MAXIMUM İŞYERİM’İ İNDİRİN,
POS İŞLERİNİZİ CEPTEN
TAKİP EDİN.
Siz de Maximum İşyerim uygulamasn indirin,
ticari işlemlerinizi cebinizden yönetin.
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DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,
Su, dünyada önemi giderek artan en temel ihtiyaç
maddelerimizden biri ve hava ile birlikte en önemlisi.
Küresel olarak dünyada kullanılabilir su kaynakları her
geçen gün azalıyor. Yaşam için gerekli bir temel madde
olmanın yanı sıra, suyun doğru kullanılması, herkesin
hijyenik ve sağlıklı bir suya ulaşım hakkı olduğu
uluslararası sözleşmelerce de korunan maddeler
arasında. Sürdürülebilir kalkınmanın da temel koşulu
olan su konusunda TBMM Dilekçe komisyonumuz
yaptığı araştırma kapsamında bölgemizde de incelemelerde bulundu.
Özellikle yer altı sularının kullanımı konusunda yaşanan
sıkıntılara çözüm üretmek amacıyla Tekirdağ Bölgemizdeki tüm OSB’lerden katılım sağlandı. Sanayicilerimiz
yaşadıkları sorunları en yüksek mertebede paylaşma
olanağı bulurken, Dilekçe Komisyonu üyelerimiz de bu
sorunların çözümü için takipçi olacaklarını dille getirdiler.
Toplantıda DSİ Bölge Müdürümüzün gerçekleştirdiği
sunum Ergene Havzasında yerüstü ve yer altı sularının
kullanımına ilişkin oldukça bilgilendirici oldu. Bu
önemli toplantının hayırlara vesile olmasını ve dilekçe
Komisyonumuzun hazırlayacağı rapor doğrultusunda
her kesimi memnun edecek bir çözüme ulaşılmasını
diliyoruz.
Öte yandan, suyla ilgili bir başka projemiz olan
EHKEP’te de adım adım sona yaklaşıyoruz. Proje
kapsamında devam eden işlerde yüzde 90 mertebesini de geride bıraktık. İnşallah çok yakın zamanda
son noktayı koyarak Ergene nehrinin temiz akmasını
sağlayacak süreci de başlatmış olacağız.
Mesleki eğitim konusunda da üzerimize düşeni yapmak adına İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında
Meslek Lisesi Müdürlerimiz Velimeşe OSB’yi ziyaret
ederek Bölge Müdürümüz ile görüş alışverişinde bulundular. Okulların açıldığı bu günlerde Meslek Lisesi-Sanayi işbirliğinin önemini bir kez daha vurgulayarak tüm
öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı bir eğitim
öğretim yılı diliyorum.
Cafer SARILI
VOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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EHKEP ADIM ADIM SONA YAKLAŞIYOR

VALİ YILDIRIM ERGENE 1 TÜNELİNİ İNCELEDİ

T

ekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Havzası
Eylem Planı çerçevesinde Ergene Derin Deşarj Projesi kapsamında yapımında sona
gelinen A Hattı Ergene 1 Tünelinde incelemelerde
bulundu. Vali Yıldırım, Derin Deşarj A.Ş. Genel Mü-

dürü Mehmet Ceyhan’dan yapımında sona gelinen
tünel hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında
Vali Yıldırım’a Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak,
Derin Deşarj A. Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan
ve sanayiciler eşlik etti.

E-Berk Makine ve Metalurji A.Ş. Proje Müdürü Tarkan Sezgin Vali Aziz
Yıldırım ve beraberindekilere tünel projesi hakkında bilgi verdi.
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MESLEK LİSESİLERİ VE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

VELİMEŞE OSB FİRMALARININ BAŞARISI

MİLLİ EĞİTİM VE MESLEK LİSESİ
MÜDÜRLERİNDEN ZİYARET

İSO 500’DE BEŞ,
TİM 1000’DE
ALTI FİRMAMIZ VAR
İstanbul Sanayi Odası ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nin hazırladığı listelerde Velimeşe OSB’de
faaliyet gösteren üyelerimiz yer aldı. Kendilerini
tebrik ediyoruz.

İ

Çorlu’daki meslek liselerinin müdürlerinden oluşan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü
Sayın Hüseyin Erdoğan’ın başkanlığındaki heyet, okullarındaki mesleki eğitim
imkanlarını tanıttı ve Velimeşe OSB’deki firmalar hakkında bilgi aldı.
orlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin
Erdoğan, ilçedeki meslek liselerinin müdürleri eşliğinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi
Müdürümüz Sayın Murat Sınar’ı ziyaret ettiler. Meslek liseleri ile sanayi işbirliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette
meslek lisesi müdürlerimiz okulları hakkında bilgi
verirken, Velimeşe OSB Müdürümüz Murat Sınar
da OSB’de faaliyet gösteren firmalar ve sektör
hakkında bilgilendirmede bulundu. Görüşmede
Çorlu'daki meslek liseleri bünyesinde bulunan
meslek alanları tanıtılırken temel amacın üretim
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sektörüne yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak olduğu ifade edildi. Bu kapsamda okullarımız ile işletmelerin çeşitli protokoller vasıtası ile
işbirliği içinde bulunmalarının önemine işaret edilen görüşmede ayrıca çeşitli odalar ve ajanslar ile
proje geliştirilerek sektörün ihtiyacı olan nitelikli
iş gücünün temin edilmesinin imkanları masaya
yatırıldı. Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Müdürümüz Murat Sınar da bu tür görüşmelerin çok
yararlı olduğunu ve daha sık bir araya gelinmesi
gerektiğini belirtti.

stanbul Sanayi Odası, İSO 2018 Yılı Türkiye´nin
En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini açıkladı.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan listede TÜPRAŞ üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla ilk sırayı aldı.
Ford Otomotiv’in 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci,
Toyota Otomotiv’in ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü olduğu listede Velimeşe OSB’de faaliyet
gösteren 5 firmamız da yer buldu.
Velimeşe OSB’den İSO 500 listesine giren firmalarımızın ilk sırasında 3.151.455.645 TL üretimden
satışlar rakamı ile 50. sıraya yerleşen Coca-Cola
İçecek A.Ş. yer aldı. Bu firmamızı 271’inci sırada yer
alan Şık Makas Giyim San. ve Tic. A.Ş. takip etti. Şık
Makas’ın üretimden satışlar rakamı ise 766.451.575
TL oldu. Listenin 390’ıncı sırada Frimpeks Kimya ve
Etiket San. Tic. A.Ş., 428’inci sırasında Eroğlu Giyim
San. Tic. A.Ş. ve 471’inci sırasında Detay Gıda firmalarımız yer aldı. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM)
bu yıl 17.'sini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 1.000
İhracatçısı 2018" araştırması listesinde de Velimeşe OSB firmaları başarılı sonuçlar elde etti.
"Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" arasında yer
alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarından 6 firma bulunuyor.
492’inci sırada Kayalar Bakır Alaşımları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin yer aldığı listede Frimpeks Kimya
Ve Etiket San. Tic. A.Ş. 555’inci oldu. Listede sırasıyla 665’ıncı sırada Kurtoğlu Bakır Kurşun Sanayi

A.Ş., 748’de Aygün Alüminyum San. ve Ticaret A.Ş.,
813’te Ünal Kablo Dış Tic. Ltd. Şti. ve 897’de Turan
Teks. San. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti yer aldı. İhracat
başarısı gösteren firmalarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
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ALMANYA VİZE BAŞVURUSUNDA BÜYÜK KOLAYLIK

ÇORLU'DA BAŞVURU NOKTASI AÇILACAK

İ

DATA Mobil Başvuru Ofisi’nin açılmasıyla ilgili
açıklamada bulunan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan “Trakya Bölgesi’ne özel
olarak sunulan bu yeni hizmet ile İDATA biometrik
işlem cihazı ve yetkili ekibi sayesinde, vize başvurusu yapmak isteyen kişilere daha üstün hizmet ve
ulaşım kaynaklı zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi. Yeni uygulama ile +90 850 460 05
80 nolu İDATA Çağrı Merkezinden randevu alınabilecek. Odada faaliyete başlayan İDATA Mobil başvuru ofisi, Almanya Schengen Vize başvurularını
kabul edecek. Başvuruya ait Vize harcı ve İDATA Koordinasyon bedeli, başvuru sırasında İDATA Mobil
ofisinde tahsil edilecek.

OTOMOTİV ANA SANAYİ YATIRIMLARI

TEKİRDAĞ’IN AVANTAJLARI KONUŞULDU

İDATA Mobil Başvuru Ofisi Adres:
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası 2 .Kat
Zafer Mahallesi Şehitler Cad. No:6 ÇORLU

TRAKYAKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

EĞİTİM PROJELERİNE 750 BİN LİRA DESTEK

2

019 yılı Teknik Destek Programı ile ilgili açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin bu yıl Mali Destek
Programı kapsamında 15 milyon lira kaynağın Bölgemize aktarılacağını açıkladı. Şahin, ilan edilen
Teknik Destek Programı kapsamında da 750 bin TL
destek verileceğini belirterek, “Program ile kurumlarımızın kapasite ve eğitim eksikliğinin giderilmesi
amaçlanıyor. Verilecek bu desteğin Bölgemiz için
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Program ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite
eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları sıkıntıların çözümü için eğitim
ve danışmanlık faaliyetlerine destek verilecek. Teknik Destek kapsamında mesleki eğitim faaliyetlerine 20 bin TL, kişisel gelişim eğitimleri için ise 15 bin
TL destek verilecek.
Program için tahsis edilen kaynak toplamı 750 bin
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TL’ye ulaşıyor. En fazla iki ay içerisinde hayata geçirilme şartıyla yararlanıcılar Teknik Destekten
yararlanabilecek. Teknik Destek Programı’nın uygun başvuru sahipleri olarak yerel yönetimler ve
mahalli idare birlikleri, üniversiteler ve araştırma
enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi
siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar,
iş geliştirme merkezleri, birlik ve kooperatifler ve
yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu
veya ortağı olduğu işletmeler belirlendi.
İl ve İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak
faaliyet gösteren okullar, bu program kapsamında
uygun başvuru sahibi veya ortak olarak kabul edilmeyecek. Teknik Destek başvuruları Teknik Destek
Programı’nın ilan edildiği tarihten itibaren sürekli
olarak alınıyor ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinden sonra değerlendiriliyor.

V

ali Aziz Yıldırım başkanlığında Otomotiv Ana
Sanayi Yatırımları ve Tekirdağ’ın Avantajları
konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya
Vali Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V. Kaan Sinan Tohumcu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve ilgili
kurum ve kuruluşlar katıldı.

31 ARALIK 2019 SON TARİH

İMAR BARIŞINDA ÖDEME İÇİN EK SÜRE

K

amuoyunda “İmar Barışı” olarak da adlandırılan ve 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar
için Yapı Kayıt Belgesi alınması amacıyla yapılacak
başvurular için ek süre sağlandı. Resmi Gazete’nin
1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 Sayılı Nüshasında
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca,
Yapı Kayıt Belgesi almak amacıyla 15 Haziran 2019
tarihine kadar başvuruda bulunanlar ve yapı kayıt
bedelinin en az yüzde 25’ini 31 Temmuz 2019 tarihine kadar peşin olarak ödeyenler bu ek süreden
yararlanabilecek. Peşinatın ödenmesinin ardından

kalan kısmın ödemesi, takip eden aylarda taksitli
olarak ve her ayın birinden kalan kısmın yüzde 2
oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.
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TRAKYA BÖLGESİ

REKABET ANALİZİ GÜNCELLENDİ
İlki 2012 yılında hazırlanan ve 2010 yılına kadar verileri içeren Trakya Rekabet
Analizi, 2017 yılına kadar olan verileri kapsayacak şekilde güncellendi. İl
bazındaki değerlendirmede, Tekirdağ’ın öne çıkan sektörleri tekstil, elektrikli
cihazlar, kauçuk ve kimya sektörleri oldu.
öncülük ederek bölge refahının artırılmasını sağlıyor.
2012 yılında hazırlanan ilk rapor çalışması Sosyal
Güvenlik Kurumu sigortalı çalışan kayıtları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sisteminden
elde edilen yeni verilerle güncellendi. Trakya Bölge
genelinde ve ayrıca Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri özelinde rekabet analizine yer verilen raporda
2017 yılı kayıtları baz alınarak Trakya’da rekabette
öne çıkan sektörler belirlendi.

T

rakya Kalkınma Ajansı tarafından Trakya Bölgesinde rekabetçilik potansiyeli taşıyan ve
bölgede yoğunlaşan sektörleri belirlemek
üzere ilki 2012 yılında yapılan “Rekabet Analizi”
çalışması, 2017 yılı verileriyle güncellendi. Rekabette öne çıkan ve belirli bir yoğunlaşma gösteren
sektörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen
Rekabet Analizi çalışmasının sonuçları, rekabetçi
sektörlerin gelişimine uygun projelerin desteklenmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlıyor.
Ayrıca bölgenin kalkınmasına rekabetçi sektörler
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Trakya’da öne çıkan sektörler
Trakya Bölgesi’nin 2013 yılında 1 milyon 614 bin
olan nüfusu, 2017 yılı itibarıyla 1 milyon 768 bine
yükseldi. İmalat sanayisinde istihdam edilen toplam sigortalı çalışan sayısı ise aynı dönemde 172
bin 586’dan 199 bin 797’ye çıktı. Bu verilere göre
Türkiye genelinde imalat sanayisi istihdamının
yüzde 5’inin Trakya Bölgesi’nde olduğu belirlendi.
Öte yandan, Trakya’da imalat sanayisinde istihdam
edilenlerin sayısı dört yılda artmasına rağmen bölgenin toplam sigortalı sayısında imalat sanayisinin
oranı aynı dönemde yüzde 48’den yüzde 44’e gerilemesi dikkat çekti.
Bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren toplam
firma sayısı 2013 yılında 5 bin 322 iken 2017 yılında
bu sayı 5 bin 597’ye çıktı. Sanayinin Trakya Bölgesinin toplam gayri safi yurtiçi hasılası içindeki payı
2004 yılındaki yüzde 37,2 seviyesinden 2017 yılına
kadar kademeli şekilde artarak yüzde 44,4’e ulaştı.
Bu verilerden yıla çıkarak yapılan “3 Yıldız Analizi”
sonucunda Trakya Bölgesinde 2013 yılında istihdam bazlı değerlendirmede ön plana çıkan sektörler “Tekstil ürünlerinin imalatı”, “Elektrikli teçhizat
imalatı” ve “Giyim eşyalarının imalatı” oldu. Aynı
analiz 2017 yılı verileriyle yenilendiğinde bahsi geçen üç sektöre ek olarak “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” sektörü de 3 yıldız alarak bölgede öne

çıkan sektör oldu. Bu sektörler sigortalı sayıları
üzerinden KOBİ sınıflamasına göre ayrıştırıldığında 250 ve üzeri istihdama sahip büyük firmaların
en çok paya sahip olduğu görüldü.
Tekirdağ’da öne çıkan sektörler
Raporda ayrıca Trakya Bölgesinde yer alan illerin
ayrı ayrı rekabet analizine de yer verildi. Buna öre
istihdam bazlı değerlendirmede Tekirdağ’ın 2013
yılında 874 bin 475 olan nüfusunun 1 milyon 5 bine
yükseldiği belirlenirken, aynı dönemde imalat sanayisinde sigortalı çalışan sayısı da 132 bin 552’den
153 bin 698’e çıktı. Tekirdağ’da nüfusa oranla imalat istihdamı yüzde 15 olarak hesaplandı.
“3 Yıldız Analizi” sonucunda Tekirdağ ilimizde 2013
yılında istihdam bazlı değerlendirmede ön plana
çıkan sektörler “Tekstil ürünlerinin imalatı”, “Elektrikli teçhizat imalatı” ve “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” oldu. 2017 verileriyle yapılan güncellemede de sektörlerin değişmediği gözlemlendi.
Firmaların 2015 yılı net satış verileri üzerinden yapılan rekabet analizinde ise imalat sanayinde öne
çıkan sektörler “Elektrikli teçhizat imalatı”, “Tekstil ürünlerinin imalatı, “Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı” ve “Kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı” oldu.
Rekabet Analizi çalışmasının güncellenmesinin
önemine değinen Trakya Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Mahmut Şahin, Kalkınma Ajansları için
kuruldukları bölgede rekabette öne çıkan ve belirli

Trakya Bölgesi’nde Sektörlerin
GSYİH İçindeki Payı
Tarım

Sanayi

Hizmetler

Net Vergi

2004

16,3

37,2

33,9

12,6

2005

15,3

37,4

34,6

12,7

2006

13,5

38,0

36,0

12,5

2007

12,5

40,1

36,0

11,4

2008

12,7

40,4

35,9

11,0

2009

11,9

39,2

38,1

10,8

2010

12,6

38,7

36,6

12,1

2011

11,0

40,9

36,1

12,0

2012

10,4

40,1

37,7

11,7

2013

9,0

41,5

37,1

12,4

2014

9,8

42,1

36,5

11,6

2015

9,2

42,6

36,3

11,9

2016

8,2

42,7

37,2

11,9

2017

7,6

44,4

36,6

11,4

bir yoğunlaşma gösteren sektörlerin belirlenmesinin önemine işaret ederek, “Böylelikle, rekabetçi
sektörlerin gelişimine uygun projelerin desteklenmesiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanmış oluyor” dedi.

Tekirdağ’da 2017 Yılı 3 Yıldız Alan Sektörler
Sektörler

Büyüklük

Başatlık

Uzmanlık

Yıldız

27 - Elektrikli Teçhizat İmalatı

%13,5

%15,8

3,3

3

13 - Tekstil Ürünlerinin İmalatı

%10,7

%21,8

2,6

3

20 - Kimyasalların Ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

%5,4

%6,2

1,3

3

22 - Kauçuk Ve Plastik Ürünlerin İmalatı

%5,0

%6,9

1,2

3

%11,7

%2,0

2,9

2

17 - Kağıt Ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı

%8,2

%4,1

2

2

11 - İçeceklerin İmalatı

%5,9

%1,1

1,4

2

15 - Deri Ve İlgili Ürünlerin İmalatı

%4,6

%1,2

1,1

2

14 - Giyim Eşyalarının İmalatı

%4,0

%5,4

1

2

25 - Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)

%3,2

%6,7

0,8

2

24 - Ana Metal Sanayii

%3,1

%6,8

0,8

2

10 - Gıda Ürünlerinin İmalatı

%2,9

%10,0

0,7

2

21 - Temel Eczacılık Ürünlerinin Ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı
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KISALAR
Demir Yolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu
kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini anlatan
Turhan, “İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın
yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu
kesimin yapımı için 275 milyon avro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle
yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ KATLANACAK

HALKALI-KAPIKULE HIZLI
DEMİRYOLU İÇİN İMZALAR ATILDI
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım
Sözleşmesi İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan’ın katılımıyla
11 Haziran 2019 Salı günü, YHT Ankara Garı bünyesinde bulunan The Ankara
Hotel’de gerçekleştirildi.

İ

mza törenine: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian
Berger, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış
İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ.
Genel Müdürü Erol Arıkan, Avrupa Birliği Sosyal
ve Ekonomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı
Tibor Sztaricskai ile yüklenici Kolin İnşaat Yönetim
Kurulu üyeleri katıldı.
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Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu
Hattı'nın yük taşıma kapasitesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımıyla önemli oranda artacağını
belirterek, yapımı için Avrupa Birliği'nden (AB) 275
milyon avro hibe kullanılacak olan projenin tamamlanmasıyla Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşulmuş olacağını bildirdi.
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demir Yolu Hattı ve Samsun-Kalın

UYGUN: “ AB’den Büyük Katkı Sağlıyoruz”
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise, doğu-batı ulaşım aksının orta koridoru üzerinde bulunan
bir ülke olarak son yıllarda demiryolu yük ve yolcu
taşıma payını artırmaya yönelik önemli projelerin
hayata geçirildiğini kaydederek Halkalı-Kapıkule
Demiryolu Hattı Projesinin Ülkemizdeki demiryolu
ulaşımının yaygınlaştırılması kapsamında büyük
önem arz ettiğini vurguladı.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının inşası ile
mevcut hatların modernizasyonunda aday ülke olarak yer alınan Avrupa Birliğinden büyük katkı sağladıklarını bildiren Uygun, bu kapsamda yapım ve
müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere; 56 km’lik
Köseköy-Gebze Hattı Rehabilitasyonu ve Yeniden
İnşası Projesinde 136 milyon Avro, 415 km’lik Irmak-Karabük-Zonguldak Hattı Rehabilitasyonu ve
Sinyalizasyonu projesinde 188.3 milyon Avro ve
halen yapımı devam eden 378 km’lik Samsun-Kalın
demiryolu hattının modernizasyonunda 152.7 milyon Avro tutarında AB Katılım Öncesi Mali Yardım
Fonlarından hibe kullanıldığını kaydetti.
“AB Hibe Fonlarından
752 Milyon Avroya finansman”
Yapım Sözleşmesi imzalanacak toplam 530 milyon
Avro sözleşme bedelli Halkalı-Kapıkule Demiryolu
Hattının 153 km’lik Çerkezköy- Kapıkule kesiminin
finansmanında da 275 milyon avro İPA hibe fonu
kullanılacağı bilgisini veren Uygun, bu projeyle birlikte ülkemizdeki demiryolu projeleri için Avrupa
Birliği hibe fonlarından bugüne kadar sağlanan finansman tutarının toplam 752 milyon Avroya ulaşmış olacağını ifade etti.
Yapım Sözleşmesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyen
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “ Sayın Bakanımız başta olmak üzere, Ülkemizin kalkınmasında
lokomotif görevi üstlenen demiryolu projelerinin
gerçekleşmesinde finansman desteği sağlayan Bakanlığımıza, Avrupa Birliği yetkilileri ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu
Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in şahitliğinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, Avrupa Birliği Sosyal ve
Ekonomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor
Sztaricskai ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu tarafından sözleşme imzalandı.

TEKİRDAĞ EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI
“Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşası Projesi” kapsamında; projeye ait genel bilgilerin
ve sahada yapılacak çalışmaların kamu kurum ve kuruluşlarına
aktarılması ve kurumlar arası gerekli işbirliği ortamı sağlanması
amacıyla Tekirdağ Valiliği koordinatörlüğünde Tekirdağ Ticaret
ve Sanayi Odası’nda “Proje Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı”
gerçekleştirildi.
Vali Yıldırım toplantıda yaptığı konuşmada; “Halkalı-Kapıkule
Hızlı Tren Hattı Projesi, Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek
Yolu Projesinin Türkiye’deki önemli bağlantılarından biridir. Bu
küresel boyutta projeyle Türkiye ve Tekirdağ uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir. Halkalı-Kapıkule Demir
Yolu Hattı’nın Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla,
uluslararası ticarette yük taşıma kapasitesi artacağı gibi
taşınan her bir yük Türkiye ve Tekirdağ ekonomisine katkı
yapacaktır” dedi.
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22 FİRMADAN TEMSİLCİLER KATILDI

ÇORLU DIŞ TİCARET OKULU DÜZENLENDİ
Toplam 1 ay süren eğitim ile Trakya’da faaliyet gösteren firmaların ihracat
kapasitesinin artırılması hedeflendi. 22 firmadan temsilcilerin katıldığı eğitim Çorlu
TSO’da gerçekleştirildi.
Okulu’na 22 firmanın temsilcileri katıldı. Toplam 1
ay süren eğitim ile Trakya’da faaliyet gösteren firmaların ihracat kapasitesinin artırılması hedeflendi. Bu güne dek Tekirdağ, Çerkezköy ve Lüleburgaz
olmak üzere program üç kez düzenlendi ve 70’i aşkın firmaya eğitim verildi.

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

YATIRIMLARA İLK YARIDA
388 MİLYON LİRA HARCANDI

Yatırım Koordinasyon Kuru toplantısında bilgi veren Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz;
devam eden projeler için 2019 yılında gelen ödeneğin 745 milyon TL, dönem sonu
harcamasının ise 388 milyon TL olduğunu açıkladı.

Dış Ticaret Okulu Nedir?

T

rakya Kalkınma Ajansı tarafından Çorlu’da
düzenlenen Dış Ticaret Okulu eğitimleri Çorlu
Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi. Eğitimin başlangıcında katılımcılarla bir araya gelen
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin bu okulun Trakya ihracatına değerli katkılar
sunduğunu ifade etti. Şahin şunları söyledi: “Trakya bölgesinde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok
firmamız yer almakta ve bu firmalarımızın birçoğu
ihracata adım atmaya çekinmektedir. Bu firmalar
gerek personel eksikliği, gerek bilgi eksikliği, gerekse ihracat teşvikleri hakkında bilgi eksikliği sebebiyle çekinceler yaşamaktadır. Kurumumuz bu
durumu gözlemledikten sonra en azından bilgi eksikliği ve cesaret noktasında firmalarımıza yardımcı olabileceğine karar vermiş ve alanında uzman
eğitmenler ile ‘Dış Ticaret Okulu’nu düzenleyerek
ihracat konusunda farkındalık yaratmak adına ilk
adımı attı. Burada eğitim alan ve bu konuda çalışmak için gerekli alt yapıya sahip olan arkadaşlarımızdan atılım içinde olmalarını bekliyoruz. Dış
piyasalarda doğacak her fırsatı ilk önce firmaları
adına, sonra da ülkemiz adına değerlendirmelerini
bekliyoruz.”
10 Temmuz’a kadar devam eden Dış Ticaret
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Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 3 yıldır düzenlenen Dış Ticaret Okulu olarak adlandırılan program 2 aşamadan oluşuyor.
Teorik eğitimden oluşan ilk aşamada firmalara; Uluslararası
Pazar Araştırma yöntemleri, Pazar, Müşteri ve Rakip Analizinde İnternetin Kullanımı, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük İşlemleri, Dış
ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, İhracatta Krediler ve
finansman araçları, İhracatta Devlet Yardımları konularında
bilgiler veriliyor. İkinci aşamada ise firmalar her eğitim gününü
bir basamak olarak kullanıp ihracat stratejilerini oluşturuyor
ve proje çalıştayında oluşturdukları bu stratejilerini sunarak 5
gün boyunca dış ticaret istihbaratı danışmanlığı alma şansını
yakalıyorlar. Firma aldığı bu danışmanlık ile ihracat stratejisini
detaylıca oluşturarak, nokta atışı ihracat yapar duruma geliyor.

2

019 yılının ikinci dönem Koordinasyon Kurulu
Toplantısı 10 Temmuz tarihinde Tekirdağ Valiliği YİKOB Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Belediye Temsilcileri, Yatırımcı Bölge
ve İl Müdürleri katıldı.
İlimizdeki yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi
veren Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz; “Toplantımız;
yatırımların hızlanarak devam edeceği bir dönemde yapılmaktadır. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu
gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür
ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni
ediyorum” dedi.
Yatırımcı kuruluşlarımızdan alınan raporlar doğrultusunda hazırlanan Değerlendirme Raporunda; ilimizde toplam 213 projenin bulunduğunu belirten

Şaşmaz, bu projelerden 10’unun tamamlandığını,
109’unun devam ettiğini, 94’üne ise başlanmadığını aktardı.
İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarının 4 milyar 625 milyon TL olduğunu kaydeden
Şaşmaz, şu bilgileri paylaştı: “Önceki yıllarda 944
milyon TL harcanmış, 2019 yılında gelen ödenek
745 milyon TL olup, dönem sonu harcaması 388
milyon TL’dir. Projelerin dağılımı; tarım 43, madencilik 7, enerji 18, ulaştırma 27, eğitim 61, sağlık 17,
turizm 1 ve D.K.H. (Diğer Kamu Hizmetleri) 39’dur.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 2020 yılı için Valiliğimize gönderdikleri yatırım teklifleri 73 adet olup,
toplam proje tutarı 163 milyon TL’dir.”
Toplantı, Yatırımcı Bölge Kuruluşlarının sunumlarıyla devam etti. Toplantıya daha sonra katılan Vali
Yıldırım, katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Talep ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.
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YENİ İŞİM GİRİŞİM

VELİMEŞE’DE ÜRETİLİYOR

COLIN’S RUSYA’NIN
EN POPÜLER GİYİM
MARKASI

2019 FİNALLERİ TEKİRDAĞ’DA YAPILDI

Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından başlatılan
“Yeni İşim Girişim Programı” 2019 finali Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük
Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Dünyanın 38 ülkesinde 600’e yakın
mağazasıyla faaliyet gösteren COLIN’S,
hazır giyim sektöründe Rusya’nın en
popüler markası seçildi. COLIN’S markalı
ürünlerin bir bölümü Eroğlu Giyim’in
Velimeşe OSB’deki tesislerinde yapılıyor.

G

lobal pazarda her yıl daha da güçlenen
COLIN’S, Rusya’nın önde gelen gayrimenkul
danışmanlık şirketi Jones Lang LaSalle (JLL)
tarafından yapılan “En Yaygın Mağaza Ağına Sahip
ve Ülkede Popüler Olan Markalar” araştırmasında
ilk sırada yer alarak yurt dışı başarılarına bir yenisini
ekledi. Son 6 yılında Genel Müdür olmak üzere 12 yıl
COLIN’S Rusya’da görev yapan, şu an COLIN’S Global Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Önder
Ön, “COLIN’S olarak Rusya gibi büyük bir pazarda da
birinciliğe imza atmaktan gurur duyuyor, bunun global pazardaki istikrarlı büyümemizin göstergesi ve

COLIN’S Global Pazarlama Direktörü Önder Ön, “Rusya gibi büyük bir
pazarda da birinciliğe imza atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
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bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Başarılarımızın
Türk hazır giyim sektörünü de güçlendireceği bilincinde olmak, bu yolda bize güç veriyor“ dedi.
Rusya’nın yaklaşık yüzde 95’inde yaygın mağaza
ağına sahip COLIN’S’in “En Popüler Marka” seçildiği
araştırma, ülkede nüfusu 500 binden fazla 37 şehirde bulunan 250 büyük marka arasında yapıldı ve
sonuçlar Rusya’da gerçekleşen “Mapic Rusya” fuarında duyuruldu.
Eroğlu Giyim’in en büyük fabrikası
Eroğlu Grubu tarafından 1983 yılında İstanbul'da
kurulan COLIN’S, global arenada önemli başarılara imza atıyor. 1986 yılında İstanbul'da açılan ilk
mağazasından sonra hızla büyüyen marka; bugün
Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya başta
olmak üzere 38 ülkede 600’ü aşkın mağazaya ulaştı.
Bir dünya markası olma yolunda büyük gelişim gösteren COLIN’S, modaya kazandırdığı ve dünyanın
tercih ettiği ürünleri ile büyük beğeni topluyor.
Eroğlu Giyim Velimeşe Tesisleri, üretim alanındaki
tecrübesi ve gücüyle öne çıkıyor, yetkin personeliyle kendi enerjisini üreten kojeneratör tesisi ve
Avrupa’nın en gelişmiş standartlarına uygun arıtma tesisiyle birlikte fabrika, “Yıkamalı Denim Konfeksiyon Üretimi” yaparak Eroğlu Giyim’in rekabet
avantajına önemli katkı sağlıyor. Merkezi İstanbul
Avcılar’da bulunan Eroğlu Giyim’in ayrıca Aksaray’da
ve Mısır’da birer fabrikası daha bulunuyor.

M

oderatörlüğünü Fuat Sami’nin, sunuculuğunu ise Bekir Aksoy’un üstlendiği “Demo
Day” Etkinliğine Tekirdağ Vaki Yardımcısı Dr.
Abdullah Kalkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ İŞKUR il Müdürü Ahmet Durmuş, Bilim Sanayi Tekirdağ İl Müdürü
Fahrettin Akçal, il protokolü, davetliler, öğrenciler ve
basın mensupları katıldı.
Etkinlik açılışında bir konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin şunları
söyledi: “Trakya Kalkınma Ajansı ve Türk Ekonomi
Bankası (TEB) tarafından parlak iş fikirlerini Trakya
ekonomisine kazandırmak üzere başlattığımız ‘Yeni
İşim Girişim Programı’ kapsamında gerçekleştirdiğimiz organizasyonun bu yıl dördüncüsünü yapıyoruz.
Programa toplam 110 başvuru oldu, bunların sayısını daha sonra 30’a indirdik. Program kapsamında
adaylar iş modeli kanvas eğitimi, iş planı workshopları, c level sohbetler, girişimci mentorluğu, disc profil
analizi, MVP ile pazara giriş gibi eğitimlerini alırken,
finansman kaynaklarına ulaşım ve profesyonellerce
verilen mentörlük desteğinden faydalandı. Girişimciler geçen ay programın son aşamasında fikirlerini
ara jüriye sundu ve bunlardan 8 tanesi büyük finalde
yarışmaya hak kazandı. Bugün jürinin beğenisini toplayan dört proje sahibi girişimci orada fikirlerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu arkadaşlarımıza ödül olarak

projelerini ticarileştirme desteği vereceğiz. Burada
son sekize kalan projelerin hepsi bizim için değerlidir,
gözümüzde ilk dört gibi kazanmış sayılır. Programla
ortaya çıkacak ve olgunlaşacak iş fikirleri daha sonra
inşallah milyon dolarlık şirketlere dönüşecek. Organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, yapılanların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
8 Aday Finalde Yarıştı
“Yeni İşim Girişim” Programı kapsamında bilişimden, sağlığa, kişisel bakımdan, reklamcılığa kadar
farklı alanlarda birçok yenilikçi uygulamaya yer veren projeler ticarileştirme ödüllerini kazanmak için
kıyasıya yarıştı. Yarışmanın jürisinde Fuat Sami,
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut
Şahin, Pepee’nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç, Girişim
Merkezi Yönetici Ortağı Taner Baltacı ve TEB Girişim
Bankacılığı Müdürü Fatih Canan yer aldı. Finale kalan sekiz adayın projesi katılımcılar tarafından ilgiyle
izlendi. Sekiz aday projelerini sunduktan sonra profesyonellerden oluşan jüri, ödüle hak kazanan dört
projeyi belirledi. Bu kapsamda, “Pharm Al” isimli
projesiyle Ayşenur Yanardağ birinci olurken, “Yemexpress” projesi ile Zafer Berke Dalkıran ikinci, TimerTech isimli mobil uygulama projesiyle Okyanus
İnce üçüncü, Ney Dedi? isimli projesiyle Buğrahan
Zencir ve Captiosus Screen projesiyle Ronahi Ay ise
dördüncü oldu.

17

KISALAR

BİYOTEKNOLOJİ ŞİRKETİ
İLAÇ ÜRETECEK

ÇERKEZKÖY’E 100
MİLYON DOLARLIK
YATIRIM

T

emelleri 1994 yılında atılan sürekli gelişim
anlayışının izinden giderek MENA Bölgesi’nin
en büyük biyoteknolojik ilaç üreticisi haline
gelen CinnaGen, dünyanın çeşitli yerlerinde sahip
olduğu üretim tesislerine Çerkezköy’ü de ekledi.
2016 yılında Türk ilaç endüstrisine de adım atan
CinnaGen, Çerkezköy OSB’de biyoteknoloji alanında Ar-Ge merkezi ve üretim tesisini hizmete soktu. 30 milyon dolarlık fiziki bir yatırım ve ürünlerin
teknoloji transferi ile birlikte know-how’ı da dahil
ilk etapta toplamda 100 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırım ile CinnaGen İlaç, global bir oyuncu ve devamında dünyanın ilk 10 biyoteknolojik
ilaç üreticisinden biri olmayı hedefliyor.
Fabrikanın faaliyete girmesiyle ilk etapta 150
milyon dolarlık biyoteknolojik ilaç ithalatının duracağını söyleyen CinnaGen İlaç CEO’su Ferhat
Farşi, “Türkiye şu an katma değeri yüksek olan
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Çerkezköy, biyoteknoloji alanında 100
milyon dolarlık bir fabrika yatırımına

Türkiye şu an katma değeri yüksek olan
ilaçları ithal ediyor. 1 milyar dolarlık bir
biyoteknolojik ilaç ithalatı söz konusu.
CinnaGen İlaç olarak bu ithalatın büyük
kısmını ülkede üretebiliriz.

ev sahipliği yapıyor. Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’nın (MENA) en büyük
biyoteknolojik ilaç firması CinnaGen
İlaç, Türkiye’yi biyoteknoloji üssü
yapabilecek know how’a sahip
fabrikasını açtı.
ilaçları ithal ediyor. 1 milyar dolarlık bir biyoteknolojik ilaç ithalatı söz konusu. CinnaGen İlaç olarak
bu ithalatın büyük kısmını ülkede üretebiliriz. Bu
ilaçların tamamını Türkiye’de üreterek net ihracatçı konumuna gelmek için planlarımızı başlattık”
dedi. Türkiye’de yakında 3-4 fabrika daha kurmayı hedeflediklerini belirten Farşi, hem Ar-Ge hem
de üretim üssü olarak Türkiye’yi Güney Kore gibi
biyoteknolojide iddialı bir yere taşıyabileceklerini
kaydetti.
12 ülke ile ihracat anlaşması yaptı
Net ihracatçı olmak için ilk resmi adımları attıklarını aktaran Ferhat Farşi, “Moldova,Cezayir, BosnaHersek, Fas, Ürdün, Katar, Hindistan, Sırbistan, Senegal, Sri Lanka, Vietnam ve Ekvator gibi ülkelerle
anlaşma imzaladık. Örneğin Cezayir ile yaptığımız
anlaşmanın tutarı 3 yıllık 45 milyon dolar değerin-

de. Kimyasal ilaçların ortalama kutu fiyatı 8 lira civarında ama bizim ilaçların minimum değeri 500
dolardan başlıyor” diye konuştu.
Avrupa’ya ihracat yapmak için aşamaları tamamlamak üzere olduklarını belirten Farşi, iki yıl sonra
tüm Avrupa ülkelerine ihracata başlamayı hedeflediklerini anlattı. Farşi, “Avrupa’ya satacağımız ilk
ürün MS hastaları için geliştirdiğimiz ilaçlar olacak”
dedi.
Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım da “Burada açılan fabrika ülke ekonomisine katkıda bulunacak,
işsizliği azaltarak istihdam sağlayacak ve ihracatımızı artıracaktır. Üretilecek ilaçlar üzerinde ‘Made
in Turkey’ yazması ve bu ilaçların Tekirdağ'da üretilmesi dolayısıyla iki defa mutluluk ve gurur duyuyorum. Açılışını yaptığımız bu fabrikanın ülkemize,
ilimize hayırlı olmasını, insanlığa faydalı olmasını
diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu
Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr.
Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda
Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve
24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı
Harun Kızılay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhat Farşi, İlaç sektörü
temsilcileri ve yabancı konuklar katıldığı açılış, kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından
son buldu.
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OSB’LERDE İNCELEMEDE BULUNDULAR

PAKİSTANLI İŞADAMLARI
YATIRIM İÇİN ÇORLU’DAYDI

Pakistanlı iş insanları, yatırım ortamını incelemek ve istişarelerde bulunmak üzere
Çorlu’yu ziyaret etti. Heyet, bölgedeki OSB’lerde de incelemelerde bulundu.

E

venew İş Danışmanlık Ltd. Şti. CEO’su Nadeem Ahmed Khan öncülüğündeki Pakistan iş
insanları, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunarak iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ticaretin artması üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Çorlu ve Bölge hakkında bilgi edinen yatırımcılar,
ziyaretten memnuniyetlerini dile getirdiler.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan;
"Çorlu konum olarak İstanbul’a ve Avrupa sınırına yakınlığından dolayı oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır. Tekirdağ 1 milyonun üzerinde
nüfusa sahiptir. Üretimde ve ihracatta Türkiye’nin
dördüncü ve beşinci sırasında konumlanan bir
şehirdir. Bunun içinde üretimin yüzde 80’i Çorlu,
Çerkezköy bölgesinde yapılmaktadır. Bölgemiz
Türkiye’nin en çok göç alan ve her dönem ilk üçe giren şehirlerinden biridir. Hem İstanbul’un hem de
Avrupa’nın komşusu sayılıyoruz. Şuan yeni düzende İstanbul’da sanayileşmeye izin verilmiyor, mevcutların da şehir dışına çıkması konusunda teşvik
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ediliyor. Bölgemiz sanayi yatırımı için İstanbul’un
doğu tarafıyla karşılaştırıldığında yüzde 80 daha
ucuz olduğu için büyük yatırımlar için bu bölgeyi
tercih ediyorlar. Bundan dolayı çok hızlı büyüyoruz” dedi.
Aralarında Velimeşe OSB’nin de bulunduğu 13 organize sanayi bölgesi ile bir serbest bölgenin bulunduğunu belirten Volkan, ayrıca Türkiye’nin en
büyük konteyner limanı olmak üzere dört tane liman, havalimanı bulunduğunu kaydetti.
Bölgenin çok cazip bir yatırım merkezi olduğunu
vurgulayan Volkan, “Bu dönemki en büyük şansımız TBMM Başkanımızın bölgemizden olmasıdır.
Oluşabilecek sorunlarda ve teşvikler konularında
çok büyük destek sağlamaktadır. Pakistanlı yatırımcıların Çorlu’daki iş fırsatlarını değerlendirmeleri ve yatırım yapmaları bölgemiz adına katma değer yaratacaktır” dedi.
Ziyaretin sonunda Pakistanlı heyet Organize Sanayi bölgelerimizi gezerek incelemelerde buldular.

KÜSİ PLANLAMA KURULU

TOPLANTISI YAPILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde Üniversiteler, iş
dünyası, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan ve uygulamaya
konulan “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi Eylem Planı
Toplantısı Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonunda yapıldı.

V

ali Aziz Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı
KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Bülent Eker, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, öğretim
üyeleri, OSB temsilcileri, ilgili kurum ile kuruluşlardan yetkililer, uzmanlar ve sanayiciler katıldı.
Toplantıda konuşan Vali Yıldırım; ”Üretim yapana
kadar olan süreçte, üretim yaptıktan sonra bunları nasıl muhasebeleştireceğiz, işin bu yönünü de
görmek lazımdır sadece üretimi değil, pazarlama,
muhasebe, işletme, yeni pazarlar bulma konularını da işlememiz lazımdır. Üniversitelerimizin sadece mühendislik bölümleri yok, milli eğitim söz
konusu olduğunda sadece meslek liseleri yok.
İşletme fakültelerimiz var, muhasebe bölümlerimiz var, reklamcılık, halkla ilişkiler bölümlerimiz
var bunların da sanayicimizin hizmetine, üretim
yapan arkadaşlarımızın hizmetine mutlaka sunulması gerekir. Bu anlamda yapabileceğimiz çalışmalar vardır.” dedi.

Daha sonra Rektör Yardımcısı ve KÜSİ İl Temsilcisi
Prof. Dr. Bülent Eker ve Bilim, Sanayi Teknoloji İl
Müdürü Fahrettin Akçal yapılan çalışmalarla ilgili
bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantı, alınan kararların durumu değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası belirlenmesi ile son buldu.
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Bakan Varank: “2019 yılında devam eden 92 OSB projesi
için 1,5 milyar liranın üzerinde harcama yapılmasına imkan
sağlayacağız. Buralarda 3 binden fazla parselin inşaatına
başlandı, 4 bine yakını henüz proje aşamasında, 12 bin
parselde de tahsis işlemleri devam ediyor."
sağlayacak bir vizyona, hamd olsun kavuştular.
Kendilerini büyütmekle kalmadılar, sanayimizin
büyümesinde de lokomotif görevi üstlendiler.”
ifadesini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK:

OSB'LER SANAYİNİN LOKOMOTİFİ
Genel Kurulda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin
gelişmiş bir OSB tecrübesine sahip olduğunu belirterek, “Bu süreç içinde
OSB’lerimiz kendilerini büyütmekle kalmadılar, sanayimizin büyümesinde de
lokomotif görevi üstlendiler” dedi.

T

ürkiye’deki organize sanayi bölgelerinin çatı
kuruluşu OSBÜK’ün 17. Olağan Genel Kurulu
geçtiğimiz temmuz ayında yapıldı. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye’nin dört bir yanındaki OSB Başkanları ile delegelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Genel Kurulda, OSBÜK Başkanı
Memiş Kütükcü yeniden başkanlığa seçildi.
Genel Kurulun açılışında konuşan Sanayi ve Tek-
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noloji Bakanı Mustafa Varank, organize sanayi
bölgelerinin Türkiye için öneminden bahsederek,
Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi
arasında yer alması hedefinde girişimci ve sanayicilere büyük görev düştüğünü söyledi.
Türkiye’nin geniş ve gelişmiş bir OSB tecrübesine
sahip olduğunu belirten Varank, “Bu süreç içinde, OSB’lerimiz, Türk sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve rekabet gücümüzün artmasını

OSB projeleri için 7 milyar lira kredi
Bakanlık olarak tahsis edilen uygun yatırım alanları, sağlanan destek ve kolaylıklarla sanayicilere
“eşsiz” bir yatırım ortamı oluşturduklarını dile
getiren Varank, şöyle devam etti: “1962-2002 arasındaki 40 yıllık dönemde, yalnızca 80 OSB projesi
tamamlanmışken, son 15 yılda hayata geçirdiğimiz OSB sayısı 120 oldu. Yani 2002’ye kadar yılda
ortalama 2 OSB açılırken biz yılda ortalama 8 OSB
açmış olduk. Tabii bu projeleri hayata geçirmek
öyle kolay işler değil. Bunun için gayret gerekiyor,
vizyon gerekiyor, kararlılık ve çalışkanlık gerekiyor. En önemlisi de sanayicimizin ve girişimcimizin
elinden tutmamız gerekiyor. Gururla ifade etmek
istiyorum ki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak
sizleri bu konuda hiç yalnız bırakmadık. Tamamlanan OSB projeleri için yaklaşık 7 milyar lira tutarında kredi kullanılmasına imkan sağladık. Yine
bugüne kadar 314 OSB’ye sicil vererek, tüzel kişilik
kazandırdık.”
Varank, 2019 Yılı Yatırım Programı’nda devam
eden 92 OSB projesinin bulunduğuna dikkati çekerek, “Bu projeler için 1,5 milyar liranın üzerinde
harcama yapılmasına imkan sağlayacağız. Buralarda 3 binden fazla parselin inşaatına başlandı,
4 bine yakını henüz proje aşamasında, 12 bin parselde de tahsis işlemleri devam ediyor.” dedi.
Üretime geçen 53 bin 177 parselde 1 milyon 900
bin kişinin istihdam edildiği bilgisini veren Varank,
sadece son bir yılda OSB’lerdeki çalışan sayısını 100 bin kişi artırmayı başardıklarını, 2023’te
OSB’lerde 2,5 milyon çalışan sayısına ulaşmayı
hedeflediklerini söyledi.

Türkiye OSB’lerde dünyaya model oldu
Genel kurula katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, OSB’lerin Türkiye’deki en önemli
başarı hikâyelerinden birisi olduğunu söyledi.
OSB’lerin, Türkiye’nin sanayileşmesini ve sanayinin Anadolu’ya yayılmasını sağladığına işaret eden
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin dünyaya rol model olduğu konuların da başında OSB’ler geliyor. Yarım
asırlık OSB tecrübemiz, artık çevre coğrafyamızda
da rol model alınır hale geldi. Yine bugün, Çin ile
İtalya arasında en büyük sanayi, üretim ve ihracata sahipsek, bunda OSB’lerin payı çok büyük. Elbette bu alanda daha yapmamız gereken işler de
var. Türkiye’nin OSB modelini geliştirmeye devam
etmeliyiz” dedi.
Doğu Asya’da OSB’lerin, daha büyük alanlara kurulduğunu, hatta kendileri ayrı birer şehir haline
geldiğini belirten TOBB Başkanı, “Bizdeki OSB’lerin
neredeyse 10 katı büyüklüğe ulaşıyorlar. Buralar
sadece sanayi ve üretimle sınırlı kalmıyor. Yaşam,
eğitim, teknoloji ve lojistik merkezi olarak da tasarlanıp, işlev görüyor. Teknoparklar ve teknoloji
merkezleri kuruluyor. Meslek okullarını ve üniversite bölümlerini ihtiva ediyor. Bizim de, sanayimizi küresel rekabet ortamında ayakta tutmak için,
OSB’lerimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. İşte
burada, tüm OSB’lerin üst kuruluşu OSBÜK devreye giriyor. OSBÜK kurumsal bir yapıya kavuştu.
Böylece, birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza
devam ediyoruz. Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz” diye
konuştu.
Memiş Kütükcü’ye ve Bakan Varank’a teşekkür
Geçtiğimiz dönem Memiş Kütükcü ile birlikte
TOBB yönetiminde birlikte çalıştıklarını ifade
eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Üretim ve sanayi konularında, ondan ve tecrübelerinden çok
istifade ettik. Kendisi zaten çekirdekten yetişmiş
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Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Rıfat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı

sanayici. Aynı zamanda en büyük odalarımızdan
Konya Sanayi Odamızın da Başkanı. Geçenlerde,
ülkemizi gururlandıran bir işe daha imza attılar.
Odamızın Innopark Konya Projesi, Dünya Odalar
Yarışmasında, En Sıradışı Projeler arasında finale
kalmayı başardı. Bu vesileyle, tüm çalışma ekibiyle birlikte Odamızı bir defa daha tebrik ediyorum.
Memiş Başkan, sanayimiz ve OSB’ler için de büyük şans. Onunla birlikte sanayimizin önünü açan
pek çok düzenlemeyi birlikte gündeme getirdik.
Hatırlarsınız, 2017 yılında üretim reform paketi
kapsamında, hükümetimizle birlikte çalıştık. Bu
sayede, sanayimiz üzerindeki birçok yük -emlak
vergisi, elektrikteki TRT payı gibi- kalktı. Sanayicinin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını sağlayan
Bakanımıza ve Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.”
1 milyar liraya yakın yük kalktı
Geçen seneki fiyatlarla, sanayicilerin, yılda 1 milyar liraya yakın, bir maddi külfetten kurtulduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu “Ama elbette başka sıkıntılarımız da var. Mesela; son bir senede hızla
artan enerji fiyatları, kredi faizleri, teminat mektubu komisyonları, daralan iç piyasa, tahsilat ve
ödeme sıkıntıları gibi. Tüm bunları da OSBÜK ile
birlikte hükümetimize aktarıyor ve çözüm bulmak
için birlikte çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalardan
bir kısmı sonuç verdi. Kredi destek paketleri, yeni
istihdam için ilave teşvikler, devlet destekli ticari
alacak sigortası, çeşitli sektörlerdeki vergi indirimleri, bunların bir kısmı. Bahsettiğim konuların
hepsinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa
Varank, hükümet nezdinde bizlerin sesi oldu. Sıkıntılarımızı dile getirdi, taleplerimize destek ver-
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Memiş Kütükcü
OSBÜK Başkanı

di. Yine bu son dönemde, sanayi ve teknolojiye
yönelik kamu destekleri ciddi şekilde hız kazandı.
Teknoparkların, Ar-Ge Merkezlerinin sayısı arttı.
KOSGEB, TÜBİTAK, çok daha etkili çalışır hale geldi. İşte tüm bunların mimarı da, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’tır. Sanayicimizin
her zaman yanında olan, Sayın Bakanımıza, hepimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum, Allah emeklerinden razı olsun” ifadesini kullandı.
Bundan sonra da, TOBB-OSBÜK işbirliğinde, birlikte ve etkin şekilde çalışmayı sürdüreceklerini
anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sanayiciler
daha çok üretsin, daha çok kazansın diye birlikte
mücadele edeceklerini söyledi.
OSBÜK, istişare ile büyüdü
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
Başkanı Memiş Kütükcü ise konuşmasında, organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinin lokomotifi olduğunu, OSBÜK olarak bu gücü daha da

artırmak için sahada çok güçlü çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Kütükcü, “Son 3 yılda camiamızın
sorunlarını, taleplerini dile getirmek, camiamızla
ilgili düzenlemelere katkıda bulunmak amacıyla
Bakanlıklarımıza, BOTAŞ, EPDK gibi kurumlarımıza 500’den fazla görüş sunduk, 100’ün üzerinde
rapor hazırladık” dedi.
OSBÜK’ün son dönemde aldığı yolu ve yaptıkları çalışmaları aktaran Kütükcü, “OSBÜK Yönetim
Kurulu olarak hiçbir zaman olumsuzluğa odaklanmadık. Çözüm odaklı baktık, çözümün güçlü bir
paydaşı olmaya çalıştık. Yaptığımız tüm çalışmalarda istişareye önem verdik ve bu istişarede de
bereket gördük. İnşallah bundan sonra istişare
mekanizmalarımızı daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
OSB’lerin sorunlarıyla yakından ilgilendik
Kütükcü, sözlerine şu şekilde devam etti: “OSBÜK
olarak, organize sanayi bölgelerimizin, katılımcılarımızın en kritik meselelerinin başında gelen
enerji konusuna özel bir başlık açılmasını sağladık. Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile birlikte camiamızın enerji yükünün arttığını, elektrikteki fiyat
artışının daha adil bir yöntemle, sanayiciye ek bir
yük getirmeden çözülmesi gerektiğini ve YEKDEM
maliyetlerinin düşürülmesi talebimizi en üst düzeyde, bakanlıklarımız ve EPDK nezdinde sizler
adına çok defa dile getirdik. Doğalgaz konusunda
hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla hem
de BOTAŞ’la yakın çalışmalar yürüttük. Kojenerasyon tesislerinde kullanılan doğal gaz, elektrik
üretim amaçlı kullanım tarifesine tabi iken kompozit tarifesi olarak yeniden düzenlenmesini sağladık ve burada çok ciddi bir fiyat avantajı elde

ettik. OSBÜK’ün çalışmalarıyla organize sanayi
bölgelerimiz de, İmar Barışına dahil oldu. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde, tanımlanan yeni tarifeyle organize
sanayi bölgelerimiz İmar Barışı kapsamına alındı.
Bununla da yetinmedik, düzenlediğimiz paneller
ve toplantılarla OSB’lerimizi İmar Barışı sürecinde
yapılan yeni düzenlemelerle ilgili an be an bilgilendirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızdan ekonomik koşullar iyileşinceye kadar OSB’lerdeki ruhsat alma ve üretime geçme süresinin uzatılmasını
talep ettik. Bu talebimiz de karşılık buldu. Daha
bunlar gibi pek çok çalışmaya camiamızla birlikte
imza attık”
OSBÜK’ün tarihi bir genel kurula ev sahipliği yaptığının da altını çizen Kütükcü, “Bugün OSBÜK tarihinin en geniş katılımlı genel kurulunu yapıyoruz.
Bu ilgi, OSBÜK’ün artık güçlü bir kurumsal yapıya
kavuştuğunun ve güçlü işbirlikleri geliştirdiğinin
göstergesidir. İnşallah bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz daha da güçlenecek” şeklinde konuştu.

Kütükcü: “OSBÜK olarak,
organize sanayi bölgelerimizin,
katılımcılarımızın en kritik
meselelerinin başında gelen
enerji konusuna özel bir başlık
açılmasını sağladık."

Hisarcıklıoğlu “enerji
fiyatları, kredi faizleri,
teminat mektubu
komisyonları, gibi sorunları
OSBÜK ile birlikte
hükümetimize aktarıyor ve
birlikte çalışıyoruz."
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yer altı suları
velİmeşe osb'de
masaya yatırıldı

İKİNCİ LİGDE

Kısa süre önce yükseldiği TFF 3. Lig’de de başarılarını sürdüren Ergene Velimeşespor,
play-off maçlarının ardından TFF 2. Lig’e yükselmeyi başardı. Teknik heyet ve futbolcular,
şampiyonluk primi olarak umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti.

2

018-2019 sezonunda TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, play-off finalinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek
TFF İkinci Lig’e adını yazdırmayı başardı. Mayıs ayı
sonunda Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından büyük sevinç yaşayan Velimeşe ekibine kupasını
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Düşmez verdi. Kupa töreninde yaptığı konuşmada Ergene Velimeşe Spor camiasını başarılarından
dolayı kutladığını belirten Ali Düşmez, "TFF Başkanı
Sayın Hüsnü Güreli, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve
şahsım adına büyük bir emekle kazanılan bu başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. TFF 2. Lig, Ergene
Velimeşespor kulübüne hayırlı olsun. Başarılarınızın
devamını diliyorum” dedi.

mak istiyoruz. İlk 5 yılımızda Ergene Velimeşespor 3.
Lig'e çıktı, ikinci 5 yılımızda 2. Lig'e çıktı, Allah'ın izniyle diğer 5 yılımızda da 1. Lig'e çıkacak. Artık hedefimiz 1. Lig'e yükselmek olacak” ifadelerini kullandı.

“Belediyespor yapmak istiyoruz”
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, başarının takım oyunuyla geldiğini belirterek, her zaman
sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi.
Takımın üst lige çıkmak için çok çalıştığını ifade eden
Yüksel, Tekirdağ'a güzel bir stat yapılması temennisinde bulundu. Yüksel, “Takımı 'Belediyespor' yap-

Şampiyonluk primi “umre” ziyareti
TFF 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor'da teknik
heyet ve futbolcular, şampiyonluk primi olarak kendilerine verilen söz doğrultusunda umre ibadetini
yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Ergene
Velimeşespor Kulübü Başkanı Adem Memiş, takıma,
TFF 2. Lig'e yükselmeleri halinde umreye götürme
sözü vermişti.
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“Başarıyı Tekirdağ'a armağan ediyorum”
Kulüp başkanı Adem Memiş ise büyük bir gurur yaşadıklarını aktararak, elde edilen başarıyı Trakya ve
Tekirdağ’a armağan ettiklerini kaydetti. Yalnız yürüyerek buralara geldiklerini anlatan Memiş, özveriyle
çalışan tüm camiaya teşekkür etti. Futbolculardan
Erçağ Evirgen ise kulübe geldiği ilk gün şampiyon
olacaklarını ifade ettiğini anımsatarak, büyük bütçeli takımların şampiyonluklar kaçırdığını daha önce
gördüklerini söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve Komisyon
Üyeleri yer altı sularının kullanılması ve Türkiye’deki su kaynakları üzerine
başlattığı inceleme kapsamında Trakya’da incelemelerde bulundu. Ergene
Havzası’nda yer altı sularının kullanımını incelemek üzere Tekirdağ’da yapılan
incelemelerin ardından başta Komisyon başkanı ve üyeleri olmak üzere çeşitli
kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla Velimeşe OSB’de toplantı
düzenlendi. Tekirdağ’da faaliyette bulunan OSB’lerden de yoğun katılımın
gözlendiği toplantıda DSİ Bölge Müdürü Nesip Özden Ergene Havzasında
yerüstü ve yer altı sularının kullanımına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından OSB temsilcileri görüş ve taleplerini paylaşırken, Dilekçe
Komisyonu Başkanı ve komisyon üyeleri de konuya ilişkin notlarını aldılar.

TOPLANTI

Murat Sınar: Merhaba, Çok değerli TBMM Dilekçe
Komisyonu üyelerimiz, Sayın Daire Başkanımız, Sayın Genel Müdürümüz, Sayın Kaymakamımız, Değerli OSB Yönetim Kurulu Başkanlarımız ve meslektaş
arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bölgemizin yer
altı sularının kullanımı ile ilgili bu toplantı bizi oldukça mutlu etti. Bu manada Komisyon Başkanımıza ve
üyelerimize özellikle teşekkür ediyoruz ve açılış konuşması için sayın Başkanımızı kürsüye davet ediyoruz. Ardından da DSİ 11. Bölge’nin sunumu olacaktır.
Mihrimah Belma Satır: Sayın vekillerim, Sayın kaymakamım, OSB’lerin değerli başkanları ve bölge
müdürleri, değerli katılımcılar ve basın mensupları,
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ismim Mihrimah Belma Satır. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul
Milletvekiliyim. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanıyım. TBMM’de denetim faaliyeti yapan iki komisyon vardır, birisi Dilekçe Komisyonu, diğeri de İnsan
Hakları İnceleme komisyonu. TBMM Dilekçe komisyonu, vatandaşlar ile kamu idareleri arasındaki her
türlü şikayetin yönlendirildiği bir komisyondur. Kar-
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şılıklılık esasına göre yabancılar da bize müracaat
edebilmektedir. Bize gelen dilekçeler ile ilgili bazen
dosya üzerinde inceleme yaparız. Bazen uygun gördüğümüz dilekçeler ile ilgili araştırma komisyonları
kurarız. Bazen de yerinde inceleme yaparız. Bugün
biz böyle bir dilekçenin değerlendirilmesi üzerine
Tekirdağ’a gelmiş bulunuyoruz. Bize Konyalı bir çiftçi
kardeşimizin verdiği dilekçe üzerine yer altı sularının
kullanılması, Türkiye’deki su kaynakları üzerine bir
inceleme yapmak üzere Konya’ya gittik. Konya’da
obruklarla karşılaştık. Yeraltı sularının kullanımı,
Türkiye’deki su ihtiyacı, artan nüfus, değişen iklim
şartları ile ilgili daha derinlikli bir araştırma yapılmasına karar verdik ve araştırmalarımızın ikinci aşaması olan Tekirdağ’a geldik. Yarın da Kırklareli’nde görüşmelerimize devam edeceğiz. Bugün heyetimizde
ben İstanbul Milletvekili ve Komisyon Başkanı olarak
bulunuyorum. HDP İstanbul Milletvekili değerli arkadaşım Hüda Kaya hanımefendi burada. Yine Ak Parti Kilis Milletvekili ve Komisyon Üyemiz Ahmet Salih
Dal arkadaşımız burada. Bugün kendisine özellikle

teşekkür ediyorum: Sizin milletvekiliniz ve benim de
26. dönemde birlikte çalıştığım aynı zamanda sanayici milletvekili arkadaşım [Metin Akgün] bize eşlik
ediyor, kendisine teşekkür ediyorum. Biz buraya gelmeden evvel, sayın valimizi ziyaret ettik ve burada
yapacağımız çalışma hakkında kendisine bilgi sunduk ve kendisinin de fikirlerini aldık.
Biliyorsunuz su kaynakları değişen iklim şartları ve
ihtiyaçlar nedeniyle her geçen gün daha dikkatli kullanılması gereken bir zenginlik noktasına geldi. Bu
su kaynaklarını insanlar hem ihtiyaç ve kullanma için
kullanıyor hem tarım için hem de sanayi bölgelerinde kullanılıyor. Burası bir sanayi bölgesi olduğu için
de sizler etkin şekilde kullanıyorsunuz. Bugün yaptığımız bütün çalışmalarda özellikle DSİ’nin ve o dönemki çevre bakanlığımızın çok güzel çalışmaları ve
yol haritalarını, özellikle planlama noktasındaki çalışmalarını gördük. Buraya gelmeden evvel derin deniz deşarj sistemini yerinde inceledik ve bir sunum
dinledik. Bundan da büyük bir memnuniyet duyduk.
Biraz sonra DSİ Bölge Müdürümüz sunumunu yapacak ve sizleri özellikle dinlemek istiyoruz.
Türkiye’nin zenginliği sadece bugün yaşadığımız
için bizim değil bizden sonraki nesillere intikal edecek büyük bir zenginliktir. Bunu en iyi ve en rantabl
şekilde nasıl kullanabiliriz? Bunu yaparken tabii ki
özellikle kamu otoritesi özel sektör dediğimiz sizler
ve sizlerin kurduğu sivil toplum örgütleri çok değerli.
Yerel yönetimler çok değerli. İş insanları çok değerli.
Bu bahsettiğimiz kurumların bir araya gelerek kurduğu ve işlettiği sistemi biraz evvel inceledik ama
geliştirilmesi gereken eksik tarafları varsa bunları
da inceleyeceğiz. Neticede burada yaptığımız çalışmalar yarın yapacağımız çalışmalar ve belki ilerleyen
zamanlarda yapacağımız çalışmalardan sonra bir rapor hazırlayacağız. Bu rapor hem yerinde incelemeleri içine alacak hem buradaki aktörleri dinlediğimiz

Yeraltı sularının kullanımı, Türkiye’deki
su ihtiyacı, artan nüfus, değişen iklim
şartları ile ilgili daha derinlikli bir
araştırma yapılmasına karar verdik ve
araştırmalarımızın ikinci aşaması olan
Tekirdağ’a geldik.

için onların görüş ve önerilerini içine alacak. Kamu
otoritesinin taleplerini içine alacak. Ayrıca akademisyenlerden alacağımız önerileri de içine alacak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte
TBMM’nin etkinliği arttı diyoruz. Bunun ilk uygulaması da bizim Dilekçe Komisyonumuz oldu. Bizim yazacağımız rapor ve kararımız uygulanması için Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Cumhurbaşkanlığı
makamından da bunun gereğinin yapılıp yapılmadığı
takip edilecek. Dolayısıyla buradaki incelemelerimiz
ve vereceğimiz karar artık havada kalmayacak. Bu da
yeni sistemle birlikte gelen önemli bir sonuçtur. Biz
de bunun takipçisi olacağız.
Bugün biraya geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sunumları dinledikten sonra katkıda bulunursanız çok memnun oluruz. Bütün notlarımızı alacağız ve gereğini de yapacağız.
Nesip Özden: Sayın Dilekçe Komisyonu Başkanım,
sayın milletvekillerim, değerli hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bugün sizlere Bölge Müdürlüğümüzün bu ilimizde ve diğer illerde; Edirne
Kırklareli ve Tekirdağ illerinde yapmış olduğu faali-
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yetlerden özet bir çalışma hazırladık, bunları sunmaya çalışacağım. Bölge müdürlüğümüz 13 Nisan 1960
tarihinde merkezi Edirne olmak üzere Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerine hizmet vermek üzere kurulmuş
bir bölgedir. Bölge Müdürlüğümüzde ana havzamız
Meriç-Ergene Havzası olmak üzere Marmara ve kuzey Marmara havzasında hizmet vermekteyiz. Bölgemiz; ülkemiz yüzölçümünün yüzde 2,4’üne, ülkemiz
nüfusunun da yüzde 2,1’ine hizmet vermektedir. Bölgemizin nüfusu 1 milyon 802 bin 315 kişi, yüzölçümü
18 bin 755 kilometrekare; ortalama rakım 94 metre,
yıllık ortalama yağış yüksekliğimiz 623 mm, akış verimi ise 4,78 lt/sn km2 olarak belirlenmiştir.
Su potansiyeline baktığımız zaman Bölge Müdürlüğümüzün yer üstü su potansiyeli 8 milyar 457 milyon metreküp olarak belirlenmiş olup yer altı suyu
potansiyeli ise 684 milyon metreküptür. Bölgemizin
toplam su bilançosu 9 milyar 141 milyon metreküptür. Bunun dağılımına baktığımızda, yer üstü su miktarımız Edirne ilimizde 786 milyon metreküp, Kırklareli ilimizde 1 milyar 39 milyon metreküp, Tekirdağ
ilinde 1 milyar 8 milyon metreküp toplam yerüstü su
potansiyelimiz 2 milyar 833 milyon metreküptür. Yer
altı suyu miktarına baktığımız zaman ise Edirne ilinde 277 milyon metreküp, Kırklareli ilinde 142 milyon
metreküp, Tekirdağ ilinde 265 milyon metreküp olmak üzere toplam 684 milyon metreküp yer altı suyu
potansiyelimiz vardır.
Meriç Nehri’nin ülkemize girmesi ile birlikte toplam
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Ergene Nehri ortalama debisinde 1990'lı
yıllardan itibaren nüfus ve sanayiye
bağlı olarak bir artış görülmektedir. Bu
artışın nedeni evsel ve sanayi kaynaklı
atıksuların Ergene'ye deşarjıdır.
bölgemizin su bilançosu 9 milyar 141 milyon metreküp olarak tespit edilmiştir. Toprak kaynaklarımıza
baktığımız zaman üç ilimizde DSİ etütlerine göre 303
bin 190 hektarlık bir alanda ekonomik olarak tarım
yapılabilmektedir. Tekirdağ ilimizin uzun yıllar yağış
581,3 mm olarak belirlenmiş olup 2018 yılından itibaren yağışlı bir döneme girmiş bulunmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranlarında sıkıntımız yoktur.
Havza hidrolojisine baktığımız zaman yeraltı suyu
alt havzalarının birbirleri ile ilişkide olduklarını ve
havzada tek bir akiferin bulunduğunu söyleyebiliriz.
5 Kasım 2009 tarih 27397 sayılı Resmi Gazete ile Meriç-Ergene Havzası Yer altı Suyu İşletme İlanı yapılmıştır. Yer altı su seviyelerindeki düşümler ve çekimler dikkate alınarak havza 10 alt havzaya bölünmüş
ve sanayi amaçlı su çekiminin yoğun olduğu Çorlu,
Vize, Lüleburgaz ve Babaeski alt havzaları işletmeye

kapatılmıştır. Kapalı havzalarda yeni kuyu açılmasına ve mevcut belgele kuyulardan çekilen su miktarının artırılmasına izin verilmemektedir.
Sektörel bazda baktığımız zaman kooperatifler dahil
sulama amaçlı 114 milyon metreküp, içme-kullanma amaçlı 144 milyon metreküp, sanayi amaçlı 142
milyon metreküp ve DSİ harici sulamalar için de 72
milyon metreküp olmak üzere toplam 474 milyon
metreküp su tahsisi yapılmıştır.
1980’li yıllardan itibaren özellikle sanayi suyunun
tamamen, içme suyu ihtiyaçlarının da yüzde 90 oranında yer altı sulundan sağlanması nedeniyle Çorlu,
Vize, Babaeski ve Lüleburgaz alt havzalarındaki akiferde geri dönülmez seviye düşümleri yaratmıştır.
Lüleburgaz alt havzasında 40 metrenin üzerinde
devir düşümü grçekleşmiştir. Havzanın Doğu kesiminde yer altı suyunun seviyesi işletmeye kapatılmış
olan Çorlu Çerkezköy ve Muratlı’da yer altı su seviyeleri 100-110 metre derinliklere kadar ulaşmıştır. Ergene havzasında evsel ve endüstriyel atıksu miktarları günlük 700 bin metreküp seviyesindedir. Bunun
240 bin metreküpü Evsel atıklardan, 460 bin metreküpü endüstriyel atıklardan oluşmaktadır.
167 sayılı yer altı suları hakkındaki kanun gereği 10
metreden derin sondaj kuyularına sayaç takılması ve DSİ’den ruhsat alınması zorunludur. Ancak bu
uygulama çok fazla ilgi görmeyince süre 2020 yılına
kadar uzatılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sınırları
içerisinde bulunan 679 adet içme ve kullanma ku-

yusunun ancak 217 adedine sayaç takmak mümkün
olabilmiştir. Sanayi amaçlı kuyularda ise 1057 adet
kuyumuz mevcuttur, bunların 957’sine ölçüm sistemi katılmıştır. İçme suyu amaçlı kuyular bu işe yanaşmamaktadır.
Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 19 adet
OSB, bir adet de serbest bölge bulunmaktadır. Ayrıca münferit sanayi tesisleri de mevcuttur. Böylece
toplamda 5 bin sanayi tesisi su ihtiyacını yer altı sularından karşılamaktadır.
Havzaya adını veren Ergene Nehri uzun yıllar ortalama debilerine baktığımız zaman 1990 yıllardan
itibaren nüfus ve sanayiye bağlı olarak bir artış görülmektedir. Bu artış evsel ve sanayi kaynaklı atıksuların Ergene Nehri’ne deşarjı nedeniyle oluşmaktadır ve bu atıksuların kaynağı yer altı suyudur. 1990
öncesinde yağışlardan etkilenmeyen kurak döne-

1980’li yıllardan itibaren içme ve sanayi
suyunun yer altı suyundan sağlanması
Çorlu, Vize, Babaeski ve Lüleburgaz
alt havzalarında geri dönülmez seviye
düşümleri yaratmıştır.
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me ait uzun yıllar Eylül ayı ortalaması 5 m3/s iken
1990’dan sonra ortalama 20 m3/s’ye ulaşmıştır. Bu
fark yeraltı kuyularından çekilerek Ergene nehrine
bırakılan atıksuyu temsil etmektedir.
Belgeli 3544 adet, belgesiz ise tespit edebildiğimiz
3068 adet kuyu bulunmaktadır. Toplam 7 binin üzerinde kuyumuz vardır. Ergene havzasında yıllık emniyetli işletme rezervi yer altı suyu açısından 430
milyon metreküp olarak belirlenmiştir. Çekilen su
miktarı emniyetli işletme rezervinin üzerine çıkmaktadır. Belgesiz kuyuların yüzde 31’i içme suyu amaçlı
kullanılmaktadır. Yüzde 22’si sulama amaçlı yüzde
47’si de sanayide kullanılmaktadır.
Yerüstü sularının havzaya aktarılarak yer altı sularının bir miktar daha az kullanılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz projelerle 470 milyon
metreküp içme ve kullanma suyunu bölgeye ulaştırmayı amaçlamış durumdayız. Bu projelerden Kırklareli Barajı, Tekirdağ Naipköy Barajı ve Saray Ayvacık
Göleti şu an işletmededir. Yoncalı Barajımızın projelerini tamamladık, Çerkezköy OSB ile yapılan protokol çerçevesinde kendileri tarafından yapılacak. Lüleburgaz Ahmetbey Göleti’nin inşaatı devam ediyor.
Meriç İletim Kanalı ile Çorlu ilçemize yıllık 227 milyon metreküp su vermeyi planlıyoruz. Bunun için
gerekli planlama çalışmalarını başlattık. İşimizi ihale
ettik. Şu anda yüzde 10 mertebesinde işimiz devam
etmektedir. Kofçaz, Kula 1 ve 2 göletleri, Kofçaz Çağlayık barajı, Kırklareli Kömürköy Kızılağaç ve Balaban
Barajları, burada da yıllık 125 milyon metreküp suyu
Çerkezköy ve Çorlu’ya içme suyu olarak getirmeyi
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planlamış durumdayız. Tekirdağ il merkezimizin gelecekteki su ihtiyacını Yıllık 19,14 milyon metreküp
kapasiteli Dedecik ve İnecik 1-2 barajlarından sağlamayı planladık. Bu barajların projelerini hazırlamış
durumdayız. Şu anda Dedecik barajı için ihale hazırlıklarına başladık. Barajlarımız 100 milyon TL civarı
yüksek maliyetli barajlardır.
Sayın Başkanım, yıllar itibarıyla yer altı suyu kullanımının projeksiyonuna baktığımız zaman şu an için
yaklaşık 559 milyon metreküp su kullanmaktayız.
Meriç İletim Kanalı’nın Çorlu OSB’ye gelmesi, Ahmetbey Göleti’nin devreye girmesi ve diğer yatırımlarımızla birlikte 2035 yılında yeraltından çekilecek su
miktarını 192 milyon metreküpe düşürmeyi amaçlıyoruz. Şu an rezervimizin üzerine çıkmış durumdayız
ve her yıl biraz daha aşağı kotlara doğru gidiyoruz.
Sayın Başkanım, yapacağımız bu yatırımlarla 2025
yılına kadar Ergene 1-1 dediğimiz Çorlu yer altı havzasında su seviyesinin 20 metre, Ergene 1-3 Havzası
adını verdiğimiz Hayrabolu Havzasında ise yaklaşık
bir 10 metre yer altı su seviyesinin yükseleceğini tahmin ediyoruz. Suni beslemelerle de yer altı suyunu
beslemeyi amaçladık. Beş altı noktada yer altı suyu
besleme barajları yapmayı planlıyoruz.
Mihrimah Belma Satır: Su kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi için kamu otoritesi birtakım
tedbirler alıyor, sizler de buna katkı sunuyorsunuz.
Türkiye’deki ilk örneğini burada görmüşüz, yakın zamanda da inşallah uygulamaya geçeceğini öğrendik.
Burada hem organize sanayi bölgesi üyeleri elini taşın altına koymuş, kamu otoritesi ve yerel yönetim-

lerle güzel bir çalışma başlatılmış. Biz de takipçisi
olacağız. Biz aslında kendi çalışmamızı yaparken sizlerin de katkılarını dinlemek isteriz.
Metin Akgün: Çok değerli milletvekillerim, bugün
bölgemize hoş geldiniz. Konumuz yeraltı suları. Bu
uzun yıllardan beri süregelen bir konu. Sanayicimiz
mecburen bu yeraltı suyunu kullanmak zorunda
kalıyor. Ama bir tarafta da çocuklarımızın, memleketimizin geleceği ile ilgili, artık sinyal veriyor. Aşağı
doğru boru eklemek şartıyla yeraltı suyunu çekiyoruz. Ben de Velimeşe OSB’nin Başkan Yardımcısı iken
milletvekili oldum. Bizim en önem verdiğimiz konu
bölge olarak Meriç Nehrinden 126 kilometreden projemiz bizim hayat suyumuz olacak.
Mihrimah Belma Satır: Bu projenin şu andaki durumu nedir Müdür Bey?
Nesip Özden: Sayın başkanım, planlama ihalesini
gerçekleştirdik. Yüzde 10 mertebesinde yol aldık.
Haritalar alınıyor, sondajlar yapılıyor, yakın bir zamanda, iki yıllık bir zamanımız var. İki yıl içinde biz
bunu proje haline getireceğiz. Planlaması şu anda
devam ediyor.
Metin Akgün: Bu proje bildiğiniz üzere bizim
OSB’lerin arıtma ve altyapı projelerinin bütün ücretleri sanayicimiz tarafından ödeniyor. Ama bizim sanayicimiz de bu konuda zorlanıyor. Tekrar bu Meriç
Projesini biz sanayicimizin üzerine yük verirsek, o
zaman sanayici de çıkmaza giriyor, o yüzden artık bu
konu sizlerle ilgili.
Mihrimah Belma Satır: Yani “Meriç Projesi devam
etsin ama finansmanı ile ilgili bir formül üretilsin”

gibi bir talep var sanıyorum. Bölge müdürümüzün
raporu çok güzel. İçme kullanma ve sulama kuyularında ölçüm sistemi durumunda yüzde 32, sanayide
yüzde 91. Ben şöyle anlıyorum, vatandaşın kullandığı yüzde 32, sanayinin kullandığı yüzde 91. Bunun
devamında belgeli ve belgesiz arasında da çok fark
var. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Mesela belgesiz kuyu sayısı 3 bin 68, belgeli kuyu sayısı
3 bin 544. Neredeyse yarı yarıya. Bu neden böyledir?
Belgesiz sayısının bu kadar çok olması normal midir?
Ercüment İmmet: Belgesiz sayılarına baktığımızda
büyük çoğunluğunu sanayi kuyuları oluşturuyor, bin
400’ün üzerinde.
Mihrimeh Belma Satır: En çok kullanan onlar…
Ercüment İmmet: Doğrudur. Çiftçi ve kullanma
suyu olanlar da var. Dolayısıyla belde belediyeleri,
köy içme suyu kuyuları, mahalle içme suyu kuyuları,
muhtarların açtığı kuyular, bunlar da belge alma zaruriyetine gitmiyorlar.

Meriç Projesini biz sanayicimizin üzerine
yük verirsek, o zaman sanayici de
çıkmaza giriyor, o yüzden artık bu konu
sizlerle ilgili.
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Mihrimah Belma Satır: Yasal bir zorunluluk mudur
belge almak?
Ercüment İmmet: Belge almak 167 sayılı kanuna
göre yasal bir zorunluluktur.
Mihrimah Belma Satır: Peki cezai yükümlülüğü var
mıdır?
Ercüment İmmet: Cezai yükümlülüğü de vardır.
Katılımcı: Belge veriyorlar mı? Vermiyorlar.
Ercüment İmmet: Belgesiz sayısı bizim tespit ettiğimiz kuyu sayısıdır; bunun daha da üzerinde olabilir.
İşletmeleri gezdiğimiz zaman biliyoruz ki işletmelerin
hiçbiri tek kuyu ile çalışmıyor. Bir tane belgeli kuyusu
varsa, işletme kapasitesi arttığı zaman içerisinde bir
tane daha açıyor. Açarken de yedekli açmak zorunda. Bir kuyuya bağlı olarak çalışamaz. Arıza, enerji
kesintisi vb durumlar için ikinci, üçüncü kuyunun da
faal olması gerekiyor. Kuyu sayısının fazlalığı bundan
kaynaklanıyor.
Mihrimah Belma Satır: Biraz evvel arkadaşımız
“belge vermiyorlar” dedi. O Konuyu biraz daha açabilir miyiz?
Ercüment İmmet: Sunumda da bahsettiğimiz gibi
2009 tarihinde yer altı suyu işletme sahası ilan edildi
ve nerede ne kadar su çekilebilir, nerede çekilemez
belirlendi. Dolayısıyla 2009 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararıyla Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve Babaeski
bölgelerindeki yeraltı suyunun çekilmesine izin verilmedi. Sanayicimiz kuyusunu açıyor, biz ceza kesiyoruz ve yasa gereği belge vermiyoruz. Kapasitenin
üzerinde bir su çekimi var zaten havzada. Biz belge
vermeye devam edersek kapasitenin çok üzerinde
su çekimine yol açacaktır.
Mihrimah Belma Satır: Anladığımız kadarıyla su
haddinden fazla çekiliyor ama sanayicinin de buna
ihtiyacı var.
Katılımcı: Biz sanayici olarak ülke ekonomisi için
çalışıyoruz. Sanayiciye bir altyapı yükü yüklenmiş.
Aslında devletin yapması gereken bir projeyi sanayicimiz yüklenmiş vaziyette. Devletin Hazine arazilerinde sanayici para ödeyerek arıtma yeri satın aldı,
üzerine arıtma tesisi yapılıyor. O arıtmalardan 20
kilometre tüneller yapılıp Türkiye’nin en büyük derin deşarj projesini de üstlenerek sanayici burada
iş yapmaya çalışıyor. Bir sürü işçimiz çalışıyor, bölgemiz gelişiyor, ama buradaki su sorunu başka bir
sorun. Eğer Meriç’ten su gelecekse makul fiyatlarla
su getirilip sanayiciye verilirse sanayici zaten yeraltından su çekmez. Bunun önüne geçilir. Ama bunların el birliği ile yapılması gerekir. Meriç’ten su getirilirken suyu yine sanayicinin üzerine yük yaparak;
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altyapılar gibi bir de bu suyu sanayicinin üzerine yük
yaptığımızda bu işin altından sanayici kalkamaz. Buradaki işletmelerin Türkiye’nin diğer bölgelerindeki
işletmelerle rekabet şansı kalmaz. Şu ana bile yok.
Mihrimah Belma Satır: O projede sizin yapmanız
gereken bir yatırımı devlet sizin adınıza yapıyor. Krediyi alıyor ama sizi de borçlandırıyor. Bu aslında iyi
bir sistem. Yatırım aslında size yapılan bir yatırım.
Neticede siz kazanacaksınız. Meriç ile ilgili konuda
da çalışma devam ediyor ama buradaki hassasiyeti anlıyorum. “Buradan bize bir bedel çıkmasın, bu
bir şekilde devlet imkanları ile yapılsın” istiyorsunuz.
Bunu da biz not ediyoruz.
Emre Güney: Velimeşe OSB Çevre Mühendisiyim.
Bölgedeki yer altı kuyuları ve su temini ile bizzat ilgilenmeye gayret ediyorum. Bölgemizden yola çıkarak Ergene genelinden bahsetmeye çalışacağım.
Bulunduğumuz OSB Türkiye’nin 13. Büyük OSB’si.
Halihazırda 186 firma, 15 inşaat, 16 da gayrifaal firma bulunmakta. Bizim bölgemizde toplamda 220

kuyu bulunuyor. Bunun 112 adedi belgeli durumda.
Biz 2013 Aralık ayında OSB ilan edildik. Öte yandan
Ergene Havzası Bakanlar Kurulu Kararıyla yeraltı
suyu kullanımına kapatıldı. Bir yandan kapalı havza,
su temini yok; öte yandan OSB ilan edilmişiz, sanayiciyi çağırıyoruz ama içmeye bile su veremiyoruz.
Bu çelişki buradaki sanayi parsellerinin dolması açısından büyük tezat yaratıyor. İstanbul’daki sanayi
tesislerinin iki seçenekleri var, genellikle İstanbul’u
boşaltıyorlar. Ya Sakarya tarafına gidecekler ya da
Çorlu tarafına gelecekler. Metrekare fiyatları Sakarya tarafında daha fazla olmasına rağmen orada su
olduğundan dolayı o tarafı tercih ediyorlar. Kurulduğumuzdan bu güne kadar yaklaşık 20 tesis bize gelmiştir. Şu anda doluluk oranımız yüzde 45 seviyesinde. Yani biz yüzde 55 boş olan yerler için sanayiciye
gelin diyoruz, ancak su yok. Yasal su kullanımına izin
verebilmek adına taşıma su ile izin veriyoruz ancak
herkes biliyor ki bir sanayi tesisi taşıma yoluyla su
temini sağlayamaz. Öte yandan çözüm de sunamı-

2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla
Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz ve
Babaeski bölgelerindeki yeraltı suyunun
çekilmesine izin verilmedi. Yasa gereği
belge vermiyoruz.

OSB ilan edilmişiz, sanayiciyi çağırıyoruz
ama içmeye bile su veremiyoruz.
Bu çelişki buradaki sanayi
parsellerinin dolması açısından
büyük tezat yaratıyor.

yoruz çünkü bir şebekemiz bulunmuyor. Mecburen
her gelen tesis yer altı kuyusunu açıyor. Biz de görevli olarak yeraltı kuyusunun açıldığını tespit ediyoruz,
DSİ Bölge Müdürlüğüne bildiriyoruz. Onlar de gerekli işlemi yapıyor ancak kuyuyu kapatamıyor. Kuyuyu kapatması demek fabrikayı kapatması demek.
Bu bağlamda büyük çelişki içerisinde. Öte yandan
konuşulduğu üzere Meriç’ten bir taşıma su projesi
mevcut. Bu taşıma suyun maliyeti metreküp başına
1 TL bile verilse bugün günlük 4-5 bin metreküp su
kullanan tesislerimiz var. Günde 5 bin litre su maliyeti yıllık milyon mertebesine çıktığından dolayı…
Bizim bölge genelinde hakim olan sektör tekstil sektörü. 186’da 101 adet tekstil sektörü var. Diğer sektörler de tekstil sektörünü destekleyici sektörler.
Mihrimah Belma Satır: Burada hem üretimin devam
etmesi hem istihdamın artması; sanayicinin de kar
ederek işini devam ettirmesi lazım. Burada kamu
otoritesi üzerine düşen görevi yapmak zorunda.
Ama bunu yaparken de devlet imkanları, ekonomik
şartlar, güvenlik vb. unsurları da dikkate almak zorunda. Bu bölge şanslısınız ki Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği bir bölge. Kendisi özellikle
Trakya ile ilgili konularda çok etkin. Ben notlarıma da
baktım, 2011’de ilk bir genelge yayınlanmış, onunla
birlikte burada hareketlenmiş. Yakın zamanda buraya bir ziyareti olacak. Tabii bu dönem biraz evvelki
toplantıda da söyledik. Bu bölge, Tekirdağ özellikle
çok şanslı. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Tekirdağ milletvekili. Diğer vekilleriniz, eskiden de öyleydi
ama idare olarak bilen vekiller. Eski vekiller bu konuda çok aktif. Bürokratlar konuya çok hakim. Sizler de
hakikaten Türkiye’nin en çok üreten sanayicilerinden
büyük bölümü burada. Dolayısıyla eksiklikler de inşallah giderilecektir.
Hüda Kaya: Merhaba arkadaşlar, misafirperverliğiniz ve ev sahipliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ben Hüda Kaya, HDP İstanbul Milletvekiliyim.
Meclis çalışmaları içerisinde bizim yönümüz hep
diğer tarafa dönük olduğundan dolayı Trakya sanki
hep geride kalmış, unutulmuş, ihmal edilmiş gibi hissettim şahsen. Sabahtan bu yana aldığımız bilgiler,
karşılaştığımız problemler; sanayicinin ayrı, tarım
ve ziraat ile uğraşanların sorunları ayrı. İşlilerin sıkıntısı, ayrı işsizlerin sıkıntısı ayrı. Özetlemek gerekirse kompleks bir krizle karşı karşıya olduğumuzu
düşünüyorum. Bir taraftan sanayici kendi sıkıntısı
içerisinde, onların gerçekten haklı sorunları var. Ama
bir taraftan da İstanbul’un boşaltılması gerekiyor,
sanayinin çevreye transferi yapılıyor. Buraya geldik-
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ten sonra fark ettim, Trakya’nın inanılmaz verimli bir
toprağı, tarım arazisi var. Sanayinin buralara teşvik
edilmesi öncelikle kriz noktasına gelmiş bir su problemini ortaya çıkarıyor; ikincisi de tarım alanlarının
kaybolması riski ile karşı karşıya kalıyoruz. Milyonlarca işsizimizin olduğu bir alanda istihdam tabii ki
çok önemli ama suyun tükendiği bir dünyada sadece Trakya değil söz konusu olan; bir insanlık krizi ile
karşı karşıya kalacağımızı ve hepimizin etkileneceğini biliyoruz. Ciddi ve disiplinli bir politikanın yürütülmesi gerekiyor. Bu krizin partisi olmaz. Bu bizim
ülkemizin, bizim insanımızın sorunu. Küresel bir kriz
aynı zamanda. Sadece Trakya’nın sorunu da değil.
Dolayısıyla burada atacağımız en ufak bilinçsiz bir
adım dünyanın başka coğrafyasını olumsuz etkileyebileceği gibi, orada atılacak olumsuz adımlar da bizi
olumsuz etkileyecektir. Partiler üstü bir mesele bu.
Dünyamızın, insanlığın sorunu. Yarın çocuklarımıza
susuz, havasız, yeşilliksiz bir dünya mı bırakacağız?
Takva kelimesi çok namaz kılma,, çok oruç tutmak
değil; erdemli olmak, sorumluluk bilincine sahip olmak demek. Sorumluluk bilincine sahip olmak ise
sadece kendi bir karış toprağımızı değil, başkasının
toprağını, geleceği ve gelecek nesilleri düşünmek
demektir. Trakya’nın bu sorunu, ülke sorununa dönüşmemeli. Ne sanayici mağdur olmalı ne de tarımla
uğraşanlar. Herkes, kimse mağdur olmadan ülkemizin selamete çıkmasını ister. Hep beraber gerçekten
empati yaparak, bir sorumluluk bilinci ile olaylara
yaklaşarak inşallah hayırlı çözümlere ulaşacağımızı
düşünüyorum. Takipçisi olacağız ve en iyi şekilde sonuçlanması için ben de üzerime düşeni yapacağım
inşallah.
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Mihrimah Belma Satır: Sayın vekilimizin söyledikleri çok değerli tabii ki ama burada öyle çok büyük bir kriz yok. Çevre duyarlığı ile sayın vekilim
biraz da duygusal olarak konuya girdi, iki gündür
de dinliyoruz, burada tarım ile sanayi arazileri
arasında istatistiki bilgileri biraz evvel verdiler.
Yüzde 3. Dediğiniz gibi verimli bir tarım arazisi var
ama burada tarım yaparken de sağlıklı sulama
yapılması gerekiyor. Hem arıtmadan gelen suyun
sağlıklı olması lazım, hem doğal kaynakların iyi
değerlendirilmesi lazım. Bu bölgede Allah’a çok
şükür böyle bir kriz yok. Sakın sanayiciler böyle
düşünüp “aman yatırım yapmayalım” demeyin,
sizler bizim için çok değerlisiniz. Tabii ki biraz uzağı görmek lazım.
Konya’da obrukları da inceledik. Oranın toprak yapısı ile buranınki farklı. Fakat böyle bir kriz var. Bu doğa
olayı her bölgede olabilir. Ama bunu tetikleyen şeyler var; kuyuların çok fazla açılması, bilinçsiz açılması, yer altı sularının çekilmesi. Mümkün olduğu kadar
bu yer altı sularını daha akılla yönetmemiz lazım.
Buradaki amacımız bu: Kötü örnekleri görüp olabileceklerin önüne geçmek. Yoksa tabii ki yatırımcılar
çok değerli. Özellikle sayın vekilim bu bölgenin yatırımcıları her zaman taşın altına elini koyan ve üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiren yatırımcılar.
O anlamda bir sıkıntı yok.
Hüda Kaya: Sevgili başkanım meseleye açıklık getireyim, kriz derken kişiler veya kurumlar arası değil,
küresel bir sorundan bahsettim. İklim değişikliği,
çölleşme riski, susuzluk riski, bunların hepsi insanlık
krizi… Sorumluluk bilinci çerçevesini onun için çizdim. Yoksa Trakya’ya ait bir problem değil bu.

Mihrimah Belma Satır: Allah’a çok şükür Trakya’da
öyle bir durum yok. Ama ilerleyen zamanlarda olmaması için de elimizdeki kaynakları düzgün kullanmalıyız diyelim.
Katılımcı: Sayın Vekilim burada iki unsur söz konusu. Devlet tabii ki çevrenin korunmasını istiyor, sanayici de haklı olarak rekabet ortamının korunmasını
istiyor.
Mihrimah Belma Satır: Bugün örnek olarak gösterilen ülkelerde kamu, özel sektör ve üçüncü sektör dediğimiz yapılar bir arada olduğu zaman ilerleme çok
daha çabuk oluyor. Burada önemli olan iletişimi kurmak. Bu iletişimi de ancak insanlarla kurabilirsiniz,
vekilinizle, belediye başkanınızla, OSB Başkanınızla...
Salih Dal: Biz herhangi bir bakanlık adına değil, millet adına buradayız. Burada beni çok sevindiren bir
şey gördüm, onu da belirtmek istedim. Devlet, sanayici ve halk çok güzel bir işbirliği içerisindeler. Burada iki sorun var. Birincisi yer altı sularının gelecekte
oluşturacağı tehlike, ikincisi de kullanılan suların atık
olarak çevreye vereceği zarar. Bu iki sorunu tespit
etmek amacıyla geldik. Atık su konusunda projelerin
zaten sonuna gelinmiş durumda. Bunların masrafı
da sanayici tarafından yapılmış. Ama devlet sizi çok
düşük faizle ve uzun vadeli borçlandırmış. Bu bir işbirliğidir. Bundan dolayı da bu bölgedeki sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Şimdi size şunu soracağım,
Meriç nehrinden su getirmek evet maliyetli. Peki,
bölgede GES ve HES projeleri ile ilgili bir proje yapıldı
mı? Çünkü yakında çıkan bir yasa ile Türkiye’de toplamda 700 megabayt güneş enerjisi projesini zaman
aşımından dolayı alan firmalar yapamadılar. Biz onlara tekrar bir süre uzatımı verdik.

Katılımcı: Sayın vekilim zamanında bu tesisler inşa
edilirken güneş enerjisine uygun inşa edilmedikleri
için şu anda çok daha karlı olduğu halde bu sistemleri kurmamız mümkün değil. Fabrikaların fiziki yapısı
buna uygun değil.
Katılımcı: Buranın sanayicisi aslında çok bilinçli bir
sanayici. Ülke menfaati ne gerektiriyorsa yapıyor zaten. Güneş enerjisi de rüzgar enerjisi de var. Şimdi
yeraltı sularından bahsediyoruz, sanayici taşın altına elini koysun ama sanayici öyle bir koydu ki, biz
Çerkezköy OSB olarak bir baraj yapıyoruz ve bedeli
de sayın müdürümün belirttiği gibi 100 milyon lira.
Şimdi devletin yapması gereken bir altyapı söz konusu. Ergene nehrinden su getirilmesi sanayicinin kaldırabileceği bir proje değil. Biz sanayiciler olarak bu
projeyi projelendirdik, ve proje parasını da ödedik.
Ama yapımını da dedik ki buyurun.
Katılımcı: Sulardan konuştuk, yeraltı suyu, atıksu... Türkiye’nin öncelikle su yasasını bir an önce
çıkarması gerekiyor. Tabii, su hayati bir meta dola-
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yısıyla kuruşlandırmaya gidilmemek görüşü hakim
ancak belki sanayiciler bana, ben bölge müdürüyüm, belki bana [sitayişte] bulunabilirler ancak
değeri olmayan şey hovardaca kullanılır. Bunun
behemehal yapılması lazım. İkincisi, Meriç’ten su
getirilecek, bunun da bir bedeli olacak. Öte yandan sınırötesi bir sudur, başka sorunlar çıkabilir.
Müdür bey bahsetti birtakım barajlar var belki oralardan da gelebilir. Ancak burada boş araziler var,
arkadaşlarım diyorlar ki bu arazilere sanayi kuruluşlarının gelmesi lazım. Gelen kuruluşlar hepsi bu
şekilde su tüketen kuruluşlar değil. Şu anda ne kadar su tüketildiğini bilmiyoruz. Öncelikle bu veriye
ulaşmamız lazım. 2006 yılında Çerkezköy OSB’de
firma sayısı 146, yıllık tüketilen su miktarı yaklaşık
28 milyon metreküptü. Bugün 252 firmamız var,
tüketilen su miktarı 27 milyon metreküp. Burada
ne oldu, Yönetim Kurulu bir irade gösterdi, tekstil
firmalarımızı onların açısından da denetim altına
aldı. Buradan başlamamız lazım. Öncelikle su yasası ve kullanılan suya bir kriter getirilmesi lazım.
Bir de veriye ulaşılabilmesi lazım. İstanbul milletvekilisiniz, yıllar önce İSKİ bir çalışma yaptı, kaçak
kuyuların tespiti kolay değil.
Katılımcı: Yasaklı sanayilere izin verilmiyor ama velev ki verilse, herhangi bir işletme yatırım yapacağı
zaman ÇED Raporu alması lazım. O zaman da suyu
nereden alacaksınız diye soruluyor. Yer altı suyu kapalı olduğu için ÇED’ini alamıyor. Bizim sorunumuzu
aktarayım. Biz 25 bin metreküplük arıtma yaptık. Şu
anda üç tesisi oraya bağladık, işletmeye çalışıyoruz.
En fazla 4 bin metreküp su gidiyor. Bu 30 milyonluk
arıtmayı bizler ödüyoruz. İşletme maliyetini de üç
tesis üstleniyor. Yeni yatırımcı gelmediği sürece biz
3-5 yatırımcı bu arıtmayı ödeyeceğiz. Tek kurtuluş
Meriç’ten su gelmesi.
Katılımcı: Türkiye’de ilk olarak kurulan sekiz ıslah
OSB’den biriyiz. Kurulma nedenimiz Ergene Nehrinin temizlenmesi için gündeme gelen EHKEP projesi.
Biz sıfırdan kurulan bir OSB olsaydık Devlet bize bir
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su tahsis edecekti, Biz de bu suları gelen sanayiciye paylaştırabilecektik. Bizim ne kadar su kullanacağımız belli, arıtmalar buna göre yapıldı ama bize
yapılmış bir su tahsisi yok. DSİ bize normal bir OSB
gibi su tahsisi yaparsa, hem yeni gelen sanayicilere
yardımcı olabiliriz. Su kullanımı Çerkezköy OSB’de olduğu gibi çok iyi bir şekilde organize edebileceğimizi
düşünüyorum.
Mehmet Elverdi: Burada önemli konu şu, su tahsisini biz yapmayınca herhangi bir tesis su kullanımı az
da olsa ilk gün yaptığı şey kaçak bir kuyu açmak. Su
tahsisi bizde olursa en azından onu önleme şansımız
olacak. Sen kaçak kuyu açma, biz sana su vereceğiz,
diyebileceğiz.
Katılımcı: Burada bir yanlış anlama olmasın, bize
de ekstra bir tahsis verilmedi. Buradaki kuyulara verilmiş ruhsatlar var. Kaçak olanlar hariç o ruhsatlar
toparlandı. Suyunuz bu kadar dendi. Şebeke yapacaklar ve denetim altına alacaklar.
Mihrimah Belma Satır: Siz yapabilir misiniz böyle
bir şey?
Emre Güney: Evet efendim. Bizim halihazırda 73 bin
metreküp ruhsatlı kuyumuz var. Bizim ihtiyacımız
90 bin metreküp. Ancak gayrıfaal su da var. Bunları
topladığımızda bu miktarı yönetebilir hale geliyoruz.
Bununla ilgili olarak da DSİ Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz devam ediyor.
Katılımcı: Bu yer altı sularının seviyesindeki düşüş
her sene ne hızda ilerliyor? Bir de bu çekmenin bir
limiti vardır diye düşünüyorum, nereye kadar çekilebilir:
Ercüment İmmet: Ne zaman ekonomik olmazsa o
zamana kadar çekilebilir. Birincisi enerji maliyetlerinin artması ikincisi de çekilen suyun kalitesinin düşmesi. Miktarın dışında bir de kalite sorunumuz var
çünkü artık fosil su dediğimiz yaşlı suları da çekmeye
başlayacağız. Fosil suların kimyasalı biraz daha değişik.
Katılımcı: Buradaki bir diğer sıkıntı da deniz seviyesinin altına inilmesi. Her iki tarafımız deniz. Bu daha
ince İzmir havzasında da yaşanmıştır. Tuzlu su havzaya girerse suyu değil havzayı da unutmak zorunda
kalırız.
Katılımcı: Sayın başkanım Seymen ile Ereğli arası 10
km’dir. Seymen’deki kuyulardan tatlı su çıkmakla beraber, Ereğli’de vurduğumuz bütün kuyulardan tuzlu
su çıkıyor.
Mihrimah Belma Satır: katılımcılara çok teşekkür
ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Katkı ve önerilerinizi de bekliyoruz.

VELİMEŞE OSB
KONFERANS
SALONU

80 kişi kapasiteli konferans salonumuz, en dolu olduğu
anda bile katılımcıların rahatını sağlayacak havalandırma
ve ısıtma tertibatı ile donatıldı.
Son teknoloji ürünü ses sistemi ve projeksiyon makinesi
ile her türlü sunum ve toplantı ihtiyaçlarınıza cevap
verebilecek salonumuzdan faydalanmak isteyen
üyelerimiz OSB yönetimine başvurabilirler.

EKONOMİ

İHRACATIN ANA PLANI ÇİZİLDİ

HEDEFTE 17 ÜLKE 5 SEKTÖR VAR

Türkiye’yi 2023 yılı ihracat hedefine taşıyacak yeni yol haritası açıklandı.
Teknolojinin öne çıktığı İhracat Ana Planı, 5 sektör ve 17 hedef ülkeye
odaklanacak. 4 yıllık plan pazar ve ürün çeşitlendirmeyi, orta ileri ve yüksek
teknolojili ihracatın artırılmasını, ihracatçının dünya pazarlarına aracısız
erişmesini sağlamayı amaçlıyor.

T

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracat Ana
Planı'nı açıkladı. Pekcan, İhracat Ana Planı'nı
hazırlarken Kalkınma Planı hedeflerini dikkate
alarak, 226,6 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini
söyledi. Asıl hedefin, dünyadaki ticaret savaşları ve
teknolojik dönüşümleri de yakından takip ederek bu
hedefin de üzerine çıkabilmek olduğuna işaret eden
Pekcan, şunları kaydetti: "Oluşturduğumuz bu plan
kapsamında, sürdürülebilir bir ihracat anlayışını
hedefliyoruz. Bakanlığımızca ilgili paydaşların katılımıyla yapılan titiz çalışmalar sonucunda 17 hedef
ülke seçtik. Bu ülkeleri seçerken, ülkelerin Dünya
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'ndan yüzde 60 pay almasını, dünya ithalatının yüzde 43,7'sini gerçekleştirdiklerini ve ülkemiz ihracatından da yüzde 25,2 pay
aldıklarını dikkate aldık.
Bu ülkeleri sırasıyla, ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas,
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Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere,
Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili olarak belirledik. Buna ilaveten makine,
otomotiv, elektrik-elektronik, kimya ve gıda endüstrisi olmak üzere 5 hedef sektör seçtik. ."
Pekcan, İhracat Ana Planı’nın başta bilişim ve yapay zeka alanındaki küresel dönüşüm olmak üzere
küresel ekonomideki büyük dönüşümü, eğitimli ve
küresel becerilerle donanmış bir dış ticaret ailesini,
kısacası çağımızın "başarı anahtarlarını" yakalamak
ve Türkiye’ye sunmak üzere hazırlanmış bir plan olduğunu aktardı.
"Hedef ülkelerde payımızı iki katına çıkaracağız"
Plan kapsamında seçilen 17 hedef ülkeye işaret eden
Pekcan, 'Hedef ülke, hedef sektör' yaklaşımı ile hedef ülkelerin ithalatından Türkiye'nin aldığı payı iki

katına çıkarma hedefinde olduklarını dile getirdi.
Bakan Pekcan, tekstil ve hazır giyimin dünya ihracatından aldığı payın yüzde 4,4, Türkiye ihracatındaki
payının ise yüzde 17 olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi: "Otomotiv sektörünün dünya ihracatında
payı yüzde 12,2 iken, Türkiye ihracatında otomotiv
sektörünün payının yüzde 15,2 olduğunu görüyoruz.
Makine sektörünün dünya ihracatında payı yüzde
12,5 iken, Türkiye'nin ihracatında bu sektörün payı
yüzde 14,2. Yine dünya ihracatında kimya sanayi
ürünlerinin payı yüzde 11,2 iken Türkiye'nin ihracatında bu pay yüzde 6, kimya sektöründe ihracat
artışına ihtiyacımız var. Bundan da önemlisi, dünya
ihracatında yazılım ve bilişimin payı yüzde 10,5 ama
Türkiye'nin oranı yüzde 1,3. Hedefimiz dünyadaki
sektörel trendleri yakalamak ve bu sektörlerde başarılı ihracatçı ülke olmak."
Bakan Pekcan ayrıca ihracatçıya ilave devlet desteği
de sağlanacağına işaret ederek, "İhracat Ana Planı
ile getirdiğimiz hedef ülke ve hedef sektörler için ilave devlet desteklerimiz var. Buradaki desteklerimizi
yüzde 5 artırıyoruz. Böylelikle bütün bu programlarımızla hedef ülke ve sektörlerde fuar katılım desteğini, Sektörel Ticaret Heyeti Desteğini, Yurtdışı Birim
Marka Tescil ve Tanıtım Desteğini de artırıyoruz.
Tüm bu programlarımızda bizleri destekleyen Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a buradan ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
"Neden ihracatçı olmadıklarını belirliyoruz"
Brexit sürecinden ihracatçıların zarar görmemesi adına İngiltere ile beraber ticaret çalışma grubu
oluşturduklarını aktaran Pekcan, STK’ları ve özel
sektör temsilcilerini de yurt dışı paydaşları ile birlikte çalışmalarına aktif şekilde destek vermeleri için
teşvik ettiklerini anlattı. İhracat seferberliğini tabana
yaymak amacıyla Türkiye Kadın ve Genç Girişimciler
ağını kurduklarını dile getiren Pekcan, bilgi ve eğitim
ihtiyaçlarını karşılamak üzere İhracat Akademisi'ni
kuracaklarını söyledi.
Melek Yatırımcı Ağı'nı da kuracaklarını dile getiren
Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halihazırda ihracat yapmayan firmalarımızı ihracatçı yapmak için
bir hamle daha gerçekleştiriyoruz. Bu hamlemizde
il bazında çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 3 pilot ilde
başladık. Bu sene 16 ile daha sonra 81 ile çıkarmayı
planlıyoruz. Neden ihracatçı olmadıklarının tespitini yapıyoruz. Bu firmalarımızın yanındayız. TİM ve
TOBB öncülüğünde İhracat Destek Ofisleri kuruyoruz. Önümüzdeki ay 55.'sinin açılışını yapacağız.”

PLANIN OMURGASI DİJİTALLEŞME

Akıllı İhracat Platformu
Yıl sonuna kadar uygulamaya konulacak olan 3 aşamalı
proje 6, 12 ve 18 ayda tamamlanacak. Herhangi bir
ürün üreten ve ihraç etmek isteyen işletmeler, platforma
girdiklerinde o ürünü hangi ülkeye satabileceklerini, o
ülkenin pazar durumunu, desteklerini, gümrük ve diğer
uygulamalarını görebilecek. Firmalar portala bilgilerini
yükleyerek potansiyel alıcılara ulaşabilecek. Portal sürekli
güncellenecek. Bu platform içerisinde firmalara 7 gün 24
saat hizmet verecek bir chatbot da yer alacak.
Müşavirler ile Video Konferans
Ticaret müşavirlikleri online olarak iletişime açılacak ve
ticaret müşavirleri ağı genişletilecek. İhracatçılar 110
ülkede 163 merkezde faaliyette olan dış ticaret ağına
erişebilecek. Ticaret müşavirleri ve ihracatçı firmaların
katılımıyla düzenlenecek video konferanslarla ihracatçılar
sorularını ve sorunlarını ticaret müşavirlerine yüz yüze
iletebilecek. "Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi"nin
oluşturulması çalışmalarına başlandı.
Dış Ticaret Liseleri
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje ile Dış Ticaret
Meslek Liseleri projesini hayata geçirilecek. Hedef olarak
belirlenen coğrafyalara yönelik Rusça, Çince, Japonca,
İspanyolca ve Portekizce dillerinde eğitim veren bu
liselerde ülkemizin ihtiyacı olan donanımlı kadroları
yetiştirilecek.
Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi
Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacak.
Türkiye'nin iç ve dış ticaretteki bütün verilerini
ulaşılabilir ve güvenli bir şekilde bu merkezde toplanacak.
Firmalarımızın devlet desteklerinden hızlı ve etkin
yararlanmalarını sağlayacak olan sistem ile dijitalleşen
gümrüklerde hızlı, kolay ve güvenli uygulamalar devreye
sokulacak.
Dijital İhracatçı kimliği
Bütün ihracatçı firmalar için bir dijital kimlik
oluşturulacak. Böylece şirketleri daha yakından tanıyarak
sadece onlara özel çözümler üretmek mümkün olacak.
Ayrıca Blockchain (Blok zincir) teknolojisi ihracatta
kullanılmaya başlanacak.
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2018’DE 4 YENİ OSB KURULUŞU TAMAMLANDI

RAKAMLARLA OSB’LER

OSB'LERDE HEDEF 800 BİN İSTİHDAM

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA
12,18 METREKARE OSB DÜŞÜYOR

Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde bulunan tüm sanayi
parsellerinde üretime geçilmesiyle istihdam yaklaşık 800 bin artışla 2,5 milyon
kişiye ulaşacak.

Türkiye’deki 327 OSB’nin toplam yüzölçümü 102 milyon 443 bin 81 hektar,
yani yaklaşık bir milyar 25 milyon metrekare civarında. Bu alanı ülkemizin
toplam nüfusuna göre değerlendirdiğimizde kişi başına 12,18 m2 nitelikli
sanayi arsası düşmektedir.

EN BÜYÜK OSB ALANINA SAHİP İLK 10 İLİMİZ
5.486
(13 OSB)

4.031

TEKİRDAĞ

(14 OSB)

KOCAELİ

4.678
(18 OSB)

BURSA

3.417

6.457
(13 OSB)

ANKARA

(3 OSB)

ESKİŞEHİR

3.396

4.338

(9 OSB)

Afyonkarahİsar

(13 OSB)

İZMİR

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan elde edilen bilgilere göre,
kalkınmanın önemli unsurlarından olan
OSB'ler, bulundukları illerin sanayisinin gelişimini
sağlarken istihdamın artmasına da katkı veriyor.
Türkiye'de planlı kalkınma döneminin başladığı
1960'lı yıllardan bu yana OSB ve sanayi siteleriyle
az gelişmiş bölgelerde de sanayinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Geçen yıl 3'ü ihtisas OSB olmak
üzere toplam 4 OSB'nin kuruluşu tamamlanarak,
tüzel kişiliğe kavuşturuldu. Böylece Türkiye genelindeki OSB sayısı 312'ye yükseldi.
Toplam 185 OSB projesine kredi desteği
OSB'lerde 50 bin 528 parselde üretim gerçekleşirken, bu bölgelerde istihdam edilenlerin sayısı
geçen yıl itibarıyla 1 milyon 727 bin 325 kişi oldu.
Türkiye genelindeki OSB'lerin tüm parsellerinde
üretimin başlamasıyla bu bölgelerdeki istihdamın
ise yaklaşık 800 bin artışla 2 milyon 500 bin kişiye ulaşması öngörüldü. Bakanlık tarafından, kredi
desteğiyle 1962 yılından geçen yılın sonuna kadar
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(3 OSB)

Kayserİ

(9 OSB)

KONYA

5.078

32 bin 336 hektar büyüklüğünde 185 OSB'ye yönelik başta alan genişletme olmak üzere çeşitli
projeler geliştirildi. Bu kapsamda, yol, içme suyu,
kanalizasyon gibi altyapı çalışmaları tamamlanan
OSB'ler sanayicinin hizmetine sunuldu.
Sanayi sitelerinin sayısı 476'ya ulaştı
Bu arada, daha çok tamirat ve imalatla uğraşan
küçük işletmelerin yer aldığı, altyapı hizmetleriyle
idare binası, çırak okulu, satış dükkanı gibi sosyal
kurumlarla donatılmış iş yeri toplulukları olan sanayi sitelerine yönelik çalışmalar da devam etti.
Çarpık sanayileşmenin önlenmesi ve sanayi yapılaşmalarının disipline edilmesi amacıyla oluşturulan sanayi sitelerinin sayısı geçen yıl itibarıyla
476'ya ulaştı. Bu sitelerdeki 95 bin 202 iş yerinde
de yaklaşık 476 bin kişiye daha sağlıklı şartlarda
çalışma imkanı sağlandı.
Bakanlığın 2018 yatırım programında ise 40 sanayi sitesi projesi yer aldı. Geçen yıl 4 sanayi sitesi
projesi tamamlanarak küçük sanayicinin hizmetine sunuldu.

3.415

3.724

(5 OSB)

GAZİANTEP

KİŞİ BAŞINA EN ÇOK OSB ALANINDA İLK 10 İLİMİZ
58,49

TEKİRDAĞ

57,34

55,15

YALOVA

ÇANKIRI

66,87

34,87

BİLECİK

29,84

Kütahya

4.338
(13 OSB)

KIRKLARELİ

41,33

ESKİŞEHİR

47,86

Afyonkarahİsar

İZMİR

42,28

KARAMAN

122,77
KİLİS

43

TEŞVİK

ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİNE

SAĞLANAN
TEŞVİKLER

Rorro omnihil earumqui sae plabore
ni volum vellitiorem. La nusdae es
aut unt quam eatiis idel ma quae con
evelestio intore aut unturit elende
modi blaut ra core nonseque.

KODU
A
B
C
D
E

TEŞVİK KALEMLERİ
Kredi ve Kredi Faiz Desteği
Emlak Vergisi Muafiyeti
Kurumlar Vergisi Muafiyeti
KDV İstisnası
Damga Vergisi İstisnası

OSB TÜZEL KİŞİLİĞİ
Var
Var
Var
Var
Var

F

TRT Payı İstisnası

Yok

G

Harç İstisnası
Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek
Hizmet Bedeli İndirimi
Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanma
İndirimli Arsa Tahsisi

Var

OSB İÇİNDEKİ FİRMA
Yok
Var
Yok
Yok
Var
Var (Sanayi sicil belgesine sahip
bütün sanayi işletmeleri)
Var

%75

%75

Yok
Yok

Var
Var

H
I
İ

A / KREDİ VE KREDİ FAİZ DESTEĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri
için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek
projelerin tamamına kadar olan kısmı kredi ile
desteklenebilmekte ve organize sanayi bölgelerine iç ve dış kaynaklardan kullanacakları krediler
için belirlediği miktarlarda kredi faiz desteği verilebilmektedir.
Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 14’üncü maddesine
göre kullandırılan kredinin faiz oranları ve geri
ödeme şartları Tekirdağ’ın da aralarında bulunduğu normal yöreler için yıllık yüzde 2; geri
Ödeme süresi ise 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl
olarak belirlenmiştir.

laması durumunda; anapara borç taksitleri yılda
bir olmak üzere toplam 4 defa ertelenebilmekte,
faiz borçları ise anapara borç taksitleri ödenmesi kaydıyla kredi hesabına ilave edilebilmektedir.
Burada, bir önceki kısımda bahsedilen uygun geri
ödeme sürelerine ve faiz oranlarına ilave olarak
koşulların oluşması halinde OSB’lere borçlarını
erteleme imkanı getirilmektedir.

Kredi borç taksitlerinin ertelenmesi
İlgili mevzuat: ORGANİZE Sanayi Bölgeleri ve
Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar’ın 16’ncı maddesine göre arsa satma
durumuna gelmeyen ya da borcunu karşılayabilecek miktarda arsa satma durumuna gelmeyen
OSB’lerde kredi anapara borç taksitleri, kredi kullanan OSB’ler itfa dönemlerinde tahakkuk eden
borçlarını ödeyemeyeceğini ilgili belgelerle ispat-
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TEŞVİK

D / KDV İSTİSNASI

E / DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

4369 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesi ile 3065 sayılı
KDV Kanununun 17’nci maddesi 4’üncü fıkrasına
eklenen (k) bendine göre Organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi
işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı
Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar”
başlığı altındaki 53’üncü fıkraya göre organize sanayi bölgelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden istisnadır.

F / TRT PAYI İSTİSNASI
3093 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin (c) fıkrasına göre sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışından TRT
payı alınmaz.

B / EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ

C / KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4’üncü maddesinin (m) fıkrasına göre Organize sanayi bölgelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaftır.
Aynı Kanunun 15’inci maddesi (d) fıkrasına göre
ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu
bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi (sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar)
arazi vergisinden muaftır. Bu muaflıktan yararlanmak için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe
yılı içinde bildirilmesi şarttır. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet bildirimin yapıldığı yılı
takip eden bütçe yılından muteber olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar
geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4’üncü
maddesinin (n) bendi gereğince Organize sanayi
bölgelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda
faaliyette bulunanların; arsa, elektrik, gaz, buhar
ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
elde edeceği gelirleri Kurumlar Vergisi’nden muaftır.
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G / HARÇ İSTİSNASI
5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun
59’uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre
Organize sanayi bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi
nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve
üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir
ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemlerinden
alınan harçtan istisnadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci
maddesine göre ise Organize Sanayi Bölgelerinde
yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı
Kullanma İzni Harcı’ndan müstesnadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci
maddesine göre, belediye sınırları ve mücavir
alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan
veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemlerinde teşvik belgesine haiz olan
organize sanayi bölgeleri Parselasyon Harcı’ndan
müstesnadır.
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1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla

H / YAPI DENETİM KURULUŞLARINA
ÖDENECEK HİZMET BEDELİ İNDİRİMİ
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5’inci
maddesinin beşinci fıkrası gereğince yapı denetim
kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli Organize
Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan
tüm yapılar için %75 indirimli uygulanır.

I / BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN
YARARLANMA
15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 18’inci maddesine göre; Yatırımın organize sanayi bölgesinde
(OSB) gerçekleştirilmesi durumunda;
- Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen
yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren
hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin
bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu
desteklerden yararlanabilir.
- Söz konusu madde kapsamında 6. bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için ise sigor-
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ta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli
olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına
beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Söz konusu Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik
gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak 6 bölgeye
ayrılmıştır. Karar doğrultusunda, teşvik bölgelerine göre iller tabloda gösterilmiştir.
Teşviklerden yararlanmanın temel şartları
- Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite: Kararın
5’inci maddesine göre yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım
tutarının; 1. ve 2. bölgelerde bir milyon Türk Lirası,
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde ise beş yüz bin Türk Lirası
olması gerekir. Ancak, desteklerden yararlanacak
yatırımların varsa 8’inci maddede veya ekli listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir.

2. Bölge
Adana
Aydın
Bolu
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kırklareli
Konya
Sakarya
Tekirdağ
Yalova

3. Bölge
Balıkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uşak
Zonguldak

- Müracaat: Kararın 6’ncı maddesine göre teşvik
belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek bilgi
ve belgelerle Ekonomi Bakanlığına yapılır. Ancak,
genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve
sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.
- Teşvik belgesi düzenlenmesi: Kararın 7’nci
maddesine göre yatırımların Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için,
makroekonomik programlar ve arz-talep dengesi
dikkate alınarak yapılacak sektörel, malî ve teknik
değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun
görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.

4. Bölge
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas

5. Bölge
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

6. Bölge
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van

İ / İNDİRİMLİ ARSA TAHSİSİ
OSB’lerde, OSB tarafından Müteşebbis Heyet
Kararı veya Genel Kurul Kararı alınması halinde
14/05/2018 tarihli ve 2018/11773 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin 01/11/2018 tarihli ve 300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen oranlarda arsa tahsisi
yapılabilmektedir. Bu durumda illerin gelişmişlik
kademesine göre indirim oranları şöyledir;
- Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz,
- İkinci kademe gelişmiş ilçelerde % 60 indirimli,
- Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde % 80 indirimli,
- Dördüncü beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde % 100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nun Ek 3’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Organize Sanayi Bölgelerine birinci kademe uygulanır.
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OSBÜK VE TEPAV BİRLİKTE HAZIRLADI

OSB’LER İÇİN YENİ PROGRAM DEVREDE

OSBÜK veTEPAV, OSB’lerin ihtiyaçlarını analiz ederek yeni nesil OSB’ler için bir program
hazırladı. Halen faaliyette olan 234 aktif OSB’yi 4 ayrı kategoride değerlendiren
program, her kategorinin ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretme amacında.

Y

aklaşık 2 milyon kişiye sağladığı istihdamla
Türkiye imalat sanayinin can damarları olan
organize sanayi bölgeleri (OSB) için yeni bir
program devreye giriyor. Programın temelini, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) birlikte hazırladığı “Mevcut OSB’lerin İhtiyaçlarının Analizi ve Yeni Nesil OSB’ler” başlıklı raporu
oluşturuyor. Rapora göre Türkiye’de halen faaliyette bulunan 234 aktif OSB 4 ayrı kategoride değerlendiriliyor. Böylece her OSB’nin, içinde bulunduğu
kategorinin ihtiyaçları doğrultusunda sorunlarına
çözüm üretmesi hedefleniyor.
Kategorilerin belirlenmesinde iki unsur baz alındı;
yer seçimi ve performans. Buna göre yer seçimi uygun olmayan ve performansının düşük olduğu belirlenen birinci kategorideki OSB’ler için hedef olarak

1. Kategori
2. Kategori
3. Kategori
4. Kategori
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Yer seçimi uygunsuz, düşük performanslı
Yer seçimi uygun, düşük performanslı
Yer seçimi uygunsuz, yüksek performanslı
Yer seçimi uygun, yüksek performanslı

bölgesel yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefi belirlendi. Bu kategoride yer alan OSB sayısı 77 oldu.
İkinci kategoride yer alan ve yer seçimi uygun olmasına rağmen performansı düşük kalan 38 OSB içinse
yeni yönetim modeli arayışı öne çıktı. Üçüncü kategoride yer alan ve yer seçiminin uygun olmamasına
karşın yüksek performans sergilemeyi başaran 39
OSB içinse altyapının iyileştirilmesi öncelikli hedef
olarak belirlendi. Hem yer seçiminde hem de performansta olumlu not alan 80 OSB ise “yeni nesil”
olarak niteleniyor. Tematik ve sektörel uzmanlaşma
hedefi belirlenen bu 80 OSB’nin, teknoloji transfer
ofisi, dijital dönüşüm merkezi, endüstriyel simbiyoz
uygulamaları, kümelenme projeleri ve ortak kullanım merkezlerinin yanı sıra meslek yüksek okulları
ve meslek liseleri ile Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu atılım için öncülük edeceği vurgulanıyor.

Bölgesel yatırım ortamını geliştirme
Yeni yönetim modeline geçiş
Altyapı geliştirme
Tematik ve sektörel uzmanlaşma

77
38
39
80
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TEKNOLOJİK
DÖNÜŞÜM İÇİN

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) birlikte
yürüttüğü “OSB'lerde Teknoloji Geliştirme
Projesi” kapsamında, Doç. Dr. Mehmet Cansız, Dr.
Zeynep Kurnaz ve Esen Çağlar tarafından “2023'e
Doğru Türkiye'de OSB'lerin Dönüşümü” raporu
hazırlandı. Dokuz ildeki 12 OSB'de gerçekleştirilen
293 görüşme sonucu hazırlanan rapora göre, firmalar genel itibarıyla OSB'lerin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirirken, özellikle
yüksek kaliteli altyapı ve öngörülebilir yatırım ortamı gibi unsurlardan dolayı OSB'leri tercih ediyor.
Görüşülen firmaların yüzde 77'si OSB'lerin firmanın verimliliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu
düşünürken, yüzde 71'i bugün aynı yatırımı yapacak olsa yine OSB'yi seçeceğini ifade ediyor. Öte
yandan, görüşülen sanayicilerin sadece yüzde 17'si
OSB'lerin firmalarının yenilikçiliğini etkilediğini belirtiyor, bu da bölgelerin yenilikçilik konusundaki etkilerinin beklenen düzeyde olmadığını gösteriyor.

“YENİ NESİL
OSB”MODELİ

Sanayi Bakanlığı’nın UNDP ile
hazırladığı raporda OSB’ler için
yol haritası hazırlandı. “2023’e
Doğru Türkiye’de Organize Sanayi
Bölgeleri’nin Dönüşümü” başlıklı
raporda OSB’lerin ileri teknolojili üretim
gerçekleştirebilmesi için iki model
öneriliyor.

52

OSB’ler verimlilik odaklı
Rapora göre, OSB'lerin verimliliğe yönelik etkilerinin yüksek, yenilikçilik üzerindeki etkilerinin ise
düşük olması, Türkiye'nin verimliliğe dayalı ekonomiden yenilikçiliğe dayalı ekonomiye geçerken
OSB'lerin de sunduğu hizmetlerin güncellenmesinin önemine işaret ediyor.
Firmaların yenilikçiliğinin artırılmasında, OSB'ler
içinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin kurulması
ve işletilmesi, dijitalleşme ve sanayi 4.0 konusunda
kapasite artırıcı programlar düzenlenmesi ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetler önem taşıyor. Rapor, firmaların yenilikçilik ihtiyaçlarını karşılama ve OSB'lerin bu alandaki
katkısını artırmaya yönelik çözüm önerileri de sunuyor. OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların yenilik kapasitesine odaklanacak yeni yapıların kurulabileceği önerisi getirilen raporda, sunulan bir diğer

öneri ise "Sanayi ve Teknoloji Kentleri" olarak da
adlandırılabilecek çok işlevli yeni nesil bölgelerin
kurgulanması ve yönetilmesi olarak öne çıkıyor. Raporda, firmaların sorunlarına çözüm yaratabilmek,
daha katma değerli ürün üretmelerini destekleyebilmek, OSB’lerin de teknoloji ekosisteminde daha
fazla yer edinebilmeleri için yapılan tüm bu çalışmalarla ilgili iki model önerisi getiriliyor. İlk model;
seçilecek bazı OSB’lerde uygulanabilecekken, ikinci
model ise gerektirdiği kaynak ve hedef kitlesi göz
önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin yüksek
katma değerli ürün üretme potansiyeli ve kentsel
yaşam kalitesi en yüksek bölgelerinde uygulanabilir bir model olarak öneriliyor.
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sindeki firmalara farklı şekillerde hizmet götürebilme arayışıyla, yerelde farklı kurumlarla iş birlikleri
yaparak benzer yapıları kurmaya çalıştıkları görülmekte. Gebze OSB’deki GOSB Teknopark, Konya
OSB’deki Innopark, ASO 1. OSB’deki KOBİ Yetkinlik
ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Bursa Demirtaş OSB’deki BUTEKOM, TOSB’daki OTAM
Test Merkezi bu yapılara örnek olarak verilebilir.
Ancak etki değerlendirme sonuçlarından da anlaşılabileceği üzere, bugün bu yapıların çoğu arzulanan
etkiyi sağlayamamaktadır. Söz konusu merkezlerin
yönetişim yapılarındaki aksaklıklar, firmaların bu
hizmetleri yeterince talep etmemesi ve iş modeli/
finansman yapısındaki sorunlar bu yapıların etkisini kısıtlamaktadır.

Model 1 Kapsamında Yer Alabilecek Jenerik
Hizmet Alanları

Soluptis et porporem es repeliquamus ditaturesto oditas di coria
conseque lam, quas sincipsunt autatia nisciassit eat.

Model 1: ARAYÜZ MODELİ

OSB’lerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yeni
Yapıların Kurulması
iki aşamalı olarak kurgulanan modelin ilk aşaması
“kapasite geliştirme” olarak belirlenmiş. OSB’lerde
firmaların teknoloji kullanımını destekleyecek bir
kapasitenin OSB yönetimi bünyesinde oluşturulmasını öngören bu aşamanın ülkemizdeki birçok
OSB’de hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda OSB bölge müdürlüğü bünyesinde kurulacak birim veya birimlerin, OSB içerisinde müşterek ihtiyaç olan hizmet alanlarına odaklanmasının
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önemli olduğu, bunun için nitelikli bir ekip kurulmasının öncelik taşıdığı vurgulanıyor.
Bu modelin ikinci aşaması olan arayüz yapısı
OSB’lerde firmaların teknoloji kullanımına destekleyici hizmetleri sunmak amacıyla uzmanlaşmış
yeni arayüz yapılarının kurulması anlamına geliyor.
OSB birimlerinin de cevap veremeyeceği teknoloji
ile ilgili hizmetlere talebin arttığı OSB’ler, barındırdığı firmaların ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık
ve tecrübe sahibi olan kurumlarla iş birliği yaparak
yeni yapılar oluşturularak bu alandaki önemli ihtiyacı karşılayabilecektir.

Bu uzmanlaşmış yeni arayüz yapıları ise raporda
bir üniversite ile ortak TGB ya da TTO, bir sanayi
odası ile ortak pazar geliştirme merkezi veya dijital dönüşüm merkezi (model fabrika) ya da yenilik
merkezi, bir sektör derneği/üniversite ile ortak bir
test merkezi, yabancı bir araştırma merkezi ile ortak bir Ar-Ge Kurumu. Raporda ihtiyaca göre çoklu
iş birlikleri de öneriliyor. Bu modelin başarısı; yönetim şekli ve yönetişim yapısı, iş modeli, finansman modeli ve hizmet menüsünün doğru olarak
kurgulanmasına ve uygulama kapasitesine bağlıdır. Bugün sayıları az da olsa bazı OSB’lerin bünye-

• Mesleki ve teknik eğitim alanında destek hizmetleri
• Dijitalleşme ve Sanayi 4.0 konularında eğitim ve
farkındalık artırılması
• Yatırım promosyonu, OSB’ye yeni stratejik yatırım
çekme
• Sosyal Hizmetler (Restoran, AVM, spor, kültür, sanat vb.)
• Yatırım Planlama

Model 1 Kapsamında Yer Alabilecek
“Firmaya Özgü” Hizmet Alanları

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi
• Sanayi-üniversite iş birliği, Teknoloji Transfer ofisi
• Mentorlarla eşleştirme
• Yeni pazar geliştirme, uluslararasılaşma
• Kuluçka ve hızlandırıcı, yeni kurulacak firmalara
destek sunma
• Firmalar arası iş birliklerini artırma
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MODEL 2: SANAYİ VE TEKNOLOJİ KENTLERİ

Çok İşlevli Yeni Nesil Bölgelerin Kurgulanması
ve Yönetilmesi
Günümüzde OSB’ler ağırlıklı olarak imalatın yapıldığı; lojistik, eğitim, sosyal donatılar, sanat, kültür
ve yaşam alanları gibi diğer işlevlerin oldukça sınırlı olduğu yapılardır. Teknoloji geliştirme alanındaki
Silikon Vadisi gibi uluslararası başarı örnekleri ise,
sadece üretim işlevine odaklanmayan, yukarıdaki
diğer işlevleri de üstlenebilen bölgelerin yüksek
performansına işaret etmektedir. Bu olgunun ardında, değer zincirindeki aşamalar içinde imalat giderek daha düşük katma değerli bir faaliyet haline
gelirken tasarım, Ar-Ge, pazarlama gibi faaliyetlerin değer yaratmadaki ağırlığı artmaktadır.
Bu sürece ek olarak, sanayide yaşanmakta olan dijitalleşme eğilimleri, yüksek nitelikli iş gücüne olan
ihtiyacı artırmakta iken mavi yakalı iş gücüne olan
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ihtiyacı azaltmaktadır. Bu faaliyetleri yürüten beyaz yakalı çalışanların oranının katma değeri yüksek şirketlerde yükseldiği, hatta bazı ileri teknoloji/
yüksek katma değerli sanayi şirketlerinde yüzde
100’e yaklaştığı görülmektedir. Geçmişte OSB modeli beyaz yakalı çalışanların oranının yaklaşık
yüzde 5-10, mavi yakalı oranının yüzde 90 olduğu

Sanayide yaşanmakta olan
dijitalleşme eğilimleri, yüksek
nitelikli iş gücüne olan
ihtiyacı artırmakta iken mavi
yakalı iş gücüne olan ihtiyacı
azaltmaktadır.

mekânlar olarak kurgulanmıştır.
Bunun yanında, OSB’lerin yetkileri ve etki alanı
artarken, aynı zamanda belediyelerden bir kopuş
yaşanmış, çoğu bölgede başta toplu taşıma olmak
üzere OSB’lerin kendi alanı dışında sunulan kentsel hizmetlere ve donatılara erişimi kısıtlı kalmıştır. Bununla beraber dijitalleşme trendi de üretimi
optimize edecek ve verimliliği artıracak fırsatlar
sunarken bir yandan da işletmelere faaliyet, süreç
ve yetkinliklerinde değişiklikler yapmayı gerektiren
baskılar oluşturmuştur.
Dolayısıyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yüksek
katma değerli, ileri teknoloji kullanan ve geliştiren
firmaların ve çalışanların yer alacağı bir bölgenin,
beyaz yakalı çalışanların yüksek olduğu üretim
alanlarını kapsayacak ve onların ihtiyaçları ile beklentilerini gözetecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Böyle bir bölgenin içinde ileri teknoloji şirketleri
için modüler üretim alanları ile araştırma ve test
merkezleri; yakınında ise beyaz yakalı çalışanlar
için konutlar, çocukları için yüksek nitelikli eğitim
kurumları ile kreşler, hastane, sosyal, kültürel ve
eğlence alanları yer alabileceği ya da yakın mesafede bulunabileceği düşünülmektedir.
Böyle bir modeli gerekli kılan en önemli faktör ise
kentsel alanların gelişim hızıdır. Çalışanların işe
geliş gidişleri esnasında trafikte harcadıkları zaman, şehir hayatının beraberinde getirdiği gürültü
ve karmaşa kişilere günlük aktiviteleri için zaman
bırakmamaktadır. Dolayısıyla hastaneye gitmek,
kreşe çocuğunu bırakmak ya da günlük spor aktivitelerine katılmak yolda geçirilen vakitle birlikte
uzun zamanlar gerektiren eylemlere dönüşmektedir. Bölge içinde kreş, okul, birinci basamak sağlık
hizmetleri gibi hizmetleri barındırmanın yanı sıra
çalışanların en fazla zaman kaybettikleri noter işlemleri, e-devlet işlemleri gibi kişisel işlemler de
düşünülebilir. Ancak bölgenin kalkınmasına bütüncül bakıldığı zaman doğrudan sanayi alanının

içinde değil ama yakın çevresinde gelişmiş yaşam
alanlarının aynı zamanda yeşil alanlarla birlikte var
olması bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecektir. Özellikle yenilikçi sınıfın çalışmak ve yaşamak
için ülke ya da şehir seçmek yerine bölge seçtiği
düşünüldüğünde, yüksek teknolojili üretim alanları
için bu sınıfı ancak bu tür cazibe merkezleri oluşturarak çekmek mümkün olacaktır.
Bu modelin başarısı yönetişim yapısına, kurulacak
kamu-özel-uluslararası iş birliklerinin etkinliğine ve
hem ulusal hem yerel düzeyde siyasi sahiplenmenin üst düzeyde olmasına bağlıdır.

Doğrudan sanayi alanının içinde
değil ama yakın çevresinde
gelişmiş yaşam alanlarının aynı
zamanda yeşil alanlarla birlikte
var olması bölgeyi bir cazibe
merkezi haline getirecektir.
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BÖLGE

VELİMEŞE OSB

FİRMA LİSTESİ
2K TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI A.Ş.

ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC.
LTD. ŞTİ.

ÇAĞRI ELELKTRİK PROJE TAAH.
SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇAP İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

AHSEN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEKOMASTİK KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

AKATEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜPÜR TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇINAR DEFTER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKBEN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

DARI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAITIAN HUAYUAN MIDDLE EAST MAKİNA
DIŞ TİC. LTD. ŞTİ

AKCAN DİŞLİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DENGE KİMYA VE TEKSTİL SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

HAMBOYA BOYACILIK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.

AKERLER TEKS. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
AKINLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DETAY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

HAS ÖRME SAN VE TİC. A.Ş.

AKMEN MENSUCAT SAN VE TİC. A.Ş.

DİKGÖR İPLİK TEKSTİL PAZ. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

HASKAR ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKREN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ALCAS METAL SAN. A.Ş.
ALV TURİZM İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
ANTİK DANTEL SAN. VE TİC. A.Ş.
ARALSAN ALÜMİNYUM GIDA SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
ARITEKS BOYACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.
ARMA-DA TEKSTİL KİMYA SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
ARTA TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AS YAPI GRUP ISI YLT. İNŞ. GIDA TEKS.
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DİNAPA DİNAMİK PAZARLAMA A.Ş.
DİNATEKS DİNAMİK TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
DOĞA GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
DOST CIRTBANT DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş.
EBRAR HEDİYELİK EŞYA SAN.
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

HAS GROUP MAKİNA ENDÜSTRİ SAN A.Ş.

HASTEL KAB. ELK. İNŞ. MAK. TAH. TİC. VE
SAN. LTD. ŞTİ.
HİCRİ ERCİLİ KİMYA MAD. VE PET. OTO. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
HİDROSER HİDROLİK-PNÖMATİK EKİPMAN.
SAN. VE TİC. A.Ş.
HOBİM BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş.

EFTA PETROL İNŞ. TUR. GIDA NAK. MAD. İTH.
İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

IŞINBİR TEKSTİL BASKI BOY. VE APRE SAN
VE TİC. A.Ş.

EKMEL HAZIR BETON

İLMOR KİMYA VE TEKSTİL SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

ELASTEKS ELASTİK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
EMATEKS YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
EMİN TEKSTİL BOYA APRE SAN. VE TİC. A.Ş.

İNAN PLASTİK MAKİNALARI SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
İPEK TÜL VE KONFEKSİYON A.Ş.

KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SAN A.Ş.

ÖZYURT TEKSTİL SAN VE TİC AŞ.

MAYKİM MAYA KİMYA SAN. VE TİC. AŞ.

PALA İTH. İHR. SUNİ DERİ SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

MEMTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
MEPESE SAÇ KUTU İML. ELEKT.
VE NASA ELEKTRİK

PEKTAŞ TEKS. SAN. VE TİC. AŞ.

MEPSAN MÜH. ELEKTRİK SAN.
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

PİLE JARSE A.Ş.

ATALAY MADENİ EŞYA S AN. TİC. A.Ş

EMN DENİM SAN. VE TİC. A.Ş.

İPKON MAKARON GLOBAL DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

ATILIM İNŞAAT TEKSTİL VE TİC. A.Ş.

ER-DEM SAN TURİZM SAN. VE TİC. AŞ.

ATILIM ÖRME MAHMUT EMİN TUNÇ

EROĞLU GİYİM SAN. TİC. AŞ.

İRİDERE KİMYA TUT. VE TEM. MAD. İML. İÇ
VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

ATLAS ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EST PANEL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

İSTANBUL TARIM ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİGİBOY TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

FAYTEKS TEKS. TUR. OTO. SAN.
VE DIŞ TİC. A.Ş.

İSTANBUL TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ

MORE MADENCİLİK VE CEVHER SAN.
VE TİC. A.Ş.

FENPLAST-PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN VE TİC.
LTD. ŞTİ.

İSTANBUL TEKNİK İNŞ. MÜH. SAN VE TİC.
LTD. ŞTİ.

MUHAMMET GÜMÜŞTAŞ ÇİMENTO HAZIR
BETON A.Ş.

FERMAŞ FERMUAR TEKS. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ

KABLO İMALAT SAN. DIŞ TİC. VE PAZ. A.Ş.

NAZ ÖRME KUMAŞ VE TEKSTİL SAN. A.Ş.

KARDEŞLER PETROL ÜRÜN. PAZ. TİC. AŞ.

NİL ÖRME SAN. VE TİC. AŞ.

FERSAN TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

KARENTEKS İÇ VE DIŞ TİC. TEKSTİL SAN.
LTD.ŞTİ.

NUH ÇİMENTO SAN A.Ş.

AYÇAN TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
AYKA TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş.
AYSAÇ MÜHENDİSLİK SAÇ METAL DEMİR SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
BAHARİYE MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.
BAK-AY TEKS. SAN. VE TİC. AŞ.
BALTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
BARIŞ TİCARET
BENGİSU TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
BE-TÜL TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
BİODİZEL ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş.

FİBER FLON TEKNİK TEKS. SAN. A.Ş.
FİMAKS PLASTİK A.Ş.
FRİMPEKS KİMYA VE ETİKET SAN. VE TİC. A.Ş.
GAMZE TEKSTİL GIDA VE TARIM ÜR. SAN
VE TİC. LTD. ŞTİ.

BOYKO TEKSTİL BOYA APRE SAN. VE TİC. A.Ş.

GARANTİ İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

BÜKÜCÜ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
(REM ÖRME)

GELİŞİM KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CEREN MAKİNA İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
COŞKUN KAUÇUK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
CTS PROFİL CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş.
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GENEL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
GLOBAL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.
GLOBAL TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş.
GÜNÖZ TEKSTİL VE KİMYA İŞLM. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

KARTAL İNŞ. BETON BORU SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ
KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC. A.Ş.
KAYALAR BAKIR ALAŞIMLARI SAN.
VE TİC. A.Ş.
KENT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

MERTLER ENDÜSTRİ MAD. TEKS. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
METEMTEKS SENTETİK İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

PLASPAK PLASTİK VE AMB. S AN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
PUNTO YAPI VE TİC. A.Ş.

REN GIDA SAN VE TİC.AŞ

TÜRKCELL GAYRİMENKUL HİZMETLERİ A.Ş.

ROZA TEKSTİL FERMUAR SAN VE TİC.A.Ş.

UGS-UGUR GERİ DÖNÜŞÜM
VE ELYAF SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SANAL TÜL TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
SANKO TEKSTİL İŞL. SAN
VE TİC. A.Ş. ÇORLU ŞUBESİ

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

SENA YAPI END. MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

ORTAŞ GRUP İZOLASYON VE İNŞ. SAN. A.Ş.

SERHAS TEKSTİL TURİZM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş

OZANCAN PREFABRİK YAPI ELM. İNŞ. VE MLZ.
İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

STAR MUTFAK MOB. AKS. SAN. VE TİC. A.Ş

ÖZ-EL LASTİK KAYTAN TİC.VE SAN A.Ş.
ÖZ-MAK PLASTİK MAKİNA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

TT ENDÜSTRİYEL AMB. MAK. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

TÜM PLASTİK MAKİNA KALIP SAN.
VE TİC. A.Ş.

SEHERBOY TEKS BOY GIDA İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ

KOVEKA KONYA VE KARAMAN TEKS. SAN.
VE DIŞ TİC. A.Ş.

TEKO ALÜMİNYUM SAN. A.Ş.

REFORM SPOR SİSTEMLERİ
VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.

NURYILDIZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZDEMİRBAĞLAR METAL İNŞ. AMB. PLAS. İM.
GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.

TURAN TEKSTİL SAN. İTH. İHR.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

NURTEKS HALI SAN. VE TİC. A.Ş.

ÖZ AKTEKS TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TEK MENSUCAT TİC. VE SAN. A.Ş.

RAYON TEKSTİL SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

SARUHAN MAKİNA VE ELEKTR.
EV EŞYALARI SAN TİC. A.Ş

KONT ALÜMİNYUM AMB. VE KİMYA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.

KOZMO KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

PERMAK MAKİNE TİC. VE SAN A.Ş.

TAYSAL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

SÜPER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

UPS KARGO A.Ş.
UYGUN TUHAFİYE TEKSTİL TİC. LTD. ŞTİ.
ÜNAL KABLO SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜNİVERSAL TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
VATAN KABLO METAL END. VE TİC. A.Ş.
VİNTEKS SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
YAKUT MAKİNE VE ZİNCİR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
YAŞAR PRES METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ŞIK MAKAS GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.

YENİ UFUK TEKSTİL BOYA VE APRE SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

TAMTEKS TEKSTİL KONF. İML. VE TİC. A.Ş.

YILKA İPLİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

TANER TRİKO SAN VE TİC. A.Ş.

YILTEKS YIKAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

TANSOY YEDEK PARÇA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ZESA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TAYFURLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ZEYNEP GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş.
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TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 G.T.

2019 P.

1.394.477

1.569.672

1.809.713

2.044.466

2.338.647

2.608.526

3.106.537

3.740.519

4.450.278

11,1

4,8

8,5

5,2

6,1

3,2

7,4

3,8

2,3

16,0

16,3

20,8

15,9

BÜYÜME
GSYH (Cari Fiy. 2009 bazlı) ( Milyon TL)
GSYH (2009 Bazlı) (%)
FİYAT (Yüzde Değişme)

8,2

7,4

6,3

7,4

7,8

8,1

10,8

Yİ-ÜFE YILLIK ORTALAMA

11,1

6,1

4,5

10,3

5,3

4,3

15,8

Yİ-ÜFE YIL SONU

13,3

2,5

7,0

6,4

5,7

9,9

15,5

6,5

8,9

7,5

8,9

7,7

7,8

11,1

10,5

6,2

7,4

8,2

8,8

8,5

11,9

GSYH DEFLATÖRÜ (2009 bazlı)

TÜFE YILLIK ORTALAMA
TÜFE YIL SONU
ÖDEMELER DENGESİ (MİLYO N $)
İHRACAT (FOB) (Bavul Ticareti Hariç)

134.906

152.462

151.803

157.610

143.839

142.530

156.993

170.000

182.000

İTHALAT (CİF)

240.839

236.544

251.661

242.178

207.234

198.619

233.801

236.000

244.000

DIŞ TİCARET DENGESİ

-105.933

-84.082

-99.858

-84.568

-63.395

-56.089

-76.808

-66.000

-62.000

-74.402

-47.963

-63.642

-43.644

-32.109

-33.137

-47.357

-36.000

-26.000

-8,9

-5,5

-6,7

-4,7

-3,7

-3,8

-5,6

-4,7

-3,3

CARİ İŞLEMLER DENGESİ
CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH (%)

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ (MİLYON TL)*
BÜTÇE GİDERİ

314.607

361.887

408.225

448.752

506.305

584.071

678.269

821.762

960.976

BÜTÇE GELİRİ

296.824

332.475

389.682

425.383

482.780

554.140

630.490

749.625

880.359

BÜTÇE AÇIĞI

17.783

29.412

18.543

23.370

23.525

29.932

47.779

72.137

80.616

FAİZ DIŞI DENGE

24.448

19.004

31.443

26.544

29.479

20.315

8.932

4.263

36.701

BÜTÇE AÇIĞI / GSYH (%)

1,3

1,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,5

1,9

1,8

FAİZ DIŞI DENGE / GSYH (%)

1,8

1,2

1,7

1,3

1,3

0,8

0,3

0,1

0,8

0,1

0,9

0,4

0,5

0,0

1,1

1,8

2,7

1,5

BORÇLANMA GEREĞİ / GSYH (%)
KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ

1,3

1,9

1,0

1,1

1,0

1,1

1,5

1,9

1,8

KİT

-0,2

0,0

-0,3

0,0

-0,1

-0,3

0,0

0,3

0,0

MAHALLİ İDARELER

-0,2

0,0

0,1

-0,1

0,1

0,4

0,5

0,6

0,1

DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,0

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,4

-0,4

-0,3

-0,5

FONLAR

-0,1

-0,4

0,1

0,1

-0,4

0,2

0,3

0,1

0,0

4.601

14.618

11.672

10.640

2.279

36.166

57.323

88.305

66.227

0,3

0,9

0,6

0,5

0,1

1,4

1,8

2,4

1,5

368.778

386.542

403.007

414.649

440.124

468.644

535.448

31,1

28,5

11,3

12,1

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

GENEL DEVLET BORÇLANMA GEREĞİ (MİLYON TL)
BORÇLANMA GEREĞİ
BORÇLANMA GEREĞİ / GSYH (%)
MERKEZİ YÖNETİM İÇ VE DIŞ BORÇ STOKLARI
İÇ BORÇLAR (MİLYON TL)
İÇ BORÇLAR (MİLYON $)

193.432

216.842

188.824

178.813

151.370

132.693

140.523

DIŞ BORÇLAR (MİLYON TL)

150.291

146.359

183.185

197.868

238.121

291.306

341.045

DIŞ BORÇLAR (MİLYON $)

78.831

82.104

85.829

85.328

81.896

82.481

89.504

İÇ BORÇLAR / GSYH (%)

26,4

24,6

22,3

20,3

18,8

18,0

17,2

DIŞ BORÇLAR / GSYH (%)

10,8

9,3

10,1

9,7

10,2

11,2

11,0

AB TANMLI BORÇ STOKU (MİLYAR TL)

508,7

513,7

567,9

588,2

646,5

738,5

877,9

AB TANIMLI BORÇ STOKU / GSYH (%)

36,5

32,7

31,4

28,8

27,6

28,3

28,3

ORTALAMA DOLAR KURU

1,670

1,793

1,901

2,188

2,720

3,021

3,648

YIL SONU DOLAR KURU

1,907

1,783

2,134

2,319

2,908

3,532

3,810

9,1

8,4

9,0

9,9

10,3

10,9

10,9

AB TANIMLI GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU

DÖVİZ KURLARI

İŞSİZLİK
İŞSİZLİK ORANI (%)

2018 G.T. ve 2019 P. verilerinin kaynağı “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”dır.
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