarışmalarına katılım sağlama-
mız ve burada öğrencilerimizin robot 
teknolojilerinde derece almaları bizleri 

Öğrenciler atölyelerde uygulamalı eğitim alarak 
iş hayatına atılıyor.  Meslek liseleri için toplumda 

oluşan olumsuz algıyı silmeye 
çalışıyoruz. Özellikle pandemi 
döneminde meslek liselerinin 

yaptığı başarılı çalışmalar 
toplumda olumlu yönde algı 
oluşturdu. Bu algıyı daha üst 

seviyeye taşıyabilmeliyiz.

Kısaca okulunuzu tanıyabilir 
miyiz? 

Okulumuzda 90’ı kız olmak üzere 
toplamda 253 öğrenci eğitim görüyor. 
25 öğretmenimizin hizmet verdiği oku-
lumuzda, üç de idarecimiz yer alıyor. 
Makine Teknolodjisi, Endüstriyel Oto-
masyon ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 
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E Ğ İ T İ M

gururlandırırken, okulumuzun da marka 
değerini yükseltiyor. Ayrıca okulumuz-
da 3D yazıcı üretimine başlamamız da 
mesleki eğitim almak isteyen öğrencilere 
cazip geliyor.  

Diğer yandan pandemi sürecinde 
okulumuzda koruyucu siperlik üretimi 
yapılması ve il içinde ihtiyacı olan resmi 
kurumların kullanımına sunulması da 
okulumuz adına farkındalık yarattı. Tüm 
bunlar öğrenciler için önemli değerler ve 
bizim tercih edilmemizi sağlıyor.

Eğitim ve nitelik anlamında özel-
likle okulunuzu lider gördüğünüz 
alan veya alanlar var m?

Okulumuzda bulunan Makine Tek-
nolojisi. Endüstriyel Otomasyon, Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi alanlarında çok güzel 
çalışmalar yapıyoruz. 

Makine Teknolojisi ve Endüstriyel 
Otomasyon alanlarındaki ortak çalış-
malarda da öğrencilerimizin üretimleri 
dikkat çekiyor. 

katılımını yüksek tutmaya çalıştık. What-
sapp grupları ve EBA üzerinden rehberlik 
servisi öğretmenlerimiz de sınavla ilgili 
bilgilendirme ve motivosyon sağlayıcı 
etkinlikler yaptı.    

Projeler geliştirip hayata geçirebili-
yor musunuz? 

Okulumuzda öğretmen ve öğrenci 
ortak çalışması ile 3D yazıcı üretimini 
başardık. 

Bu bize üretim anlamında fırsatlar 
sundu.  Özellikle pandemi sürecinde 3D 
yazıcı desteğiyle ürettiğimiz koruyucu 
siperlikleri ihtiyaç olan resmi kurumlara 
ileterek kullanılmalarını sağladık. Ayrı-
ca el dezenfektan aparatı da üreterek 
yine aynı şekilde kurumların hizmetine 
sunduk. Benzer projelerle ilgili hem öğ-
rencilerimiz hem de öğretmenlerimiz 
çalışmalar yürütüyor. Bizler de kendile-
rini destekliyoruz.

Okul yönetimi ve öğrencileri, Arsin OSB ile sürekli temas halinde olarak işbirliği anlamında 
neler yapılabileceğini değerlendiriyor. 

Berlin’de düzenlenen AB öğrenci staj programı kapsamında okul öğrencileri Almanya’daki 
etkinliklere katıldı. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
düzenlediği

robot yarışmalarına her yıl 
katılım sağlıyoruz. 

Erzincan’da yapılan ulusal robot 
yarışmasında Çizgi İzleyen

 Robot Yarışması’nda
 birinci olduk.

Yaşanan yeni koronavirüs sürecin-
de eğitimlerinizi nasıl sürdürdü-
nüz? Bu süreçte öğrencilerinizin 
ilgisini ve başarı grafiğini nasıl 
yüksek tuttunuz? 

Eğitimlerimizi  EBA sistemi üzerinden 
ve öğretmenlerimizin ödev etkinlik ver-
mesi ile sürdürdük.

 Canlı ders bağlantıları da gerçekleş-
tirdiğimiz bu süreçte öğrencilerimizin 
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TÜBİTAK ya da benzer kurumların 
yarışmalarına veya etkinliklerine 
katılıyor musunuz? Buralarda elde 
ettiğiniz ulusal ya da uluslararası 
başarılar var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlen-
lediği robot yarışmalarına her yıl katılım 
sağlıyoruz. Erzincan’da yapılan ulusal 
robot yarışmasında Çizgi İzleyen Robot 
Yarışması’nda birinci olduk. Trabzon’da il 
genelinde yapılan Teknolig yarışmasında 
da yine Çizgi İzleyen Robot Yarışması’nda 
birincilik elde ederken, Hızlı Çizgi İzleyen 
Robot Yarışması’nda birinciliği okulumuz 
kazandı. Bu tür etkinliklerdeki başarılarımız 
öğrencilerimizi motive ettiği gibi okulu-
muzun da marka değerini yükseltiyor. 

Türkiye’de sanayi kesimi teknik 
eğitimin yetersizliğini öne sürüyor. 
Bu konuda ne söylemek istersiniz? 
Örneğin sizin öğrencileriniz sanayi-
de öncelikli tercih ediliyor mu? 

Sektörlerle yaptığımız toplantılarda 
öğrencilerin yetersizliği gündeme ge- Okul öğrencileri, derslerinin yanı sıra sportif aktivitelere de katılarak başarı sağlıyorlar. 

Öğrenci

Öğretmen

Derslik Laboratuvar

Açık spor alanı

Resim-Müzik sınıfı
Kütüphane

Konferans salonu

Atölye

Makine Teknolojisi 
Endüstriyel Otomasyon, 

Çocuk Gelişimi ve 
Eğitimi alanı

253

25

10 6

2

2 1

1

5

3
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liyor, ama ben bu fikre katılmıyorum. 
Çünkü öğrencilerimize imkanlar dahi-
linde iyi bir meslek eğitimi verildiğini 
düşünüyorum. Belki okullarımızdaki do-
nanımın sektörlerin gerisinde kaldığı 
zaman öğrencilerimizin görmedikleri 
makine veya techizat konusunda bilgi 
eksikleri olabilir. Ancak öğrencilerimizin 
söz konusu bu makine ve techizatları 
kullanımda kısa sürede başarıyı yakala-
yacaklarına inanıyorum. 

İş dünyası okul mezunlarına öncelik 
vermiyor. Onların da öğrencilerimizi ön-

celikli tutmalarını ve destek olmalarını 
bekleriz. 

“ÖĞRENCİLERİMİZİ ENDÜSTRİ 4.0 
DÖNEMİNE HAZIRLIYORUZ”
Bildiğiniz üzere son dönemlerde 
Endüstri 4.0 gündemde. Siz de 
okulunuzda bu yönde çalışmalara 
öncelik veriyor musunuz?

Okulumuzda yapılan çalışmalar ve 
projeleri bu yönde yapmaya çalışıyoruz. 
Daha önce de belirttiğim gibi okulu-
muzda 3D yazıcı üretilmesi ve robotlar 

yapılarak robot yarışmalara katılım sağ-
lamamız ve derece almamız teknolojiye 
verdiğimiz önemi gösteriyor. 

Buradan hareketle okulumuzun im-
kanları dahilinde öğrencilerimizi Endüstri 
4.0 dönemine hazırlamaya çalışıyoruz, 
farkındalık yaratmak için uğraş veriyoruz. 

Sanayi ile işbirliğiniz nasıl? Sizin 
sanayiciden beklentiniz var mı?

Sanayi ile işbirliğimiz çok etkili olma-
makla beraber öğrencilerimizin stajları 
konsunda iş dünyasının yardımını alıyo-
ruz. Ancak beklentilerimiz konusunda da 
şunları paylaşmak istiyorum: 

OSB’lerin istihdam için web sayfa-
sı kurarak personel alım başvurularını 
buradan yapmalarını ve okulumuzdan 
mezun olan öğrencilerimize ayrı bir kon-
tenjan sağlamalarını temenni ederim. 
Bir de okulumuzun sektörler tarafından 
ziyaret edilmesini ve bizlerle tanışmaları 
sonrasında neler yapabileceğimizi ortaya 
koymak isteriz. 

Peki Arsin OSB’den ne gibi destek-
ler alıyorsunuz?

Arsin OSB, işletmelerde beceri eğiti-
mi yapacak öğrencilerimiz için imkanlar 
sunuyor. Atölye donanım ve tadilat ya-
pımlarında okulumuza destek oluyorlar. 
Ayrıca bazı  yarışma ve etkinliklerde oku-
lumuza sponsor oluyorlar. 

Öğrenciler Berlin’deki AB staj programında okullarını başarı ile temsil etti. 

Trabzon’da düzenlenen robot yarışmasında başarılı olan okul öğrencileri protokol ile bir arada.  

 Okulumuzda 3D yazıcı üretilmesi 
ve robotlar yapılarak robot 

yarışmalara katılım sağlamamız 
ve derece almamız teknolojiye 
verdiğimiz önemi gösteriyor. 

Buradan hareketle okulumuzun 
imkanları dahilinde öğrencilerimizi 

Endüstri 4.0 dönemine hazırlamaya 
çalışıyoruz, farkındalık yaratmak 

için uğraş veriyoruz. 

E Ğ İ T İ M
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T E K NOK E N T L E R İ M İ Z

2 şehir, 4 üniversite, 1 ekosistem: 
Eskişehir Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi...
Türkiye’nin ilk teknopark şirketlerinden Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi-Anadolu 

Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), iki şehirde 4 üniversitenin işbirliğiyle faaliyetlerini 
sürdürüyor. Çizgi filmden animasyona, yazılımdan biyoteknolojiye kadar birçok alanda 

üretim gerçekleştirilen ATAP’ta hedef, ticari değer yaratabilecek veya ithal ikame 
sağlayabilecek projeler geliştirmek. 

Eskişehir Sanayi Odası ile Eskişehir 
ve Bilecik’teki üniversitelerin dahil 
olduğu ekosistemle büyümesini sür-

düren Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(TGB)-Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı 
(ATAP), yazılım ağırlıklı faaliyetleriyle öne 
çıkıyor. Anadolu Üniversitesi’nde oyun, çiz-
gi film, animasyon, tasarım, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi’nde ileri malzeme, seramik, 

mühendislik uygulamaları, Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi’nde tıp, biyoteknoloji, 
yazılım ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite-
sinde seramik, motor, kimya ve son olarak 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde ma-
kine, imalat, tasarım, üretim alanlarında 
ihtisaslaşmayı hedefleyen ATAP, yarattığı 
ekosistemle bölgenin önemli merkezleri 
arasında yer alıyor. 

Eskişehir TGB Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Metin Saraç, kurum 
olarak üniversitelerin yerleşkelerinde ko-
numlanmalarıyla sanayi-üniversite işbi-
rilğine de örnek olduklarını belirtiyor. Aynı 
zamanda Eskişehir OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve OSBÜK Yüksek Koor-
dinasyon Kurulu üyesi de olan Metin Sa-
raç, OSB Dünyası’nın sorularını yanıtlıyor. 
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Öncelikle Eskişehir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi- Anadolu 
Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) 
A.Ş. ‘yi tanıyabilir miyiz? Ne 
gibi çalışmalar yürütüyorsunuz 
ve özellikle hangi alanlara 
odaklandınız?

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. 
(ATAP A.Ş.), Eskişehir Sanayi Odası’nın Bir-
leşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim 
ve Teknoloji Fonu ile yaptığı işbirliği ile 
18 Haziran 1990 tarihli 2611 sayılı Resmi 
Gazete’de kuruluşu yayınlanmış ve Eskişe-
hir’de kurulmuş Türkiye’nin ilk teknopark 
şirketidir. 

Uzun süre yasal dayanağı olmadan 
hizmet veren ATAP A.Ş., 4691 sayılı ya-
sanın yayınlanmasını takiben; 10 Nisan 
2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
‘2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edil-
mesine İlişkin’ Bakanlar Kurulu kararı ile 
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
(ETGB) yönetici şirketi olarak idareciliğini 
ve işletmeciliğini yapmaktadır.

ETGB ilk olarak Eskişehir Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde 385 dönümlük bir alana 
konuşlandırılmış olup iki ayrı piramit bi-
nası inşa edilmiştir. Artan girişimci talebi 
doğrultusunda Yazılımkule inşa edilerek 
2008 yılı içinde hizmete sunulmuştur. 
28 Temmuz 2009 tarih ve 27302 sayılı 
Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı 

Metin Saraç
Eskişehir TGB Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ile Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kam-
püsü’ndeki taşınmazın ‘ETGB Anadolu 
Teknoparkı Ek Alanı’, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampü-
sü’ndeki taşınmazın ise ‘ETGB Osmangazi 
Teknoparkı Ek Alanı’ olarak adlandırılarak 
ETGB kapsamına alınmıştır. Fiziki alanların 
girişimcilerin ihtiyacına cevap verebilir 
nitelikte olması için yapılan çalışmalar 
neticesinde Osmangazi Üniversitesi’nin 
Meşelik kampüsünda yeni bir teknopark 
binası yapılmış 2017 yılı başında faaliyete 
geçmiştir.

ATAP A.Ş., Ar-Ge ve girişimcilik konu-
larında Eskişehir’de kazandığı tecrübeyi 
çevresindeki illere de transfer etmeyi ve 
buralarda girişimcilik kültürünün oluş-
turulması amacıyla Bilecik’te bulunan 
Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüsü’nün 
içinde bir ek alan oluşturulması çalışma-
larına başlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na ATAP A.Ş. tarafından 2017 
yılında resmi ek alan başvurusu yapılmış-
tır. Resmî Gazete’de yayınlanan 31 Mart 
2018 tarihli ve 2018/11412 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile ek alan başvurusu kabul 
edilmiştir.

ATAP A.Ş. eko sisteminde şu an Eski-
şehir ve Bilecik olarak iki şehir; Eskişehir 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Es-
kişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversi-
tesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 
Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi olarak dört üni-

versite; Anadolu Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi Arinkom ve Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi ETTOM ve Havacılık Kümelenmesi, 
Raylı Sistemler Kümesi, Seramik Kümesi 
bulunmaktadır.

Yeni Koronavirüs döneminden sonra 
her şeyin farklı olacağı beklentisi 
var. Bu konuda siz yeni döneme 
hazır mısınız? Bunun için ne gibi 
planlarınız var? 

Evet Covid-19 pandemisi döneminde 
her şey farklı olacak ve teknoloji geliştir-
me bölgeleri girişimcileri ile çalışanları 
etkilenecekler. Bu dönemde yatırım iştahı 
azaldığından, üretimde kapasite kulla-
nımının düşüklüğünden, önlem amaçlı 
işyerlerinin kapanması gibi nedenlerle 
işlerde büyük oranda gerileme olacaktır.  
Buna paralel olarak ödemeler de durmuş 
veya kesintiye uğramıştır. Bütün bu olası-
lıklara rağmen, kamunun aldığı uzaktan 
çalışma kararı hem riski azaltmış hem de 
işlerin tamamen durmasını önlemiştir.

Diğer taraftan bu süreci fırsata çeviren 
girişimcilerimiz de olmuştur. Tanı kitleri 
üretilmesi, uzun ömürlü ve performansı 
yüksek maske üretimi, yapılan dezenfek-
siyon hizmetinin kalitesinin ölçülmesi, 
işletmelerin risk haritasının çıkartılması, 
hijyenik koşullarda çalışan maske otomatı 
gibi çalışmalar yapılmıştır.
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Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi- 
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) 
A.Ş. anlamında yeterli donatı ve alt yapı 
için neler yapıyorsunuz? 

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 
4 kampüsü var. Bu kampüslerde üniversitelerin 
enerji, ulaşım, haberleşme gibi altyapı, fiziki im-
kanlarından yararlanılmaktadır. Ayrıca üniversite-
ler ile  yapılan protokoller kapsamında üniversite, 
kütüphane, laboratuvar ve test merkezleri de TGB 
girişimcilerince kullanılmaktadır. Üniversitenin 
kafeterya, yemekhane, spor salonu ve kreş hiz-
metlerinden de girişimcilerimiz ücreti karşılığında 
yararlanmaktadır. OSB kampüsünde ise OSB’nin 
tüm imkanlarından yararlanılması imkânı sunul-
maktadır. Eskişehir TGB şimdiye kadar hiçbir alt 
yapı sorunu yaşamamıştır.

 
Faaliyete geçtiğinizden bu yana 
hedeflerinizin neresindesiniz? Ayrıca orta 
vadeli hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? 

Eskişehir’in demir yolu, havacılık, beyaz eşya ve 
makine üretim sektörleri öncü sektörler olarak öne 
çıkmaktadır. Ancak bu öncü sektörlerde faaliyet 
gösteren firmaların KOBİ ölçeğinde olup tasarım, 
prototipleme, yeni ürün üretme kabiliyetlerinin 
eksik olduğu tespiti yapılmıştır. Firmaların tasarım 
ve Ar-Ge’ye yatırım konusunda kaynak yetersizli-
ğini gidermek amacıyla bir Tasarım ve İnovasyon 
Merkezi kurulması fikri oluşmuştur. Bu fikrin ha-
yata geçirilmesi için kaynak arayışlarına girilmiş 
ve sonunda konu ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi 
hazırlanmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektör-
ler Programı 2014-2020 yıllarını kapsayan, teknik 
adı Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı 
(RYOP) olan ve tüm Türkiye’yi kapsayan yeni döne-
minde yaklaşık 405 milyon avro bütçe oluşturuldu. 
Bu kapsamda, 2017 Nisan ayında bir teklif çağrısına 
çıkıldı. Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöne-
tici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı olarak 
‘Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’ projesi Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Türkiye Delegas-
yonu tarafından 2 Ekim 2018 tarihinde resmi olarak 
onaylanmıştır. Proje; tedarik ve teknik destek olmak 
üzere iki bileşene ayrılmış olup onaylanan toplam 
bütçe 3 milyon 894 bin 880 avrodur. Bu tutarın 
yüzde 20’si Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
yüzde 80’i Avrupa Birliği tarafından karşılanacaktır.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi, Eskişe-
hir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Eskişehir Orga-
nize Sanayi Bölgesi kampüsünde konuşlanacaktır. 

ATAP A.Ş., Anadolu Üniver-
sitesi, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Eskişehir Teknik 
Üniversitesi ve Bilecik Şeyh 

Edebali Üniversiteleri ile 
işbirliği içinde faaliyetlerini 

sürdürüyor.  

Yönetici şirket olarak teknopark binaların-
da her türlü tedbir alınmış olup, sürekliliğinin 
sağlanması konusunda çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

578 İSTİHDAM SAĞLIYOR
Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi- 
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) 
A.Ş.’de kaç girişimci yer alıyor? Buralarda 
kaç kişi istihdam ediliyor?

ATAP A.Ş.’nin yöneticiliğini yaptığı dört tekno-
loji geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Toplamda 
an itibariyle 127 firma faaliyet göstermektedir. 
Bunların 34’ü, yönetici şirketin de ikamet etti-
ği Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde; 40’ı 
Anadolu Üniversitesi; 50’si Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi ve geriye kalan 3’ ü ise son olarak 
eklenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ek alan-
larında faaliyetlerine devam etmektedirler.

Tüm yerleşkelerimizde toplam 578 kişi is-
tihdam edilmektedir. Toplam sayının yaklaşık  
yüzde 30’u olan 170 kişi çeşitli üniversitelerin 
mühendislik bölümlerinden mezun olup, toplam 
mühendislerin 91’ i lisansını bilgisayar mühendis-
liği bölümünden almış bulunmaktadır.



Üniversitesi (ESTÜ)-İki Eylül Kampüsü’nde 
33 bin dönüm arazide teknopark kurma 
çalışmalarının da sonuna geldi. 

ETGB; Eskişehir Teknik Üniversitesi ek 
alanı ilan edilmesi için Üniversite, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Bele-
diyesi ve Tepebaşı Belediyesi’nden alınan 
olumlu görüşlerle Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığına başvuruda bulundu. Bakanlığın 
incelemesi ve olumlu görüşünden sonra 
konu Cumhurbaşkanlığınca incelenecek 
ve ek alan koordinatları resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ETGB Yönetici Şirketi Anadolu Tekno-
loji Araştırma Parkı Anonim Şirketi (ATAP 
A.Ş.) tarafından eş zamanlı olarak imar 
planı çalışmaları yürütülen ESTÜ Tekno-
park’ta 5000 metrekarelik Teknopark Bi-
nası yapılacak olup, 2400 metrekarelik 
kısmı Teknopark firmalarının ofislerine, 
800 metrekarelik kısım hizmet ve destek 
alanı, 1800 metrekarelik alan teknolojik 
ürün üretim atölyeleri olacaktır. Toplam 
yatırım 2020 fiyatları ile 18 milyon 500 bin 
TL’dir. Üniversite-Sanayi iş birliğini hayata 
geçirmek, bilimsel temelli ticarileşebilir 
üretimini teşvik etmek, sanayiye yeni, tek-
noloji tabanlı kazandırmak, katma değeri 
yüksek ürünler üretmek amacıyla kurula-
cak Teknopark Binasının 2022 yılı sonun-
da tamamlanması hedeflenmektedir.

Yine ATAP A.Ş. tarafından Bilecik Şeyh 
Edebali Üniversitesi’nde bir teknopark 
projesi hazırlanmış olup 2100 metrekare-
lik kapalı alana sahip olacaktır. Bunun 300 
metrekaresi idari ofis, 1500 metrekaresi 
girişimciler için ofisler ile 300 metrekare-
lik bölümü ise teknolojik ürün üretecek 
firmaların atölyeleri olarak ayrılmıştır. Top-
lam yatırım tutarı 2020 fiyatları üzerinden 
6 milyon TL olarak hesaplanmış ve 2021 
yılı içinde tamamlanacaktır.

ESKİŞEHİR’DE YARATICI 
ENDÜSTRİLER SERBEST BÖLGESİ 
KURULACAK

Dünyada yaratıcılık ve bilgi tabanlı 
girişimlerin ekonomideki rolleri artmakta-
dır.  Yaratıcı Endüstri sektöründe; yazılım, 
film, video, yayımcılık, müzik, mimarlık, 
reklamcılık, sanat-antika, el sanatları, gös-
teri sanatları, tiyatro, radyo ve televizyon 

ETİM Binası Eskişehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici Şirketi ATAP A.Ş. tarafından 
2019 yılında bitirilmiş olup ayrıca bina top-
lam alanı 1100 metrekaredir ve bina için 
2019 fiyatları ile 2 milyon 100 bin lira har-
canmıştır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 
her türlü altyapının tedariği konusunda 
tüm giderleri karşılayarak önemli ölçüde 
maddi katkıda bulunmuştur.

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merke-
zi’nin operasyonel kısmı Teknik Destek ve 
Tedarik olmak üzere iki bileşene sahiptir. 
Tedarik kapsamında tedarik edilecek maki-
ne ve ekipmanlar arasında; 3 Boyutlu Metal 
Yazıcı, 3 Boyutlu Plastik Yazıcı, Isıl İşlem 
Fırını, Tel Erezyon Tezgahı, CNC Tezgahları, 
Taşlama Tezgahı, 3 Boyutlu Optik Tarayıcı, 
Jeneratör, Bilgisayar, Server, UPS ve Yazılım-
lar bulunmaktadır. 

6 Ağustos 2020 tarihinde Teknik Destek 
Bileşeni ihalesini kazanan firmayla yapıla-
cak başlangıç toplantısı ile Eskişehir Tasa-
rım ve İnovasyon Merkezi projesi fiilen baş-
layacaktır. Makine ve donanımında 2020 
yılı içerisinde tedariği tamamlanacaktır.
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TGB’ler ülke sanayisinin rekabet 
gücü kazanmasında, katma değerli 
ürünler üretilmesinde vazgeçilmez 
unsurlardır. Özellikle son 10 yıldır önemi 
anlaşılmıştır. Mevcut uygulamalarda 
aksaklıklar olsa da geçmişe göre 
oldukça iyi yol alınmıştır. Aksaklıklar 
her ilgili ortamda dile getirilmekte 
olup, kamu tarafından gerekli önlemler 
alınmaktadır. Sistemin üniversitelerdeki 
bilimsel bilgi ile ilişkilendirilmesi ayrıca 
önem arz etmektedir. Akademisyenlerin; 
akademik bilgilerini ürüne 
dönüştürmelerinin önünün açılması, 
yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. Bu 
da TBG’ler sayesinde olmuştur.

TGB’LERİN ÖNEMİ 
SON 10 YILDA 
ANLAŞILDI
Teknoloji geliştirme 
bölgeleri size göre ne 
ifade ediyor? 

Yaratıcı Endüstri sektöründe; 
yazılım, film, video, yayımcılık, 
müzik, mimarlık,reklamcılık, 

sanat-antika, el sanatları, 
gösteri sanatları, tiyatro, radyo ve 

televizyon gibi 13 sektörü içerisinde 
barındırmaktadır. 

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VE 
ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ’NDE  
DE TEKNOPARK KURULUYOR

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(ETGB); Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik 
Kampüsü, Anadolu Üniversitesi Yunusem-
re Kampüsü, Bilecik Şeyh Edebali Üniver-
sitesi kampüslerinde bulunan Teknopark 
Binalarına ilave olarak Eskişehir Teknik 

gibi 13 sektörü içerisinde barındırmak-
tadır. Bu endüstriler, hizmet sektörü ile 
endüstriyel sektörün ortak alanı olduğun-
dan dünya ticaretine yeni bir hareketlilik 
kazandırmaktadır. Bu sektörde bilindiği 
üzere ülkemizde faaliyet gösteren Peak 
Games 1,8 milyar dolara ABD’de bulunan 
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MDA İleri Teknoloji 
Seramik San. Tic. A.Ş. 

çeşitli ölçeklerde seramik 
kesme araçları üretiyor.

bir firma tarafından satın alınmıştır. 2010 yılında 
hazırlanan ‘Yaratıcı Ekonomi Raporu’ na göre bu 
sektörde 84.8 milyar dolar ile ihracat lideri Çin, 
34.4 milyar dolarla ABD ikinci, ülkemiz ise 5.4 
milyar dolarla 16’ncı sıradadır. Bu raporda Türkiye 
ve Arjantin örnek gelişmekte olan ülkeler olarak 
gösterilmektedir.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 120 
firma bulunmakta olup, bunlardan 62’si yazılım, 
11’i çizgi film, animasyon ve oyun, diğer firmalar 
ise makine imalatı, endüstriyel uygulamalar konu-
sunda faaliyet göstermektedir.

Eskişehir’de bulunan üç üniversite ve bu üni-
versitelerde yaratıcı endüstrilere insan kaynağı ye-
tiştiren fakülte ve yetişmiş entelektüel insan gücü 
ile son derece donanımlı bir şehirdir. ETGB’de 
var olan firmalar ve insan gücünün geliştirilerek 
rekabet gücünün artırılması ve dış yatırımcının Es-
kişehir’e çekilmesi için ‘Yaratıcı Endüstriler Serbest 
Bölgesi’ konulu bir fizibilite çalışması yaptırılmış 
olup, ETGB OSB Teknopark’ında AB tarafından fon-
lanan IPA-II projesi: ‘Eskişehir Tasarım ve İnovasyon 
Merkezi’ (ETİM) yakın zamanda faaliyete geçecek 
olup, Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi’nin ilk 
ayağını oluşturacaktır.  

DIGIT 4 ANATOLIA
ATAP A.Ş. Eskişehir Sanayi Odası ile ortaklaşa 

yürüttüğü Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve Ar-Ge 
Kümelenmesi (ESİYAK) için Ticaret Bakanlığı Hiz-
met Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi 
Desteği’ne (HİSER) başvurulmuştur ve 2020 yılında 
faaliyetlere başlanacaktır. Bu program kapsamında 
gerçekleşecek ilk faaliyet teknoparkta bulunan 
girişimciler için bir ihtiyaç analizi yaptırılması ve 

çıkan rapora göre firmaların danışmanlık, eğitim, 
yurt içi ve yurt dışı fuar, çalıştay, konferans gibi 
organizasyonlara katılımları sağlanacaktır. 

Ayrıca, ESİYAK projesi dışında; yönetici şirket 
Ticaret Bakanlığı Hizmet Sektörü Rekabet Gücü-
nün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) ile Eskişehir 
Sanayi Odası ile ortaklaşa yürüteceği Eskişehir’de; 
Endüstri 4.0 a yönelik  ‘Dijital Dönüşüm Platformu’ 
adı altında sektör temsilcilerinin bir araya geleceği 
bir kümelenme çalışması daha gerçekleşecektir. 
Özellikle yazılım, mühendislik, teknoloji ve diji-
talleşme sektörlerine yönelik kümelenmenin asıl 
hedefi; döviz artırıcı hizmet ticaretinin artırılması-
dır. HİSER kapsamında firmalara ihtiyaç analizleri 
yaptırılarak; eğitim, danışmanlık, istihdam, yurt 
dışı ve yurt içi pazarlama desteği alanlarında fayda 
sağlanacaktır. Bu projenin hayata geçmesi için ya-
pılan ilk etkinlik ‘Digit 4 Anatolia’ adı altında 24-25 
Aralık 2019 yılında gerçekleşmiş ve özellikle sektör 
temsilcilerinden yoğun bir katılım olmuştur.

Yönetici şirkete ait yerleşkelerin üniversiteler-
de konumlanması sebebi ile her ek alanda farklı 
yetkinliklere haiz girişimciler gruplanmaktadır. Bu 
sebeple yönetici şirket ek alanlarda ihtisaslaşma 
hedefi gütmektedir. Anadolu Üniversitesi’nde 
oyun, çizgi film, animasyon, tasarım; Eskişehir 
Teknik Üniversitesi’nde İleri malzeme, seramik, 
mühendislik uygulamaları, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’nde Tıp, Biyoteknoloji, Yazılım; Bilecik 
Şeyh Edebali Üniversitesi’nde ise Seramik, Motor 
ve Kimya ve son olarak Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi’nde makine, imalat, tasarım, üretim alan-
larında ihtisaslaşma planlanmaktadır.

Yönetici şirketin öncelik verdiği konulardan 
biri de ETGB OSB yerleşkesinde alanların teknoloji 
üretimi için değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu 
sebeple önümüzdeki dönemde Yönetici Şirket, 
ETGB OSB yerleşkesinde Teknolojik Ürün Yatırım 
İzin Belgesi alan girişimcilere yönelik teknolojik 
ürün üretimi yapabilecek fiziki alanların oluştu-
rulması için çalışmalar yapacaktır.

69 PROJEDE BAŞARI SAĞLANDI 
Bölgenizde kaç proje geliştirildi ve 
bunlardan sizi gururlandıranları örnek 
olarak anlatabilir misiniz? Ayrıca bunlardan 
üretime dönüşen projeler oldu mu?

2019 yılında 205 Ar-Ge projesi yürütülmüştür. 
Bunlardan 69 proje başarılı olarak sonuçlanmış 
olup bu sayı toplam yürütülen proje sayısının 
yüzde 33’üne denk düşmektedir. Yürütülen pro-
jelerin 62’si TÜBİTAK, 38’si KOSGEB ve 4 tanesi AB 
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projesidir ve toplam bütçesi 171 milyon 
TL civarındadır. Ortalama proje süreleri 
18-24 aydır. Daha önce kamu desteği al-
mış projelerle teknoparka başvuran firma-
lara kamu kurumlarından projeye verilen 
süreler dikkate alınarak süre verilmektedir. 

ETGB’deki firmaların önemli bir kısmı 
yazılım firması olduğu için yazılım ağır-
lıklı projeler fazladır. Bunun yanında pro-
jeler kabul edilirken nitelik olarak yenilik-
çi Ar-Ge unsuru, ticari değer yaratabilecek 
olan veya ithal ikamesini sağlayan projeler 
olmasına dikkat edilmektedir. Başta örnek 
gösterebileceğimiz başarı hikâyelerine sa-
hip firmalar ve ürünleri şu şekildedir. Bor-
tek Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. 
Tic. A.Ş.; KnfleX®Osteoarthritis için krem, 
plak önleyici GMPADENT®, kompozit hBN 
kaplama, Entekno Endüstriyel Teknolojik 
ve Nano Malzemeler San. Tic. A. Ş. MicNo® 
güneş koruyucusu, MicNo HYG yüzey ko-
ruyucusu; Albila Serum Biyolojik Ürünler 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Akrep Antivenom 
(Alveno AC ve Alveno BAL), Yılan Antive-
nom, Kuduz Antitoksin üretimi yapmak-
tadır; MDA İleri Teknoloji Seramik San. 
Tic. A.Ş. çeşitli ölçeklerde seramik kesme 
araçları üretmektedir; Seramik Araştırma 
Merkezi çeşitli test ve analiz hizmetleri 
vermektedir; METASOFT Bilgisayar Bil-
gi İşlem Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. bir 
yazılım firması olarak e-hekim, klinik ve 
muayenehanelerinde yardımcı olacak 
web tabanlı muayenehane otomasyonu, 
kimlik tarama sistemi, Office 365 bulut 
sistemi, Metapacs Medikal Görüntüleme 
Uygulamalarının dijitalleştirilmesi projele-
rine sahiptir; MOBGE Yazılım Geliştirme ve 
Bilim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. Apple 
ödüllü Oddmar oyununun sahibidir, Düş-
yeri Bilişim Teknoloji ve Animasyon A.Ş. 
Pepee isimli çizgi filminin yaratıcısıdır; 
Nanotech İleri Teknolojik Malzemeler ve 
Elektrik Elektronik Sis. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Piezoelektrik Seramik ve Transdüser Üreti-
mi, Karo Seramiklere yönelik piezo elektrik 
seramik tabanlı enerji hasat ünitesi gelişti-
rilmesi, Düşük Frekans Aktif Sonar Sistemi 
(Düfas) Piezoelektrik Tek Kristal Seramik ve 
Transdüser (Ptkst) Geliştirilmesi Projelerini 
yönetmektedir. Magspin İleri Tek.Malz. 
Ar-Ge Üretim Tic. San. A.Ş. ileri savunma 

uygulamalarında kullanılan transparan 
seramik malzemelerin dayanıklı tüketim 
ürünlerinde uygulama bulması için tek-
noloji uygulamalarında bulunmaktadır, 
Seramdent Diş Seramikleri ve Nano Malz. 
San. Tic. Ltd. Şti. diş seramikleri üretimi 
üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Patent konusunda hangi 
noktadasınız? Bu alanda neler 
ortaya koyabildiniz?

Kuruluşundan bu yana 26 adet patent 
tescillenmiş olup geçtiğimiz yıl bir adet 
yurt içi ve iki adet yurt dışı patent başvu-
rusu olmuştur. Ayrıca, geçtiğimiz yıl üç 
adet marka tescili oluşmuştur. Bunların dı-
şında 2019 yılı faaliyetlerinin neticesinde 
119 adet ürün/hizmet çıktısı alınmış olup, 
31 adet iyileştirilen ürün bulunmaktadır.

Üniversite sanayi işbirliği konusunda 
başka faaliyetleriniz var mı? 

Yönetici Şirket, Eskişehir Kamu-Üni-
versite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Gu-
rubu’nda yer almaktadır. Bu çalışma grubu 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını zi-
yaret edip Eskişehir’deki Ar-Ge ekosiste-
minin durumunu ve kamu ve üniversite 

ile gerçekleştirilebilecek işbirliklerini ve 
sanayi sektörleri yaratılan fırsatları aktaran 
bilgilendirici toplantılar düzenlemektedir.

Ar-Ge ekosisteminin önemli bir aktörü 
olarak yaşanan gelişmeleri ve düzenleme-
leri yakından takip eden Yönetici Şirket sa-
hip olduğu birikimi bu toplantılarda üni-
versite ve sanayi kuruluşlarına aktarmakta 
ETGB’deki Ar-Ge ve tasarım potansiyelini 
kullanma veya Ar-Ge ve tasarım merkezi 
kurma konusunda onları teşvik etmek-
tedir. Bu kapsamda; ATAP A.Ş. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü Koordi-
nasyon Toplantıları, firma ve akademisyen 
ziyaretleri gerçekleştirmektedir.

Çalışmalarınızla ilgili devletten 
beklentileriniz var mı? 

Devletten büyük oranda destek alı-
yoruz. Kuluçka Merkezi ve idari binanın 
yapımı konusunda Sanayi Bakanlığından 
ciddi destekler aldık. Bakanlıkça, verilecek 
ödeneğin yıl öncesinde belirlenmesi ve 
ödemenin yılı bitirmeden yapılması en 
büyük isteğimizdir. TGB’lerin TGB’de üreti-
len Teknolojik Ürünlerin üretildiği bölgeler 
yaratılması konusunda alanların kurulması 
ve büyütülmesi konusunda ciddi teşvikler 
vermesi isteğimizdir.

Endüstri 4.0 yolunun başındayız. Bu konuda daha alınacak çok yolumuz var. TGB’ ler bu 
yolu kısaltmada önemli görevler üstlenebilir. Teknolojiyi takip eden ekipler, üniversiteyi 
tanıyan akademisyenler ve sanayiciler bir araya gelerek, ihtiyaçları tam saptayıp sorunları 
çözebilirler. Nitekim; Eskişehir TGB’ de daha önce endüstriye çeşitli otomasyon, proses 
kontrol ve donanım üreten firmalar ile ERP yazılımı yapmış firmalar bir araya geldiler ve 
Digit 4 Anatolia adında kümelenmeye kadar gidecek bir yolculuğa çıktılar. Bu girişim; ETGB 
ve EOSB ile ESO tarafından da desteklenmektedir.

ENDÜSTRİ 4.0’IN BAŞINDAYIZ
Endüstri 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde Türkiye sizce 
hangi noktada? Teknoloji geliştirme bölgelerine bu 
anlamda nasıl bir görev düşüyor? 
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Türkiye ihracatına katma değer sağlayan en eski ve en 
büyük OSB’lerden İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB), 
Covid-19 salgınına karşı önemli bir sosyal sorumluluk 

örneğine imza attı. Salgınla mücadele kapsamında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem’  kampanyasına beş milyon lira destek sağlayan İOSB, 
örnek davranışıyla fark yarattı. 

Covid-19 salgınıyla dünyada zor günler yaşanırken, küresel 
konjonktür nedeniyle Türkiye’de bundan etkilendi. Özellikle 
sağlık çalışanları büyük bir özveri ile Covid-19 ile mücadelede 
öne çıkarken, ülkenin üretimdeki ve ihracattaki bileşenleri de 
ekonomik anlamda Türkiye’nin güçlü duruşuna destek verdi. 
İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut M. Aydın, “Bu zor-
lu süreci dayanışma içinde geride bırakacağımıza inanıyoruz. 
Covid-19 nedeniyle dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. 
Toplumun her bir ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, da-
yanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek çıkacağımıza inanıyoruz. 
Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
öncülüğünde başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 
İkitelli OSB olarak beş milyon lira destek veriyoruz” dedi.

İkitelli OSB’den ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına büyük destek

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, örnek bir davranışla ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına beş milyon lira destek sağladı. İkitelli OSB Başkanı Mahmut M. Aydın, 
destekle ilgili “Devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. 

“DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”
İkitelli OSB’nın büyük bir aile olduğunu hatırlatan Aydın, 

“Bu ailenin her bir üyesi ve sanayicisiyle bu kampanyaya destek 
vermenin gururunu yaşıyoruz. Devletimizin ve milletimizin ya-
nında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bünyesindeki 38 
sanayi sitesinde yaklaşık 24 bin 500 işletme, 300 bin istihdam, 
yüzde 95 doluluk oranı ve yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık katma 
değeriyle öne çıkan İkitelli OSB, Türkiye ekonomisinin önemli 
üretim merkezlerinden biri... 

OSB ’ L E R D E N  H AB E R L E R
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Türkiye genelindeki tüm OSB’lerimiz, 
OSBÜK’ün resmi yayın organı olan OSB Dünyası dergisinde

 haberlerinizin yayımlanmasını istiyorsanız; 
basin@osbuk.org.tr adresine bir sayfayı geçmeyecek kadar 

haber metninizi ve iki adet fotoğrafınızı göndermenizi bekliyoruz... 



O.S.B.  GÜNEŞ  ENERJİ  SANTRALİ
O.S.B.  İTFAİYE  MÜDÜRLÜĞÜ
O.S.B.  ENDÜSTRİYEL TASARlM MERKEZİ
O.S.B.  ATlKSU  ARlTMA TESİSİ

O.S.B.  DlŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ
O.S.B.  TEKNİK KOLEJİ

KAYSERİ OSB 

İŞİN, LİYAKATİN,

BİRLİKTELİĞİN, YATIRIMIN, 

ÜRETİMİN, İSTİHDAMIN VE 

İHRACATIN MERKEZİ.

www.kayseriosb.org
kayseriosb

O.S.B. İtfaiye Müdürlüğü

O.S.B. Güneş Enerji Santrali

O.S.B. Hizmet Binası

O.S.B. Türk Ticaret Merkezi

O.S.B. Fevzi Mercan Camii

O.S.B. Teknik Koleji

O.S.B.
TÜRK TİCARET MERKEZİ
İLE DÜNYAYA AÇILIYOR
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BAKAN VARANK, OSBÜK’ÜN TALEPLERINI 
BAŞKAN KÜTÜKCÜ’DEN DINLEDI

MEMIŞ KÜTÜKCÜ: “SON 4 YILDA
45 YENI OSB KURULDU”

ISLAH VE ISLAHTAN DÖNÜŞEN OSB’LERIN 
SORUNLARINA ÇÖZÜM ARANIYOR

Türkiye

COVID-19
sonrasına hazır mı?




