




Organize Sanayi Bölgeleri/Siteleri ve Serbest Bölgelerin Sorunlar›: 

Yeni Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Araflt›rma Raporlar›: 41

Grafik Tasar›m
Paralel Reklam

Bas›m Yeri ve Tarihi
Fesan Ofset / Ekim 2003

Her Hakk› Mahfuzdur.
Bu Rapordan MÜS‹AD’dan izin al›nmak veya MÜS‹AD kaynak gösterilmek suretiyle al›nt› yap›labilir.

ISBN
975-7215-42-2







ürkiye ekonomisi 1970’ lerin sonunda, düflük endüstriyel performans
ve ihracat düzeyi, ithal girdisine ba¤lı iç tüketim, iç tüketimi körükle-
yen bölüflüm politikaları gibi sorunları bulunan ithal ikameci modelin
artık tükenmesi sonucu; 1980 sonrası politikalarla dünya ekonomisi
ile bütünleflmeyi, pazar ekonomisi flartlarına göre yeniden yapılanma-

yı amaçlayan bir dönüflüm geçirmifltir. Bu dönüflüm sonucunda ekonomide ciddi me-
safeler kat edilmifl, ancak enflasyon ve malî kısıtlılıklar sebebiyle istikrarlı bir büyüme
maalesef sa¤lanamamıfltır. 1990’lı yılları da dikkate alırsak, ekonomideki bu durum,
sanayie de yansımıfl ve sınai yatırım ve üretimde beklenenden düflük bir performans
göstermifl; yolsuzluk, kronik enflasyon ve rant ekonomisinin artan payı gibi sorunla-
ra çözüm getirilememifltir. Yapılan altyapı yatırımları ve dinamik giriflimci potansiye-
line ra¤men, sanayileflmenin ülke genelinde yaygınlaflması sa¤lanamamıfl; ayrıca eski
ve yeni üretim alanlarında ça¤dafl teknolojiye geçme,  teknoloji üretme fırsatı da ya-
kalanamamıfltır. 

Bunun yanısıra, ülkede reel sektöre uygun bir yatırım imkânı da sunulamamıfltır.
Uzun yıllardan beri Türkiye’nin makroekonomik ortamı, yatırım yapılmasını teflvik et-
mek bir yana, engelleyici olmufltur. Özellikle, sistemin taflıdı¤ı borç yükü, buna ba¤lı
kur riskleri ve yüksek enflasyon, ekonomide her türlü girdinin maliyetini sürekli artır-
dı¤ı için, üretici kesimler sa¤lıklı bir üretim ve yatırım planlaması yapamamıfltır.  Arazi
teminindeki güçlükler, imar uygulamalarındaki eksiklikler, ço¤u birbirinin tekrarı olan
uzun süreçler sonucu elde edilen izin ve onaylardan oluflan bir dizi bürokratik ifllem-
lerin yo¤unlu¤unu da, yatırımların önündeki di¤er engeller olarak zikredebiliriz. 

Yabancı sermayenin ya da do¤rudan yabancı yatırımın bir ülkeye gelmesi için
bazı flartların oluflması gerekir. Yabancı sermaye, her fleyden önce istikrarlı bir ülkeye
yatırım yapmak ister. Türkiye, genç ifl gücü potansiyeli ve ucuz hammadde kaynakla-
rına sahip, ifllenmemifl tabii kaynakları ile dünyanın nadir ülkelerinden biri olmasına
ra¤men; yukarıda ifade edildi¤i üzere, ortamın uygun olmaması, yabancı sermayenin
geliflini engellemifltir. 

Ülkemizin içinde bulundu¤u kaynak sorununa çözüm olarak görülen, do¤ru-
dan yabancı yatırımların bir türlü istenilen seviyeye ulaflmaması, 70 milyona yaklaflan
nüfusuyla çok iyi bir pazar olmasına ve uygun co¤rafî konumuna ra¤men, Türkiye’nin
bu avantajlarının iyi kullanılamadı¤ını göstermektedir. 5
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Ülke kalkınmasında büyük bir a¤ırlı¤a sahip olan

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), bölgesel dengesizlik-

leri gidererek, sanayileflmenin yurt genelinde yayılma-

sında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu an-

lamda OSB’ler, sundukları farklı hizmet imkânları ve

maddî kolaylıkları yönüyle, sanayileflmeyi teflvik eden

bir fonksiyonu da yerine getirmektedirler. Ülkemizde

yaklaflık 40 yıllık geçmifli olan OSB’ler, maalesef son yıl-

lara kadar yasal düzenleme olmadan varlıklarını sürdür-

müfllerdir. Organize sanayi bölgelerinin yasal güvence-

den yoksun olmaları, hem kurulufl ve yönetim aflamala-

rında, hem de uygulamada pek çok sorunu beraberinde

getirmifltir. 

Ülkemizde fiilen yürütülmekte olan Organize Sa-

nayi Bölgeleri uygulamalarına yasal statü kazandırmak

ve geliflen ekonomik ihtiyaçları karflılayacak organizas-

yonları gerçeklefltirmek üzere, Sanayi ve Ticaret Bakan-

lı¤ı’nca hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yasası, 15

Nisan 2000 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yü-

rürlü¤e girmifltir. Böylece organize sanayi bölgesi ilan

edildikten sonra, bölge içerisinde yapılacak mevzii imar

ve parselasyon planları ve de¤ifliklikleri bölge tarafından

hazırlanarak, Bakanlı¤ın onayı ve ‹l ‹dare Kurulu kararıy-

la yürürlü¤e girmekte; arazi kullanımı, yapı ve tesislerin

projelendirilmesi, inflası ve kullanımı ile ilgili ruhsat ve

izinler organize sanayi bölge idaresi tarafından verile-

rek, yatırımcılara önemli kolaylıklar sa¤lanmıfltır.

OSB’lerin kuruluflundan iflletilmesine kadar her konuda

müteflebbis heyet yetkili ve görevli

kılınmıfltır. Yerinden yönetim anla-

yıflına uygun olarak, müteflebbis

heyete kendi kendini yönetme im-

kânı tanınmıfl ve kamulafltırma yet-

kisi verilerek, OSB yatırımlarının

hız kazanması için yasal zemin

oluflturulmufltur.

Yabancı sermayenin ülkemize

sa¤lıklı bir flekilde girmesi, üretime

ve ekonomik yatırımlara yöneltil-

mesi için gerekli ortamın sa¤lanma-

sı, yafladı¤ımız konjonktürde son

derece önemlidir. Bu çerçevede,

yatırımların teflvik edilmesi ve ya-

bancı sermaye giriflinin artırılmasına yönelik endüstri

bölgeleri oluflturulması amacıyla hazırlanan Endüstri

Bölgeleri Yasası, 18 Ocak 2002 tarihinde Resmi Gazete-

de yayımlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu yasa nihayet ya-

tırımların önündeki engellerin kaldırılması çalıflmalarına

bir halka olarak eklenmifltir.

Türkiye’de dikkate alınması gereken di¤er bir hu-

sus, ifl dünyasının yatırım flevkini artırmak ve yeni yatı-

rım alanları gelifltirmek için, sadece Organize Sanayi

Bölgeleri oluflturulmasının yeterli olmamasıdır. Uygula-

nan makro ekonomik politikadaki yanlıfllıklar sebebiyle,

ortaya çıkan iç borç mekanizması gibi uygulamalar, sa-

nayi yatırımlarının geliflmesine ket vurmaktadır. Burada

iki türlü sorundan söz edilebilir. Birincisi, iç borç soru-

nunun bir sarmal haline gelerek, ülke kaynaklarının he-

ba olmasına yol açması; ikincisi de, risksiz ve kolay ka-

zanma yöntemini gören ifl adamlarının kaynaklarını üre-

time kanalize etmemesidir.  Hükümet bu konuda radi-

kal tedbirler almalıdır.

Öte yandan, üretici birinci sınıf vatandafl yerine

konulmalı, devlet gelifltirdi¤i mevzuat ve gerçeklefltirdi-

¤i uygulamalarda sanayici ve ifladamlarını vergi matrahı,

yolsuzluk ve hırsızlık yapmaya meyilli bir grup olarak

görmemelidir. Aksine, ülkenin ileri kalkınma seviyesini

yakalaması için gerekli olan sorumlulu¤u üstlenen, bu

konuda her türlü riski gö¤üsleyen insanlar olarak de-

¤erlendirmelidir. Aksine davrananları ise, hukuk çerçe-

vesinde cezalandırmaktan kaçınmamalıdır.

6

Organize Sanayi Bölgeleri/Siteleri ve Serbest Bölgelerin Sorunlar›: Yeni Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri

Ülke kalkınmasında büyük bir a¤ırlı¤a sahip olan Or-

ganize Sanayi Bölgeleri (OSB), bölgesel dengesizlikleri

gidererek, sanayileflmenin yurt genelinde yayılmasın-

da son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu an-

lamda OSB’ler, sundukları farklı hizmet imkânları ve

maddî kolaylıkları yönüyle, sanayileflmeyi teflvik eden

bir fonksiyonu da yerine getirmektedirler. Ülkemizde

yaklaflık 40 yıllık geçmifli olan OSB’ler, maalesef son

yıllara kadar yasal düzenleme olmadan varlıklarını

sürdürmüfllerdir.



Ülkemiz sanayiin geliflip dünyada söz sahibi ola-

bilmesinde en önemli faktör, teknolojik güçtür. Küre-

selleflme e¤ilimlerinin hızlandı¤ı günümüzde, yo¤un

rekabetin yaflandı¤ı uluslararası piyasalarda ülkelerin

kendilerine yer edinebilmeleri ve bunu rekabet gücü

olarak muhafaza edebilmeleri, sektörlerin ülke flartları

ve sanayi yapısına en uygun ve ileri teknolojileri kulla-

nabilmelerine ba¤lıdır. 

Bu durum özellikle ülkemiz için daha da büyük

önem taflımaktadır. Uluslararası rekabette geleneksel

mal ve hizmet üretimine yönelik talep giderek azalmak-

ta, onun yerine bilgiye dayalı yeni sanayiler ikame edil-

mektedir. Ürünlerin piyasa ömürlerinin kısalması, fir-

maları, sektörleri, dolayısıyla ülkeleri bu hızlı ve yeni

süreçte modern teknolojilerin üretilmesine yönelik

strateji ve politikalar gelifltirmeye mecbur etmektedir.

Son yıllarda geliflmifl ülkelerin stratejileri; yeni teknolo-

jilerin etkin kullanımı ve Ar-Ge faaliyetleri ile bu potan-

siyelin harekete geçirilmesi noktasında yo¤unlaflmakta-

dır. Bilim ve teknoloji için yapılan planlama ve örgüt-

lenme, bilgi üretiminin yanında, bilginin yayılması ve

ekonomik uygulama alanı bulabilmesiyle baflarıya ulafl-

maktadır. 

Bu alanda önemli unsurlardan bafllıcası üniversi-

telerdeki bilgi birikiminin en kısa yoldan sanayie akta-

rılması ve etkili bir üniversite-sanayi iflbirli¤inin olufltu-

rulmasıdır. Bu da, genellikle, teknoloji gelifltirme böl-

geleri teflkil etmek suretiyle sa¤lanmaktadır. Bu politi-

ka, firmalara tanınan vergi ayrıcalı¤ı, hükümetlerin ve

yerel kuruluflların sa¤ladı¤ı teknik yardımlar ve katma

de¤eri yüksek konulardaki Ar-Ge faaliyetlerine verilen

önemle desteklenmektedir.Ülkemizin ihtiyacı olan ileri

teknolojileri üretmek, özgün ürün

tasarımlarına ve üretim yöntemle-

rine ulaflmak için, iyi iflleyen bir Ar-

Ge sistemini kurmak zorundayız.

Bu, aynı zamanda uluslararası öl-

çekte güçlü ve saygın bir toplum

olmanın  temel flartlarından biri-

dir. Ülkemiz sanayi altyapısı Orga-

nize Sanayi Bölgeleri ile oluflturu-

lurken, teknoloji üretimi ve bu

teknolojinin sanayi ürünü haline

dönüfltürülmesi için, gerekli yasal

düzenleme de, 6 Temmuz 2001 ta-

rihli Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Gelifltirme

Bölgeleri Yasası ile doldurulmufltur. Bu Yasa, ülkemizin

ihtiyacı olan teknolojileri edinmek, özgün ürün tasa-

rımlarına ve üretim teknolojilerine ulaflmak, üniversite-

sanayi iflbirli¤ini gerçeklefltirmek, iyi iflleyen bir Ar-Ge

sistemi kurmak ve sanayiimizin teknolojik alt yapısını

oluflturmak, için ça¤dafl yaklaflım ve teflvik yapısını dü-

zenleyen bir yasa olarak yürürlü¤e konulmufltur.

Bu çalıflmalarla birlikte mevcut durumumuza ba-

kıldı¤ında, Türkiye’nin; piyasa ekonomisi birikimi, bafl-

ta iletiflim olmak üzere fizikî altyapıda geldi¤i seviye,

co¤rafî konumu itibariyle AB ülkeleri, Ortado¤u, Türk

Cumhuriyetleri ve Rusya pazarlarına yakınlı¤ı; AB’ye

aday ülke konumu, KOB‹ a¤ırlıklı bir sanayi yapısının

getirdi¤i esnek ve tüketici talebine odaklı üretim imkâ-

nı; genç ve e¤itilerek nitelik kazandırılabilir iflgücü po-

tansiyelinin genifl iç pazar imkânıyla öne çıktı¤ını görü-

yoruz. ‹flgücüne, e¤iterek nitelik kazandırma gibi yeni

adımları da atabilmemiz halinde, ülke olarak çok daha

iyi bir çizgiye gelece¤imiz açıktır. Bu genifl potansiyel-

den etkili bir  flekilde yararlanılması, ülkemizdeki yatı-

rım ortamının iyilefltirilmesine ba¤lıdır. 

Bütün bu olumlu mülâhazalara ra¤men, Organize

Sanayi Bölgeleri ve endüstri bölgeleri mevzuatlarında

bazı iyilefltirici çalıflmaların yapılması gerekmektedir.

Bu çalıflmada ayrıntılarını bulaca¤ınız sorunların izale

edilmesine yönelik sayın Baflbakanımızın vaat etti¤i ilgi-

li de¤ifliklikler gerçeklefltirilmeli; bu suretle sanayicile-

rin önünde bulunan engellerin aflılması ve yatırım orta-

mının iyilefltirilmesine yönelik gerekli bütün çabalar

gösterilmelidir. 
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Bu kapsamda kalkınmada ön-

celikli yörelerde bulunan Organize

Sanayi Bölgelerinde bedelsiz arsa

tahsisiyle, endüstri bölgelerinin olu-

flumu ve iflleyiflini kolaylafltırıcı dü-

zenlemelerin en kısa zamanda haya-

ta geçirilmesine yönelik çalıflmalar

tamamlanmalıdır. Ayrıca, kamu ara-

zilerinin de¤erlendirilmesi konu-

sunda, Hazineye ait taflınmaz malla-

rın yönetimi ve de¤erlendirilmesi

yeni bir anlayıflla ele alınmalıdır. 

18 Haziran tarihinde gerçeklefltirdi¤imiz bu top-

lantıda söz alan hemen hemen tüm konuflmacıların di-

le getirdi¤i husus, düzenlemelerdeki bürokratik yo¤un-

luk ve bürokrasinin ifl dünyasına yönelik olumsuz tavrı-

dır. Artık çok söylenen bürokrasinin azaltılması konu-

sunda atılan gerekli adımlar tamamlanmalıdır. Bunun

dıflında bürokratik devlet gelene¤inden vazgeçilerek,

bürokrasinin ifl dünyasına bakıflının pozitif hale getiril-

mesi sa¤lanmalıdır.

Di¤er taraftan, AB üyeli¤inin Türk sanayisinin re-

kabet gücüne olumlu katkılarda bulunaca¤ını gözardı

etmemek gerekir. Hem gümrük duvarlarının tamamen

kalkaca¤ı 2005 yılında daha belirgin olarak kendisini or-

taya koyacak olan CE, ISO, HACCP gibi uluslararası

standartların ülkemizde tam olarak yerleflmesini sa¤la-

mak, hem de ticaretimizin çok önemli kısmını gerçek-

lefltirdi¤imiz AB ülkelerindeki pazarımızı sürekli kılmak

maksadıyla, AB üyeli¤i süreci bir imkân olarak de¤er-

lendirilmeli. Bu kapsamda hem üretim, hem de makro

ekonomik standartlarımızın Maastricht Kriterlerine uy-

gun hale getirilmesi gerçeklefltirilmelidir. Avrupa eko-

nomilerinin dıfl ticaret verileri incelendi¤inde, bu ülke-

lerin tümünde komflu ülkelerle olan ticaretin % 50’ler

civarında oldu¤u görülür. Türkiye’de ise bu rakam sa-

dece % 8’ler civarındadır. Türkiye sahip oldu¤u, mede-

niyet havzasının lider ve beyin ülkesi konumuna uygun

olarak hareket edemedi¤i için, bu potansiyeli yeterince

kullanamamaktadır. Bu konuda da projeler hazırlana-

rak, bize bakan bu co¤rafya ülkelerine vizyon kazandı-

rıcı ve ortak ekonomik ba¤ları gelifltirici uygulamalar

içerisinde olunmalıdır. Bu potansiyelin kullanılamama-

sının makul bir izahı yoktur. 

Kendisini reel sektörün temsilcisi addeden Müs-

takil Sanayici ve ‹fladamları Derne¤i (MÜS‹AD), sorun-

larının çözümü için yıllardır muhatap bulamayan ‹stan-

bul’daki Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Si-

telerinin temsilcileriyle devlet mensupların›, 18 Haziran

2003 Çarflamba günü biraraya getirdi. Bu sempozyum-

da, sektör temsilcileri tek tek sorunlarını aktarma imkâ-

nı buldu¤u gibi, baflta Bakanlık olmak üzere, sorunları

çözmekle yükümlü yetkililer toplantıda hazır bulundu.

Bilhassa, toplantıya katılan sayın Bakanımız Ali Coflkun,

‹stanbul Valisi Muammer Güler ve di¤er yetkililer, çö-

züm için gerekli adımların en kısa sürede atılaca¤ı sözü-

nü verdi. 

Bu bizim için bir ilk bafllangıçtı. Üretime ve ülke

istihdamına katkıda bulunmayı amaçlayan KOB‹’lerin

hem kendileriyle, hem de devlet erkânıyla biraraya gel-

mesi önemli bir aflamaydı. Fakat biz bununla yetinme-

yece¤iz. Maksadımız, bu giriflimi ‹stanbul’dan bafllaya-

rak, tüm Türkiye’ye yaymaktır. 

Baflta OSB’ler olmak üzere, tüm üretici kesimler

için faydalı oldu¤una inandı¤ımız bu çalıflmanın ilgili kı-

sımlarını, muhatap kurulufllara daha önceden gönder-

mifl bulunuyoruz. Kitaplafltırdı¤ımız elinizdeki çalıflma-

mız ise, ilgili tüm kesimlere gönderilecek. Baflta bu

sempozyumun gerçekleflmesine katkıda bulunan baka-

nımız Ali Coflkun, Valimiz Muammer Güler, Bakanlık

Müsteflarımız Doç. Dr. Adem fiahin ve tüm OSB, site ve

serbest bölge yöneticilerine, destek olan danıflmanları-

mıza ve eme¤i geçen tüm arkadafllarımıza teflekkürleri-

mizi sunuyoruz. 

Saygılarımla.
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lkemizin sanayileflmesini tamamlama çabasında göz ardı edilmemesi

gereken süreçlerden birisi de Türkiye-AB iliflkileridir. Bu kapsamda, sa-

dece üretim aflamasında de¤il, uluslar arası rekabet ve pazar iliflkilerin-

de de önemli bir yer tutan AB ile iliflkilerin alaca¤ı nihai hal, sanayilefl-

me sürecinin niteli¤i hakkında da bilgi verecektir.

Türkiye-AB ‹liflkileri, 2002 yılından bafllayarak çok önemli ve kritik bir dönemece

girdi. 58. ve 59. Hükümetlerin uyum yasalarını çıkarma konusundaki kararlılı¤ı karflısın-

da, top yavafl yavafl AB’nin sahasına geçiyor. Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne tam üyelik

hedefi yolunda müzakerelerin bafllayıp bafllamayaca¤ı konusundaki nihai ve tarihi karar

günü yaklaflıyor.

TÜRK‹YE, Helsinki Zirve Toplantısı’ndan sonra AB’nin hazırladı¤ı ‘Katılım Ortaklı-

¤ı Belgesi’nde yer alan siyasi, hukuki ve ekonomik düzenlemeleri, 2001 yılında kabul et-

ti¤i Ulusal Program dahilinde yerine getirmeye baflladı. Ancak Anasol-M koalisyon iktida-

rı döneminde gerek koalisyonun yapısal zorlu¤u, gerekse koalisyondaki partilerin farklı

düflünceleri ve direnmeleri ile düflünce özgürlü¤ü ve siyasi reformlar alanında kapsamlı

reformlar yapılamamıfltı. Bunun yerine, idam cezasının kaldırılması, dernekler kanunun-

daki iyilefltirmeler, ana dilde ö¤renim için kurslar açılması ve yayın özgürlü¤ü, cemaat va-

kıflarına taflınmaz mal edinme kolaylı¤ı gibi sathi ve kısmi iyilefltirmeler yapılabilmiflti.

Bununla beraber, AK Parti’nin tek baflına ço¤unluk iktidarı ile hükümete geldi¤i

3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana, Türkiye-AB iliflkilerinin Türkiye tarafında bafl dön-

dürücü hızda geliflmeler yaflanıyor. Bunun birinci sebebi, konjonktür gere¤i 12-13 Ara-

lık 2002’de Kopenhag’da yapılan AB Devlet Baflkanları Zirve Toplantısı’nda Türkiye ile

tam üyelik müzakerelerini bafllatma tarihini alma çabasıydı. AK Parti Genel Baflkanı’nın

25 günde 15 üye ülkeyi ziyaret etmesi Türkiye lehine iyi bir tanıtım oldu. Ayrıca 58. Hü-

kümet “yeni uyum paketini” (siyasi partiler kanunu ve seçim kanunundaki de¤ifliklik-

ler, dernek kurma özgürlü¤ünün geniflletilmesi, vs.) Aralık ayının ikinci haftasında

TBMM’de muhalefetin de deste¤i ile yasalafltırdı. Ancak AB’nin tavrı de¤iflmedi. AB Ko-

penhag Zirvesinde Do¤u Avrupa, Akdeniz ve Balkanlar’dan 10 aday ülkeyi tam üyeli¤e

kabul ederek 1 Mayıs 2004’te birleflme sözü verdi; Bulgaristan ve Romanya’ya da 1 Ocak

2007’ de tam üyelik taahhüdünde bulundu. 

Türkiye AB’yi Nihai ve 
Tarihi Karara Zorluyor

Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s›

Ü



10

Organize Sanayi Bölgeleri/Siteleri ve Serbest Bölgelerin Sorunlar›: Yeni Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri

Buna karflın AB, Türkiye’ye ise 2004 Aralık ayında ya-
paca¤ı Zirve toplantısında durumu de¤erlendirip Kopen-
hag kriterlerini karflıladı¤ına karar vermesi durumunda
tam üyelik müzakerelerini bafllataca¤ını bildirdi. AB Türki-
ye’nin ekonomik, siyasi ve sosyal reformlara devam etme-
sini ve bunları uygulamasını isterken, Türkiye ile Gümrük
Birli¤i’nin derinlefltirilece¤ini ve katılım öncesi Türkiye’ye
mali yardımın artırılaca¤ını belirtti.

Di¤er taraftan, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB üyeli¤ine
kabul edilmesinden sonra, Türk kesiminin de bir anlaflma
olması halinde Rum kesimi ile beraber tam üye olabilece-
¤i flartının öne sürülmesi, adada çözüm anlaflması için dip-
lomasi trafi¤ini hızlandırdı. Ancak BM Genel Sekreteri’nin
hazırladı¤ı Annan Planı için Mart ayı ortasında Lahey’de ya-
pılan Kıbrıs Türk ve Rum kesimleri arasındaki görüflmeler-
de anlaflma sa¤lanamadı. Rumlar “Nasılsa 1 Mayıs 2004’de
üye olaca¤ız, ondan sonra kendi istedi¤imiz flartlarda Kıb-
rıslı Türkleri azınlık statüsüyle anlaflmaya zorlarız” mantı-
¤ında hareket edip zamana oynamaktadır. Kıbrıs Türk Yö-
netimi de baflta yeni açılımlara direnç gösterirken, diplo-
maside inisiyatifi elden kaçırma riski ve 59. Hükümetin AB
kararlılı¤ı karflısında, 23 Nisan’dan itibaren pefl pefle yeni
açılımlar göstermeye baflladı. Adayı ikiye ayıran duvarı kal-
dıran KKTC Hükümeti, insanların geçifllerini serbest bırak-
tı. Türkiye Hükümeti de Rumların Türkiye’ye vize ile gir-
melerini serbest bıraktı. Rumlar KKTC’nin dıfl dünyada da
takdir edilen bu atakları karflısında, bazı öneriler gelifltirme
ihtiyacı duysa da, 1 Mayıs 2004’e kadar zamanı çözümsüz-
lükle doldurmaya çalıflmaktalar. Kıbrıs sorununun çözüm-
lenmesi hususunda Türk tarafınca, çözüm yanlısı bir tavır-
la inisiyatifler ve öneriler gelifltirilmesi ve bu yönde çabala-
ra devam edilmesi, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin görüfl ve
pozisyonlarını korumak açısından bir zorunluluktur.

Kopenhag Zirvesinden sonra Türkiye-AB iliflkilerin-
deki ivme artarak bugüne geldi. AB Türkiye’nin aday üye-
li¤i ile ilgili yeni beklentilerini ortaya koyan “Yeni Katılım
Ortaklı¤ı Belgesini” kabul edip Türkiye’ye sunarken, Tür-
kiye’de bu belgedeki beklentilere cevap niteli¤inde, 2.
Ulusal Programını hazırladı. AB, Türkiye’den özetle, dü-
flünce ve inanç özgürlü¤ünün tam olarak uygulanmasını,
iflkence ve ölüm cezasının tamamen kaldırılmasını, Milli
Güvenlik Kurulu’nun çalıflma fleklinin Avrupa ülkelerinde-
ki uygulama düzeyine getirilerek askeri ifller üzerinde sivil
kontrolün tesisini ve demokratik sistem üzerinde askeri
vesayet gölgesinin kaldırılmasını, Türk dili dıflında kullanı-
lan dillerden e¤itim, radyo, televizyon yayın serbestiyeti-
nin sa¤lanmasını ve bunların uygulamaya geçirilmesini is-
temektedir. Türkiye çıkarmıfl oldu¤u 7. Uyum Paketiyle
bu de¤ifliklikleri gerçeklefltirdi.

Türkiye’de siyasi reform yanlısı çevreler ve 59. Hü-
kümet, tam üyelik konusunda sonuna kadar bastırıp,
AB’nin demokrasi ile temel hak ve özgürlükler standartla-
rını yakalamak kararlılı¤ı içindedir. AK Parti hükümeti,
AB’ye tam üyelik hedefini benimseyerek, içeride kendisi-
ne karflı olan sistem ve bürokrasi içindeki derin mahfiller
karflısında adeta iktidarını perçinlemeye çalıflmaktadır. 6.
ve 7. uyum paketleri ile birlikte anayasa ve kanunlarda ya-
pılmakta olan de¤ifliklikler, Türkiye’nin yönetim sistemin-
de yer alan bürokratik kurumların a¤ırlı¤ını ve fonksiyon-
larını azaltacak ve yasama-yürütme erkleri üzerindeki as-
keri vesayet görüntülerini kaldıracaktır. Artık flimdi önem-
li olan, uygulamanın görülmesidir.

Avrupa Birli¤i Komisyonu ve AB’nin lokomotif ülke-
leri Fransa ve Almanya’nın, son Irak Savaflı krizinde Türki-
ye’yle örtüflen politikaları nedeniyle, Türkiye’nin AB’ye
üyelik perspektifi konusunda iyimser bir yaklaflım sergile-
meye bafllamaları da önemli bir ilerleme kabul edilebilir.
Özellikle ABD’nin So¤uk Savafl sonrası yeni dünya düze-
ninde tek kutuplu hegemonik güç olma politikasının Bir-
leflmifl Milletler, NATO, AB ve ‹slam dünyası içinde olufl-
turdu¤u çatlaklar ve memnuniyetsizlik, Türkiye’nin, Avru-
pa ve ‹slam ülkelerinin kamuoylarında ve hükümetleri
nezdinde itibarını ve a¤ırlı¤ını arttırmıfltır.

Bize göre, Türkiye’nin önündeki en önemli hedef,
kendi dinamiklerinin farkında olarak ve kendi halkı için
ekonomik, siyasal ve sosyal geliflmiflli¤ini sa¤lamasıdır. Bu
sa¤lanmadan AB’ye üye olmamız zor olaca¤ı gibi, bu sa¤-
landı¤ı durumda da AB, ülkemizin karflısında tek seçenek
olarak durmuyor olacaktır. Türkiye taflıdı¤ı büyük tarih ve
kültürüyle, bir komplekse sahip olmadan ça¤ı yakalamalı,
yapılması gerekenleri gerçeklefltirmeye bafllamalıdır.

Bugün gelinen noktada Avrupa Birli¤i’nin, Türkiye
açısından siyasi, ekonomik, ticari a¤ırlı¤ı ve önemi yadsı-
namaz bir gerçektir. AB Türkiye’nin, en büyük dıfl yatırım-
cısıdır ve en önemli dıfl ticaret (ihracatta %51,5, ithalatta
%44) ve turizm partneridir. Ancak AB ile 44 yıldır süren
oyalama veya uzatmalı niflanlılık dönemi de göz önünde
tutularak, Türkiye, özellikle komflu ülkelerle ekonomik,
siyasi ve sosyal iliflkilerini gelifltirmeli ve derinlefltirmeli,
dıfl politikasını dengeli ve çok yönlü bir iliflkiler yelpaze-
sinde yürütmelidir. Komflu ve bölge ülkeleriyle ekonomik
ve ticari iliflkilerimizin, AB standartlarına çıkarılması halin-
de, Türkiye’nin AB ile olan iliflkileri de daha rasyonel bir
temele oturacak ve tek taraflı bir ba¤ımlılık iliflkisi görün-
tüsünden kurtulacaktır. Bunun için de uzun süredir çaba
harcadı¤ımız sanayileflme sürecini, sa¤lıklı bir flekilde
tamamlamamız gerekmektedir.
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stanbul, tarih boyunca imparatorluklara baflkentlik yapm›fl ve bundan
ötürü farkl› medeniyetlerin izlerini tafl›yan çok önemli bir flehirdir.

Üç büyük k›tan›n (Asya, Avrupa, Afrika) geçifl noktas›ndaki bu flehir, bir
yandan Grek Ortodoks-Bizantik özellikleri (sur içi), bir taraftan Latin-Ka-
tolik esintisi (Galata çevresinde), son 500 küsur y›l›n etkisiyle de, yo¤un

bir ‹slâm-Türk yönüyle dikkati çekmektedir.

Osmanl›lar, Devlet baflkenti yapt›klar› bu flehre, ‹slâm Medeniyetinin ruhunu
nakfletmeye çal›flm›fl, gerek genel görüntü, gerekse yaflay›fl olarak, flehre kal›c› etkide
bulunmufllard›r.

Cumhuriyetin ilan› ile Türkiye’nin yeni bir medeniyet tercihine yönelmesi, ülke-
deki yaflay›fl ile birlikte, flehri de etkilemeye bafllam›flt›r. Yöneticilerin tercihleriyle hal-
k›n tercihleri aras›nda ço¤u zaman ortaya ç›kan uyumsuzluklar, ülkenin bir çok mese-
lesinde t›kan›kl›klar oluflturmufltur. Halk›n önem verdi¤i meselelerin bir ço¤una, yöne-
ticiler önem vermezken, yöneticilerin uygulamak istedi¤i bir çok proje de, halk taraf›n-
dan benimsenmemifltir.

Eskinin tümden kötülendi¤i bir devreyi yaflamak zorunda kalan Türkiye, bu sü-
reçte  tarihindeki güzellikleri de görmezden gelmifltir. Fakat geçen y›llar, ülkemizin ta-
rihiyle belli bir oranda yeniden bar›flmas›na yol açm›flt›r. 

Tüm bu süreç, dünyan›n en çok dikkat çeken flehirlerinden biri olan ‹stanbul’u
da derinden etkilemifltir.

Yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z tarihî devrelerden geçen flehrimiz bir yol ayr›-
m›ndad›r ve yönünü bulabilmek için afla¤›daki sorular›n cevaplanmas› gerekmektedir:

• ‹stanbul, bugün, medeniyetlerin kesiflti¤i, fakat son hâkimi olan ‹slâm-Türk
medeniyetinin sembol flehirlerinden biri midir?

• Modernizmin ve materyalizmin yo¤un etkisi alt›nda bir düflüncenin ürünü ola-
rak düflünüldü¤ü zaman, sadece bir finans ve turizm merkezi mi olmal›d›r?

• fiehrin ruhunu ciddiye almayan insanlar›n bak›fl aç›lar›yla bakarsak, yaflayan bir
müze olarak görülmesi gereken, sadece tarihî aç›dan önemli bir flehir midir?

Medeniyetlerin 

Kesiflti¤i fiehir: ‹stanbul
Erhan Erken

MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s›

‹
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• Çarp›k bir sanayileflmenin
sonucu olarak ortaya ç›kan, üç tara-
f›n› saran sular› kirletilmifl, ormanla-
r› katledilmifl, havas› oksijenden
ar›nd›r›lm›fl bir toprak parças› üze-
rinde, içinde yaflayan insanlar›n›n
ortak yönlerinin her gün biraz daha
azald›¤› kozmopolit bir insan y›¤›n›
m›d›r? 

• Etraf›nda kurulan yeni yer-
leflim yerleri ve ifl alanlar›na tarihî
flehirden neredeyse hiçbir kal›c›
özelli¤in aktar›lamad›¤›, ortas› yafla-
yan bir müze, etraf› ise ruhsuz ve
kimliksiz yerleflim birimleri ve çal›fl-
ma alanlar›ndan oluflmufl yeni tip
bir flehir örne¤i midir?

Ülkemizde ve ‹stanbul’da, karar mevkiinde olan
veya al›nan kararlarda etkisi bulunan kesimler içinde,
yukar›daki sorulara birbirinden farkl› cevaplar verilmek-
te ve icraatlar bu cevaplara uygun flekilde yap›lmaktad›r.

‹stanbul ile ilgili düflünen, bu flehri seven, bu fleh-
rin tarih içinde oynad›¤› ve halen de oynamakta oldu¤u
rolü önemseyen herkesin, bu sorular üzerinde ciddi cid-
di düflünmesi, fikirler gelifltirmesi, söz konusu fikirleri
tart›flmas› ve en do¤ru cevaplar› birlikte bulmas› gerek-
mektedir.

‹stanbul’la ilgili al›nan her karar, söylenen her söz,
ileri sürülen her fikir ve proje, geçmiflten gelece¤e do¤-
ru giden bir çizgide anlaml› bir yere oturmal›d›r.

Nas›l bir hayat yaflamak istiyorsak, içinde yaflad›¤›-
m›z iç ve d›fl mekânlar›n ona uygun olmas› gerekir. ‹fl
yerlerimiz, al›fl verifl merkezlerimiz, e¤lendi¤imiz alan-
lar, ibadethanelerimiz, çocuklar›m›z›n e¤itim gördü¤ü
okullar ve oyun alanlar›; hayata güzellik katan çiçekler,
a¤açlar, hayvanlar, beraber yaflayan insanlar›n birbirleri-
nin her türlü hak ve hukuklar›na sayg› göstermeleri ge-
reken ortak alanlar ve tek tek zikretmeyi unuttu¤umuz
fakat hayat› anlaml› k›lan her fley, belli bir perspektiften
ele al›nmal›d›r. Ancak o zaman, varl›¤› ile iftihar etti¤i-
miz eserlerin ortaya ç›kmas› mümkün olur. 

Sembol flehirler,  ortak de¤erler etraf›nda yaflanan
uzun bir zaman diliminin sonucu olarak,  bir çok eserin
içinde ortaya ç›kt›¤› alanlard›r. Tarihî eserler diye hay-
ranl›kla izledi¤imiz yap›lar, sadece birer sonuçtur ve or-
taya ç›kt›klar› co¤rafyalarda insanlar›n bir dönem bera-

berce baz› yüksek de¤erler etraf›nda bulufltuklar›n›/yer
yer kaynaflt›klar›n› anlat›rlar bize. 

‹stanbul’umuzun daha güzel ve problemsiz bir fle-
hir olmas›n› istiyorsak, önce tarihimizden gelen ortak
de¤erlerimizi yeniden keflfederek, bunlar etraf›nda ke-
netlenebilmeli; evlerimizi, sokaklar›m›z›, caddelerimizi,
ortak alanlar›m›z›, ifl yerlerimizi, sanayi sitelerimizi, bu
ortak düflünceler ve yüksek idealler etraf›nda flekillendi-
rebilmeliyiz.

Organize Sanayi Bölgeleri ve bu bölgelerde istih-
dam edilecek insanlar›m›z›n yaflayacaklar› mekanlar ku-
rulurken de, yukar›da ifade etmeye çal›flt›¤›m›z noktala-
ra hassasiyetle dikkat edilmelidir. Tarihî flehrin d›fl›na ç›-
kar›lan iflyerleri ve onlar›n çevrelerinde oluflturulmaya
çal›fl›lan uydu kentler, yeni yerlerine, tarihî ve kültürel
yap›m›z›n köfle tafllar›n› da bugünkü anlat›m›yla tafl›ya-
bilmelidir. 

Ancak o zaman her fley bugünkünden daha iyi ola-
bilir ve gelecek nesillere daha güzel bir flehir b›rakma
imkân› do¤ar. 

Bunu beceremezsek, d›fl görünüfl itibariyle düzen-
li, fakat, mahiyet aç›s›ndan  köksüz ve ruhsuz mekânlar-
da yaflayan ve çal›flan insanlar›n oluflturaca¤› bir toplum-
da, do¤abilecek olumsuzluklar› gö¤üslemeye haz›r ol-
mal›y›z.  

Nasıl bir hayat yaflamak istiyorsak, içinde yafladı¤ımız

iç ve dıfl mekânların ona uygun olması gerekir. ‹fl yer-

lerimiz, alıfl verifl merkezlerimiz, e¤lendi¤imiz alan-

lar, ibadethanelerimiz, çocuklarımızın e¤itim gördü-

¤ü okullar ve oyun alanları; hayata güzellik katan çi-

çekler, a¤açlar, hayvanlar, beraber yaflayan insanla-

rın birbirlerinin her türlü hak ve hukuklarına saygı

göstermeleri gereken ortak alanlar ve tek tek zikretme-

yi unuttu¤umuz fakat hayatı anlamlı kılan her fley,

belli bir perspektiften ele alınmalıdır.. 
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ncelikle flunu ifade etmeliyiz ki, sanayileflme, kalkınma noktasında or-

taya koydu¤u olumlu geliflmeye ra¤men, bütün boyutlarıyla kutsana-

cak bir süreç olarak addedilemez. Hem sürecin oluflumunu tetikleyen

unsurlar (sömürgecilik gibi), hem de sürecin bizatihi her aflamada al-

mıfl oldu¤u hal, nihai olarak da kapitalizmle sanayileflme arasındaki in-

teraktif/bir tür manipülatif iliflki, sanayileflmenin ekonomi-politi¤i üzerinde derinle-

mesine düflünmemizi gerekli kılar. 

Sosyo-ekonomik geliflme sürecinde toplumlar ilkel toplumdan tarım toplumu-

na, tarım toplumundan sanayi toplumuna, günümüzde ise sanayi toplumundan bilgi

toplumuna geçifl fleklinde farklı geliflme aflamalarını tecrübe etmifllerdir.

Sanayi devrimi modern dönemin en önemli olaylarındandır. Sanayi devriminin

geliflmesini ve yayılmasını sa¤layan en belirgin faktörün buharlı motorun bulunması,

(1769-1787 yılları arasında James Watt gelifltirmifl) akabinde demiryolu ve tren ifllet-

mecili¤inin yaygınlaflması oldu¤u herkesçe bilinir. Sanayi devriminin bu ilk evresi Kı-

ta Avrupa’sında de¤il, ‹ngiltere’de bafllar. Bunun bafllıca nedeni, sömürgecilik ve ‹n-

giltere toplumunun siyasal ve sosyal dönüflüm sürecine daha erken girmesidir.

Daha sonra, bazılarınca ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılan süreç ise çelik,

petrol ve elektri¤in geliflmesiyle (çelik sanayii 1856 yılından itibaren geliflmifl) ve ilk

petrol kuyusunun açılması, akabinde 1866’da ilk patlamalı motorun keflfedilmesiyle

bafllar. ‹ngiltere de, artık bu dönemde üstün güç olma özelli¤ini yavafltan kaybetmek-

te ve Kıta Avrupası da sanayileflme yarıflına dahil olmaktadır. Kapitalizmin temel um-

deleri eflli¤inde keskin bir rekabeti yansıtan bu dönem, do¤al olarak Birinci Dünya Sa-

vaflında ilk büyük hesaplaflmasını yaflar. 

Tarıma dayalı geleneksel toplumda üretim, evlerde, el tezgahlarında yapılırken;

sanayi devrimi sonrasında üretim fabrikalarda yapılmaya bafllanmıfl; toplumun ku-

rumları, yapısı, norm ve davranıfl kalıpları de¤iflmifl, geleneksel davranıfllar giderek

yerini akılcı davranıfllara bırakmıfltır.

Sanayileflmenin 
Ekonomi-Politi¤i

Dr. Ahmet Helvac›
MÜS‹AD Genel Sekreteri

Ö
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Bilgi toplumunun temelini oluflturan elektronik, bi-
liflim ve ekonomi unsurlarının etkilefliminden do¤an oto-
masyon devri ise, ilk olarak sanayi devrimi ile bafllamıfltır.
Bu ilk otomasyon döneminin belirleyici özelli¤i, çıplak
eme¤in makinelerle yer de¤ifltirmesidir. Petrolün enerji
kayna¤ı olarak kullanılmasıyla yeni teknolojiler ortaya çık-
mıfltır. ‹çten yanmalı motorlu taflıtlara dayalı karayolu ula-
flımının do¤urdu¤u “otomobil” toplumları, hem gündelik
yaflamı etkilemifl, hem de bu hayatın maddi imkanlarını
oluflturan kitle üretim yöntemlerini ortaya çıkarmıfltır. 

‹kinci otomasyon döneminin bafllaması ise, elektri-
¤in enformasyon içerebilme ve iletebilme özelliklerinin
geliflmesine dayalı olarak ortaya çıkmıfltır. ‹kinci otomas-
yon döneminin ilk iflaretleri; 19. yüzyılda telgraf ve tele-
fonun icadı ve 20. yüzyılın baflında elektromanyetik dal-
galar ile telsiz haberleflmesinin sa¤lanmasıdır. Bu döne-
min en belirleyici özelli¤i, enerji ile enformasyonun bir-
birini tamamlayıcı bir biçimde ve yaygın olarak kullanıl-
masıdır. Birinci ve ikinci otomasyon dönemi, sanayi dev-
rimiyle bafllayan sanayileflme sürecinde ortaya çıkan afla-
malardır. Sanayi toplumunun oluflmasına yol açan tekno-
lojik geliflmeler, hem maddi birikimi hem de fiziksel ve
düflünsel gücü ile üretime katkıda bulunan insan serma-
yesinin kullanımını gerektirmifltir.

18. yüzyılın ikinci yarısından bu yana büyük bir hız-
la geliflen sanayileflme hareketi, toplumların ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel yapılarında köklü de¤iflmelere
neden olmufltur. Bu dönemde, sanayileflme geliflmekte
olan ülkeler açısından bafllıca kalkınma politikası amacı
haline gelmiflti. Dünya savaflları sanayileflme sürecinden
ba¤ımsız olarak anlaflılamaz. ‹lk sanayileflme döneminin
akabinde ortaya çıkan I. Dünya Savaflı’nın ardından du-
rulmayan süreç, hegemonyanın teknolojik çılgınlı¤ı ile
dünyayı küresel kapıflmaya sürükleyerek II. Dünya Sava-
flına götürmüfltür. Yine, sanayileflme
hareketinin yol açtı¤ı çatıflmalar ne-
ticesinde ortaya bir çok kriz çıkmıfl-
tır. Sadece Marksizm, Faflizm, gibi
ideolojik kamplaflmalara ve bu
kamplaflmaların do¤urdu¤u sıcak
çatıflmalara de¤il, çevre sorunun-
dan, toplumsal çöküntüye, 68 hare-
ketinden, otantik müzik gruplarına
kadar bir dizi geliflmenin do¤al etki-
leyicisi olmufltur. ‹flte bu yaflananla-
rın etkisiyledir ki, bilhassa bilgi-tek-
nolojilerinin geliflmesiyle birlikte in-

sana yatırıma ve insanın refahına öncelik veren ve daha
kaliteli yaflam felsefesine dayanan sürdürülebilir kalkın-
ma ve insani kalkınma stratejileri ön plana çıkmıfltır. 

Bilgi toplumu, 1950 ve 1960’lı yıllarda A.B.D., Ja-
ponya, Batı Avrupa ülkeleri gibi geliflmifl ülkelerde bilgi
teknolojilerinin giderek artan bir flekilde kullanımıyla or-
taya çıkmıfl bir aflamadır. Sanayileflme sürecinde çeflitli
olumsuzluklar sonucu büyümenin endifle verici boyutla-
ra varmasıyla ortaya çıkan bilgi toplumu aflaması, birçok
de¤iflimi beraberinde getirmifltir. Geliflmifl ülkelerde fle-
killenen bu aflamanın en önemli özelli¤i, bilginin ve bilgi
teknolojilerinin tarım, sanayi, hizmet sektörlerinin yanı-
sıra e¤itim, sa¤lık, iletiflim gibi her alanda kullanılabilir
olmasıdır. Bilgi toplumundaki tüm bu geliflmeler di¤er
dünya ülkelerini de kısa zamanda etkisi altına almıfl ve
uluslararası düzeyde ekonomik, siyasal, sosyal ve kültü-
rel alanda entegrasyonu beraberinde getirmifltir. Bu yö-
nüyle bakılırsa, küreselleflmenin ilk saiki olan uluslarara-
sı pazarı geniflletme ve rekabet gücünü artırma arzusu,
bilgi toplumu süreciyle insani bir boyut da kazanmıfltır.
Bilgi toplumunun do¤urdu¤u ekonomik iliflkiler ise, a¤ır
sanayi hamlesindeki dönemden daha çok, merkantalist
dönemin özelliklerini sergiler. Bu yönüyle, bilgi toplu-
muyla ticaret ve tüccarlar tekrar altın dönemini yaflar ha-
le gelmifltir. Tabi ki, burada iflaret edilen fley, merkanta-
lizme has basit ticari iliflkilerin tekrar ortaya çıktı¤ı iddi-
ası de¤il, günümüzde “pazarlama”nın üretmeden daha
fazla anlam taflıdı¤ıdır.

Günümüzde sosyo-ekonomik geliflme sürecini hız-
landırıcı, üretimi, verimlili¤i artırıcı, aynı zamanda insana
yatırımın süreklili¤i sayesinde sosyal ve kültürel geliflme
üzerine olumlu etkilerinden dolayı bilgi toplumunun ta-
nımlanması ve muhtevasının anlaflılması gerekmektedir.
Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin

Bilgi toplumundaki tüm bu geliflmeler di¤er dünya ül-

kelerini de kısa zamanda etkisi altına almıfl ve ulusla-

rarası düzeyde ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel

alanda entegrasyonu beraberinde getirmifltir. Bu yö-

nüyle bakılırsa, küreselleflmenin ilk saiki olan ulusla-

rarası pazarı geniflletme ve rekabet gücünü artırma

arzusu, bilgi toplumu süreciyle insani bir boyut da ka-

zanmıfltır.
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payı azalmakta, hizmet sektörünün payı artmakta ve bu
do¤rultuda sıradan bir iflgücüne de¤il, nitelikli insana ih-
tiyaç duyulmaktadır. 1950’li yıllarda A.B.D.’de mavi yaka-
lı olarak adlandırılan iflçiler, bütün çalıflanların yüzde
50’sini olufltururken, daha sonraları bu oran yüzde 20’le-
re düflmüfltür. Bilgi toplumu sayesinde bugün, arafltır-
maya, bilim ve teknolojiye yatırım en uygulanabilir ve
karlı yatırım flekli sayılmaktadır. 

Aslında bilgi toplumu evresini sanayileflmeden ta-

mamen ayırmak do¤ru de¤ildir. Nasıl post-modernizm,

modernizmden ba¤ımsız olarak ele alınamazsa, bilgi top-

lumu aflaması da, sanayileflmeden ba¤ımsız olarak ele alı-

namaz. Yukarıda serancamını özetledi¤imiz tüm sürecin

ana hedefinin büyüme, her zaman bir öncekinden daha

fazlasını üretme oldu¤u açıktır. Bu yaklaflımın temel han-

dikabı ise büyümeyi sa¤layan aletlerin fetifllefltirilmesi-

dir. Bilgi toplumu aflaması da bu arızadan ari de¤ildir. ‹fl-

te burada teknik iflleyiflin dıflında, makinaların ve her tür-

lü high-tech aletin insanı sömürmesini ve ezmesini en-

gelleyici felsefi, moral, fikri bir deste¤e ihtiyaç vardır.

Kapitalizm bu süreç içerisinde merkantalizm gibi

iflin sadece bir yönüne dayanan dönemlerin üzerinde ge-

liflerek, zaman içerisinde sistemdeki bütün girdi ve çıktı-

ları kontrol eden devasa bir yapı halini almıfltır. Bu yö-

nüyle kapitalizmle sanayileflmenin tarihi özdefl gider, an-

cak kapitalizm kurdu¤u sistemle sanayileflmeyi fazlasıyla

aflan bir hüviyeti haizdir. Sadece onu de¤il, sonraki afla-

maları da kontrol eden bir iddia ve yapısı vardır. Yukarı-

da “fetifllefltirme” sürecinin tedavisi için önerilen moral,

felsefi ve fikri deste¤e, hatta daha fazlasına burada ihti-

yaç vardır.

Bunun ne olabilece¤i üzerine bir fikir yürütmeden,

sürecin (do¤al olarak kapitalizmin) siyasal sistem üzerin-

deki etkisini tanımlamak gerekir. Sanayileflmenin do¤al

bir sonucu olarak ortaya çıkan

Marksizm’de bir üst yapı kurumu

olan siyasetin, tümüyle ekonomi ta-

rafından belirlenece¤i öngörülmek-

teydi. Ancak kapitalist üretim siste-

mi içerisinde, bu gücün temel daya-

naklarını ekonomik geliflmifllik –ta-

bi ki buna kaynaklık eden sanayilefl-

me gibi bütün evreleri de içerecek

flekilde- olufltursa da, siyasetin

Marksizm’de öngörülen bu edilgen

konumu faklılaflarak, -kendisi de

Marksist gelenekten gelen Gramsci’nin hegemonya kav-

ramına getirdi¤i anlam do¤rultusunda- ekonomik gelifl-

miflli¤i erke dönüfltüren bir hal almıfltır. Bu yönüyle

ekonomi, siyasetin beyin haline geldi¤i bir erk tarafından

yönetilen, hatta manipüle edilen bir araç konumundadır.

Bu, bir çok günümüz insanının farkında olmadı¤ı bir

geliflmedir. Bu durumu kavramadan, günümüz sorun-

larını anlamak da, yönlendirmek de mümkün de¤ildir.

Di¤er bir husus da, kuramsal çerçevesi Max Weber

tarafından çizilen protestanlaflma olgusudur. Weber,

“endüstriel kapitalizmin geliflmesine paralel olarak din-

sel ba¤lılıkların önemini yitirece¤ini” iddia etmiflti.

Weber’in dinsel ba¤lılı¤ın sanayi toplumunda ras-

yonalize olaca¤ına yönelik öngörüsüne uygun olarak,

sanayileflme dinlerin dünyevilefltirilmesinde önemli bir

rol oynamıfltır. Bu durum, dinlerin hiçbir dünyevi

oluflum tarafından ikame edilememesi gerçe¤ine uygun

olarak, modern Batı’da yabancılaflma ve nihilizm ol-

gusunu güçlendirmifltir.

Sonuç olarak, sanayileflme, bilgi toplumu gibi

süreçler insanlı¤a hizmet ederken bünyelerinde büyük

bir ideolojik arka planı da barındırırlar. Bir sanayici

sadece üreten de¤il, eylemine iliflkin fikri altyapıyı da

bilen bir insandır, öyle olmalıdır. Fukuyama’nın acul bir

flekilde “tarihin sonu”nu ilan etmesinin fazla bir kıymeti

harbiyesi yoktur. Yıllar önce, Cemil Meriç’in önsözüyle

Fahrettin Arslan tarafından dilimize kazandırılan ‹limler

ve ‹deolojiler isimli nefis eserde, J. W. Lapierre’in dedi¤i

gibi, “‹deolojilerin sonunun geldi¤ini ilan etmek de, bafl-

lı baflına bir ideolojidir.” Bize düflen üretmenin yanında,

bu iliflkilerin sa¤ladı¤ı ideolojik hegemonyayı çözücü, bu

süreci do¤rudan insanlı¤ın hizmetine sunucu bir yapıya

kavuflturmakt›r.

Sanayileflme, bilgi toplumu gibi süreçler insanlı¤a hiz-

met ederken bünyelerinde büyük bir ideolojik arka

planı da barındırırlar. Bir sanayici sadece üreten

de¤il, eylemine iliflkin fikri altyapıyı da bilen bir insan-

dır, öyle olmalıdır. Fukuyama’nın acul bir flekilde

“tarihin sonu”nu ilan etmesinin fazla bir kıymeti har-

biyesi yoktur.
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anayi bölgeleri ve sitelerinin sorunlar› uzun y›llard›r ciddi bir çözüm

getirilmedi¤i için birikmifltir. MÜS‹AD, bu konuyu kuruluflundan iti-

baren sürekli olarak gündemde tutmufl,  sorunlar›n çözümünü sa¤la-

mak için raporlar haz›rlam›fl, sempozyumlar düzenlemifl ve ilgilileri

bu konuda sürekli uyarm›flt›r. Son olarak 18 Haziran 2003 tarihinde

düzenlenen “Organize Sanayi Bölgeleri / Siteleri ve Serbest Bölgelerin Sorunlar›: Ye-

ni Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri” isimli sempozyumla, yetkililerin dikkatleri bir

kez daha bu konu üzerine çekilmifltir. 

Bu rapor söz konusu sempozyumda dile getirilen görüfl ve düflüncelerin bir

özeti niteli¤indedir. Rapor dört bölümden oluflturulmufltur. Birinci bölümde, sem-

pozyumdaki protokol konuflmalar› yer almaktad›r. ‹kinci bölümde, sanayi bölgeleri

ve sitelerinin kamu kurumlar›ndan beklentileri ele al›nm›flt›r. Üçüncü bölümde, sa-

nayi siteleri/bölgeleri ve serbest bölgelerin spesifik sorun ve çözüm önerileri ince-

lenmifltir. Dördüncü bölümde ise, ‹stanbul ve yak›n çevresindeki sanayi siteleri/böl-

geleri ve serbest bölgelerinin profil bilgileri yer almaktad›r.

S
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ay›n Bakan›m, Say›n Valim, bürokrasimi-

zin de¤erli temsilcileri, Sanayi Bölgesi

Baflkan ve Yönetici dostlar›m; de¤erli ba-

s›n mensuplar›, say›n misafirlerimiz; “Yeni

Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri” konulu,

“Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Sempozyumu”muza hofl gel-

diniz, fleref verdiniz. 

Bu sempozyumda, Çorlu’dan Gebze’ye kadar uza-

nan alanda kurulmufl 50.300 ifl yerinde toplam 807.500

kiflinin istihdam edildi¤i, Türkiye üretimine yön veren,

‹stanbul içinde 10 ve hinterland› da 3 olmak üzere top-

lam 13 Organize Sanayi Bölgesi, 6 adet Serbest Bölge, 55

adet Sanayi Sitesi yetkilileri ile Say›n Bakan ve Milletvekil-

lerimizi, Valilik ve ‹l Müdürlüklerimizi, Kaymakamlar›m›-

z›, Belediye Baflkanlar›m›z›, di¤er Devlet ve Belediye Bü-

rokratlar›m›z›, Ordu ve Üniversite Mensuplar›m›z› bir

araya getirerek, ortak bir KOB‹ platformunda çözümler

üretmeyi ve MÜS‹AD olarak da ev sahipli¤i yapmay› he-

defledik. ‹stanbul, ülkemiz ekonomisinde Gayri Safi Mil-

lî has›lan›n yaklafl›k % 25’ini üreten belkemi¤i flehrimiz,

bir dünya metropolü, sadece tarih ve bir flehir de¤il ayn›

zamanda dünya ekonomisinde güç merkezlerinden biri. 

Türkiye olarak futbolda, basketbolda, halterde, at-

letizmde, eurovizyonda, filmde, edebiyatta bir çok bafla-

r›ya imza att›¤›m›z, Avrupa Birli¤i kap›lar›na ürün çeflidi-

mizle, kapasitemizle ve kalitemizle dayand›¤›m›z flu gün-

lerde, ‹stanbul’umuzun sanayi alt yap›s›n› yeniden ele al-

mak ve üreticisiyle, bürokrat›yla ortak çözümler üretmek

zaman› gelmifltir. Bu gün, art›k o gündür. Cumhuriyeti-

mizin ilk y›llar›nda yirmi otuz metrekarelik alanlarda, Ka-

s›mpafla’da, Balat’ta, Hasköy’de, Karaköy’de üretim ya-

pan o küçücük atölyeler, önce Bay-

rampafla, Rami, Dudullu bölgelerine

tesislerini tafl›d›lar. Yetmedi daha d›-

flar›lara tafl›d›lar. Bir tarafta ‹kitelli,

Beylikdüzü, K›raç, Had›mköy, Çor-

lu; di¤er tarafta Kartal, Tuzla, Gebze

hatta Dilovas›’na kadar uzand›lar. ‹fl

yerlerini üç bin, befl bin, on bin met-

re karelere ç›kard›lar. ‹stanbul sana-

yicisinin ömrü, s›rt›na tesisini alarak

tafl›nmak ve yeni sanayi bölgelerin-

de yeni iflyerleri kurmakla geçti. 

AÇILIfi KONUfiMASI

Hasan Büyükdede’nin Konuflmas›
MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s›

Türkiye olarak futbolda, basketbolda, halterde, atle-

tizmde, eurovizyonda, filmde, edebiyatta bir çok bafla-

r›ya imza att›¤›m›z, Avrupa Birli¤i kap›lar›na ürün

çeflidimizle, kapasitemizle ve kalitemizle dayand›¤›-

m›z flu günlerde, ‹stanbul’umuzun sanayi alt yap›s›n›

yeniden ele almak ve üreticisiyle, bürokrat›yla ortak

çözümler üretmek zaman› gelmifltir. Bu gün, art›k o

gündür.

S
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Her tafl›nma, zaten zor bir araya getirilen sermaye-

lerinin erimesine sebep oldu. Çilekefl sanayi site  müte-

flebbis kurucu ve yöneticileri her gittikleri yerde önce

arazi tedariki için Hazine ile, Silahl› Kuvvetler ile, tar›m

arazi ise Tar›m Bakanl›¤› Yetkilileri ile, köylülerle u¤rafl-

mak ve bin bir meflakkati aflmak zorunda kald›lar. Site-

nin bulundu¤u bölge, bir de su toplanma havzas› ise bir

dizi zorlu¤u aflmalar› gerekti; elektrik, at›k su, yol, tele-

komünikasyon, demiryolu ba¤lant›s›, tapu, ruhsat, çet

raporu, do¤algaz, su, kanalizasyon.. Belediyeler ile ilgili

münasebetlerdeki s›k›nt›lar, çevre düzenlemesi, ulafl›m,

personel tedariki, e¤itim ve e¤itilmifl nitelikli ara insan

gücü hep çözüm bekleyen konular oldu. Olmaya da, de-

vam ediyor. 2002 y›l› sonunda ‹stanbul Ticaret Odas›’na

Almanya’dan Eberzwalde flehri Belediye Baflkan› bir ta-

n›t›m ziyaretinde bulundu. Yan›nda Schparkesebank

Bölge Müdürü, ‹mar Sorumlusu, Sanayi Site Sorumlula-

r›, Federal Hükümetten Teflvik U¤urlama Yetkilileri ve

baz› Türk ‹fladamlar› vard›. Belediye Baflkan› hem kendi

flehrinin güzelliklerini anlatt›, hem de yeni kurduklar›

bir milyon metre kare sanayi sitesi içindeki tafl›ma kanal-

lar›n›, demir yollar›n›, yönetim ve sosyal tesislerini, oto-

bana ba¤lant›lar›n›, havaalan› yap›s›n›, do¤algaz, su ve

kanalizasyon alt yap›s›n› anlatt›. Türk müteflebbisleri fle-

hirlerine davet etti. Yap›lacak yat›r›m›n % 50’si hibe, %

35’i Schparkagsbank’tan on y›l vadeli % 4,75 y›ll›k faizli

kredi verilece¤ini, tek isteklerinin Berlin’e çok yak›n

olan ve Do¤u Almanya’da bulunan flehirlerindeki insan-

lar›na 25 kifliden az olmamak üzere, ifl bulabilmekti. 

fiu anda, bu proje üzerinde çal›flan Türk Mütefleb-

bislerimizin de oldu¤unu biliyorum. Bu türden çal›fl-

malar yerel yönetimleri güçlendirmeye çal›flt›¤›m›z flu

günlerde bizim için çok iyi bir örnektir. Belediyelerimiz,

sanayi sitelerimize sahip ç›karak, onlar›n alt yap›lar›n›

dünya ölçe¤ine uygun hale getirip, bütün dünyaya ve

özellikle Avrupa Birli¤i Ülkelerine pazarlar duruma getir-

melidir. Bu tür hizmetler zaten modern belediyecili¤in,

vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. 

Bu gün gündemimiz yo¤un, konunun tüm sahip-

leri bu salonda, bütün zorluklar›n elbirli¤iyle afl›laca¤›na

inanarak, buraya teflrif eden baflta Bakan›m›z ve Valimiz

olmak üzere, herkese teflekkür ediyorum. Toplant›n›n

hay›rlara vesile olmas›n› diliyor ve sayg›lar sunuyorum.
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ay›n Bakan›m, Say›n Valim, muhtelif Sivil

Toplum Kurulufllar›n›n De¤erli Baflkan

ve Temsilcileri, k›ymetli misafirler, de-

¤erli üyeler ve k›ymetli bas›n mensuplar›.

Konuflmama bafllamadan önce hepinizi

sayg› ve muhabbetle selaml›yorum. Toplant›m›z›n inflal-

lah, baflta bölgemiz olmak üzere Türk sanayiine ciddi

katk›lar sa¤lamas›n› temenni ediyorum. Ülkemizin genel

olarak bak›ld›¤›nda her f›rsatta bir kaynak probleminden

bahsedilir. Kaynak dendi¤inde de akl›m›za sürekli likit

kaynak dedi¤imiz para gelir. Halbuki dünyadaki geliflmifl

ekonomilere ve geliflmifl ülkelere bakt›¤›m›zda onlar›n

en önemli kaynak dedikleri likit olmaktan çok; o kay-

naklar› ak›ll› kulland›klar›nda çok daha büyük seviyeye

getirecek olan insan kayna¤›na önem verdi¤ini görürüz.

‹flte Türkiye’de yokluklara, s›k›nt›lara, elindeki imkâns›z-

l›klara ra¤men, çamurlarda, bataklarda bir çok alt yap›

yetersizliklerine ra¤men, bu gayri safi has›lay› büyütme

telafl›nda olan sanayideki üreticilerimiz, en az›ndan istih-

dama bir kifli de olsa, üç kifli de olsa, befl kifli de olsa kat-

k› sa¤lamay› kendisine görev edinmifl. Ancak ülkeye ih-

tiyac› olan gerçek büyümeyi ve kayna¤› sa¤layacak bu

kesimin bir araya gelememe gibi bir s›k›nt›s› vard›. K›s›r

döngüler, gereksiz çekiflmeler, yan komflular›n birbiri

hakk›nda gereksiz ifadeleri, gerginlik ve samimiyetsizlik

ortam› oluflturuyor. Türkiye böyle bir atmosferde 3 Ka-

s›m’da bir seçim yaflad› ve parlamentomuz iki partiden

müteflekkil bir parlamento haline geldi. Asl›nda en

önemli ihtiyac›m›z, siyasî istikrars›zl›k yerine istikrar, ar-

kas›ndan da ekonomik büyümedir. ‹flte böyle bir plat-

formda Türkiye’de herkesin her fleyi devletten bekledi-

¤i, her türlü problemin devlet taraf›ndan çözülece¤ine

dair bir inanc› ortadan kald›rarak, temelde kendilerinin

de çözümcü oldu¤u, kendilerinin de bir program›, bir

plan›, bir önerisi oldu¤una inand›¤›m›z bu kitleyi, Türki-

ye’nin kalbi olan ‹stanbul’dan bafllatmak suretiyle, Tür-

kiye’nin tamam›na yayma düflüncesiyle bir toplant› ter-

tipleyerek, sizleri davet ettik. 

Öncelikle hepinize teflekkür ediyorum. Neden?

Çünkü duyarl› bir toplumuz da ondan. ‹kinci olarak, Sa-

y›n Baflbakan›m›z ile Say›n Bakan›m›za teflekkür ediyo-

rum. Bugün Ola¤anüstü Bakanlar Kurulu Toplant›s› ol-

mas›na ra¤men,  toplant›m›z›n ehemmiyetine binaen

Bakanlar Kurulu Toplant›s›na kat›lamayarak, bizi onur-

land›rd›klar› için ve Say›n Baflbakan›m da buna müsaade

etti¤i için. Çünkü, Türkiye’de benzer nitelikli bir sürü

toplant› yap›l›r ama bu toplant› bizim normal rutin top-

lant›lar›m›z gibi bir toplant› de¤il. Bu bir bafllang›ç, ina-

n›yorum ki, bunun periyodik bir uygulamas› olacak, ina-

n›yorum ki bu toplant› çok güzel bir örnekleme olarak

Anadolu’nun muhtelif flehirlerine yans›yacak ve Türki-

ye’nin yönetenleri ile yönetilenleri, Türkiye’nin üreten-

leri ile tüketenleri, hepsi bir araya gelip kaynafl›p ülke-

mizin y›llard›r kaybetti¤i ama gerçekte hak etti¤i yere

daha k›sa sürede ulaflma imkân› bulacak. 

Ali Bayramo¤lu’nun Konuflmas›
MÜS‹AD Genel Baflkan› 

S
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‹flte Türkiye’nin, bu mânâda

bakt›¤›m›zda, üç önemli problemi

var. Bunun biri büyüme ki temelini

sizler oluflturacaks›n›z. ‹kincisi malî

konular, üçüncüsü de yönetim an-

lay›fl›n›n en önemli sacaya¤› olan

büyümeyi oluflturacak kitleyle bir

araday›z. 

Y›llard›r enflasyona bo¤ul-

mufl, y›llard›r devletin borçlanma-

s›yla karfl› karfl›ya kalm›fl bir kesim,

art›k bunlar› bir tarafa b›rakarak,

makro meselelerin çözümünün ya-

n›nda, mikro meseleleri de masaya

yat›r›p bunlar› çözmesi lâz›m. Öyle basit, çok k›sa bir ka-

rarl›l›kla çözülebilecek o kadar büyük meselelerimiz var

ki, bunlar ne çok büyük bir kaynak, ne de çok büyük bir

mücadele istiyor. Sadece kararl›l›k gerekli. Hem siyase-

tinde hem bürokrasisinde. ‹flte o nedenle birinci önce-

likli Bakanl›¤›m›z olarak Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z bu

meseleleri burada dinleyecek. Ayn› zamanda Say›n Müs-

teflar›m›z da burada, O da dinleyecek. Mülkî erkân›m›z›n

temsilcileri olarak baflta Say›n Valimiz ve Mahallî ‹dareci-

lerin Temsilcileri dinleyecek;  ‹l Müdürlerimiz dinleye-

cek. 

Biraz sonra, burada konuflacak arkadafllardan tek

bir fley rica ediyorum. Birincisi sürelerine sad›k kalmala-

r›, ikincisi de kendi siteleri ile ilgili spesifik problemleri

ne ise onlar› bize anlatmalar›n›. Bu problemlere karfl›l›k

ne gibi bir çözüm önerilerinin oldu¤unu, e¤er bunlarla

ilgili bir haz›rl›klar› var ise kanun teklifi gerekiyorsa, ka-

rarname teklifi gerekiyorsa bunlar› anlatmalar›n› istiyo-

ruz. Bunlar› alaca¤›z, de¤erlendirece¤iz, bizler de o site-

lerin arkas›nda kendi ihtiyaçlar› olan meseleler için eli-

mizden gelen her türlü gayreti göstermeyi kendimize bir

görev addediyoruz. Niye? Çünkü ad›m›za sivil toplum ör-

gütü deniliyor da ondan. 

Türkiye’de gerçekten de sivil toplum örgütlerinin

varoldu¤una inan›yoruz. ‹flte onlardan biri olan MÜS‹-

AD, böyle bir misyonu kendisine görev edindi ve sizler-

le bir araya geldi. 

‹nflallah, temenni ve arzu ediyorum ki, neticesi çok

iyi olacak. Bu ifadelerin yan›nda, bir de Dünya fiehri ‹s-

tanbul’la, Kültür fiehri ‹stanbul’la ilgili bir iki paragraf

söyleyerek, sözlerimi bitirmek istiyorum. Sanayileflme

mutlak elzem bir konumuz ama sanayileflirken çarp›k

kentleflme, sanayileflirken çevre problemleri, sanayileflir-

ken kültür meselemiz, sanayileflirken ormanlar›m›za kar-

fl› olan sorumlulu¤umuz ve bizim duyarl› olmam›z gere-

ken konulard›r. E¤er ‹stanbul’umuzu sanayi yan›nda çok

ciddi tarihi derinliklerine yönelik bir kültür flehri ol-

man›n d›fl›na tafl›rsak, ‹stanbul’a büyük haks›zl›k etmifl

oluruz. Bu insanî bir görev olarak hepimizin üzerinde

önemli bir görev. O nedenle sanayileflti¤imiz alanlar›n

çevre güzelliklerinden, flehir içerisindekileri d›flar›ya

tafl›rken de, gösterdi¤imiz hassasiyetlerde, bürokrasinin

kararl›l›¤›na biz de yeteri kadar hassasiyet göstermemiz

gerekti¤i kanaatindeyiz. fiehrin merkezi ve silueti mut-

laka ve mutlaka tarihî derinli¤ine sahip, o flekle yeniden

tafl›nmal› ama sanayisi de, dünya standartlar›na uygun

bir sanayi haline getirilmeli. O nedenle, daha önce belirt-

ti¤im gibi, baflta Say›n Valimiz olmak üzere Mülkî Er-

kan›n bütün yetkililerine ve özellikle ‹stanbul’daki sanayi

sitelerinin en büyük problemlerinden birini teflkil eden,

Birinci Ordu Komutanl›¤›yla ilgili olan hadiselerde askerî

grubumuzun da, bu sanayileflmeye gereken deste¤i ver-

mesi gerekti¤i kanaatimi belirtiyor, tekrar toplant›ya

gelen ve akflama kadar  toplant›y› takip ederek, ülkenin

gerçekte büyük bir meselesini irdeleyecek olan siz

de¤erli haziruna hürmetlerimi sunuyor; toplant›n›n

hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum.

Y›llard›r enflasyona bo¤ulmufl, y›llard›r devletin borç-

lanmas›yla karfl› karfl›ya kalm›fl bir kesim, art›k bun-

lar› bir tarafa b›rakarak, makro meselelerin çözümü-

nün yan›nda, mikro meseleleri de masaya yat›r›p

bunlar› çözmesi lâz›m. Öyle basit, çok k›sa bir karar-

l›l›kla çözülebilecek o kadar büyük meselelerimiz var

ki, bunlar ne çok büyük bir kaynak, ne de çok büyük

bir mücadele istiyor. Sadece kararl›l›k gerekli. Hem si-

yasetinde hem bürokrasisinde.
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ay›n Divan, De¤erli Valim, çok de¤erli
baflkanlar, de¤erli konuklar sözlerime
bafllarken hepinizi flahs›m ve bakanl›¤›-
m›z ad›na sayg›yla selâml›yorum. Bu top-
lant›y› tertip eden baflta MÜS‹AD Genel

Baflkan›m›z ve onun de¤erli mesai arkadafllar›na flükran-
lar›m› sunuyorum. Göreve bafllad›¤›m zaman hep sanayi-
ci arkadafllara, sivil toplum kurulufllar›na flunu söyledim;
“Bize ev ödevi getirmeyin. Çünkü sorunlar› en iyi siz bi-
liyorsunuz. Siz sorunlar› çözüm yollar›yla beraber getirin.
Beraber tart›flal›m, do¤ru olan› yapal›m.” ‹flte bu toplant›
böyle bir toplant›. 

Biz organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri,
küçük sanayi siteleri, nitelikli endüstri bölgeleri konu-
sunda müsteflarl›¤›m›za ba¤l› müsteflar yard›mc›s› ve ge-
nel müdürlü¤ümüz çerçevesinde çok genifl kapsaml› ça-
l›flmalar yap›yoruz. Büyük ölçüde bütün organize sanayi
bölgelerini gezdim. Gidemediklerim var. Hoflgörülerine
s›¤›n›yorum, çünkü sorun neredeyse oraya koflmaya çal›-
fl›yoruz. Ço¤unu dinledik, bizzat ben dinledim. Di¤erle-
rini dan›flmanlar›m, müsteflar bey ve genel müdürümüz
dinliyor ve h›zla sorunlar› çözmeye çal›fl›yoruz. 

Özellikle ‹stanbul’umuzda on alt› y›l› aflk›n süredir
büyük fedakârl›klarla çal›flmalar› sürdürülen ‹kitelli’de
y›llard›r sürüncemede kalm›fl, hatta ba¤›fllas›nlar koope-
ratifler aras›nda ihtilaflara sebebiyet veren ve tamamlan-
mayan imar planlar›n› geçen ay içinde tasdik ettik ve on
alt› y›ll›k sorunu çözdük. Bundan sonras› Say›n Valimin
himmetine ve Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z›n olaya
yaklafl›m›na ba¤l›. Çünkü bu arkadafllar›n ruhsatlar›n› al-
malar› ve art›k “dedi¤im dedik” tart›flmalar d›fl›nda huzur
içinde iflyerlerinde çal›flmalar› gerekiyor. 

Bunu bir örnek olarak söylüyorum. H›zla bize ge-
len sorunlar› çözmeye çal›fl›yoruz ama sizden de destek
ve anlay›fl bekliyorum. Bize yard›mc› olman›z› bekliyo-
ruz. De¤erli arkadafllar, biz hükümet olarak zaten tek ba-
fl›m›za iktidar olduk ama tek bafl›m›za hükümet ifllevleri-

ni yürütmüyoruz. Kamu nitelikli kurulufllar›m›zla ve ka-
muyu yöneten bürokrat arkadafllar›m›zla özellikle sivil
toplum kurulufllar›yla konular› tart›flarak, çözmeye çal›fl›-
yoruz. 

Bu bak›mdan, rahmetli Turgut Özal taraf›ndan, be-
nim Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i baflkanl›¤›m s›ra-
s›nda bafllat›lm›fl ekonomik zirve toplant›lar› vard›. fiimdi
o yasas› ç›kt›¤› halde iki y›la yak›n bir zamand›r toplana-
mayan Ekonomik Sosyal Konsey toplant›lar›yla bu de¤er-
lendirmeler yap›l›yor ama en önemlisi Say›n Baflbakan ta-
limat›yla bakanl›¤›m›z›n koordinatörlü¤ünde, benim ko-
ordinatörlü¤ümde, bakanl›¤›m›z sekreteryas›nda ekono-
mik sorunlar› de¤erlendirme komitesi kuruldu. Bu ku-
rulda befl daimi bakan üye var; Maliye Bakan›, Sanayi ve
Ticaret Bakan›, ekonomik konular› de¤erlendirme bak›-
m›ndan Hazineden Sorumlu Devlet Bakan›, D›fl Ticaret-
lerden ve gümrüklerden sorumlu Devlet Bakan›, Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakan›. 

Ali Coflkun’un Konuflmas›
Sanayi ve Ticaret Bakan› 

S
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Yine ayn› komitede daimi üye olarak Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birli¤i yönetim kurulu taraf›ndan belirlen-

mifl befl arkadafl›m›z var. Ama her hafta acil olarak karfl›-

m›za ç›kan, gündeme al›nan sorunlarla ilgili hangi ba-

kanl›k varsa, hangi kurum varsa hangi kurulufl varsa on-

lar›n da yetkililerini ça¤›r›yoruz meseleleri tart›fl›yoruz.

Her toplant›ya sorunlar› olan bir sektörü al›yoruz, o sek-

törün bütün sorunlar›n› de¤erlendirip çözüme kavufltu-

ruyoruz. Bu kapsamda y›llard›r tart›fl›lan, köfle yazarlar›

taraf›ndan bir çok defa yaz›lan, çizilen bir sorun çözüme

kavuflturulmufltur. 

De¤erli arkadafllar, Türkiye hep dünü tart›flmaktan

bugüne gelemedi; bugüne gelemeyince yar›na da baka-

mad›. Biz prensip olarak geçmiflten ibret alarak, gelece-

¤e bak›yoruz. Onun için hükümetimizi kurdu¤umuz za-

man bir prensip karar›na vard›k; ‘Enkaz edebiyat› yap-

mayaca¤›z’ dedik.  Ama geçmiflten ders almazsan›z gele-

ce¤i de garanti alt›na alamazs›n›z. Onun için Türkiye’de

son y›llarda koalisyon hükümetlerinin getirdi¤i ortamda

çok yanl›fl politikalar uyguland›. Para politikalar› o kadar

öne ç›kt› ki, bu para politikalar› kamu maliyesi politika-

lar›nca desteklenemedi. Çünkü üretim olmay›nca do¤-

rudan kazanç olmay›nca, do¤rudan vergi tahakkuk et-

medi. Kanunen tahakkuk eden vergiyi tahsil edemedi-

ler. IMF’ye karfl› malî disiplini sa¤layabilme bak›m›ndan

dolayl› vergilere gidildi. Böylece enerji pahaland›, birçok

s›k›nt›lar beraberinde geldi. Türkiye vergi bak›m›ndan

en adaletsiz ülke durumuna geldi. Onun için mutlak su-

rette kamu maliyesinin güçlenmesi ve arkadan bunun

mutlak surette üretimle bütünleflmesi gerekiyor. ‹flte biz

bu politikay› de¤ifltirdik. Bu zinciri k›rarak faiz-döviz

kavgas›n› çözebilmek için bir defa devletin asli görevle-

rine dönmesini ön flart olarak kabul ettik. Ekonominin

kendi içinde kendi dinamiklerini kurmas› ve kendi den-

gelerini oluflturmas›n› arzu ediyoruz. Hedefimiz enflas-

yonu da kontrol alt›nda tutacak flekilde % 5-% 7 aras›n-

da büyümedir. Hedefimiz bu y›l % 10 enflasyon, %

20’lerde enflasyon, ikinci y›l % 10’larda, üçüncü y›l tekli

rakamlarda elde etmek ve Türk ekonomisini bask› alt›n-

da tutan reel faizlerin yüksekli¤inden kurtararak, Türki-

ye’yi borç sarmal›ndan uzaklaflt›rmakt›r. 

Maalesef son y›llarda borçlar hep ertelenerek, bor-

cun borçla ödendi¤i ve hazinenin borç sarmal›ndan kur-

tulamad›¤› bir durumda tasarruflar›n› sadece yeni borç-

lanmalar› borçla ödeyebilmek için kulland›¤› bir ortama

sürüklenmifl. Mutlak surette Türkiye’nin bu ortamdan

ç›kmas› gerekiyor. Onun için yat›r›m, üretim, ihracat se-

ferberli¤ini bafllatt›k. Bunu bafllat›nca önümüze bürok-
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ratik engeller ç›kt›, sonra yabanc› sermayenin do¤rudan

yat›r›ma yönelmemesinin önünde enflasyon muhasebe-

si sorunu ç›kt›. Adaletin h›zl› çal›flmay›fl› ve di¤er ülkeler-

deki birçok teflviklerin Türkiye’de olmay›fl› bir di¤er so-

runumuz. Bütün bunlara bakt›¤›m›zda, kap›s›nda k›rk y›-

l› aflk›n bir süredir bekledi¤imiz Avrupa iliflkilerinde de

gördü¤ümüz gibi bir taraftan siyasî istikrar, kesimler ve

bölgeler aras›ndaki sosyal bar›fl ve ekonominin istikrar

içinde kalk›nmas›na engel olan, efl zamanl› olarak baflka

sorunlar da ç›kt›. 

Demokrasi, hukukun üstünlü¤ü, insan haklar› ve

teflebbüs özgürlükleri. Bütün bunlar› eflzamanl› olarak

ele almaya çal›fl›yoruz. Tabii ki, Avrupa Birli¤i’nde baflla-

yan yeni bir süreç, K›br›s sorunu ve takdir edersiniz ki

sebebi bilinen, sonucun ne olaca¤› bilinmeyen Irak Sava-

fl› bu sosyal-ekonomik meseleleri birazc›k gölge alt›nda

tuttu. Oysaki hükümet olarak bunlar› hiçbir zaman ihmal

etmifl de¤iliz. 

Öyle iddia edildi¤i gibi, Amerika’dan gelecek kredi

veya yard›ma ba¤l› ya da Irak Savafl›’n›n sonucunda do-

¤abilecek f›rsatlara da ba¤l› bir bütçe yapmad›k. Bu büt-

çe tamamen öz kaynaklar›m›za inerek yap›lm›fl bir bütçe-

dir. Ve nas›l ki öz de¤erlerimize, halk›m›za dönerek bir

siyaset belirlediysek, öz kaynaklar›m›za döndü¤ümüz za-

man, Türkiye’nin kaynaklar›n›n bütün bu sorunlar› çöze-

bilece¤ine de inan›yoruz. Buna herkesin inanmas› lâz›m.

Türkiye düfltü¤ü yerden aya¤a kalkacak. O bak›mdan

h›zla tedbirler al›yoruz. Bu tedbirleri, sizler, odalar›m›z,

borsalar›m›z, Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i, MÜS‹AD,

TÜS‹AD ve di¤er vak›flar olmak üzere sivil toplum kuru-

lufllar›yla tart›flarak birlikte al›yoruz. 

De¤erli arkadafllar! Onun için bütün bu sorunlar›

geniflletmek mümkün, yirmi dakikaya s›¤d›rmak müm-

kün de¤il. Esasen Türkiye’nin sorunu, 3 Kas›m’dan önce

güven bunal›m›yd›. Türkiye bir güven bunal›m› içine sü-

rüklenmiflti, yurt d›fl›nda ve yurt içinde. Demokrasinin gü-

zel bir tavr›yla tek bafl›m›za iktidar olarak bu güven buna-

l›m›ndan ülkeyi ç›kard›k. Ekonomiye flimdi bir bahar ha-

vas› geldi. bizim görevimiz bu bahar havas›n› kal›c› k›lmak-

t›r. Tabii ki, yap›lanlar çabuk unutulur. S›rayla hat›rlatmak

istiyorum: 

Bir, Nereden Buldun Yasas›’n› kald›rd›k, arkadan

vergi bar›fl› getirdik. fiimdi sosyal güvenlik primleriyle ilgi-

li, Ba¤ Kur ve SSK primleriyle ilgili bir bar›fl ortam› geliyor. 

De¤erli arkadafllar; Vergi Reformu-1’i ç›kartt›k. Bu-

rada özellikle küçük ve orta iflletmelerin teflvik belgesi

almak için fizibilite raporu haz›rlamas›, bu konularda u¤-

rafl vermemesi için do¤rudan yat›r›m indirimi f›rsat› ge-

tirdik. Gördü¤ü bir makineyi, teçhizat› al›p defterine ifl-

leyip, imalathanesine koydu¤unda % 40’›n› otomatik

olarak amortisman tefrik eder gibi kârdan düflme kolay-

l›¤› getirdik. fiimdi vergi paketinin ikinci bölümü haz›rla-

n›yor. Bununla bir çok vergi muafiyetleri, vergilerin nis-

pet olarak azalt›lmas›, çeflidinin azalt›lmas› fleklinde en

yüksek vergiyi ödeyen Türkiye’yi bu sistemden kurtar-

mak için, yeni çal›flmalar geliyor. Neden birden bire yap-

mad›¤›m›z› ise takdirlerinize b›rak›yorum.  Multivizyon-

da da gördük, Baflkan da söyledi, üzerimize büyük bir

yük ald›k. Bir mazeret aray›fl› içinde söylemiyorum, bi-

zim hükümet olarak mazeret arama lüksümüz yok. Çün-

kü bilerek geldik, bu sorunlar› çözmeye geldik, hep be-

raber. Ama bu sene yetmifl iki buçuk milyar dolar ana pa-

ra taksiti ve faiz ödeyece¤iz. Faizlerin tutar› bütçede 65

katrilyon lira. Tamamen ekonomi darbo¤azlarla karfl›

karfl›ya, ama son aylarda görüyorsunuz bu hükümet

borçlar› çeviremeyecek, ödeyemeyecek, faizleri afla¤› çe-

kemeyecek iddialar› kalkt›. fiimdi baflka iddialar var ama,

demokrasi bu, söyleyecekler. Biz do¤ru olan› yapmaya

gayret edece¤iz. fiimdi teflviklerle ilgili çal›flmalar yap›l›-

yor. Bütün ifl dünyas›n› tedirgin eden ve son aylarda ifl-

sizli¤in istatistikî bak›mdan artt›¤›n› gösteren bir olay

vard›; ‹fl Güvencesi. Modern bir ‹fl Kanunu ile bunu hal-

lettik. Bütçe üç haftam›z› ald›, maalesef muhalefet anla-

y›fl göstermedi¤i için üç hafta da ifl kanunu ile u¤raflt›k;

ama flimdi Türkiye’nin modern bir ça¤dafl ifl kanunu var. 

De¤erli Arkadafllar! Bafltan beri aran›zdan gelen bir

kifli olarak ve hükümetiniz olarak hep fluna inand›k; iflye-

ri güvencesi olmadan ifl güvencesi olmaz. ‹stikrara kavu-

flan ekonomilerde ifl güvencesi sosyal bar›fl›n sa¤lanmas›

bak›m›ndan fevkalade önemlidir. Türkiye bu hedefi mut-

lak surette bulacakt›r. Ama her fleyin dengeli yap›lmas›

gerekmektedir. Bürokratik engelleri kald›r›yoruz. fiirket

kuruluflu 19 ifllemden geçerek yap›l›yordu; üçe indirdik.

Say›n Cumhurbaflkan›’nda imzada. Dolay›s›yla, bu hare-

ket bizim flu plan›m›z›n belirgin bir sonucudur. Devlette

hantal bir yap› oluflmufl, her fleyin Ankara’dan karara

ba¤land›¤› bir ülke durumundan kurtulmam›z lâz›m. 
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Devlet ayn› zamanda bu hantal

yap›s›yla bir israf bata¤› içinde. Bu

israf; yolsuzluklar›, h›rs›zl›klar› ve

sonuçta yoksullu¤u getirmifl. De¤er-

li Arkadafllar! Kamu Yönetim Refor-

muyla, yerinden Yerel Yönetim Re-

formuyla bu hantal devlet yap›s›n-

dan kurtulaca¤›z. ‹flte bunun bir ör-

ne¤ini biz Bakanl›k olarak yapt›k.

Ekonominin en yo¤un oldu¤u ‹stan-

bul’da Say›n Valimizin önderli¤inde

Mülkî Âmir olarak ev sahipli¤inde

Perpa’da bir hizmet birimi açt›k. Bu hizmet birimi biliflim

teknolojisiyle çal›fl›yor, basit görünümlü bir büro, ama

aç›l›fl günü bir olay› size anlatmak istiyorum; ayr›l›rken

Perpa yönetimi bir çay içmemiz için yukar›ya davet etti.

Ç›karken bir sanayici arkadafl gelmek istiyor, arkam›zdan

korumalar mâni oluyor, “B›rak›n gelsin” dedim. Geldi:

“Baflkan›m, size Baflkan›m olarak hitap etmek istiyorum,

elinizi öpmek istiyorum” dedi. “Esta¤furullah, el öpme

yok” dedim. “Ama bir sebebi var” dedi. “Nedir sebebi?”

“fiu belgeyi iki buçuk ayda al›yorduk, yedi sekiz defa ge-

lip-gidiyorduk. fiimdi yedi dakikada verdiler. Bir de çay

›smarlad›lar bunun için öpece¤im.”  “‹yi ya” dedim, “Bak

hantal devletten kurtuluyoruz, bürokrasiyi azalt›yoruz ve

aya¤›n›za getiriyoruz hizmeti.” 

O zaman, “Say›n Bakan›m k›zmazsan bir fley sora-

ca¤›m” dedi; “Allâh’›n› seversen! Bu belge geçerli mi?”

dedi. Çünkü olumsuzluklara al›flm›fl bu toplum, bu top-

lum çile çektirilmeye al›flm›fl. Bu bürokratik engelleri

kald›raca¤›z. Tabi kald›r›rken dedim ya, hep beraber ya-

p›yoruz diye. Huzurunuzda Mehmet Y›ld›r›m Baflkan›m›-

za teflekkür ediyorum, çünkü Bakanl›¤›n elinde imkân

yoktu, o büroyu da Ticaret Odam›z haz›rlad›. O bak›m-

dan her fleyi beraberce çözece¤iz. 

Bürokratik engelleri kald›rmadan meseleleri çöz-

mek mümkün de¤il. fiimdi bu ay enflasyon muhasebe-

siyle ilgili yasa geliyor ve deklere ettik. 1 Ocak 2004 tari-

hinden itibaren art›k malî tablolar enflasyondan ar›nd›r›l-

m›fl olacak. Do¤rudan yabanc› sermayeyi teflvik eden ya-

say› ç›kartt›k. Cumhurbaflkanl›¤›nda onayda. Dolay›s›yla

h›zla bu tedbirleri al›yoruz. Asl›nda bunlar bilinmeyen

fleyler de¤il. ‹flte tek bafl›na iktidar olman›n faydalar›. Bu

yönde gücümüzü kullan›yoruz ve h›zla ekonomiyi düzlü-

¤e ç›kartmaya çal›fl›yoruz. 

De¤erli arkadafllar! Bütün bunlar› yaparken, dün-

yadaki geliflmelere ayak uyduracak, ekonomimizin güçlü

olmas›n› sa¤layacak ve bu ça¤ küreselleflme ça¤›, bu ça¤

biliflim ça¤›, bu ça¤ gümrüklerin kalkt›¤›, ekonomik s›-

n›rlar›n y›k›ld›¤› bir rekabet ça¤›. Türkiye’nin tek flans›

rekabeti, seviyesi yüksek bir ülke olma hedefi. Burada

KOB‹’lere çok önem vermemiz gerekiyor. Onun için Ba-

kanl›¤›ma ba¤l› KOSGEB k›sa ismiyle bilinen (Baflkan›-

m›z da burada) Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeleri

destekleme, güçlendirme Baflkanl›¤›m›z kanal›yla KO-

B‹’lere ayr› bir önem veriyoruz. Bu kapsamda KOB‹ tari-

fi yoktu, KOB‹ yasas›n› sevkettik. Arkadan, Osman Bir-

sen Baflkan›m›za teflekkür ediyoruz, hakikaten Sermaye

Piyasas› Kurulu Baflkan›m›za, Do¤an Bey’e, teflekkür edi-

yoruz. Anlay›flla, h›zla, KOB‹ Borsalar›n›n kurulmas›n›

sa¤lad›lar ve bugün KOB‹ Borsalar› ‹stanbul Menkul K›y-

metler’in de deste¤iyle ama kamunun yönetimi d›fl›nda

tamamen özel sektör anlay›fl›yla, anonim flirket statüsü

içinde, organize sanayi bölgeleri de, küçük sanayi sitele-

ri de illerde kurulabilecek bir mevzuata kavufltu ve Mart

ay›nda yay›nland›. 

Sonra, Giriflimci Sermaye Piyasalar›yla ilgili mevzuat›

yay›nlad›k. De¤erli Arkadafllar! Risk sermayesi olarak bili-

nen Venture Capital olarak bilinen konuda, genifl imkân-

lar sa¤lad›k. Bir ad›m olarak KOB‹, Kredi Güvence fiirketi

kurduk. Odalar Birli¤i, Halk Bankas›, KOSGEB, Türkiye

Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ortak. Burada kredi

ihtiyac› olan ama teminat verme gücü olmayan KOB‹’lere,

inceleyerek teminats›z kredi vermeye bafll›yoruz. Ayr›ca

daha önemli bir ad›m att›k. Vak›flar Bankas› Genel Müdü-

rüne, burada huzurunuzda teflekkür ediyorum, bütün ar-

kadafllar burada. Sizin suallerinizi cevapland›rmak için ve

çözüm yolu bulmak için Vak›flar Bankas›’yla KOSGEB bir

anlaflma yapt›. Biz 30 trilyon lira fon aktard›k, kendileri de

Bürokratik engelleri kald›rmadan meseleleri çözmek

mümkün de¤il. fiimdi bu ay enflasyon muhasebesiyle

ilgili yasa geliyor ve deklere ettik. 1 Ocak 2004 tarihin-

den itibaren art›k malî tablolar enflasyondan ar›nd›-

r›lm›fl olacak. Do¤rudan yabanc› sermayeyi teflvik

eden yasay› ç›kartt›k. Cumhurbaflkanl›¤›nda onayda.

Dolay›s›yla h›zla bu tedbirleri al›yoruz.
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o fonu zenginlefltirdiler ve Merkez Bankas›n›n hep istedi-

¤i, Baflkanlar›m›z›n hep hedef gösterdi¤i enflasyon hedef-

lemesine bir uygulama yapt›k. 

fiimdi Vak›flar Bankas› KOB‹’lere, KOSGEB koordi-

natörlü¤ünde TEFE, tüketici enflasyon de¤erleri art› kal-

k›nma h›z› yani refah pay› kadar % 5’le faiz veriyor. Yani

hedefimiz % 20 olduysa befl daha % 25, bilemedin %

26’larla KOB‹’leri destekliyoruz. Tabi KOB‹ Borsalar› ha-

reketlenirse zaten yeni bir sermaye hareketi bafllayacak.

Ayr›ca KOB‹’ler için kurulmufl bir fonla çal›flmalar devam

ediyor. Yak›n zamanda inflallah Giriflim Sermeye fiirketi

tarz›ndaki bu vergi reformunda onu da koymufltuk. O flir-

ketlerin Kurumlar Vergisi muafiyeti de var. Böylece çok

düflük % 3’ler dolar baz›nda belki komisyonlarla bir des-

tek sistemi daha getirmeye çal›fl›yoruz. Bunlar KOB‹’lerin

yat›r›mlar› için. Ayr›ca KOSGEB kendi bünyesinden bina

dahil, makine teçhizat desteklerine, % 90’›na kadar bölge-

lere göre destek vermektedir. 

De¤erli hazirun! Ayr›ca tabii burada ekonominin iti-

ci gücü sanayi oldu¤una göre, sanayiin Organize Sanayi

Bölgelerinde ve Küçük Sanayi Sitelerinde geliflmesini isti-

yoruz. Çarp›k bir yap›laflma var. Bugün ‹stanbul’umuz,

dünyan›n kültür, tarih flehri, dünya flehri, ekonominin

a¤›rl›kl› oldu¤u bir sanayi flehri, ama sosyal bak›mdan ba-

k›yorsunuz çarp›k bir yap›lanma var; gece kondu sorunu

var. Türkiye’de sanayide de bu çarp›k yap›lanma söz ko-

nusu. 

Biraz otokritik yaparsak, sizlerde bu Organize Sa-

nayi Bölgelerinde, gecekondu sanayisi oluflmas›na, çar-

p›k yap›laflmaya maalesef f›rsat vermiflsiniz veya flartlar

gerektirmifl. fiimdi biz bunlar› çözmek için iflte ‹kitelli

örne¤inde oldu¤u gibi, planlar› onaylad›k; bundan son-

ra sorumluluk sizde. Lütfen, e¤er hakikaten Ben Beledi-

ye Baflkan›m›za da söyledim, rica ettim; Say›n Valimizle

de bunu tart›flt›k. Sorunlar› çözmede özel sektör gibi ha-

reket eden Say›n Valimizle mutab›k kald›k. E¤er deprem

bak›m›ndan sorun yoksa, flehircilik aç›s›ndan sorun yok-

sa, di¤er statik yap› bak›m›ndan sorun yoksa; yap›lan ila-

veler, belki flimdi yasa de¤iflikli¤ini getiriyoruz. Belirli bir

bedel ödeyerek, ayn› vergi bar›fl›ndaki gibi bunlar› yasal-

laflt›ral›m, ama bundan sonra f›rsat vermeyin. E¤er bu

söyledi¤im flartlara uymuyorsa da onlar› kendi aran›zda

oto kontrol olarak sorun ç›kartmadan y›kt›r›n, temizle-

yin. Bu organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri

hakikaten imrenilen ölçüde olsun. 

‹talya Üretim Bakan› geldi ve KOB‹’ler bak›m›ndan

‹talya çok önemli ad›mlar atm›flt›r, anlaflma yapt›k, hay-

ret etti gördü¤ü tesisler karfl›s›nda. “Neden bu güzel te-

sisleri böyle çirkinlefltiriyorlar” diye. Onun için Organize

Sanayi Bölgeleriyle, Küçük Sanayi Siteleriyle, endüstri

bölgeleriyle ilgili yasalar› Müsteflarlar›m›z haz›rlad›, gö-

rüfle açt›. Bu ay içinde meclise sevk ediyoruz. Bir defa

Bakanl›¤›n›n daha çok etkili olmas›n› sa¤l›yoruz. Kendi

içinde denetim mekanizmas›n› getiriyoruz. Türkiye



28

Organize Sanayi Bölgeleri/Siteleri ve Serbest Bölgelerin Sorunlar›: Yeni Yaklafl›mlar ve Çözüm Önerileri

Odalar Borsalar Birli¤i yasas› 5590’›

de¤ifltiriyoruz. Orada da inflallah or-

ganize sanayi bölgeleriyle ilgili Bafl-

kanlardan oluflan bir Baflkanl›k Di-

van› ve bir üst kurul veyahut da or-

ganize sanayi bölgeleri meclisi olufl-

turmaya çal›fl›yoruz. 

Bu ifli Türkiye genelinde çok

daha dengeli, koordineli bir flekilde

yürütmek istiyoruz. Bu konuda MÜ-

S‹AD’›n haz›rlad›¤› raporlarlara,

uyar›lara da huzurunuzda teflekkür

ediyorum.

Toparlarsak, bu yat›r›mlar› bi-

liyorsunuz altyap› yat›r›mlar›n›, hem kamulaflt›rma göre-

vi verme bak›m›ndan hem de kredilendirme bak›m›n-

dan destek veriyoruz ve bizim bu befl alt› ayl›k sürede

ödenekler belki yeterli konam›yor, imkâns›zl›k içinde

ama konan ödenekler zaman›nda ödenmektedir. Kal-

k›nmada öncelikli yörelerde % 10, normal yörelerde %

15, geliflmifl yörelerde % 20 faizle altyap› kredilerini des-

tekliyoruz. ‹nflallah yeni kaynaklar elde edece¤iz, Bafl-

kan da söyledi, Türkiye’nin kaynaklar› harekete geçince,

özellikle B2 dedi¤imiz orman vasf›n› kaybetmifl arazile-

rin, iflgal eden sahiplerine sat›fl›yla, befl milyar metre ka-

re arazi, afla¤› yukar› befl dolardan 25 milyar dolar gibi

bir potansiyel var. Bunun 10 milyar dolar›n›n bir y›lda el-

de edilmesi mümkün. 

Bak›n, Say›n Hazineden Sorumlu Devlet Bakan›-

m›z Ali Babacan, bugün ‹ngiltere’ye toplant›ya gidiyor;

500 milyon dolar›n serbest b›rak›lmas› için. 

Türkiye’yi bu çarktan, bu s›k›nt›dan kurtaraca¤›z.

Kendi kaynaklar›m›zla ve kaynaklar geldi¤inde k›s›tlan-

m›fl ödenekleri ek yat›r›m fonundan tekrar harekete ge-

çirece¤iz. Organize Sanayi Bölgelerine çok önem veriyo-

ruz. Bu arada yine Ticaret Odam›z Baflkan› Mehmet Y›l-

d›r›m Bey’in önderli¤inde bize gelen teklifi önümüzdeki

günlerde yürürlü¤e koyaca¤›z, Babaeski’de 18 milyon

metre kare kadar, 18 bin dönüm çiftli¤imiz var; Türkiye

fieker Fabrikalar›n›n. Y›llard›r at›l varl›k olarak tam ve-

rimle çal›flm›yor. Türkiye’de sanayi sektörü kadar hiz-

met sektörü ve en önemlisi tar›m sektörünü de aya¤a

kalkmas› lâz›m; ama Türkiye’de tar›m teknolojisi yok.

Kendileri di¤er odalarla Valili¤imizde, Belediyemizde

koordineli bir flekilde buray› tar›m teknopark›, tar›m

teknokenti haline getirmek istiyorlar. Bu güne kadar bu-

nun olmas› lâz›md›. 

Mehmet Baflkan›m da, hep bizi tafll›yor hakl› ola-

rak, ama maalesef yasa meselesi, özellefltirmeden yetki

ald›k. Yüksek Planlama Kurulu yapamazs›n›z dedi.  fiim-

di yeni bir mevzuat de¤iflikli¤i yap›yoruz, bu araziyi in-

flallah bu tesisin kurulmas› için ay›raca¤›z ve çok önemli

geliflmelere hizmet edece¤ine inan›yorum. 

De¤erli konuklar! Sizin sorunlar›n›z› Müsteflar›m›z

Doç. Dr. Adem fiahin Bey, Organize Sanayi Bölge Küçük

Sanayi Sitelerinden sorumlu Genel Müdürümüz Y›lmaz

Celal Bey ile Rekabeti ve Tüketiciyi Koruma Genel Mü-

dürümüz burada. Di¤er görevli arkadafllar buradalar.

KOSGEB Baflkan›m›z burada. Ben Baflkan›n söyledi¤i gi-

bi Say›n Baflbakan›n izniyle bu gün çok önemli bir

Bakanlar Kurulu Toplant›s› var; o yüzden 12:45 uça¤›yla

dönmem gerekiyor. Toplant›n›n sonuna yetiflme

durumunday›m; onun için hoflgörünüze s›¤›n›yorum. 

Sözlerime son verirken, Say›n Baflkan’a, Onun

de¤erli arkadafllar›na ve bu toplant›ya kat›lan herkese,

baflta Valimiz olmak üzere, Baflkanlar›m›za flükran-

lar›m›z› sunuyorum. Gelecek günlerin hay›rlara vesile

olmas›n› diliyorum, sayg›lar›mla.

Türkiye Odalar Borsalar Birli¤i yasas› 5590’› de¤ifltiri-

yoruz. Orada da inflallah organize sanayi bölgeleriyle

ilgili Baflkanlardan oluflan bir Baflkanl›k Divan› ve

bir üst kurul veyahut da organize sanayi bölgeleri

meclisi oluflturmaya çal›fl›yoruz.  Bu ifli Türkiye gene-

linde çok daha dengeli, koordineli bir flekilde yürüt-

mek istiyoruz. Bu konuda MÜS‹AD’›n haz›rlad›¤› ra-

porlarlara, uyar›lara da huzurunuzda teflekkür edi-

yorum.
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ay›n Bakan, Say›n Valim, de¤erli kat›l›mc›-

lar. Öncelikle MÜS‹AD’›, Türk ekonomi-

sinde önemli sorun olan, ‹stanbul yak›-

n›ndaki sanayi sitelerinin meselelerinin

dile getirildi¤i böyle bir sempozyuma ev

sahipli¤i yapt›¤› için kutluyorum. 

Bilindi¤i gibi ülke ekonomisinin can damar› diye

bildi¤imiz ekonomimizde % 98’lere varan üretimimizi

sa¤layan KOB‹’lerin yararland›¤› bu sitelerin büyük so-

runlar› vard›r ve bunlar bugüne kadar devam ede gel-

mektedir. ‹nflallah  sempozyumdan sonra, söz konusu

sorunlar ilgililerce ele al›narak, çözüme yönelik yakla-

fl›mlarla en k›sa zamanda iyilefltirici tedbirler al›n›r. Me-

seleler büyük ölçüde hallolur. Bilindi¤i gibi, söz konusu

sorunlar›n en bafl›nda, plan ve ruhsatlar›n›n olmay›fl› gel-

mektedir. fiu anda, ‹kitelli’de 35 bine yak›n iflyerimizin

acil çözüm bekleyen sorunlar› var. Durum, di¤er sanayi

sitelerinde de ayn›d›r. Ümraniye’de olsun, Dudullu’da

olsun, su toplama havzalar›ndan dolay› y›llarca sorun ya-

flan›yor. Bu sorunlar bugüne kadar devam etti, inflallah

bundan sonra etmez. 

Tabi her fleyden önce de yap›lan bu sanayi siteleri-

ne gitme sorunu, yani flehri terk etme sorunu var. Bu-

nun için de bir uygulama yap›lmas› gerekiyor. Aksi tak-

tirde gidenler geri dönüyor. Çünkü y›llar›n birikimi ora-

da pazar oluflturmufl, y›llard›r o iflin ticareti, üretimi ya-

p›lm›fl. ‹stanbul’un belirli bölgelerinde toplanan bu ifl-

yerleri, gitti¤i yerde(sanayi sitesinde) pazar bulmakta

büyük sorun yaflamaktad›r. Gitti¤i anda da yerini, o böl-

gede ya seyyar sat›c›l›k yapan veyahut Anadolu’dan biri

gelip doldurmaktad›r. Y›llar›n birikimini, bir baflkas› al›p

götürmektedir.

E¤er flehir içerisinde bu insanlar terk edildikleri

yerlere bir baflkalar› gelecekse, o zaman niye sanayi site-

lerine gitsinler? Demek ki, bu insanlar›n terk edildikleri

yerlere ayn› ifli yapanlar›n gelmemesi lâz›m. Ve bunun

için de önerimiz, Say›n Bakan›m, Eminönü-Fatih-Beyo¤-

lu bu üç ilçenin turizm alan› ilan edilip, imalat›n buradan

ç›kar›lmas›d›r.  Aksi takdirde bu sanayi siteleri ifllevleri

yerine, bofl depo olarak veyahut baflka bir amaçla kulla-

n›l›rlar; bugüne kadar oldu¤u gibi. Ben inan›yorum ki,

rekabetçi bir sanayi, üretime dönük bir sanayi olufltura-

caksak; bu altyap›lar› bir an önce kullanmal›y›z. Aksi tak-

dirde merdiven alt›nda yap›lan üretimlerle bir yere vara-

mayaca¤›m›z› herkesin bilmesi lâz›m. Eminönü’nde 14

bin imalâthane bulunmaktad›r. Bunlara, geçici ruhsat

verilmifltir. Zaman zaman baz›lar›ndan haraç al›nmakta-

d›r. Bunlar, bu flekilde üretimle bir yere varamayacakt›r.

Sanayi sitelerine gitmeleri lâz›m. Yap›lan bu güzel yerle-

re tafl›nmalar› lâz›m. Rekabetçi olmalar› lâz›m, ama bu-

nun için de teflvik edilmeleri lâz›m. 

Çünkü bu, üretti¤ini pazarlama meselesidir ve re-

kabetçi olmak lâz›m. Haks›z rekabetle karfl› karfl›ya kal-

d›klar›nda ben çok iyi biliyorum ayakkab›c›lar›m›z›n bine

Mehmet Y›ld›r›m’›n Konuflmas›
‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan›

S
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yak›n› sanayi sitesine tafl›nd›. Fakat Reflitpafla’da, hem

imalat, hem sat›fl devam etti¤i için, tekrar geri döndüler.

Geriye dönenlere de ruhsat verildi. Bu anlay›flla bir yere

varamay›z. Burada belediyelerimize, anakent baflta ol-

mak üzere büyük görev düflüyor. Bu çok önemli bir me-

selede Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z yok,( muhakkak

yine foto¤raf çektirmeye gitmifltir.) Her zaman böyle ya-

p›yor, Say›n Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z. Oysa ko-

ordineyi kurabilecek olan Büyükflehir Belediyesidir. 

Say›n Valimiz ve Say›n Bakan›m›z burada. Biz daha

önce bu iflyerlerinin tafl›nmas›na karfl› ç›kt›k. Ama o za-

man gidecek yerleri yoktu. Bugün 35 bin iflyeri oluflmufl.

En çok biz destekliyoruz. ‹stanbul’umuzun da nemas›n›

baflka fleylerden alal›m. Nedir; turizmle alal›m. ‹stanbul

en k›sa zamanda on milyon turisti bünyesinde a¤›rlama-

l›. Eminönü-Fatih-Beyo¤lu bu üç ilçe örnek turizmi kap-

layan ve turizme hizmet eden ilçeler

haline getirilmeli. Bunun için bütün

eme¤imizi oraya koymal›y›z. Üreti-

mi sanayi sitelerine kayd›rmal›y›z.

Ve ‹stanbul cidden Türkiye’nin dün-

yaya aç›lan bir penceresi olmal›, sa-

dece ‹stanbul’daki üretime de¤il,

Türkiye’deki üretimin de pazarlama

yeri olmal›. Ama bunun için de, alt-

yap›s›n›n oluflmas› lâz›m. fiehir plan-

lamas›n›n yap›lmas› laz›m. El ele ve-

rildi¤i zaman belediye, valilik ve ticaret kesimi bunlar›

çözer. Yeter ki, o anlay›fl› getirelim, adaletli olal›m, hak-

s›z rekabete yer vermeyelim. Bununla birlikte, Say›n Ba-

kan›m burada konuflmalar›nda de¤indi; yat›r›m, büyüyen

ekonomi, bundan sonra yat›r›ma dönüfltürmek... Ama

Say›n Bakan›m bir fley anlatay›m size çok önemli: 

Yat›r›m yap›yoruz; Formula 1. Daha bir torba çi-

mento bile almad›k. Kazma vurmad›k, 5 trilyon param›z

gitti. Nereye gitti bu para? Vak›flardan yer kiralad›k, 1 tril-

yon 250  milyar karar pul paras›. 650 milyar noter tasdik

paras›. Neyi tasdik ediyorsun? Vak›flar Genel Müdürüyle,

Ticaret Odas› Baflkan›n›n imzas›n› tasdik ettireceksiniz.

Bugüne kadar üç dört ihaleye ç›kt›k, ilanlar için 450 mil-

yar, teminat mektubu için 5 milyon dolar... Bu ülkede

kim yat›r›m yapar Allah aflk›na? Böyle yat›r›m m› olur?

Daha yat›r›m yapmadan param›z› elimizden ald›n›z. Böy-

fiehrimizin dertleri çoktur ama, burada sana-

yicimizin, küçük ve orta iflletmelerimizin dertlerine

çare aranacak. ‹nan›yorum ki, en k›sa zamanda flu

haz›rlanm›fl yerlere tafl›nmam›z ve boflalan yerleri,

terk edilen yerleri ayn› amaçla kulland›rmamam›z

halinde, arzu edilen neticeye var›l›r ve o zaman

ekonomimize çok büyük katk›lar sa¤lan›r. 
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le yat›r›m kimse yapmaz Say›n Bakan. Bunlar› ortadan

kald›racaks›n›z. ‹flte 50.000’lik plan› yok buran›n.

25.000’lik plan› yok buran›n, 5.000’lik plan› da yok. Bun-

lar› da yapaca¤›z. Bunlar da 1.5 trilyon tutuyor. 

fiimdi Say›n Bakan›m, bugün Bakanlar Kurulu’nda

bu mesele; Say›n M. Ali fiahin getiriyor. Gittik derdimizi

anlatt›k. Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› hiç de¤ilse ruhsat versin

diyor. Ya ruhsats›z yapacaks›n yahut Say›n Valiye Bakan-

lar Kurulu yetkiyi versin. Bu kadar zorluklarla 241 imzay-

la ruhsat al›n›r m›? KOB‹ dedi¤imiz, herkesin dilinden

düflmeyen ama dertleri de bitmeyen flu kesime, cidden,

art›k flöyle devletin himayesiyle yaklafl›ls›n. fiu sorunlar

giderilsin. Bu a¤›r bürokrasi anlay›fl›ndan vazgeçilsin, sa-

nayi sitesi dedi¤i zaman art›k bu adam›n ruhsat, plan

hiçbir fleyi olmamal›. Sanayi Sitesi, ismi üstünde Sanayi

Sitesi oluflurken bütün bu bürokrasiler bitmeli, benim

küçük iflletmeci dedi¤im, sanayici dedi¤im ifl yeri, gidip

orada sadece üretim yapmal›. Bu ifllerle u¤raflmamal›,

kap› kap› dolaflmamal›; bu kolayl›¤› mutlaka sa¤lamam›z

lâz›m. 

‹nan›yorum ki, ‹stanbul’un etraf›ndaki sanayi site-

lerini bir faaliyete geçirdi¤imiz zaman, bu altyap›yla Tür-

kiye cidden ihracat›n› 100 milyar dolarlara ç›kart›r. Üre-

timimiz rekabetçi bir ortama kavuflur. Bu sorunlar› orta-

dan kald›r›nca, ayn› zamanda flehrimizi kurtar›r›z. Emi-

nönü’nün günlük nüfusu 2.5 milyon, gece nüfusu ise 60

bin. Tinercilere, flarapç›lara ve sokakta gezenlere terke-

dilmifl halde. B›rak›n orada akflam saat 6’dan sonra turis-

tin gezmesini, ‹stanbullu bile gezemiyor. 

fiehri, bu fonksiyonunu ona iade edecek flekle de

getirmemiz lâz›m. Say›n Valim, bunda çok kararl›. Kendi-

leriyle çok güzel projelerimiz var. Emniyet yönüyle bir

proje gelifltiriyoruz, onun yan›nda sanayie ve iflyerlerine,

özel sektöre bak›fl aç›s› fevkalade iyi.

Hükümetimizin de en k›sa zamanda

art›k bu ifli gerçeklefltirmesi lâz›m.

‹mar ve B2’ye s›cak bak›yoruz. fiu an-

da iflletmelerimizin % 90’› ruhsats›z.

‹flyerlerini b›rak›n, evlerimizin % 65’i

ruhsats›z.  Bu vaziyette ruhsat alma-

n›n imkân› var m›? Bak›n ben size an-

lat›yorum, ‹stanbul Ticaret Odas› ola-

rak yaklafl›k 6 ayd›r u¤rafl›yoruz. For-

mula 1 için, devletin vak›flar arazisine ruhsat alam›yoruz.

Bir düflünün vatandafl nas›l ruhsat als›n? Ama bunu

yaparken de bundan sonra ayn› durumla karfl›lafl-

mayal›m. Yine aflarla karfl›laflmayal›m. Say›n Bakan›m,

vergi aff› yapt›n›z, vergi kolayl›¤› gösterdiniz. Güzel de,

vergi reformunu yapmazsan›z iki sene sonra ayn› olaylar-

la karfl› karfl›ya kalaca¤›z. O bak›mdan en k›sa zamanda

vergi reformunu gerçeklefltirmek lâz›m. En k›sa zaman-

da imar konusunu halletmemiz lâz›m. Planl›-projeli

duruma getirmemiz lâz›m. Bu flehre gelenler ruhsats›z

yaflamaya gelmemeli; ama ruhsat engellerini aflmak da

mümkün de¤il, ruhsat almak mümkün de¤il. Onun için

gelenlere yol göstermemiz lâz›m. ‹stanbul flehri di¤er

vilayetlere örnek olmal›, e¤itim amaçl› olmal›, bu flehri

flehircilik anlay›fl› içinde yönetmek için bu alt yap›s›n›

h›zl› bir flekilde oluflturmam›z lâz›m. 42 y›ld›r devam

eden naz›m plan›n bir an önce bitirilmesi lâz›m. 

fiehrimizin dertleri çoktur ama, burada

sanayicimizin, küçük ve orta iflletmelerimizin dertlerine

çare aranacak. ‹nan›yorum ki, en k›sa zamanda flu haz›r-

lanm›fl yerlere tafl›nmam›z ve boflalan yerleri, terk edilen

yerleri ayn› amaçla kulland›rmamam›z halinde, arzu

edilen neticeye var›l›r ve o zaman ekonomimize çok

büyük katk›lar sa¤lan›r. 

MÜS‹AD’l› arkadafllar›n, ülke ekonomisine büyük

katk›s› olaca¤›na inand›¤›m böyle bir sempozyum

düzenlemelerini takdirle karfl›l›yorum ve bilhassa küçük

orta iflletmelerimize çok faydas› olaca¤› inanc›yla hep-

inize sevgi ve sayg›lar sunuyorum.

‹nan›yorum ki, ‹stanbul’un etraf›ndaki sanayi siteleri-

ni bir faaliyete geçirdi¤imiz zaman, bu altyap›yla Tür-

kiye cidden ihracat›n› 100 milyar dolarlara ç›kart›r.

Üretimimiz rekabetçi bir ortama kavuflur. Bu sorunla-

r› ortadan kald›r›nca, ayn› zamanda flehrimizi kurta-

r›r›z.
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ay›n Divan, Say›n Bakan›m, de¤erli kat›-
l›mc›lar, de¤erli konuklar, de¤erli bas›n
Mensuplar›, Müstakil Sanayici ve ‹fladam-
lar› Derne¤i’nin, Organize Sanayi Bölge-
leri ve Küçük Sanayi Sitelerinin sorunlar›-
n› yeni bir yaklafl›mla çözüm önerileri

kapsam›nda de¤erlendirdi¤i bu sempozyumda, sizlerle
beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Say›n Bakan›m, lütfettiniz çok yo¤un program›n›za
ra¤men bu toplant›ya kat›ld›n›z ve de¤erli bürokratlar›-
n›za, de¤erli çal›flma arkadafllar›n›za malî sektörün, ifla-
damlar› derneklerimizin, meslekî teflekküllerimizin Or-
ganize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri temsilcilerimi-
zin kat›l›mlar›ndan da, büyük bir onur ve minnet duyu-
yoruz. 

Evet, bugün burada konuflulan konu çok önemli.
‹stanbul için de çok önemli, ben bugün, ‹stanbul’da 5.
ay›ma bafll›yorum. Valilik görevinin çok uzunca bir dö-
nemini Organize Sanayi Bölgelerinin, Küçük Sanayi Site-
lerinin yo¤unca bulundu¤u illerde geçirdim. Fakat ‹stan-
bul’da bir farkl›l›k var. ‹stanbul’da s›f›rdan bafllayarak, bir
organize sanayi bölgesi, s›f›rdan bafllayarak bir küçük sa-
nayi sitesi görmedim. Sanayi siteleri, küçük sanayi sitele-
ri oluflturmufl, birlikler kooperatifler kurulmufl. ‹htiyaç-
lar artm›fl ve siz art›k bir organize sanayi bölgesisiniz de-

mifller. fiu anda yönetmekte oldu¤umuz sanayi bölgele-
rinin 6’s›nda  Müteflebbisiyat Heyet Baflkanl›¤› yapt›m.
Bir de, Vali Yard›mc›s› arkadafl›m›z›n Müteflebbisiyat He-
yet Baflkanl›¤› yapt›¤› 7 Organize Sanayi Bölgesi ki, ‹stan-

bul’da 8 adet organize sanayi bölgesi
var. Bir tanesinde s›f›rdan bafllayarak
altyap›s›na bafllad›k: Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi. O da benim plan›m da-
hilinde. 

Söz konusu s›k›nt›lar, bir kere
bafltan buradan kaynaklan›yor. Evet
uluslararas› dengeleri zorlayan du-
rumlar karfl›s›nda uyum sa¤layacak
olan sistem küçük ve orta boy iflletme-
lerden geliyor. Daha hareket kabiliye-
ti var, h›zl›, esnek ve faaliyet alanlar›
da genel ekonomi içerisinde oldukça
önemli.

Muammer Güler’in Konuflmas›
‹stanbul Valisi 

S

Valilik görevinin çok uzunca bir dönemini Organize

Sanayi Bölgelerinin, Küçük Sanayi Sitelerinin yo¤unca

bulundu¤u illerde geçirdim. Fakat ‹stanbul’da bir

farkl›l›k var. ‹stanbul’da s›f›rdan bafllayarak, bir orga-

nize sanayi bölgesi, s›f›rdan bafllayarak bir küçük sa-

nayi sitesi görmedim. Sanayi siteleri, küçük sanayi si-

teleri oluflturmufl, birlikler kooperatifler kurulmufl. ‹h-

tiyaçlar artm›fl ve siz art›k bir organize sanayi bölgesi-

siniz demifller.
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fiimdi ‹stanbul, asl›nda bir büyük sanayi merkezi

olarak görünmekle beraber, ayn› zamanda Türkiye’nin

de en önemli Küçük Sanayi Merkezi konumundad›r. Sa-

nayi Odam›za kay›tl› 2700’e yak›n iflletmede ve siyasî

odam›za kay›tl› 5900’e yak›n iflletmede 10  ila 20 aras›n-

da, 5 ile 13 kifli aras›nda iflçi çal›flt›¤›n› görüyoruz. 87 Kü-

çük Sanayi Kooperatifinin bulundu¤unu görüyoruz. Bu-

nun sekizi, Sanayi Bakanl›¤› kredisiyle kurulmufl ve çok

önemli bir istihdam alan› var. 4325 ifl yeri 25.000 istih-

dam. 

Evet, ‹stanbul’daki organize sanayi bölgelerinin

genel sorunlar›n› flu bafll›klar alt›nda belirtip, hemen ge-

çece¤im. Efendim su sorunlar›, su ar›tma, ulafl›m, yol,

mevzuat ile ilgili sorunlar; finans sorunlar› ve teknoloji-

yi yenileme sorunlar› var. Ayr›ca biraz önce Say›n Y›ld›-

r›m de¤indi, ben de flimdi ona bir aç›kl›k getirmek isti-

yorum. ‹stanbul’da flehir içinde, sa¤l›ks›z koflullarda,

çevre ve flehircilik anlay›fl›na ayk›r› faaliyette bulunan ifl

yerlerinin kendileri için ayr›lm›fl bulunan Küçük Sanayi

Sitelerinden giderek Organize Sanayi Bölgelerine kay-

malar› söz konusu. 

fiimdi konuyu genel bir de¤erlendirdikten sonra,

flu bafll›klar› da geçmek istiyorum müsaade ederseniz.

Burada tabii, kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lma-

s›yla, Yerel Yönetimler Reformunun getirilmesiyle ilgili

önemli bir ba¤lant› var. 59. Cumhuriyet Hükümeti bunu

çok ciddi suretle ele ald›. Devletin fonksiyonlar› çok ge-

nel seviyede tutulacak, bu mânâda yap›lan taslakla sana-

yie iliflkin hizmetler art›k bir taflra teflkilat› olmaktan ç›-

kart›l›yor. Devletin ta ki genel standartlar›n› belirledi¤i,

ulusal politikalar›n normlar›n› ortaya koydu¤u bir sis-

tem haline getiriliyor; di¤er hizmet-

ler buraya veriliyor. Ben burada Sa-

y›n Bakan›ma çok teflekkür ediyo-

rum. Özelikle bürokratik ifllemlerin

azalt›lmas› konusunda yap›lan hiz-

met, son derece önemlidir. Biraz

önce ifade edilen baz› s›k›nt›lar, bü-

rokratik ifllemlerden kaynaklanan

s›k›nt›lar› da giderecek en önemli

k›s›m buras›d›r. Yani biz küçük sa-

nayicinin, ifladam›n›n elindekini,

avucundakini alt yap›yla, bürokra-

siyle heder ederek, onu bir yerde ifl-

letme anlam›nda s›f›ra düflürüyo-

ruz. B›rakal›m da, o adam›n elindeki avucundaki alt ya-

p›yla bürokrasiyle de¤il, direkt yat›r›m›yla, direkt ifllet-

mesiyle ilgili kaynaklara gidebilsin. Bu çok önemli bunu

azaltmak lâz›m. Bunu ancak Ankara’n›n yükünü azalt-

makla ve burada sistemi getirmekle olur. ‹stanbul’da il

s›n›rlar› tamamen metropol s›n›rlar› içine al›nmal›d›r ve

imars›z yer, plans›z yer kalmamal›. Ki Say›n Baflbakan›-

m›z bunu ifade ettiler.  En önemlisi, plan otoritesi tek

olmal›d›r. ‹stanbul’da otorite bollu¤u vard›r. ‹stanbul’da

otoriteyi teke indirmek gerekir ve iyi bir koordinasyon

kurmak lâz›m. 

fiimdi, Say›n Baflkan belirtti, siz de belirttiniz. ‹stan-

bul muhteflem bir servetin yatt›¤› yer. Sanayileflmek el-

bette zorunlu, ama biz serden de geçemeyiz, yardan da

geçemeyiz. Serimiz kültür zenginli¤imizdir, ecdat yadigâ-

r› eserlerdir. Di¤er medeniyetlerin miraslar›d›r. Çevre-

mizdir, orman›m›zd›r. Güzelliklerimizdir ama yârimiz de

ekme¤imizdir, iflimizdir. Bunlar›n ikisinden de, vazgeç-

mek mümkün de¤il. ‹flte Organize Sanayi Bölgesi bunu

meczedecek bir yap›d›r. fiimdi belirli küçük sanayi sitele-

ri yap›lm›fl ama tafl›nma sa¤lanamam›fl. Bak›n burada Be-

lediyesiyle, Kamu Kurum ve Kurulufllar›yla ve idari otori-

tesiyle bir birlik içinde olunmal›d›r. Art›k popülizm devri

geçmifltir. ‹stanbul, ruhsats›z yap›laflmalar›n, kanunsuz-

luklar›n flehri olmufltur bir anlamda. Yani kural koyuyor-

sunuz ama uygulam›yorsunuz. Evet biz flimdi meslekî te-

flekküllerle bir araya gelece¤iz, tarihî yar›madada b›rak›n

küçük sanayi sitelerini, küçük imalathaneler 15.000’e ya-

k›n, bu yaz›kt›r. Biz bu zenginli¤imizi böyle heba edeme-

yiz ama onlar› ç›kartt›¤›m›z zaman yerine kimse kesinlik-

le gelmeyecektir. Hiçbir kurulufl bunlara ruhsat vereme-

yecektir, verilen ruhsatlar yok say›lacakt›r. 

‹stanbul’daki organize sanayi bölgelerinin genel so-

runlar›n› flu bafll›klar alt›nda belirtip, hemen geçece-

¤im. Efendim su sorunlar›, su ar›tma, ulafl›m, yol, mev-

zuat ile ilgili sorunlar; finans sorunlar› ve teknolojiyi

yenileme sorunlar› var.  ‹stanbul’da flehir içinde, sa¤-

l›ks›z koflullarda, çevre ve flehircilik anlay›fl›na ayk›r›

faaliyette bulunan ifl yerlerinin kendileri için ayr›lm›fl

bulunan Küçük Sanayi Sitelerinden giderek Organize

Sanayi Bölgelerine kaymalar› söz konusu.
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Böyle bir kararl›l›k içerisinde, bu sa¤lanabilir. Ya-

z›kt›r, günaht›r bu kaynaklara. Bir de biz bu kadar stan-

darts›z, bu kadar kalitesiz bir yönetimle kime neyi sata-

ca¤›z? Bunun pazar› yok ki; varsa da bugün var yar›n

yok. Bu anlamda bu sistemi kurmak lâz›m. 

Tabi e¤itimin de burada küçük sanayi siteleri ve

organize sanayi siteleriyle çok iyi entegre edilmesi gere-

kir.  Özellikle Türkiye’nin meslekî teknik e¤itime do¤ru

yönlenmeye ve e¤itimin a¤›rl›¤›n›n da bu yöne sevk edil-

mesi, özellikle de üniversite sanayi ifl birli¤inin kurulma-

s› gerekir. De¤erli bilim adamlar›m›z burada, flüphesiz

onlar da bu birli¤in yarar›na inanmaktad›r. Bu üniversi-

te-sanayi ifl birli¤i mutlaka kurulmal›, gerçeklefltirilmeli-

dir. 

‹kitelli ile ilgili sorunlar› Say›n Bakan›m çözdünüz,

o imarla ilgili, ama Say›n Baflkan›m da belirtti; mevcut

imar planlar›yla, mevcut yap›laflma birbirine uymuyor.

‹stanbul’da zaten hiçbir imar yap›s› hiçbir fiili yap›ya uy-

muyor. fiimdi burada gerçekten bu ifle dur diyebilecek

bir mekanizma lâz›m, ama bundan sonraki olumsuz ge-

liflmeleri kesinlikle önleyebilecek bir kararl›l›k içerisin-

de, hem imardaki çarp›k yap›laflmay› belki bir anlamda

meflrulaflt›r›labilecek olanlar› büyük ölçüde meflrulaflt›-

r›p, zati âliniz  buyurdunuz, burada bir tak›m küçük nü-

anslarda art›k tak›l›p kalmamal›y›z. Çünkü bunlar s›f›r-

dan yap›lan organize sanayi bölgeleri de¤il, bunlardan

makul görülebilenleri, tolere edilenleri onlar›n lehine

yorumlamak; fakat bundan sonraki çarp›kl›klara kesin-

likle dur demek lâz›m. 

Bu ayn› flekilde, 2B olay› için de geçerlidir. 2B ola-

y›nda kamuoyu yanl›fl bilgilendirilmifltir. Hükümetimi-

zin bu konuda getirdi¤i yaklafl›m son derece do¤rudur

ve e¤er biz bunu getirmesek vergisiz, kaynaks›z, iflgal

halinde meflru olmayan bir yap› devam edecekti. Fakat

bunu burada bir yerde kesersek, de-

vam›n› kesinlikle engellemek durumu

vard›r. ‹mar ›slah planlar›yla mevcut

bozukluklar›n tolere edilebilir olanla-

r›n› halletmek mümkündür. Kalan

k›sm› ancak bu flekilde gerçeklefltirile-

bilir. 

Tabi bütün bunlar›n yap›lmas›

bir huzur ve güven ortam›na ba¤l›d›r.

‹stanbul bu anlamda özellikle mala

karfl› ifllenen cürümlerde belirli bir

noktaya gelmifltir. Mevcut mevzuatla bunun önlenmesi

ancak fizikî ve teknik imkânlar›n gelifltirilmesiyle müm-

kündür. Ticaret Odam›z, Sanayi Odam›z ve Borsam›zla

beraber yürüttü¤ümüz, Deniz Ticaret Odam›zda bir pro-

jemiz var. ‹stanbul’daki bu asayifl olaylar›na direkt müda-

hale edebilece¤imiz, ifl yerlerimizin, fabrikalar›m›z›n,

araçlar›m›z›n güvenli¤ini sa¤layacak; elektronik tabana

ait bir sistem var. Bunu önümüzdeki günlerde hareket

geçirece¤iz. Bu anlamda önemli bir mesafe alaca¤›m›za

inan›yorum. 

Evet Organize Sanayi Bölgelerimizin sorunlar›n›

burada de¤erli arkadafllar›m benim ad›ma dinleyecekler,

önemli olan buradaki pastay› büyütmektir. Türkiye’de

pasta büyümeden, baflta sizin söyledi¤iniz adaletsizlikle-

ri sona erdirmek mümkün de¤il. Demokrasiyi de yerlefl-

tirmek, kat›l›mc›l›¤› sa¤lamak, yerel yönetimlerde de ka-

t›l›mc›l›¤› sa¤lamak mümkün de¤ildir. Bu pastay› elbet-

te ki, büyütmek lâz›m. 

Burada ortaya ç›kacak olan önerilerin hepsini, Va-

lilik olarak dikkate alaca¤›m›za inan›yorum. Asl›nda vak-

tinizi daha fazla almak istemiyorum. 

Efendim bu sempozyumun verimli ve hay›rl› so-

nuçlara vesile olmas›n› diliyor, Say›n Bakan›m, yo¤un

program›n›za ra¤men teflrif etti¤iniz için sizlere teflek-

kür ediyorum. De¤erli çal›flma arkadafllar›n›z›, MÜS‹AD’›

böyle bir toplant› düzenledi¤i için kutluyorum. Sayg›lar

sunuyorum efendim. 

Türkiye’nin meslekî teknik e¤itime do¤ru yönlenmeye

ve e¤itimin a¤›rl›¤›n›n da bu yöne sevk edilmesi, özel-

likle de üniversite sanayi ifl birli¤inin kurulmas› gere-

kir. De¤erli bilim adamlar›m›z burada, flüphesiz onlar

da bu birli¤in yarar›na inanmaktad›r. Bu üniversite-

sanayi ifl birli¤i mutlaka kurulmal›, gerçeklefltirilmeli-

dir. 
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ay›n Divan, muhterem konuklar! Efendim

hepinizi sayg›yla selâml›yorum. Say›n Bafl-

kan›m, size özellikle çok teflekkür etmek

istiyorum, burada bir çok de¤erli kat›l›mc›-

m›z da dile getirdiler; çok önemli bir ihti-

yac› karfl›lad›n›z. Aç›kças› Sanayi ve Ticaret Odas› Müste-

flar› olarak kendi ad›ma yüzüm k›zard›. Çünkü hepiniz

takdir edersiniz ki, büyüme bir motivasyon meselesidir.

Temelinde üretme vard›r, çünkü bir kifli kendi ihtiyac›

için üretirse bir defa üretir veya y›lda bir defa üretir.

Üretmeyi düflünen insanlar›n kendi d›fl›nda yaflayanlar›n

ihtiyaçlar›n›  karfl›lamaya çal›fl›yor, araflt›r›yor, düflünüyor

olmas› gerekir ki daha çok say›da, daha çok miktarlarda,

daha kaliteli, daha be¤eniye aç›k, daha bir standardize

olmufl bir üretimi planl›yor, gerçeklefltiriyor ve yap›yor

olsun. Bu bak›mdan, tekrar flahs›n›zda, beraber çal›flt›¤›-

n›z arkadafllar›n›za, ekibinize ve davetinize icabet ederek

buraya gelen, bizlerle beraber olma f›rsat›n› bize tan›yan

bütün haziruna sayg›lar›m› arz ediyorum. 

fiimdi efendim, takdir edersiniz ki, bizimle ilgili bir

çok konu burada dile getirildi. Ama ben, bafl›ndan sonu-

na kadar, bu toplant›y› hükümet ad›na takip etmek

maksad›yla gelen ve Bakanlar Kurulu toplant›s› münase-

betiyle  aram›zdan ayr›lan Say›n Bakan›m›z ad›na bir an-

lamda takip ettim; dolay›s›yla konular›n hiçbir taraf›n›

sadece bizim bakanl›¤›m›zla ilgili bir flekilde de¤erlen-

dirmedim. Arkadafllar›m bafltan sona kendi görev alanla-

r›yla ilgili bütün konular› dikkatle not ettiler ama bütün

bakanl›klarla ilgili k›s›mlar›n› elimden geldi¤ince kaç›r-

mamaya, not almaya ve dikkatle takip etmeye gayret et-

tim. Zannediyorum bu toplant› sonras›nda bir bant çö-

zümü oldu¤unda veya bir sonuç tutana¤› haz›rland›¤›n-

da, bu sonuç tutana¤›n›n bizlerle ilgili bölümünü, bize

intikal etti¤i andan itibaren en geç on gün içerisinde Ba-

kanl›¤›m›z›n hangi tedbirleri, hangi zaman dilimi içinde

alaca¤› ve uygulayaca¤› ile ilgili olarak sizlere geriye dön-

dürece¤imi bilmenizi isterim. 

fiimdi bir iki konuya de¤inmek istiyorum, a¤›rl›kl›

olarak iki temel yasadan bahsedildi. Bir tanesi 4562 say›-

l› organize sanayi bölgeleri yasas›, di¤eri de 1163 say›l›

kooperatifler yasas›. Ben 1999 y›l› Ekim ay›ndan itibaren

Bakanl›kta görev yap›yorum. K›sa bir dönem Müsteflar

Yard›mc›l›¤› yapt›m. Bu geri kalan dönemde de Bakan-

l›k Müsteflarl›¤›n› götürüyorum. 4562 say›l› yasan›n mut-

fa¤›nda bulundum, haz›rlad›m, yasalaflmas›n› temin et-

tim diyebilirim. Yani, netice itibariyle bizim yapt›¤›m›z

bir ifl, içinde bulundu¤umuz bir ifl. 

fiimdi bu gün biz 2000 y›l›n›n Nisan ay›nda yasalafl-

m›fl bir tasar›n›n yeni de¤iflikliklerini konufluyoruz. Bu

son derece sevindirici bir hadisedir. Yani üç y›l içerisin-

de gerek sektör, gerekse Bakanl›k olarak biz bu yasan›n

nerelerde aksad›¤› ve günün ihtiyaçlar›na cevap verme-

di¤i konusunda bir tak›m araflt›rmalar yapm›fl olmal›y›z.

Sizleri çok yak›ndan dinlemifl olmal›y›z ve bize gelen fli-

kayetleri son derece dikkatli bir flekilde de¤erlendirmifl

olmal›y›z ki, bugün bu yasan›n neresine müdahale ede-

ce¤imizi bilelim.

Doç. Dr. Adem fiahin’in Konuflmas›
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar›

S
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Yine hepiniz takdir edersiniz ki, 1163 say›l› di¤er

kooperatifler yasas›, burada bulunan ço¤u kat›l›mc›m›z›n

benden yafll›d›r diye ifade etti¤i, onunla büyüdük, onun-

la beraber çal›flt›k diye ifade etti¤i bu yasa, maalesef

uzunca bir süre henüz bir de¤iflikli¤e u¤ramam›fl; gere-

ken beklentilere cevap verecek duruma getirilememifl-

tir. Ama sizlere ben bu günkü toplant› vesilesiyle ifade

etmek istiyorum ki, 4562 say›l› yasada de¤ifliklik yapan

tasar›, 1163 say›l› yasay› yani kooperatifler yasas›n› de¤ifl-

tiren tasar›, 507 Say›l› Esnaf ve Sanatkârlar kanununu de-

¤ifltiren tasar› ve 5590 say›l› Türkiye Odalar ve Borsalar

Birli¤i yasas›, 58. ve 59. Hükümetin kamuda yeniden ya-

p›lanma, merkezî yetkilerin sivil toplum kurulufllar›, oda-

lar, borsalar ve yerel yönetimlere devredilmesi anlay›fl›

çerçevesinde yeniden gözden geçirilmifl; son hali veril-

mifl hatta ço¤u da görüfle aç›lm›fl vaziyettedir. 

fiimdi burada belki flunlar söylenebilir, denilebilir

ki, acaba siz bu yasalar› haz›rlarken yeterince kat›l›mc›l›k

tesis ettiniz mi? Yani bizlerin fikirlerini yeterince dikkate

ald›n›z m›? fiöyle bir iddiada bulunmak yanl›fl olur; evet

hepsini dikkate ald›k, hepsini de¤erlendirdik, merak et-

meyin her fley yolunda olacak. Ama Bakanl›¤›n bilgi ha-

vuzuna ulaflan, meslekî teflekküllerle yap›lan toplant›lar

neticesinde elde edilen bütün veriler bu yasaya intikal

ettirilmifl ve tasar› haline getirilmifltir. Bundan sonra gö-

rüfle aç›lacakt›r. Meclise intikal edecektir, Meclis ilgili ko-

misyonlar›nda görüflülecektir. Genel Kurulda müzakere

edilecektir yani bu yasalar›n her birine, her aflamada her

türlü de¤iflikli¤i teklif etme imkân› vard›r. Yani süreç za-

ten böyle ifllemektedir. 

Ancak yasa yaparken flunu da gözden uzak tutma-

mak gerekiyor, bizim yasalar›m›z özellikle bu 1162 için

söylemeyece¤im ama, 4562 için bunu özellikle ifade et-

mek istiyorum. Küçük Sanayi Sitelerinin bir araya gele-

rek oluflturdu¤u Organize Sanayi Bölgelerini de çok ya-

k›ndan ilgilendirdi¤i için, özel organize sanayi bölgeleri-

mizi yine ayn› flekilde ilgilendirdi¤i için, özellikle belirt-

mek istiyorum, bizim bu yasam›z haz›rlayan için de çok

zor bir yasa. Çünkü haz›rlayan›n mant›¤›yla bakt›¤›n›zda,

ya piyasada oluflmufl ihtiyaçtan dolay› do¤mufl veya özel-

likle yap›lm›fl. Fakat bir yasa çerçevesinde bakt›¤›n›z za-

man da, art›k gayri meflruluk diye ifade edilen bir duru-

mu siz meflru hale getireceksiniz; o size kat›lacak veya siz

devlet memuru olarak diyeceksiniz ki, ben bir çizgi çiz-

dim, bu çizgiye, bu standarda uyanlar bana kat›lacak ve-

ya diyeceksiniz ki, gelin bunu beraber yapal›m. Biz bura-

da beraber yapma flartlar›n› sonuna kadar zorlad›k ayr›ca

bu toplant›n›n sonucunda oluflacak olan nihai metinde

bu yasalara iliflkin münhas›ran her madde baz›nda geti-

rece¤iniz önerileri de, sonuna kadar dikkate alaca¤›m›z›

ifade etmek istiyorum. Yine burada bir fleyi göz ard› et-

mememiz lâz›m, 2000 y›l›na kadar bu alan bir fonlar yö-

netmeli¤iyle k›rk y›l idare edilmifl bir alan. Bu fonlar yö-

netmeli¤iyle idare edilen alana biz bir yasay› getirdik, uy-

gulama yönetmeli¤ini ç›kartt›k ve bu yasa döneminde

k›rk y›ll›k sürede; tamamlanm›fl 41 Organize Sanayi Böl-

gesi say›s›n› 70’e, 270 Küçük Sanayi Sitesini de 352’ye ç›-

kartt›k. Bunu kamu kredisiyle yap›lanlar anlam›nda söy-

lüyorum, özel giriflimler de¤il. 

Yani bu yasa Türkiye’ye ciddi bir katk›da bulundu.

Tabi flöyle davranabiliriz, ben çözümü pratik yollardan

nas›l buluruz aray›fl› içerisindeyim sürekli. Say›n Baflba-

kan›m›z›n talimat›yla kurulan ve Say›n Bakan›m›z›n da

konuflmas›nda ifade etti¤i ekonomik sorunlar› de¤erlen-

dirme kurulunun sekreteryas›na götüren ve orada bütün

Bakanl›klar› ilgilendiren çözümlerin de, takipçisi konu-

munda olan biriyim. Bakanl›¤›m›n KOSGEB, Patent Ens-

titüsü, Standartlar Enstitüsü, Akritasyon ve Türkiye fie-

ker Fabrikalar› Anonim fiirketinde ve Bakanl›¤›m›z Mer-

kez Teflkilât›nda, sizleri ilgilendiren her türlü sorununu-

zu, e¤er uygun görürseniz, oluflturaca¤›n›z bir komite

arac›l›¤›yla, problem ç›kmas› halinde sizin öngörece¤iniz

yöntemle, bu tür toplant›lar›n sonuç tutanaklar›na vere-

ce¤imiz cevap ve sürelerle, sonuna kadar takip edece¤i-

mi ve bu konuda son derece kat›l›mc› davranaca¤›m›;

Bakanl›¤›m›z birimlerinin de bu noktadaki koordinasyo-

nunda sizlere yard›mc› olaca¤›m› bilmenizi isterim. 

Sorular›n›z olursa cevapland›rmaya çal›fl›r›m. Vakit

geç oldu ama esas meram›m› zannediyorum anlatabili-

rim yani sizlerle birlikte bir tak›m çözümleri bulma nok-

tas›nda sizlerden birisi gibi davranmaya gayret edece¤i-

mi bilmenizi isterim.  

Yine tekraren, say›n heyete böyle bir organizasyo-

nu tertipledi¤i için flükranlar›m› arz ediyorum. Bu vesile

ile hepinizi sayg›yla selâml›yorum.
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ürmetlerimle efendim. MÜS‹AD gerçek-

ten takdir edilecek güzel bir toplant› ter-

tipledi. 

Biz, KOSGEB Baflkanl›¤›nda yaklafl›k üç

buçuk ay önceden bu güne gelen bir çal›flma bafllatt›k.

Bu çal›flma direk sizlerle alâkal› ve biraz sonra teklif ede-

ce¤im fleyler de bir anlamda radikal çözümler anlam›nda

önümüzdeki günlerde bize alternatif imkânlar sa¤laya-

cak ama buradaki konuflmac›lar›n ço¤unun bahsetti¤i,

Say›n Baflkan›n da ilk konuflmas›nda telaffuz etti¤i konu-

lar  var. Bunlardan biri bir araya gelerek, sinerjik bir ba¤

oluflturmak. Say›n Hasan Büyükdede Beyefendi de ayn›

düstura iflaret etti. Peflinden insan unsuru, bir araya gel-

mek ve insan unsurunun küresel rekabetteki yeri, ayr›ca

buna ba¤l› olarak da kurumsal problemler diye bak›l›nca,

bir dizi problem ortaya ç›k›yor. Fakat bir özdeyifl var, bu

özdeyiflin oda¤›n› iyi inceleyecek olursak, Küçük Sanayi

Sitelerinde ve Organize Sanayi Bölgelerinde de bunu

görmek mümkün. ‹nsanlar, sistemler, müesseseler kü-

çük fleylerle büyür, küçük fleylerle tükenir. Bunu çok

mikronize hale getirdi¤inizde bir sanayi sitesinin içersin-

deki o duvarlarda bulunan kum tanelerini de¤erlendire-

cek olursan›z, her bir kum tanesi bir organize bölgenin,

bir sanayi sitesinin oluflumu için bir sebeptir. Ama oraya

gelen insanlar, sanayiciler de, o oluflumun gere¤idir. O

zorunlulukla bir araya gelmifllerdir ve büyük bir sinerji

oluflturmufllard›r. 

Ama ilginç bir problem var o kocaman sanayi site-

leri bir araya gelir, muhteflem bir sinerjik ba¤ oluflturmufl

gibi görülür. ‹çerisine girdi¤iniz zaman iki dükkan›n bir-

birleriyle diyaloglar›n›n zay›f oldu¤unu, iki ifl yerinin bir-

birleriyle sinerjik ba¤›n›n zay›f oldu¤unu, hatta birbirin-

den mal almadan ifl yapanlar› Anadolu’da görmek müm-

kün. fiimdi mesele o zaman oda¤›na dönüldü¤ünde bir

sinerjik ba¤›n oluflturulmas›, problemlerin birlikte çözü-

me do¤ru gidilmesi, problemler Ankara’ya düzenli bir

flekilde geldi¤inde, Say›n Genel Müdürümüzle de birlik-

te oturdu¤umuzda problemleri epeyce çözebiliyoruz.

Say›n Müsteflarla birlikte de bunlar› çözebiliyoruz, ama

meselenin do¤ru flekilde gelip do¤ru flekilde çözüme

ulaflmas› önemli. Az önce Ali Bey dedi ki; seneler önce

bu toplant›y› yapt›k flimdi bir daha yap›yoruz. Demek ki,

çok gerekli bir toplant› yap›lm›fl bunun devam› önemli.

Biz KOSGEB’te ne yapt›k? K›saca, net ifadesiyle sinerjik

bir ba¤ oluflturduk. Önce KOSGEB’in kendi içinde sonra

bunu ‹cra Komitesi Say›n Bakan ukdesinde, sonra da

mevcut hükümetin politikalar›yla alâkal› olmak kayd›yla,

kurulmufl bir sinerjik ba¤. Ama as›l oda¤› sanayiye dö-

nük, sahaya dönüktü. ‹lk hafta yani KOSGEB Baflkanl›¤›-

na geldi¤imizin ilk haftas› bir karl› gündü. Yusuf Bey zi-

yarete geldi ‹kitelli’ye. Ondan sonra her hafta bir vilayeti

ziyaret ettik. ‹ki vilayeti, üç vilayeti ziyaret ettik. Ald›¤›-

m›z reflekslerle, Say›n Baflkan›m›n, Ali beyin söyledi¤i; ya

bunun hepsini okuyacak m›s›n dedi¤i, biz enteresan bir

dosya ç›kartt›k ortaya. 

Erkan Gürkan’›n Konuflmas›
KOSGEB Baflkan› 

H
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‹cra komitesi de¤erli üyemiz de burada. Say›n

Müsteflar›m›z›n da destekleriyle bir yönetmelik ç›kt›.

“Bu yönetmeli¤in mant›¤› nedir?” diye k›saca aktaraca-

¤›m ama bunu yapmadan önce ilginç bir fley yapt›k; bü-

tün Türkiye’ye yaz› yazd›k. Yaklafl›k 600 küsur oda ve

müesseseye. Dedik ki, biz ne yapal›m yani biz bir fley ya-

paca¤›z ama, Baflkanl›¤a geldik radikal bir hareket yapa-

ca¤›z. Sahadakiler için yapaca¤›z. Ne yapal›m diye sor-

du¤umuz da, bize geriye gelen cevap net ifadesi % 18

yaz›l› cevap, bunlar›n da % 10’undan do¤ru cevap geldi.

Tekrar oturduk, 150 uzman›m›zla birlikte 40 komisyon

kurduk ve bir dosya haz›rlad›k. 

Bu dosyada tedbir ve davran›fl biçimimiz flu; bir

özdeyifl vard›r hani: “Tedbir önce gerekir, tohum topra-

¤a düflmeden.” Biz de diyoruz ki, destek modüllerimizi

37 de¤iflik modülde yani buradaki haz›rlam›fl oldu¤u-

muz destek modülünde oldu¤u gibi 37 de¤iflik ve 38 da-

n›flmanl›k ile birlikte ekleniyor genifl bir yelpaze destek

modülü ç›kartt›k. 

Bu destek modüllerinin çal›flma tarz› flu; firmaya

önce kendi uzmanlar›m›z› gönderiyoruz ve ekspertiz in-

celemesi yapt›r›yoruz. 2003’ün sonuna kadar bu düstur-

la 1500 firman›n akride edilmesi hesaplan›yor. Firma in-

celemesi yap›ld›ktan sonra, firman›n problemleri tesbit

ediliyor. Yüzlerce uzman›m›z flu anda e¤itimleri bitmek

üzere, sahaya ç›kacaklar; problemlere göre 37 de¤iflik

destek modülünden her biri firmalara destek olarak ve-

riliyor. Bu her bir destek modülü, bir firman›n içerisin-

de ne tür problemleri çözebilece¤imize yönelik.

Maksad›m›z, firmalar›m›z› küresel rekabet ortam›-

na tafl›mak, biz böyle bir yaklafl›m-

da bulundu¤umuzda cevab›n› Av-

rupa’dan alabildik. Bugün az önce

ö¤lenden sonra Amerikan Derne-

¤i ile yapt›¤›m›z görüflmede onla-

r›n da s›cak bir yaklafl›m› oldu. Ja-

ponlarla yapt›¤›m›z görüflmede

de, ‹talyanlarla yapt›¤›m›z görüfl-

mede de, net ifadesiyle tav›r flu;

diyor ki bize akrite edilmifl firma

getirirseniz yani bu firman›n kali-

tesi, belgesi, firman›n kurumsal-

laflmas›,  çal›flma tarz› uygunsa, be-

nim ülkeme benim pazar›ma, benim müflteri kitleme

kredibilitesi uygunsa bu firmayla çal›flabilirim. O zaman

bu firmalar› bana referans olarak getirebilirsin, diyor.

Hatta ben daimi sergi açay›m, orda  mallar›n› sergileyip,

satay›m diyor. 

Hatta bizimle ortakl›k kurmak isteyenler var. Di-

yorlar ki, mesela sanayicilerle biz ortak olmak istiyoruz.

Kiminle olaca¤›z bunu bize do¤ru adresleyin, bunlar› bi-

ze bulun ama bunlar akrite edilmifl olsun, nitelikleri bel-

li olsun. Bunu kim akrite eder. Kredibilitesini bankalar

yapar. Bunu kim akrite eder? KOSGEB. ‹flte TSE ile bir-

likte CE’sini akrite eder veya iflte ISO 9000’i.. Ama so-

nuçta dünya ister ihracatç› olun, ister olmay›n küresel

rekabete aç›k halde bizim firmalar›m›z art› verimlilik ya-

p›s›yla birlikte, araflt›rma gelifltirme kabiliyetleri ile bir-

likte dünya gereklerine uygun hareket etmek zorunda-

d›r. E¤er bu hareketi yapmazsak, gümrük duvarlar›n›n

bizi koruyamayaca¤› belli. 

Bu nedenle, KOSGEB’le yapt›¤›m›z çal›flma bu dü-

flünceye odakl›, daha genifl bir zamanda belki daha iyi

bir f›rsat ortam›nda bizzat sanayi sitelerimizi, organize

bölgelerimizi ziyaret ederek, aktar›r›z ama yapt›¤›m›z il-

ginç bir fley var bürokraside ciddi problemler oldu¤u ve

dert yan›ld›¤›n› gördük. Türkiye’nin gerçek problemi

bu. Biz baflkanl›kta yapm›fl oldu¤umuz çal›flmada 48  sa-

nayiciden istedi¤imiz evrak vard›. Bu 48 evrak flu anda

baz›lar›nda üç, baz›lar›nda dört, baz›lar›nda da befl ol-

mak kayd›yla, befle kadar indirdik. Art›k ikametgâh il-

mühaberi istemiyoruz adamdan. Zaten vermesi gere-

ken evraklar› bize vermiflse, bu tür bir tedbire yöneldik,

bu tür bir çözüme yöneldik.

Firmaya önce kendi uzmanlar›m›z› gönderiyoruz ve eks-

pertiz incelemesi yapt›r›yoruz. 2003’ün sonuna kadar bu

düsturla 1500 firman›n akride edilmesi hesaplan›yor.

Firma incelemesi yap›ld›ktan sonra, firman›n problem-

leri tesbit ediliyor. Yüzlerce uzman›m›z flu anda e¤itimle-

ri bitmek üzere, sahaya ç›kacaklar; problemlere göre 37

de¤iflik destek modülünden her biri firmalara destek ola-

rak veriliyor. Bu her bir destek modülü, bir firman›n içe-

risinde ne tür problemleri çözebilece¤imize yönelik.
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Bir baflka çal›flma yapt›k sahaya birebir odaklan-

mam›z gerekti¤i için bu yaklafl›mda bulunduk. Bunu or-

ganize bölgelerle de yapmam›z mümkün. Ne yapt›k?

Odalar Birli¤i ile bir antlaflma yapt›k. Dedik ki, biz bütün

Türkiye’nin her taraf›nda flube açmam›z mümkün de¤il,

bu bir yanl›flt›. Bunu ne yapal›m? Zaten mekân› olan

odalar›n kendi bünyesiyle imkânlar› var. Onlar bir oda

olufltursunlar, ilçelere kadar inelim; biz onlar›n di¤er

desteklerinde yard›mc› olmak kayd›yla, bütün destekle-

rimizi oraya götürmek kayd›yla,  bünyesindeki bir ele-

man›n› versin ve birlikte sinerjik ba¤ olufltural›m. Bütün

Türkiye’de var olal›m. Ben bir anda KOSGEB olarak

böyle bir güce ulaflt›m. fiimdi Odalar Birli¤i R›fat Bey’in

bizim ve Say›n Müsteflar›m›z Adem Bey’in oldu¤u bir ic-

ra komitesi veya bir koordinasyon komitesi var. Onun

alt›nda iki tane koordinatör ile birlikte flu anda mekan-

lar› da oluflturdu, çal›flmaya baflland›. Biz çal›flmaya bafl-

lamadan bir çok oda, kendini haz›rlad›. Bu da bir farkl›

yaklafl›m türü. O zaman, organize bölgeler içerisinde de

bunu yapmak mümkün. Organize bölgeler böyle bir or-

tam›, böyle bir kifliyi oluflturursa biz de icra komitemize

bunu sunar, uygulamaya al›r›z. 

fiimdi bu arada sahan›n taranmas›, sahan›n mev-

cut problemlerinin teflhisi ve çözümlerin üretilmesi ile

ilgili bu 37 destek modülü içinde, ayr›ca makro bak›fl

aç›s›na sahip tedbirler de var. Ama oda¤›m›z flu firmay›

iyi takip edebilelim, kontrol alt›nda tutabilelim, bürok-

rasiyi azaltarak bunu yapal›m ve bire bir sahada bu hiz-

meti verelim; firmadan bölgeye, böl-

geden ülkeye, ülkeden de küresel re-

kabete tafl›y›c› tedbirler alal›m. Ayr›ca

KOSGEB olarak diyoruz ki, bizim yö-

netmeliklerimizde yetersiz kalanlar

var m›, varsa bunlar› de¤ifltirelim. Ek-

sik kalanlar var m›, varsa onlar› ta-

mamlayal›m. Sonuçta 2003’ün sonu-

na kadar kendimizi tekamül ettirerek

götürelim. Bu münasebetle, KOSGEB

flu anda yurt içinden ve yurt d›fl›ndan

ilgi oda¤› olmaya bafllad›. 

Fakat yapt›¤›m›z daha güzel bir fley

var. Bak›n Türkiye’de herkesin yak›n-

d›¤› en ciddi problemlerden biri repo-

dur. Yani finansman kaynaklar›n›n ya-

t›r›ma döndürülmemesinin getirmifl oldu¤u bir prob-

lem. Biz yine KOSGEB baflkanl›¤› olarak, ‹cra Komitesiy-

le birlikte alm›fl oldu¤umuz karar sonras›nda kaynaklar›-

m›z› repodan ç›kartmaya bafllad›k. Vak›flar Bankas› say›n

Genel Müdürü de buradayd›, Vak›flar Bankas›yla yapt›¤›-

m›z çal›flmada, biz size param›z› veriyoruz; buyurun,

al›n. Bizim param›z› koruyun, garanti alt›nda tutun. Fa-

kat param› bir süre sonra geri istiyorum, ama sizden re-

po paras› istemiyorum, dedi¤imde; TEFE ile benim pa-

ram› korumaya ald›. TEFE +5 dedi. Piyasaya verdi para-

m›. fiu anda TEFE +5’de ciddi bir fon kayna¤› oluflturu-

yor. Bu tetikleme, bir sürü bankay› arkas›ndan getirdi.

Bir çok banka biz bu ifle var›z demeye bafllad› ve KOB‹

kredisi kavram› yayg›nlaflmaya bafllad›. Uluslar aras› fon-

lar da gelmeye bafllad›. Böyle bak›ld›¤›nda flimdi di¤er

kaynaklar›m›z› da, Halk Bankas›’yla, Ziraat Bankas› ve di-

¤er bankalarla ‹fl Bankas›’yla bu tür iflbirli¤ine gitmeye

çal›fl›yoruz. Bazen onlar›n fonlar›n›n bizim akrite etti¤i-

miz veya bizim de¤erlendirdi¤imiz firmalar üzerinden

verilmesi, baz›lar›nda bizim fonlar›m›z üzerinden bu tür

tedbirlerle verilmesi konusunda. O nedenle biz kendi

kurumsal yap›m›z içerisinde bir de¤iflimi zorluyoruz. Ve

merkezde yetkileri tutma yerine, yetkileri afla¤›ya çeki-

yoruz. Sahaya indiriyoruz. Ve sahada bunlar›n çözümle-

rini bekliyoruz. Ama çok önemli olan bir fley var, o da

flu: KOSGEB baflkanl›¤› kuruldu¤u zaman 1990’da ku-

rulmadan önce o günkü bakan taraf›ndan biz görevlen-

dirilmifltik. Elimize çantay› ald›k, bütün Anadolu’yu gez-

Biz yine KOSGEB baflkanl›¤› olarak, ‹cra Komitesiyle

birlikte alm›fl oldu¤umuz karar sonras›nda kaynakla-

r›m›z› repodan ç›kartmaya bafllad›k. Vak›flar Banka-

s› say›n Genel Müdürü de buradayd›, Vak›flar Banka-

s›yla yapt›¤›m›z çal›flmada, biz size param›z› veriyo-

ruz; buyurun, al›n. Bizim param›z› koruyun, garanti

alt›nda tutun. Fakat param› bir süre sonra geri istiyo-

rum, ama sizden repo paras› istemiyorum, dedi¤imde;

TEFE ile benim param› korumaya ald›. TEFE +5 dedi.

Piyasaya verdi param›. fiu anda TEFE +5’de ciddi bir

fon kayna¤› oluflturuyor.
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dik. KOSGEB diye bir kurum kuruluyor. Lütfen bu kanu-

nu sahiplenin dedik. Anadolu’yu gezdi¤imiz süreç ente-

resand›r, 4 arkadafl Edirne’den Artvin’e kadar dolaflt›k. 

Bu çal›flman›n sonras›nda Meclise geldi¤imizde,

kanun ç›kaca¤› zaman mecliste hiç kimse yoktu. Ama o

günün Cumhurbaflkan› rahmetli Turgut Özal taraf›ndan

yaklafl›k bir trilyon liral›k bir fonla KOSGEB’i kurduk.

KOSGEB’in içerisinde kurulduktan sonra fon dönmeye

bafllad›. KOSGEB kurulurken sanayici yoktu. Kurulduk-

tan sonra fon dönmeye bafllad›. Repo kaynaklar› içeri-

sinde yine sanayici yoktu. Ya kardeflim bu kurum özerk

bir kurum, bu kurum destek modüllerini çok rahat bir

flekilde indirebilir; gelin buraya, biz bununla ilgilenelim.

Bu kurum çal›fls›n, çal›flm›yorsa da neden çal›flmad›¤›n›

soral›m denilmedi. KOSGEB bu sürecin sonras›nda fon-

lar› al›nd›, havuza at›ld›. Yine denilmedi ki, yahu bu fon-

da ciddi bir kaynak olufltu, bunu direk sahaya indirin flu

tür bir destek modüllemesi yap›n. 

Kaynaklar oraya indikten sonra KOSGEB’in maafl

verecek gücü kalmad›. Sonra tekrar bir tedbirle yeniden

kaynaklar oluflturuldu.  Geçen sene 2002’den 2003’e

bankadaki, Ziraat Bankas›ndaki devri yaklafl›k 125 tril-

yon lirayd›, ama bizim baflkanl›¤a geldi¤imizde binaya

ayr›lan kaynak 11 trilyon lirayd›. fiimdi burada sanayici

ve ifli adam›m›z kendisi için özerk bir yap›da kurulmufl

olan bu müesseseye sahiplenmek zorunda. E¤er KOS-

GEB’in baflkanl›¤› gerekli hizmeti vermiyorsa, gelip bu-

nu sorgulamal›, bu de¤iflimi zorlamal›. Hep birlikte bu-

nu yapmak zorunday›z. Ama bizim gibi birileri bunu

flöyle takip edecek ve sonuçta da, bu iyi olacak diye ba-

k›l›rsa olmas› mümkün de¤il. Bizim

yapm›fl oldu¤umuz ifl karfl›l›¤›n› bul-

mazsa sonuç elde etmemiz mümkün

de¤il. Bak›n flu anda Hannofer’de sa-

nayiciler için daimi bir sergi aç›l›yor.

Bir iki ay içerisinde biter, son mutaba-

kat› yap›ld›. Aycel’le yapm›fl oldu¤u-

muz flifahi görüflmeler sonras›nda,

protokole dönecek, organize bölgele-

rin içerisinde ve sanayicilerin kendi

aralar›nda görüflmeleriyle ilgili ciddi

bir avantaj geliyor. Bu ve buna benzer

bir sürü tepki geliyor, ama bir tane ör-

ne¤ini vereyim bunun, ne kadar bü-

yük bir f›rsat do¤urabilece¤ini hep birlikte tasavvur ede-

lim. 

Almanlarla yapm›fl oldu¤umuz görüflme sonras›nda

5 milyon firma bilgi bankas›nda depolu ve güncelleflmifl

bilgiye sahip. Böyle bir bilgi bankas› var. Dönüp bize flu-

nu söylüyor, diyor ki, bizden taze veri isterseniz sizinle

bir protokol yapal›m, a¤lar›m›z› birlefltirelim. Tekstil sek-

töründe talebiniz varsa, biz size partnerlerinizi bulal›m

bin tanesini süzüp getirelim.  Orada öyle bekliyor. Bunun

gibi bir dizi imkân var. Bu nedenle, 26’s›nda Say›n Bakan

taraf›ndan, 28’inde Say›n Baflbakan taraf›ndan aç›klana-

cak bir destek paketi var;  elimizdeki destek paketi. Biz

bire bir ayk›r› bir duruflla farkl› bir politika tarz› izliyoruz.

Detaylar›n› anlatamad›¤›m bir sürü kendi içinde farkl›l›k-

lar› var. Fakat bunlar organize sanayi bölgelerinin içinde

de, küçük sanayi bölgelerinin içinde de kuluçkaya yata-

cak türde bir fley. Yani merkezini bizzat kendi bünyemiz-

de oluflturabilece¤imiz bir fley. 

Güzel bir söz vard›r, ümitvar olmak ve güzelli¤i

beklemek anlam›nda: 

“Denizin durgunlu¤u, dalgalara gebedir” diye.  ‹flte

biz de, öyle bir dalga hissediyoruz.  Gecenin saat iki bu-

çu¤unda, Eskiflehir’de bir sanayici babas›yla birlikte a¤la-

yan gözlerle karfl›lad› bizi. Simav’dan geçip giderken. Sa-

r›l›p kucaklad› bizi, yüzümüzden öptü. Bu sanayicimiz bi-

zim vermifl oldu¤umuz desteklerle birlikte flu anda Belçi-

ka’da, talep üzerine patentini 10 milyon euroya sat›yor.

Bunun gibi bir daha birçok firmam›z var. 

Sözlerimi bitirirken teflekkür ediyor, sayg›lar sunu-

yorum.

Güzel bir söz vard›r, ümitvar olmak ve güzelli¤i bekle-

mek anlam›nda: “Denizin durgunlu¤u, dalgalara ge-

bedir” diye.  ‹flte biz de, öyle bir dalga hissediyoruz.  Ge-

cenin saat iki buçu¤unda, Eskiflehir’de bir sanayici ba-

bas›yla birlikte a¤layan gözlerle karfl›lad› bizi. Si-

mav’dan geçip giderken. Sar›l›p kucaklad› bizi, yüzü-

müzden öptü. Bu sanayicimiz bizim vermifl oldu¤umuz

desteklerle birlikte flu anda Belçika’da, talep üzerine

patentini 10 milyon euroya sat›yor.
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Bu bölümde sanayi bölgeleri/sanayi siteleri ve serbest bölge yöneticilerine yönelik olarak ya-

p›lan anket uygulamas› sonucunda, elde edilen bilgiler ve sempozyum s›ras›nda yap›lan aç›klama-

lar, sistematik bir flekilde derlenmifltir. Sorunlar ve öneriler ilgili site yöneticilerinin bak›fl aç›lar›yla

dile getirilmifltir. Sempozyumda ilgili yerlerin sorunlar›yla ilgili söz alan yetkili kifliler s›ras›yla flun-

lard›r;

Yusuf Akgün; ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Baflkan›

Yaflar Temel Çoruh; Marmara Kooperatifler Birli¤i Baflkan›

Bahattin Kelefl; Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Baflkan›

Süheyl Erboz; ‹MES Organize Sanayi Bölgesi Baflkan›

Hakk› Matrafl; ‹stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Baflkan›

Hayrullah Yelkenci; PAGEV(Türk Pilastik Sanayicileri Araflt.-Geliflt.-E¤itim Vakf›) Baflkan›.

Bayram At›lgan; Had›mköy Sanayici ve ‹fladamlar› Der Baflkan›.

Adem Y›lmaz; Çatalca Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan›

Kemal Erimtan; Esenyurt Sanayici ve ‹fladamlar› Der Baflkan›

Sabri ‹zel; Beylikdüzü Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan›

‹rfan Diri; Avc›lar Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan›

Fahri Türkkan; SANDER Baflkan›.

Orhan Ayd›n; OST‹M Baflkan›.

Abdullah Ç›nar; G‹YKOOP Baflkan›.

Mustafa Ercan; Kuyumcukent Baflkan›.

Bayram Kömürcü; Is›tma-So¤utma-Havaland›rma Küçük Sanayi Sitesi Baflkan›.

Macit Da¤delen; ‹SBAfi Trakya Serbest Bölge Baflkan›

Nahit Kemalbay; ‹STOÇ Baflkan›

Ali Zafer Taciro¤lu; MEGA CENTER Baflkan›

M. Taner Aflk›n; DES Dudullu

Galip Demir; Matbaac›lar Sitesi



A- SANAY‹ VE T‹CARET 
BAKANLI⁄I

Genel Beklentiler: Sorunlar›n çözümü her fley-

den önce kamuda ciddi bir anlay›fl de¤iflimini gerektir-

mektedir. Devlet-sanayici iflbirli¤i gelifltirilmeli ve devle-

tin sanayiciye bak›fl› çözüm odakl› ve sinerji oluflturma-

ya yönelik olmal›d›r. Problemlerin çözümünde tüm ta-

raflar›n aktif kat›l›m› ile oluflan ortak ak›l ön plana ç›k-

mal›d›r. Bunun için genel olarak afla¤›daki maddeler

vurgulanm›flt›r:

1. Kamudaki insan kayna¤› kalitesi art›r›lmal› ve sa-

nayicilerin beklentileri dikkate al›nmal›d›r.

2. Ekonominin ve sanayicilerin toplumsal alg›lan›-

fl›n› zedeleyen tüm faktörler düzeltilmelidir. Bu neden-

le, her fleyden önce kay›t d›fl› ekonominin, bir an önce

kay›t içine al›nmas› sa¤lanmal›d›r.

3.Yerel yönetimlerin malî yap›lar› güçlendirilmeli

ve bölgeden toplanan vergilerin yine bölgeye altyap›

olarak dönmesinin sistemi gelifltirilmelidir.

4. E¤itim, sa¤l›k, sosyal ve kültürel yap›lar›n bölge

sanayisi üzerindeki olumlu etkisi unutulmamal›. Bu ya-

p›lar›n planlanmas›, yap›lmas› ve gelifltirilmesi sürecin-

de,  sanayi temsilcilerinin görüflleri al›narak, katk›lar›

sa¤lanmal›. 

Bölgemizdeki yat›r›mlar› engelleyen tüm bürokra-

tik t›kan›kl›klar yeniden düflünülmeli ve bürokrasi en-

gelleyici de¤il, teflvik edici bir yap›ya sahip olmal›d›r.

(SANDER)

OSB Yasas›n›n De¤ifltirilmesi: OSB yasas›n›n

birçok hükmü, bölgemizde ve özellikle sitemizde say›s›z

problemleri ortaya ç›karmakta, OSB ‹kitelli müteflebbis

kurulunun ald›¤› kararlar bölgeye büyük zararlar ver-

mektedir. OSB yasas› ve sistemi de¤ifltirilmelidir. Bu ko-

nuda Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›za bir çok gerekçeli

baflvurumuz olmufltur. OSB yönetiminin hiçbir hakk› ol-

mad›¤› halde, yönetim aidat› ad› alt›nda almaya çal›flt›¤›

harçlar kald›r›lmal›d›r. Sitemizin 1/1000 ve 1/5000’lik

planlar› son defa Büyükflehir ve Küçükçekmece Beledi-

yesi taraf›ndan onanarak, ask›ya ç›k›p kesinleflmesine

ra¤men, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› onaylanan planlara

ayk›r› olarak, tadilât yapm›fl ve OSB’ye göndermifltir (‹s-

tanbul Kerestecileri K. Yap› Kooperatifi’nin Sorunlar›)

Düzenlenecek yasa konusunda birkaç gün içinde

görüfl istenme yoluna baflvurulmamal›d›r. OSB Kanu-

nu’nun eksiklerinin giderilmesi için, OSB yöneticileri,

Sanayi Bakanl›¤›’n›n bürokratlar› ve di¤er ilgililer birlik-

te çal›flmal›d›r. (Beylikdüzü OSB)

4562 Say›l› Yasan›n yol açt›¤› problemler

için çözüm önerileri: Yasa dört ayr› bölümde mütalaa

edilmelidir. Bu bölümler yeni kurulacak OSB’ler, kurul-

mufl olan OSB’ler, yeni kurulacak OKSB’ler ve kurulmufl

OKSB’leri düzenleyecek hükümleri tafl›mal›d›r.

Yasada kurucu müteflebbisler aras›nda tan›mlanan

Valilik, Sanayi ve Ticaret Odalar›, Belediyeler gibi kurum

ve kurulufllar›n, OSB veya OKSB içindeki varl›klar›, OSB

veya OKSB tüzel kiflili¤ini kazand›ktan sonra, mecburi

olmaktan ç›kar›lmal› ve iste¤e ba¤l› hale getirilmelidir.

OSB veya OKSB’de tafl›nmaz alan gerçek ve tüzel

kiflilere, Müteflebbis Heyette ve sonras›nda da öngörü-

lecek bir kat›l›m rakam› sa¤land›¤›nda geçilecek Genel

Kurullu sistemde do¤rudan ve bu defa say› k›s›tlamas›-

na tabi olmadan temsil hakk› verilmelidir.

Yasaya amac›n› gerçeklefltirdikten sonra OSB veya

OKSB’nin kendi yetkili kurullar›n›n karar› ile, kendileri-

ni tasfiye etmelerini sa¤layacak hükümler konmal›d›r.

Yasada ve Uygulama Yönetmeli¤i’nde bürokratik

ifllemler azalt›lmal›d›r. Kontrol edip onaylayan›n sorum-

luluklar›n› a¤›rlaflt›rmak yerine, haz›rlay›p onaya yollaya-

n›n sorumluluklar›n› a¤›rlaflt›r›c› düzenlemelere gidil-

melidir. Böylece, Ankara ile OSB veya OKSB’ler aras›n-

da onama için kaybedilen zaman ortadan kalkacak ve

Bakanl›k plan denetlemek yerine arazi denetleyip, ken-

disini kand›ran› cezaland›rarak kamu düzeninin gere¤i-

ni yerine getirecektir. Bu sayede do¤ru plan yapan›n

onama ifllemi, eksik yapanlar yüzünden gecikmemifl

olacakt›r.

Mevcut Yasa ve Yönetmelikte yer alan, mühür, pa-

ra cezas›, y›k›m gibi konular, yeni yasada ciddiyet ve

önemi göz önüne al›narak, düzenlenmeli ve keyfiyete

yer vermeyecek hükümlere ba¤lanmal›d›r. Yasan›n ç›ka-

r›lma amac›n›n, bir OSB/OKSB bürokrasisi ve hegemon-

yas› yaratmak de¤il, bu yörelerde yer sahibi olan ve ola-44
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cak insanlar›n ça¤dafl, rahat ve huzurlu bir çal›flma orta-

m›na  kavuflmalar› oldu¤u her bir madde yaz›l›rken göz

önünde tutulmal›d›r.

‹mar Sorunlar›n›n Giderilmesi: Sanayi ve Tica-

ret Bakanl›¤›nca 15/11/2002 tarihinde onaylanan 1/1000

ölçekli uygulama imar planlar›, bölgenin sorunlar›n› bü-

yük ölçüde çözmüfl olmakla beraber, 1985 y›l›ndan beri

farkl› 1/5000 ölçekli Naz›m ‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli

Uygulama ‹mar Planlar›n›n sebebiyet verdi¤i plan kar-

maflas› s›ras›nda meydana gelen yap›laflmaya çözüm ge-

tirmemektedir. 15/04/2000 tarihli 4562 say›l› OSB’ler

Kanunu yürürlü¤e girmeden önce, kurulmufl ‹kitelli

OSB’de mevcut yap›laflma göz önüne al›narak, yap›la-

cak 1/5000 ölçekli Revize Naz›m ‹mar Plan›n›n Sanayi ve

Ticaret Bakanl›¤›m›zca onaylanmas› ile ‹kitelli OSB’nin

imar sorunu çözülmüfl olacakt›r. (‹kitelli OSB)

‹flyeri yap› kooperatiflerince ve organize küçük sa-

nayi sitelerinde bir çok il ve ilçemizde infla edilen ve edil-

meye devam olunan sanayi sitesi kooperatifleri ile bu si-

telerin sosyal donat› alanlar› için elde olmayan nedenler-

den ötürü az da olsa plana ayk›r›l›klar yüzünden iskan ve

ba¤›ms›z bölüm tapusu al›namamaktad›r. ‹kitelli Organi-

ze Sanayi Bölgesi’nde Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n

1996 tarihli anakent belediyesi 1/5000’lik imar plan›na

dayal› olarak, yapt›¤› ve 01.02.2003 tarihinde yürürlü¤e

giren yeni imar planlar›na göre, baz› kooperatiflerin in-

flaatlar› 1986 tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara gö-

re bitmifl olmas›na ra¤men, yeni plana uyum noktas›nda

sorunlar› vard›r. Bu sorunlar›n halli bak›m›ndan Organi-

ze Sanayi Bölgesi Baflkanl›¤›’n›n revize imar plan› veya

1/5000 ölçekli Naz›m imar plan› teklifinin bakanl›kça de-

¤erlendirilerek, kooperatiflerin ma¤duriyetlerinin ön-

lenmesi uygun olacakt›r. (Marmara KSS YKB)

Sosyal Tesislerin Site Yönetimine Devredil-

mesi: Sanayi siteleri tip ana sözleflmelerinin 65. madde-

sine göre sosyal tesis olan (büfe, iflyeri, toplant› salonu,

kütüphane) gayr› menkullerin tasfiyeden önce site yö-

netimine devredilmesi emredilmektedir. Tapu müdür-

lükleri site yönetimlerinin hükmî flahsiyeti olmad›¤› ge-

rekçesiyle tapu devrine izin vermemektedir. Bu husu-

sun yeni bir yasal düzenleme ile düzeltilmesi beklen-

mektedir.

Kat Mülkiyeti Kanunun De¤ifltirilmesi: Kat

Mülkiyeti Kanunu de¤ifltirilerek, birden fazla parsel de

yerleflik siteler için yönetim plan› ancak sözleflme esasl›

yap›labilmektedir. Bu durum planlar› güçsüz k›lmakta-

d›r. Kat Mülkiyeti Kanununda bu ihtiyac› giderecek de-

¤ifliklik yap›lmal›d›r.

Belediye Gelirleri Kanununun Yeniden Dü-

zenlenmesi: Belediye Gelirleri Kanununun 97. Madde-

si Belediyelerimiz 2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanu-

nu’nun 97. maddesini çok genifl ve haks›z bir flekilde

uygulamaktad›r. Bu yolla Belediyeler; Su Kanalizasyon

iflletmeleri ve itfaiye gibi kurulufllar› için astronomik üc-

retler almaktad›r. Bu maddenin uygulan›fl› ile ilgili ola-

rak kooperatiflerle, belediyeler aras›nda hukukî ihtilaf-

lar ç›kmakta, davalar aç›lmaktad›r. Davalar›n kooperatif-

ler lehine sonuçlanmas› da, sorunu çözmemekte, za-

man kayb›na sebep olmaktad›r. Belirtti¤imiz nedenler-

le; 2464 say›l› kanunun 97. maddesinin yorumu ve uy-

gulanmas›nda gerçekçi ve adaletli olunmas›n› talep edi-

yoruz. (Marmara KSSYKB)

OSB S›n›rlar›n›n  Bakanl›k Taraf›ndan Belir-

lenmesi: Bölgemizdeki kooperatiflerden Mermerciler

ve Bak›rc›lar bir belediyede, Birlik Kooperatifi ise di¤er

bir belediyededir. Dolay›s›yla iki ayr› belediye problem-

leri birlikte yaflan›yor. Bu durum arsa ve emlak rayiç fi-

yatlar› aras›nda da dengesizli¤e sebep oluyor. Bu flekil-

deki planlar ülkemizde, tahmin ediyoruz di¤er yöreler-

de de vard›r. Bu tür problemlerde çözümün gere¤ini bi-

ze göre plandaki tadilât› OSB’yi kuran Sanayi Bakanl›¤›

taraf›ndan resen yap›lmal›d›r. Bu konu ile ilgili kanunî

düzenlemelere gidilmelidir. (Beylikdüzü OSB)

OSB Olmayan Bölgelerin Sorunlar›n›n Unu-

tulmas›: Bölgemizin sanayi tesisi yo¤un bir görünüm

arz etmesine ra¤men, OSB olamamaktan dolay› ciddi s›-

k›nt›lar› vard›r. OSB’lere sunulan çeflitli imkân ve kolay-

l›klardan yararlanamayan bölge sanayicisi, bunun yan›n-

da altyap› eksikli¤i yüzünden dünya ile rekabet flans›n›

da h›zla yitirmektedir. (AVS‹AD)

ÇED Raporu Temini Konusunda Organizas-

yon: ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirme) raporlar›n›n

temini için kooperatiflerle bilimsel kurum ve kurulufl-

lar, üniversiteler aras›nda esasl› bir dayan›flma ve iflbirli-

¤ine ihtiyaç bulunmaktad›r. Bu dayan›flma ve iflbirli¤inin

kurulmas›nda, kooperatifler bünyesindeki uzman da-

n›flman kadrosuna görev düflmektedir. (KUYUMCU-

KENT) 45
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Toplu ‹flyeri Kooperatiflerine fiirketlerin Or-

tak Olamamas›: Mevcut mevzuata göre ticarî flirketler

kooperatiflere ortak olamamaktad›r. Bu engelin orta-

dan kald›r›lmas› için, 1163 say›l› Kooperatifler Kanu-

nu’nun 1. ve 9. Maddeleriyle, buna ba¤l› olarak 1163 sa-

y›l› Kooperatifler Kanunu’nun 88. maddesine göre, Sa-

nayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan tip ana

sözleflmesinde ticaret flirketlerinin kooperatiflere ortak

olmas›na engel teflkil eden hükümler de¤ifltirilmelidir.

(KUYUMCUKENT, Beylikdüzü OSB ve ISISO)

Ortak Bir Mevzuat›n Bulunmamas›: Sanayi si-

tesi yap› kooperatifleri ile toplu iflyeri yap› kooperatifle-

rinin iflletme aflamas›nda ortak uygulamal› bir mevzuat›-

n›n olmamas›, sorun olarak görülmektedir. ‹flyeri yap›

kooperatiflerinin iflletmeye aç›lmas›ndan sonra, birlikte

ve bir bütün halinde yönetilmesini sa¤layacak ortak uy-

gulamal› bir mevzuata kavuflturulmal›d›r. Ortak uygula-

mal› mevzuat, verilecek hizmetin etkinli¤ini ve kalitesi-

ni art›racakt›r.

Birden çok parsel üzerinde yap›laflan sanayi sitele-

rinde iflyerlerinin ferdileflip fesholmas›ndan sonra, 634

say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre parsel baz›nda yö-

netilmesi hem sitenin bölünmesini, hem de mevzuat›n

yetersizli¤i nedeniyle hizmetlerin aksamas›na sebep ol-

maktad›r.

‹flletme kooperatifine dönüflüm ço¤u zaman

mümkün olamamaktad›r. Bu nedenle iflyeri kooperatif-

lerinin ve özellikle sanayi sitesi yap› kooperatiflerinin ifl-

letmeye aç›lmas›ndan sonra, birlik ve bütün halinde yö-

netilmesi, hizmetlerin etkin olarak görülmesini sa¤layan

bir mevzuata kavuflturulmas› gerekmektedir.

Daha çok inflaat›n gerçekleflmesinden sonra orta-

ya ç›kan mevzuat sorunlar›n›n yeni bir iflletme ana söz-

leflmesi ya da Kat Mülkiyeti Yasas›’na eklenecek yeni bir

bölümle düzenlenmesi yararl› olacakt›r. 

fiu anda iflletmeye aç›lan toplu iflyeri ya da sanayi

sitesi yap› kooperatiflerinin yönetim mevzuat›nda bir

birli¤in olmad›¤› ve de¤iflik uygulamalar yap›ld›¤› göz-

lemlenmektedir. Bu münasebetle, ortak uygulamal› bir

mevzuat getirilmesi yararl› olacakt›r. (KUYUMCUKENT)

Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i Eksikli¤i: Ça¤›m›z-

da sanayi iflletmelerinin varl›¤›n› sürdürebilmesi, tekno-

lojiyi yak›ndan izleyip altyap›lar›n› buna uygun hale ge-

tirmesi ve her alanda bilimselli¤e a¤›rl›k vermesiyle

mümkündür. Organize Sanayi Siteleri üniversiteler için

birer deney ortam›d›r. Gelece¤in mühendisleri, teknik

uzmanlar, sanayimize bilimsel katk› sa¤layacak gençleri-

miz buralarda uygulamal› e¤itim imkân›na sahip olmal›;

devlet bu anlamda gerekli planlamay› üniversitelerle

birlikte gerçeklefltirebilmelidir. Küçük Sanayi Sitelerin-

de, Organize Sanayi Bölgelerinde, toplu iflyeri koopera-

tiflerinin projelerinde muhakkak Meslek Liseleri ve Ç›-

rakl›k Okullar›n›n modern ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap ve-

recek her türlü donan›ma sahip altyap› ile aç›lmas›na

özen gösterilmeli; devlet konu ile ilgili gerekli katk›y›

sa¤lamal› ve yeterli bir bütçe oluflturmal›d›r (Kuyumcu-

kent)

Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleflme: Ko-
operatifler kanunu ile, küçük sanayi sitesi ve toplu iflye-
ri yap› kooperatifi ana sözleflmesinde de¤ifliklik yap›la-
rak; bir iflyerinde usta veya kalfa olarak çal›flanlar›n, iflye-
ri sahibi olmas›na bak›lmaks›z›n küçük sanayi siteleri
kooperatiflerine ortak al›nmalar›na imkân tan›nmal›d›r.
Birden çok çal›flanlar›n ve ayn› iflyerinin sahibi olan or-
taklar›n bir veya daha fazla iflyeri için kooperatife müfl-
tereken ortak olmalar›na, ayn› iflyerine birden fazla or-
tak olanlara tapu verilmesi sa¤lanmal›d›r. Geliflen tek-
noloji ve de¤iflen flartlar nedeniyle, Sanayi Sitesi Yap›
Kooperatiflerine ticarî flirketler ile kurum ve kuruluflla-
r›n da ortak olarak al›nmas›n›n temini için gereken yasal
düzenlemeler yap›lmal›d›r. Sanayi siteleri tip ana sözlefl-
melerinin 65. maddesine göre sosyal tesis olan (büfe, ifl-
yeri, toplant› salonu, kütüphane) gayr› menkullerin tas-
fiyeden önce site yönetimine devredilmesi emredilmek-
tedir. Tabu müdürlükleri site yönetimlerinin hükmî
flahsiyeti olmad›¤› gerekçesiyle tapu devrine izin verme-
mektedir. Bu husus yeni bir yasal düzenlemeyle düzel-
tilmelidir (Marmara KSSYKB)

Ar›tma Tesisi Aidatlar› ‹çin Yeni Düzenleme
Yap›lmas›: 4562 say›l› OSB Yasas› ve bu kanuna istina-
den ç›kar›lan OSB Uygulama Yönetmeli¤i’nde faaliyette
olan Kooperatiflerin birleflmesiyle oluflan OSB’ler ile il-
gili hükümler son derece s›n›rl›d›r. 

Mevcut OSB Uygulama Yönetmeli¤i s›f›rdan kuru-
lacak OSB’ler göz önünde bulundurularak haz›rlanm›fl-
t›r. Ancak bizim gibi Kooperatiflerden kurulu ve yap›lafl-
mas›n›n büyük bölümünü tamamlam›fl OSB’ler de dik-
kate al›narak, yeniden düzenlemeler yap›lmas› gerek-
mektedir. 46
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Bizim bölgemiz üç kooperatiften kurulu olup, ko-

operatiflerin fizikî büyüklükleri, üye say›lar›, üretim ha-

cimleri, ifl gücü, imar durumlar›, alt yap›s›, yollar› ve ar›t-

ma tesislerinin farkl›l›klar›ndan dolay› teknik, idarî ve

maddî problemler yaflamaktad›r. 

Nas›l ki, OSB’nin 16. maddesinde ar›tma aidatlar›

debi ve kirletme parametrelerine göre al›n›yorsa, ayn›

ifllemi aidatta da sadece arsa m2 yerine; arsa m2’si + bi-

na m2’si + iflçi say›s› gibi parametrelerin de¤erlendirile-

rek, ç›kar›lacak bir ortalama ile al›nmas›nda fayda vard›r.

‹lgili düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤i  kanaatindeyiz.

(Beylikdüzü OSB)

‹flletme Ruhsatlar›: Bilindi¤i gibi, OSB’lerdeki

firmalar›n iflletme ruhsatlar› ilgili resmî kurumlar tara-

f›ndan verilmektedir. Bu durum kontrol noktas›nda bir-

tak›m s›k›nt›lara sebebiyet vermektedir. 

Ayr›ca gayri s›hhi müesseseler yönetmeli¤indeki

baz› maddelere istinaden iflletmelerin proses flemalar›n-

da çok küçük bir de¤ifliklik olmas› halinde bile, ruhsat

iptal edilerek, yenilenmesi talep edilmektedir. Bu du-

rum sanayiciyi son derece olumsuz yönde etkilemekte-

dir. ‹flyeri açma ve çal›flma izninin OSB Bölge Müdürlü-

¤ü’nce verilmesi, GSM Yönetmeli¤indeki iflletmenin s›-

n›f› ile ilgili-özellikle motor gücü ile ilgili-hükümlerin

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. (Beylikdüzü

OSB)

Do¤algaz: OSB’lerde, do¤algaz tüketimi gelirle-

rinden belli bir pay›n belediyelere verildi¤i gibi, OSB’le-

re de verilmesi için veya OSB’lerin do¤algaz da¤›t›m›n›

direkt kendisinin yapabilmesi için gerekli yasal düzenle-

melerin yap›lmas›n› öneriyoruz.  (Beylikdüzü OSB)

OSB Gelirlerinin Bir Bölümünün E¤itim

Amac›yla Kullan›lmas›: Nas›l ki, Vak›f gelirlerinin %

80’inin hay›r ifllerine  harcanma mecburiyeti varsa,

OSB’lerin gelirlerinin de belirli k›s›mlar›n›n Ar-Ge çal›fl-

malar›, laboratuar çal›flmalar› ve e¤itimle ilgili konulara

harcama mecburiyetinin getirilmesi, sanayi ad›na fayda-

l› olacakt›r. ‹flletme aflamas›nda sanayi siteleri bünyele-

rinde mutlaka ç›rak e¤itimi yapt›rmal› ve bu e¤itim de-

netlemelidir. Küçük Sanayi Sitelerinde ve Organize Sa-

nayi Sitelerinde e¤itimli ara eleman ihtiyac› vard›r. ‹flyer-

lerinin bu ihtiyac›n› karfl›layacak önlemler al›nmal›d›r.

Küçük Sanayi Sitelerinde ve Organize Sanayi Sitelerinde

mutlaka Ç›rakl›k Okulu aç›lmal›; Ç›rakl›k Okulu kurul-

mayan sanayi sitelerine belediyeler ruhsat vermemeli-

dir. (Beylikdüzü OSB) 

Eleman yetifltiren ç›rak ve meslek okullar›na a¤›r-

l›k verilmesini öneriyoruz. 

(‹stanbul Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yap› Koopera-

tifi)  

OSB Yönetiminde Temsil Sorunu: Küçük Sa-

nayi Sitelerinden meydana gelen OSB’lerde her koope-

ratif bir kat›lma say›l›r ve genel kurulda bir oy hakk› var-

d›r. Bu durum, temsiliyet aç›s›ndan haks›zl›¤a yol aç-

maktad›r. (‹MES)

OSB’lerin Altyap› Sorunlar›: OSB’lerde yer

alan kurulufllar, altyap› ihtiyaçlar›n› OSB tesislerinden

karfl›lamak zorundad›r. OSB’nin izni olmadan altyap› ih-

tiyaçlar› baflka bir yerden karfl›lanamaz. OSB’lerin %5

muafiyeti kald›r›ld›. KSS’lerden meydana gelen OSB’ler-

de bu madde çok sak›ncal›d›r. (‹MES)

Küçük Sanayi Sitelerinden meydana gelen

OSB’lerde, mülkiyeti kooperatife ait olan ve OSB ilan

edilmeden edinilen sosyal tesislerin durumu yasada

aç›k ve net olarak belirtilmemifl. Daha da önemlisi, yap›-

laflmas›n› tamamlamam›fl olan OSB’lerde; mülkiyeti

KSS’ye ait olan imarl› parsellere OSB’ye dahil olduktan

sonra infla edilecek olan tesislerin mülkiyetinin, OSB’ye

ait olaca¤›d›r. Bu durumun yasada aç›k ve net olarak be-

lirtilmesi lâz›m. (‹MES)

‹flyeri Açma ‹zninin OSB’lerce Verilmesi: ‹n-

flaat ruhsatlar›, inflaatlarla ilgili bütün projelerin tasdiki,

yap› kullanma izin belgesi veren makam OSB oldu¤una

göre, iflyeri açma izninin de OSB’lerce verilmesi uygun

olur. (‹MES)

Birinci s›n›f GSM ruhsatlar›n›n OSB Müteflebbis

Heyeti taraf›ndan verilmesi uzun ve gereksiz bürokrasi-

yi azaltacakt›r. (Tuzla Boya OSB)

Genel Kurul Toplant›lar›yla ‹lgili Düzenle-

meler: Genel Kurul tarihinden 32 gün evvel ça¤r› yap›l-

ma zorunlulu¤u, ça¤r› tarihi ile kongre tarihi aras›ndaki

zaman›n çok uzun olmas›, insanlar›n kongre tarihini

unutmalar›na sebebiyet vermektedir. 47
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Genel Kurul gündemi ile bilanço ve gelir gider far-

k› hesab›n›n gönderilmesi zorunlu olmal›d›r. 

Yap› kooperatifleri genel kurullar› için ikinci top-

lant›da da _ toplant› nisab› aranmas›, özellikle iflletme-

ye aç›lan sanayi sitelerinde genel kurul toplanmas› için

sorun olmaktad›r. Yap› kooperatifi ikinci toplant›lar›nda

da _ toplant› nisab› aranmamal›d›r. Kooperatiflere ge-

nel kurul gündemi ile birlikte bilançonun ve gelir-gider

fark› hesab›n›n ortaklara gönderilmesi mecburî olmal›-

d›r. (‹MES ve ISISO)

‹flletmeye aç›lan sanayi sitelerinin idaresi için yeni

bir yasal düzenleme yap›lmal› ve sitedeki iflyerlerinin

belli oran›nda çal›flma izni almas› durumunda yeni yasal

duruma genel kurul karar›na ihtiyaç duyulmadan geçil-

melidir. (‹MES)

Teflviklerin Gecikmesinin Önlenmesi: Küçük

Sanayi Sitelerine verilen teflvikler gecikmektedir. Gecik-

menin önlenmesi için bu konudaki bürokratik engeller

kald›r›lmal›d›r.

Sa¤l›k Sorunlar›n›n Giderilmesi: Sa¤l›k konu-

sunda sorunlar vard›r. SSK’n›n veya Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n

Sanayi Sitelerinde site yönetiminin tahsis edece¤i birim-

lerde sa¤l›k merkezi kurmas›, gönderece¤i yetkili bir

doktor ve hemflire ile ön muayene yapmas›, hem zaman

hem de hastal›klar›n takibi aç›s›ndan faydal› olacakt›r.

Ayr›ca hastahanelerdeki birikim bu yolla azalacakt›r.

Kooperatiflerin Yönetim Kurulu görev süre-

si: Kooperatiflerde Yönetim Kurulu görev süresi iki y›l-

la s›n›rland›r›lmal›d›r. Ancak zaruret halinde dört y›la ç›-

kar›lmal›d›r. Her durumda yönetim kurulunun 1/4 üye-

si yenilenmelidir. Site ortaklar› aras›nda ve site yönetimi

ve ortaklar aras›nda zaman zaman anlaflmazl›klar ç›k-

makta, bu sorunlar site yönetimince de çözümleneme-

mektedir. Bu yüzden site içerisinde dostluklar bozul-

makta huzursuzluklar, k›rg›nl›klar üretimin verimini dü-

flürmektedir. Sanayi sitelerinde, kooperatiflerde, birlik-

lerde Ombudsman niteliklerine sahip kiflilerden arabu-

lucu olarak yararlan›lmas›, sorunlar›n çözümünü kolay-

laflt›racakt›r. (Matbaac›lar KSSYK)

Toplu ‹flyeri Kooperatiflerine Devlet Deste-

¤i: Devlet teflvikleri, kompleksin ülkemize kazand›ra-

caklar› göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. 150

milyon dolara mal olan bir kompleksin bu bedeli özel

bankalardan yüksek faizli krediler yerine devletten dü-

flük faizli, uzun vadeli kredilerle karfl›layamam›fl olmas›,

henüz faaliyete geçmemifl bir “inflaattan” trilyonlarca

emlak vergisini ço¤unlu¤u küçük esnaf olan kooperatif

ortaklar›n›n cebinden karfl›lamak zorunda kalmas›, dev-

letimizin, belediyelerimizin ciddi planlama ve uygulama

yolunda yapmalar› gereken çok fley oldu¤unun tipik bir

göstergesidir. (KUYUMCUKENT)

At›k Su Ar›tma Tesisi Nedeniyle Haks›z Re-

kabet: Bölgemizde büyük maliyette gerçeklefltirilen ve

iflletmesi de büyük külfet olan, At›k Su Ar›tma Tesisi ile

çevreye uyumlu ve sayg›l› üretim yap›lmaktad›r. Fakat

ülkemizin di¤er bölge ve kentlerinde ar›tma tesisi olma-

dan çal›flan bilhassa deri sanayicileri oldu¤u için, büyük

maliyet farkl›l›klar› sebebiyle deri a¤›rl›kl› olan sanayici-

lerimiz onlar›n ürünleriyle rekabet edemez durumda-

d›r. Haks›z  Rekabet  Konusunda  Ar›tma Tesisi olmayan

Bölgelerden çevre mevzuat›na göre ceza al›n›p fon olufl-

turulmal› ve bu fon ile ar›tmas› olan bölgeler desteklen-

melidir. Ar›tma Tesisi yap›m› ve ‹flletmesi için alt›nda

bulundu¤umuz a¤›r yükün baz›  teflviklerle (örne¤in

elektrik fiyat›nda %40-50 aras›nda indirim gibi) hafifletil-

mesi uygun olacakt›r. (‹st. Deri OSB)

Devir ve Temlik ‹fllemlerindeki Güçlükler:

Bölgemizde fabrikas›n› kurup iflletme konusunda acze

düflen ve fabrikas›n› bir baflka iflletebilecek firmaya de-

vir etmek isteyen sanayicilerimiz, devir ve temlik ifllem-

lerinde 4562 say›l› OSB Yasas›n›n 18. maddesi ve OSB

Uygulama Yönetmeli¤inin 22’nci madde ve j bendi ve

100’üncü maddesinin flart kofltu¤u “Yap› Kullanma ‹zni”

ve “‹flletme Belgesini” zaman›nda temin edemiyor ve te-

sisi devir edemedi¤i için yat›r›m yar›m ve at›l kal›yor.

(‹st. Deri OSB)

Serbest Bölgelerde Vergi Muafiyetinin Ko-

runmas›: Serbest Bölgeler hakk›nda, ya eksik bilgiden

kaynaklanan, veya küçük çapl› münferit olaylara dayal›

olarak asl› olmayan dedikodular üretilmektedir. Bu

do¤rultuda, vergi muafiyetinin k›s›tlanmas› gibi bir dü-

zenlemeye teflebbüs edilmemeli. Komflu ülkelerdeki

serbest bölgelere yönelme riski göz önüne al›narak, yer-

li ve yabanc› yat›r›mc›lar›n önü daha da aç›lmal›d›r.

Ülkemizde serbest bölge say›s› s›n›rland›r›larak

kaynak israf› önlenmelidir.  ‹htiyaç halinde altyap›lar›,

üstyap›lar›, kamu ve özel idarî yap›lar› haz›r durumda

olan mevcut serbest bölgeler tevsi edilmelidir. 48
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Yeni bir düzenleme yap›larak, serbest bölge güm-

rüklerinin ihtisas gümrükleri statüsünde faaliyet göste-

rebilmesi sa¤lanmal›d›r.

‹mar Planlar›n›n Yeniden Düzenlenmesi:

Depo Ardiyeciler Toplu ‹flyeri Yap› Kooperatifi yöneti-

mi, imar planlar› ile ilgili afla¤›daki çözüm önerilerini ge-

tirmifltir:

Mevcut yasalara göre, ‹kitelli OSB’sinde 1/5000

plana ayk›r› yap›laflmalar› cezaya ba¤lamadan, y›kmadan

veya TBMM’den bir imar aff› ç›karmadan yasallaflt›rmak

mümkün de¤ildir.

Hakk›ndan fazlas›n› elde etmek isteyen kifli ve ku-

rulufllar›n, fazla yap›laflmalar› ‹kitelli’nin genelini olum-

suz etkileyecek durumda ise, bu yap›lar y›k›lmal›, de¤il-

se para cezas› ile cezaland›r›lmal›d›r. 

OSB Yönetimlerinde Bürokrasiye Yer Veril-

memesi: Sivil kurumlar›n yöneticileri mutlaka seçimle

iflbafl›na gelme anlay›fl›n› benimsemelidir. OSB ve

OKSB’ler, üretim ve istihdam oluflturmak üzere düflü-

nülmüfl sivil giriflimlerdir. Buralarda bürokrasi ve unvan

teflkil edecek yaklafl›mlara yer verilmemesi, özenle uyul-

mas› gereken bir ilke olarak benimsenmelidir.

Sanayi At›klar›n›n ve ‹kinci Kalite Mallar›n

De¤erlendirilmesi: ‹thalat rejiminin 7. maddesi kap-

sam›nda bölgede biriken sanayi at›klar›n›n ve ikinci ka-

lite mallar›n, bölge d›fl›na ç›kar›lmas›yla ilgili, ciddi ölçü-

de s›k›nt› yaflanmaktad›r. Ekonomiye geri dönüflümü

olan at›klar veya ikinci kalite mallar maalesef mevzuat

gere¤i imha edilmesi gerekmektedir. Bu durum millî

ekonomi aç›s›ndan çok önemli bir kay›p oldu¤u düflün-

cesindeyiz. (Avrupa Serbest Bölge Müdürlü¤ü)

Eximbank Kredisinden Yararlanamama: Ser-

best Bölgede yat›r›m yapan KOB‹ statüsündeki firmalar

Eximbank kredisinden yararlanamamaktad›rlar. Serbest

Bölgede yat›r›mlar›n ço¤almas› ve Türkiye’deki ihraca-

t›n artmas›na daha fazla yard›mc› olmas› için, Bölge kul-

lan›c› firmalar›n›n Eximbank kredilerinden faydalanabil-

meleri gerekir. (Avrupa Serbest Bölge Müdürlü¤ü)

Kota Sorunlar›: Serbest bölgeden Amerika ve

Kanada’ya yap›lan tekstil ihracatlar›nda kota problemi

yaflanmaktad›r. Türkiye’de çal›flan tekstil firmas› elde et-

mifl oldu¤u kota performans›n› maalesef serbest bölge-

deki yeni kuraca¤› flirkete aktaramamaktad›r. Elde edi-

len kota performanslar›, serbest bölgede kurulacak ye-

ni firmalara aktar›labilmelidir. (Avrupa Serbest Bölge

Müdürlü¤ü)

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto

Sanayi Sitesi 3. K›s›m: Tapular konusu. Tapu ile ilgi-

li koordinasyon bozuklu¤u, kooperatifleri zor durumda

b›rak›yor. Bu sorun da, her kooperatif bir merkezden

koordineli olarak çözüm yoluna gidilmedi¤i için kendi

inisiyatifine terk ediliyor. 



B- MAL‹YE BAKANLI⁄I 

Katma De¤er Vergisi: Konut kooperatiflerinde

Katma De¤er Vergisi oran› (150 m2’ye kadar) %1’dir. ‹fl-

yerlerinde ise %18. Kooperatifler, imkanlar› zaruri ihti-

yaçlar›n› dahi k›sarak ödeme yapan ortaklardan, iflyeri

inflaat› için %18 KDV almak zorundad›r. Bu yüzden infla-

at süresi oldukça uzun bir zamana yay›lmakta, çok say›-

da kooperatif orta¤› ödeyememe nedeniyle, ortakl›ktan

ç›kmak ya da ç›kar›lmak durumuna düflmektedir. Az ge-

lirli insanlar›n iflyeri sahibi olma hayalini sona erdiren

%18 oran›ndaki KDV sonuç olarak üretimi düflürmekte

ülke ekonomisinin geliflmesinde engelleyici etken ol-

maktad›r. Belirtti¤imiz nedenlerle, kooperatiflerce yap-

t›r›lan iflyeri inflaatlar›ndan KDV al›nmamas›n›, al›nacak-

sa da konutlarda oldu¤u gibi % 1 oran›n› aflmamas›n› ta-

lep ediyoruz. (Marmara KSSYKB)

Mülkiyet  Sorunu: ‹stanbul Deri Organize Sana-

yi’nin üzerinde bulundu¤u arazinin kamulaflt›r›l›p; Böl-

geye bedelinin ödenerek sat›n al›nmas› suretiyle, Bölge-

mizdeki mülkiyet sorunlar› çözülüyordu. Peyderpey hu-

kukî problemler çözüldükçe, arsalar, Bölgemize kamu-

laflt›r›lma bedeline Arsa Ofisi Genel Müdürlü¤ünce mas-

raf ve komisyon ilave edilerek sat›l›yordu. 

Ancak, Bölgemize henüz  devir edilmeyen  baz›

arazi parçalar› mevcuttur. Bölgemiz imar plan› hudutla-

r› içinde kalan ve üzerinde fabrika binalar› infla edilen

Milli  Emlak’tan  al›nmas›  gereken   baz›  arazi  parçala-

r› vard›r.

Binalar›n  4562 say›l›   yasan›n  5. maddesi  gere-

¤ince  direkt olarak,  Millî Emlak’tan  “harca  esas de¤e-

ri”  üzerinden  OSB’ye  sat›fl›n›n  sa¤lanmas›;  Arsa  Ofi-

sinin  devreden  ç›kar›lmas›  gerekir. Orhanl›  1485-1486

ve  1557 No’lu;  toplam  14.245 m2 arsan›n,  direk  ola-

rak  Millî  Emlaktan,  “harca  esas  de¤eri  üzerinden”

OSB’ye  sat›fl›n›  istedik.

Bölgemiz içinde  kalan, üzerine  befl  adet  fabrika

infla  edilen ve  Orman  Arazisinden  ayr›lan, orman  vas-

f›n›  kaybetmifl   yaklafl›k  15.750 m2’lik  arazi  vard›r. De-

vaml›  olarak  talep etti¤imiz bu  araziyi Anayasa  ve ilgi-

li  Kanunlar  de¤iflmeden  alamad›k . Ancak  Anayasa  de-

¤iflikli¤i  halinde  bu  arsalar uygun  görülecek  bir bedel

ile  OSB’ye  verilmelidir. 

Yine  Bölgemizin imar  plan›  hudutlar›  içinde  ka-

lan  ve  1996 y›l›nda  Arsa  Ofisi  Genel  Müdürlü¤ünce

kamulaflt›rma  bedeli  olarak  65 milyar  TL. talep  edilen

ve  Bölgemizce  Bu  bedeli avans olarak ödenmesine

ra¤men,  yaklafl›k  470.000 m2’lik;  Ayd›nl›-3935 No’lu

parselin  mülkiyeti  henüz  halledilmemifltir. Çünkü;

Hazine  (Millî  Emlak ) ile  vatandafllar  aras›nda  sürege-

len bir  mülkiyet  davas›  nedeniyle,  Arsa  Ofisi  ald›¤›

65 milyar  TL. kamulaflt›rma  bedelini  hazineye  ödeme-

mifltir. Dâvâ  sonucu  beklenmektedir. 

Devir  Temlikler  Konusundaki Sorunlar: Ya-

t›r›m  yapmak  konusunda  acze  düflen  sanayicinin, ya-

t›r›m yapabilecek  bir  di¤er sanayiciye devri  için  iste-

nen  iflletme  belgesi  yerine; bölgede  tesisin üretime

geçti¤ini  gösteren  su-elektrik-ar›tma  faturas›   ve  Böl-

ge  Müdürlü¤ü  raporu  ile  ifllem  yap›lmas›na  izin   ve-

rilmeli.  (‹ST. Deri OSB)

Vergi Sorunlar›n›n Giderilmesi: Emlak vergi-

leri, tabela vergileri ve Çevre Temizlik Vergileri OSB’ler

taraf›ndan al›nmal›d›r. Bunun da OSB Kanununa yorum

yap›lamayacak bir flekilde ilave edilerek, düzenlenmesi

gerekmektedir. (Beylikdüzü OSB)

Sanayi ve sanayiciyi teflvik etme çerçevesinde, Ba¤

Kur, SSK, Emlak, Çevre, Stopaj, KDV, Gelir Vergisi, Geçi-

ci Vergi ve di¤er vergilerde oranlar düflürülmelidir. (Ev-

ren Küçük Oto Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi)

Organize sanayide ifl yapan iflverenlere vergi mu-

afiyeti getirilmeli, çal›flan müesseselere sigorta indirimi

olmal›d›r. (Deri Mamulleri Küçük Sanayi Yap› Koopera-

tifi )

Arsa Ofisi’ne ödenmesi gereken KDV’nin mahsu-

bu haz›rlanan Çevre Kanunu’yla çözümlenmelidir.

(Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi.)

Ruhsat Problemi: Hazinenin hissesi bulunmas›

sebebiyle, OSB’lerdeki iflyerleri ruhsatlar›n› alamamak-

tad›r. Arsa de¤erlerimiz rayiç bedellerine uygun olarak

belirlenmeli ve hak sahiplerine sat›lmal›d›r.

Para Cezalar›n›n Nispetsizli¤i: RTÜK yasas›

çerçevesinde yer alan “Bas›n Kanununda” süreli yay›nla-

r›n veya kitaplar›n, ilgili dairelere tesliminde gecikme-

lerden dolay› matbaalara a¤›r para cezalar› getirilmifltir.

Bu cezalardaki nispetsizlik düzeltilmelidir. Ceza; dergi

fiyat› ve tiraj›yla orant›l› olmal›d›r. Ayr›ca matbaalar aç›-

s›ndan problem oluflturan teslim süresi, uzat›lmal›d›r.

(‹st.Matbaac›lar› ve Ambalajc›lar› KSSY Kooperatifi. )50
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Yeni Vergi Konulmamas›: Maliye Bakan› Say›n

Kemal Unak›tan ve D›fl Ticaret Bakan› Say›n Kürflat Tüz-

men, serbest bölgelere vergi konulmayaca¤›n›, bas›n

arac›l›¤›yla kamuoyu nezdinde defalarca ifade etmesine

ra¤men, Maliye Bankl›¤›ndaki baz› bürokratlar bir tak›m

raporlar  haz›rlayarak, serbest bölgelere vergi konulaca-

¤›n› s›k s›k gündeme getirmeleri, yerli ve yabanc› yat›-

r›mc›y› tedirgin etmektedir. (Avrupa Serbest Bölge Mü-

dürlü¤ü)

Fason ‹malât ve Gümrük Müdürlü¤üne Veri-

len Teminatlar: Serbest Bölgeden Türkiye’ye fason

imalât için mal gönderilirken, Gümrük Müdürlü¤üne

verilen teminatlardan kaynaklanan birçok problem ya-

flanmaktad›r. (Avrupa Serbest Bölge Müdürlü¤ü)

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto

Sanayi Sitesi 3. K›s›m: Kooperatife ait sosyal ve tica-

rî muhteval› alanlar›m›z›n, oldukça önemli bir bölümü-

nün kamusal alan olarak kabul edilerek, kooperatiflerin

mülkiyetinden al›nmas›, ileriye yönelik hukukî bir so-

run olarak karfl›m›zda durmaktad›r.

C- ENERJ‹ VE TAB‹ 

KAYNAKLAR BAKANLI⁄I

Enerji Fiyat› ile ‹lgili Sorunlar›n Giderilme-

si: Ülkemizde elektrik enerjisinin fiyatlar›n›n sanayici

için çok önemli bir unsur oldu¤u hepimizin malumu-

dur. Biz, bölgemizde bu sorunu k›smen çözmek üzere

bir otoprodüktör firma ile 25.09.2002 tarihinde enerji

sat›fl sözleflmesi yapt›k ve TEDAfi’›n tek terimli tarifesin-

den %19.50 indirimli olarak enerjiyi almaya bafllad›k.

Ancak sözleflmeden itibaren 7 ay geçtikten sonra, Ener-

ji Piyasas› Düzenleme Kurumu’nun ç›kard›¤› yönetme-

lik ve tebli¤ler sonucu, otoprodüktör firma bu indiri-

min, % 5.5’unu   geri alarak, %14’e geriletti. Sebebi ise,

bizim Bölgemiz olan, ‹stanbul Deri Organize Sanayi Böl-

gesi’nin ‹stanbul’un Anadolu yakas›nda ve Tuzla ilçesin-

de bulunmas›. Dolay›s›yla TEDAfi’›n yetki alan›nda bu-

lunmas›d›r ve TEDAfi’›n yetki alan›ndaki ‹l ve Bölgeler-

de EPDK’n›n karar›yla Elektrik ‹letim ve Da¤›t›m bedel-

lerinde, Elektrik Enerji Fonu ve TRT paylar›nda eski be-

dele göre; Eski Toplam 11.980 TL/kwh iken, Yeni Top-

lam 25.580 TL./kwh  olmufl ve yaklafl›k % 10,79’luk  bir

bedel  art›fl›  meydana gelmifltir. Halbuki çok  yak›n›m›z-

da olan  ‹zmit-Gebze OSB’de  KEDAfi  yetki  alan›  oldu-

¤u için  ve  ‹stanbul  Rumeli  Yakas› (DEDAfi) BEDAfi

yetki alan›  oldu¤u için  bu  bedeller  artmam›flt›r. Bu

durum haks›z rekabet do¤urmaktad›r. Elektrik da¤›t›m

ve  iletim  bedelleriyle, di¤er kesintilerin  bölgesel  fark-

l›l›¤›na dair bu  haks›z  uygulaman›n  kald›r›lmas›n›  ve

ayn›  Bölge  ve ‹lde  ayr›cal›k olmamas›n›  diliyoruz ve

EPDK’da  bu  yönde  karar  al›nmas›n›  arz ediyoruz.

(‹st. Deri OSB)

Enerji fiyatlar›n›n yüksek oluflu, tüm ülke iflletme-

leri için ciddi bir sorun olmakla birlikte, bölgemizde

özellikle enerji kalitesi, daha ciddi bir sorun olarak gö-

zükmektedir. Özellikle k›fl aylar›nda hemen her gün ya-

flanan enerji kesintileri yüzünden bölge iflletmeleri ken-

di çözümlerini bulmak için, daha pahal› yöntemlere

baflvurmakta; bu durum da, bölge sanayicisinin rekabet

gücünü zay›flatmaktad›r. Bunun yan›nda do¤al gaz gibi

enerji kaynaklar›n›n bölgemizde olmamas› önemli bir

eksikliktir. (S‹L‹VR‹SAD)

Elektrik ve Enerji Düzenlemeleri: 3 Eylül

2002 tarihinden itibaren EPDK elektrik konusunda tam
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yetkili olarak lisans verme süreci bafllatm›flt›r. EPDK ha-

z›rlanm›fl planlamalar çerçevesinde uygulamalardan so-

rumlu olacakt›r. Elektrik Piyasas› Kanunu’nda Organize

Sanayi Bölgeleri ile ilgili bir çeliflki bulunmaktad›r. 

Yasaya göre Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri

o bölge içerisindeki elektri¤in da¤›t›m›n›, iflletmesini,

sat›fl›n› ve üretimini yapmakla görevlendirilmifltir. OSB

içindeki tüm müflteriler de kendisinden bu hizmeti al-

mak zorundad›r. 

EPDK taraf›ndan ç›kar›lan yönetmeliklerde bu du-

rum aç›kl›¤a kavuflturulmad›¤›ndan, durumun düzeltil-

mesi gerekmektedir. Elektrik da¤›t›m›n› yapmak isteyen

OSB’lerde, otoprodüktör firmalar›n yard›mc› olabilme-

leri için al›nmas› mecburi olan elektrik miktar›n›n ser-

best b›rak›lmas› ile ilgili kanunî düzenlemelerin yap›l-

mas›, OSB’lerde faaliyet gösteren sanayiciler için çok

faydal› olacakt›r. ( Beylikdüzü OSB )

Enerji fiyatlar›n›n düflürülmesini öneriyoruz (‹s-

tanbul Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi )

OSB yönetim kurulunun görevleri aras›nda, OSB

içinde sanayicilerin kendi ihtiyaçlar› için otoprodüktör

veya otoprodüktör grubu olarak kuracaklar› elektrik

üretimi ile ilgili tesislere müteflebbis heyetin belirledi¤i

flartlarda izin verece¤i say›lm›flt›r. Ancak, yönetmeli¤in

22. maddesinin ö f›kras›, yasan›n 20. maddesi ile çelifl-

mektedir. Bu madde OSB’lerde kendi enerjisini üret-

mek isteyenler ile yönetim kurulu aras›nda anlaflmazl›-

¤a sebebiyet verecek niteliktedir. 

Elektrik güvence bedeli her y›l art›r›lmakta, elekt-

rik fiyatlar› bölgeden bölgeye de¤iflmektedir. Elektrik

güvence bedeli Küçük Sanayi Sitelerinden kald›r›lmal›,

buralara daha ucuz elektrik verilmelidir. (‹MES)

Do¤algaz: Do¤algaz›n OSB’ye verilmesi, BOTAfi

veya ‹GDAfi taraf›ndan yapt›r›labilir (Tuzla Mermerciler

Organize Sanayi Bölgesi) OSB’lerde da¤›t›m› yap›lan do-

¤algaz tüketiminden belli bir pay›n belediyelere verildi-

¤i gibi, OSB’lere de verilmesi veya OSB’lerin do¤algaz

da¤›t›m›n› direkt kendisinin yapabilmesiyle ilgili yasal

düzenlemeler yap›lmal›d›r. (Beylikdüzü OSB)

Trafo Bak›mlar›n›n Düzenli Olarak Yap›lma-

s›: Trafolarda gerekli tamir bak›m ifllemleri aksat›lma-

dan yap›lmal› ve makinelerimizde ar›zaya sebep olan,

süreklili¤i engelleyen elektrik kesintilerine son verilme-

lidir. (Bu sorun onlarca site taraf›ndan dile getirilmifltir.

Bu konuda ‹stanbul’a özel önem verilmesi gerekmekte-

dir.)

Elektrik Güvence Bedellerinin Yüksekli¤i:

Elektrik güvence bedeli her y›l art›r›lmakta, elektrik fi-

yatlar› bölgeden bölgeye de¤iflmektedir.

Elektrik Kesintileri: Bölgemizdeki s›k s›k elekt-

rik kesintisi nedeniyle üretimimiz olumsuz yönde etki-

lenmektedir. (‹stanbul Pik Dökümcüler Küçük San. Sit.

Yap› Koop)
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D- TARIM VE KÖY ‹fiLER‹ 
BAKANLI⁄I

PAGEV ve PAKOP, Plastik Organize Sanayi Bölgesi

projesinin gerçeklefltirilmesinde; devletten arazi, kredi,

vb. hiçbir maddî destek talebinde bulunmamaktad›r.

Tek beklentimiz, gerek Türk plastik sektörü, gerekse ül-

ke ekonomisi ad›na son derece faydal› ve kazançl› ola-

cak Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmas› için, ilgili

bölgelerin Tar›m Reformu kapsam› d›fl›na ç›kar›lmas› ve

gerekli izinlerin verilerek, önünün aç›lmas›d›r. Bu ko-

nuda sizlerden yard›m bekliyoruz. 3083 nolu Tar›m Re-

formu Kanunu kapsam›na giren arazilerimizin çözü-

mündeki problem yine 3083 say›l› Tar›m Reformu Ka-

nununda yer almaktad›r. 3. Bölüm madde 19 uyar›nca,

uygulama alanlar›nda bulunan tar›m arazisi, zorunlu se-

bepler olmad›kça, tar›m d›fl› amaçlarla kullan›lamaz. An-

cak zorunlu hallerde, uygulama alanlar›ndaki arazi, ilgi-

lilerin müracaat› üzerine, uygulay›c› kuruluflun izniyle

tar›m d›fl› maksatla kullan›labilir olmal›d›r. (PAGEV)

E- KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜ⁄Ü

Genel De¤erlendirme: Ulafl›m sorunu genel

olarak de¤erlendirilirse belirli yollarda özellikle acil ön-

lem al›nmas› gerekmektedir. Silivri’den Avc›lar’a kadar

genifl bir bölgeyi kapsayan alanda, çok ciddi istihdam,

üretim, katma de¤er üretilmesine ra¤men altyap› prob-

lemleri halen çözülmüfl de¤il. Sanayi bölgelerinin d›fl

dünya ile irtibat›n› sa¤layan ana unsur yollard›r. Bölge-

mizde bulunan sanayi kesimlerinde, yollar›m›z›n bir k›s-

m› ça¤d›fl› bir görünüm arz etmektedir.  Avc›lar semtin-

de Fakülte-Firuzköy yolu, yaklafl›k iki y›ld›r bitirileme-

mifltir. Bu güzergahta bulunan iflyerleri ve fabrikalar

adeta cezaland›r›lmaktad›r. K›raç bölgesinde; Had›m-

köy giflelerinden bafllay›p, Gürp›nar’a uzanan yolda  sin-

yalizasyon ve ›fl›kland›rma bulunmamakta veya yeterin-

ce çal›flmamaktad›r. Bu yolda her gün kaza olmaktad›r

ve son iki y›lda sekiz sanayicimizi kaybetmifl bulunmak-

tay›z. Beylikdüzü sanayi yollar› ise, köstebek yuvalar›n›

and›rmaktad›r. Silivri bölgesindeki anayollar, yerel ›fl›k-

land›rma ve sinyalizasyon eksikli¤inden nasibini almak-

tad›r. Esenyurt bölgesindeki anayollar, yerel yönetimle-

rin gayretleri sonucu, k›smen yeterli gözükmektedir. 

Çatalca bölgesinde ana yolda ›fl›kland›rma ve sin-

yalizasyon eksikli¤i vard›r. Tali yollar›n durumu içler ac›-

s›d›r. Had›mköy bölgesinde mevcut yollar, tam bir traje-

di sergilemektedir. Had›mköy giflelerinden Had›m-

köy’ün merkezine uzanan 7 km’lik anayol dar ve yeter-

siz olup, trafik ak›fl›, can ve mal emniyeti aç›s›ndan cid-

di derecede tehlike arz etmektedir. Ana yolun üzerinde,

trafik iflaretleri, trafik lambalar›, yol çizgileri ve yönlen-

dirici refujlar bulunmamaktad›r. 

Sitenin içerisinde bulunan yollar ise, oradaki sana-

yicilerin katk›lar› ile çözülmeye çal›fl›lmaktad›r. Tek gi-

difl ve tek gelifl olan bu yolda sürücü hatalar›n› da ekle-

di¤imizde, her gün bir veya bir kaç  kazaya flahit olmak-

tay›z. Resmî raporlara göre, 2002 y›l›n›n ilk sekiz ay›nda

bu yolda 95 kaza olmufl, sekiz kifli ölmüfl ve 50 kifli yara-

lanm›flt›r. Geçti¤imiz y›l kar ya¤›fl›nda yol darl›¤› netice-

sinde, tam dört gün boyunca fabrikalar›m›za ulaflama-

d›k. ‹hracat için haz›r bekleyen TIR’lar dört gün boyun-

ca yola ç›kamad›. Bizler, Had›mköylü sanayiciler olarak,

Karayollar› 1. Bölge ve Karayollar› 17. Bölge müdürlük-

lerine yapt›¤›m›z müracaatlarda, yolun çift gidifl-çift ge-
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lifl olmas›n›, k›saca duble yol olmas›n› talep ettik. Kara-

yollar› yol ihtiyac› ve aciliyetini teyit etmesine ra¤men,

Acil Eylem Plan›’nda olmad›¤› gerekçesiyle olumsuz ce-

vap verdiler. Talebimiz Had›mköy’ü ba¤layan anayolun

duble yol haline getirilmesi ve hükümetin bu yolu 2003

y›l› Acil Eylem Plan› kapsam›na dahil etmesidir.

Bölge potansiyelinin büyük ve orta ölçekli fabrika-

lardan müteflekkil 1300 iflletmeden olufltu¤u dikkate al›-

n›rsa, projesi haz›r bekletilen 3. çevre yolunun (Cebeci-

‹kitelli-Had›mköy) alternatif yol olarak ihale edilmesi

h›zland›r›lmal›d›r. Ana arter konumunda olan 7 km’lik

Had›mköy ba¤lant› yolu ise duble haline getirilmelidir.

Hafif Rayl› Sistem Projesinin biran önce ‹kitelli

OSB’ne ulaflacak flekilde hayata geçirilmesi, bölgemizin

ulafl›m sorununa nihai çözüm getirecektir.

‹kitelli OSB içindeki alt ve üst yap›lar› ile tamam-

lanm›fl olan ana arter yollar›n›n bak›m ve onar›mlar›n›n

kooperatiflerden kat›l›m pay› al›nmadan, Büyükflehir

Belediye Baflkanl›¤›na devredilmesi uygun olacakt›r. 

Ulafl›m Sorunlar›n›n Giderilmesi: Bölgemiz

TEM otoyoluna 8 km mesafededir. Özel ulafl›m araçlar›

ve flehir içi nakliye araçlar› özellikle a¤›r vas›talar genel-

likle bu yolu kullanmaktad›r. Ancak bu yol ‹kitelli-Mah-

mutbey giflesinden itibaren ücrete tabidir. Bu durum

burada çal›flan sanayici ve personele hayli külfet getir-

mektedir. Bu yolun ücretli k›sm›n›n Büyükçekmece’nin

Çatalca ç›k›fl›nda Tekirda¤ istikametinde bafllamas› böl-

gemizi önemli bir mali külfetten kurtaracakt›r. (Beylik-

düzü OSB)

Bölgemizin TEM otoyolu ile ba¤lant›s›n› sa¤layan

yaklafl›k 1.5 km’lik fiekerp›nar yolu, defalarca müracaat›-

m›za ra¤men, ne Belediyelerce (Tuzla-Orhanl›-fiekerp›-

nar Belediyeleri) ne de Karayollar› Genel Müdürlü-

¤ü’nce bak›m a¤›na al›nmad›.  Yol sahipsiz kald›¤› için

her gün binlerce arac›n geçti¤i bu yolun bak›m-onar›m›

ve kar mücadelesi yap›lamamaktad›r. Elimizdeki imkan-

larla, Bölge d›fl›ndaki, bu yolun bak›m›n› ve kar mücade-

lesini Organize Deri Sanayi Bölgemiz  yapmaya çal›fl-

maktad›r. 

‹stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nin TEM

Oto Yolundan ba¤lant› sa¤layan 1,5 km’lik fiekerp›nar-

Bölge yolunun sadece Bölgemize de¤il, fiekerp›nar-Or-

hanl› ve Ayd›nl› Beldelerinde de hizmet vermesi göz

önüne al›narak, bu belediyelerden birinin sorumlulu¤u-

na verilmesi veya Tem otoyolunun yan yolu gibi hizmet

verdi¤i de dikkate al›narak, Karayollar› Genel Müdürlü-

¤ünün a¤›na  dahil edilmesi, sanayicinin ulafl›m yolu so-

runu  yerine, sanayii ve üretimi düflünmesi  sa¤lanmal›-

d›r. (‹st. Deri OSB)

Sanayi Sitemizin tam ortas›ndan geçerek ikiye bö-

len TEM oto yolundan sitemize girifl mümkün olma-

maktad›r. Ancak, 5 km fazladan yol kat edip giflelerde

para ödendi¤i taktide, Sanayi Sitemize girifl mümkün ol-

maktad›r. Sanayi Sitemizin ortas›ndan geçen yoldan, si-

temize girifl ç›k›fl verilmelidir. (Evren Küçük Oto Sanayi

Sitesi Yap› Kooperatifi)



F- ‹STANBUL VAL‹L‹⁄‹ 

VE BA⁄LI KURULUfiLAR 
fiehir ‹çindeki ‹flyerlerinin ‹lgili OSB’lere

Tafl›nmas›: Halen ‹stanbul Büyükflehir s›n›rlar› içinde,

Organize Sanayi Bölgeleri Birli¤ine ba¤l› 56 Küçük Sana-

yi Sitesi Yap› Kooperatifi vard›r. Ayr›ca ‹kitelli Organize

Sanayi Bölgesi’nde 36, bu bölge civar›nda da 5 koopera-

tif olmak üzere, toplam 41 iflyeri yap› kooperatifi daha

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Sadece ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesindeki 36

kooperatifte 30.000 civar›nda, ‹STOÇ’ta 4438, TEKST‹L-

KENT’te 4260, G‹YKOOP’ta 4200, KURU GIDACILAR’da

3000, KUYUMCUKENT’te 2516 olmak üzere, sosyal do-

nat›m alanlar›yla birlikte, 50.000’e varan iflyeri yap›lmak-

tad›r. Bu iflyerlerinin %90’›, yani 45.000’i bitmifl, geriye

kalan 5000’i ise iki y›la kadar bitecek durumdad›r. Ne

var ki, bitmifl durumdaki 45 bin  iflyerinin ancak %15’ine

tafl›nma gerçekleflmifltir. Di¤er bir ifadeyle, bu bölgede

halen 38 bin iflyeri ortaklar›na teslim edilmifl olmas›na

ra¤men, bofl durmaktad›r. Bu çerçevede site yönetimle-

ri taraf›ndan afla¤›daki beklentiler dile getirilmifltir:

Bir an önce imalathanelerin, depolar›n ve toptan-

c›lar›n tarihî yar›madadan bu bofl iflyerlerine tafl›nmalar›

sa¤lanmal›d›r. Tafl›nma ifllerinin özendirilmesi amac›yla

baflta ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere, di¤er

kooperatif alanlar›na da METRO-RAYLI TAfiIMA sistem-

leriyle, otobüs seferlerinin yo¤un flekilde tahsisi temin

edilmelidir. Ayr›ca tafl›nma an›nda gerekirse ihtiyaç sa-

hibi ortaklara düflük faizli tafl›nma kredisi verilmesi hu-

susu de¤erlendirilmelidir. 

Hastane ‹htiyac›: Bölgemizde, SSK’ya ait yatak

kapasiteli bir hastane yoktur. SSK hastaneleri dispanser

niteli¤indedir. A¤›r hastalar›m›z Okmeydan› veya Samat-

ya’daki  SSK hastanelerine tafl›nmaktad›r. Acil vakalarda

ise özel hastaneler devreye girmektedir. Bölge nüfusu-

nun önemli bir bölümünün sanayi tesislerinde istihdam

edildi¤i ve dolay›s›yla SSK’l› oldu¤u düflünülürse bölge-

deki sa¤l›k sorunlar› hem iflverene, hem de çal›flana cid-

di maliyet getirmektedir. Bölgemizin bir an önce yatak

kapasiteli bir SSK hastanesine kavuflmas› gerekir.  (ES‹-

DER)

Kalifiye Eleman Yetifltirecek E¤itim Kurum-

lar›n›n Aç›lmas› : Bölgemiz sanayicisinin kalifiye ele-

man ihtiyac›n› karfl›layacak e¤itim kurumlar› yoktur ve-

ya ihtiyac› karfl›lamaktan uzakt›r. (ES‹DER)

Üniversite ve KOSGEB ‹le ‹flbirli¤i: Türk Sa-

nayiin %98’i KOB‹ niteli¤indedir. Teknoloji gelifltirme

konusu çok büyük Ar-Ge yat›r›mlar›n› gerektirdi¤i için,

küçük iflletmeler bunun üstesinden gelemez. Sanayiimi-

zin geliflmesinin önünü açmak için, KOSGEB, TUB‹TAK

ve üniversitelerle iflbirli¤i yapmay› sa¤layacak, yasal dü-

zenlemelerin yap›lmas› ve k›s›tlamalar›n ortadan kald›-

r›lmas› gerekmektedir. 

TUB‹TAK daha fazla sanayiin içine girmeli ve sana-

yicinin sorunlar›n› birebir yaflamak yoluyla, çözüm orta-

¤› haline gelmelidir.  TUB‹TAK ve KOSGEB sektör baz›n-

da, KOB‹ niteli¤indeki firmalar› örgütlemeli ve teknoloji

gelifltirme konusunda sistematik destek vermelidir.

Üniversitelerden beklentimiz de bu yöndedir. Bu-

gün maalesef üretimden kopuk bir e¤itim sitemi ve yak-

lafl›m› üniversitelerimize hakimdir. Oysa üniversiteleri-

miz iki sebeple sanayici için çok önemlidir. Bunlardan

ilki üniversitelerin sanayiin ihtiyaç duydu¤u nitelikli in-

san kayna¤› sa¤layan kurumlar olmas›d›r. Burada ciddi

anlamda bir baflar›s›zl›k söz konusu.  Üniversiteyi bitire-

ne kadar hiç üretimle karfl› karfl›ya kalmam›fl bir mühen-

disin veya bir iflletmecinin baflar›l› olma flans› düflüktür.

Bu yüzden üniversitelerimiz bir an önce sanayi ile iflbir-

li¤i yapmal›, üretim içinde e¤itim fikrini yayg›nlaflt›rma-

l›d›r. 

Bunun yan›nda, özellikle mast›r ve doktora seviye-

sindeki çal›flmalar›n büyük bir k›sm› sanayicinin bugün

yaflad›¤› sorunlar veya yeni aç›l›mlara yönlendirilmeli,

bu çal›flmalarda sanayici ve üniversite ortakl›k yapmal›-

d›r. Bunun yan›nda, üniversitelerimiz bulunduklar› böl-

gelerin sanayi altyap›s›n› h›zla ö¤renmeli ve sanayi altya-

p›s›na uygun bölümler kurmal› veya  mevcut bölümleri

bölge sanayicisinin  ihtiyac›na göre yeniden düzenleme-

lidir. (BEYS‹AD)

Ulafl›m Sorunu: Sitelerin kurulufl aflamas›nda

bölgeler, çeflitli zamanlarda farkl› belediye yönetimleri-

ne ba¤lanm›fl ve devlet kurumlar› aras›ndaki koordinas-

yonsuzluk büyük sorunlara yol açm›flt›r. Karayollar›n›n

çal›flmalar›, askerî koruma bölgeleri, belediye çevre yol-

lar› yap›m s›ras›ndaki çalkant›lar ve proje de¤ifliklikleri,

var olan kadastro yollar›n›n kapat›lmas›na ve tek yol ol-

mas›na sebep olmufltur. Ana arter ba¤lant›s› ve toplu ta-

fl›ma imkanlar›ndan yoksunluk, ulafl›m› zorlaflt›rmakta-

d›r. Sanayi bölgelerinin ulafl›m sorunu bir bütün olarak

ele al›nmal›d›r.

Telefon ve ‹nternet ‹letiflimi: Telefon ve Inter- 55
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net iletifliminde problemler yaflanmaktad›r. Bilhassa In-

ternet ulafl›m sisteminde büyük bir s›k›nt› yaflanmakta-

d›r. Acilen ADSL sistemi kurulmal›d›r. (ISISO)

Araç Trafi¤inin Yeniden Düzenlenmesi: Me-

ga Center adl› merkezimizdeki çarfl›n›n kamyon ve t›r

trafi¤ine aç›k olmas›, ticarî amaca hizmet etmemekte-

dir. Valilik ve Belediye Baflkanl›¤› çarfl›n›n ne sebeple ya-

p›ld›¤›n› bilmemektedir. Bakan, Vali, Anakent Belediye-

si, Bayrampafla ve Eyüp Belediyeleri bir araya gelerek bu

çarfl›n›n neden yap›ld›¤›n› konuflarak, gere¤ini yapmal›-

d›rlar. (MEGA CENTER)

Elektrik Kesintilerinin Önüne Geçilmesi:

Trafo ve hatlar›n bak›mlar›n›n yap›larak, s›k s›k elektrik

kesilmesinin önüne geçilmesi ve kaçak elektri¤e engel

olunup birim fiyatlar›n düflürülmesi gerekmektedir. (‹s-

tanbul Do¤u Küçük Sanayi Sitesi Yap› Kooperatifi.)

Kooperatif Alanlar›n›n Kooperatiflere Ait Ol-

mas›: Kooperatife ait sosyal ve ticarî kapsaml› alanlar›-

m›z›n oldukça önemli bir bölümünün kamusal alan ola-

rak kabul edilip, kooperatiflerin mülkiyetinden al›nma-

s›, ileriye yönelik hukuksal bir sorun olarak karfl›m›zda-

d›r. 

Biten ‹nflaatlara Tekrar Zemin ve Deprem

Araflt›rmas› ‹stenmesi: Biten inflaatlar için, yeniden

zemin ve deprem araflt›rmas›, yap› denetimi ve di¤er ba-

z› hususlar›n talep edilmesi sorun teflkil etmektedir. Çö-

züm bekleyen ifller sürüncemede kalmaktad›r. Zemin

etüdünü, yap› denetimini yapm›fl, olumlu raporlar›n› al-

m›fl kooperatiflerin tekrar bu ifllemler için geriye dön-

dürülmesi uygun de¤ildir. Plan de¤ifliklikleri gibi konu-

lar›n önemle ele al›nmas› ve çözülmesi gerekiyor. (‹ki-

telli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto  Sanayi Sitesi

3. K›s›m.)

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto

Sanayi Sitesi 3. K›s›m: Tapular konusu; Tapu ile ilgi-

li koordinasyon bozuklu¤u kooperatifleri zor durumda

b›rak›yor. Bu sorun da, her kooperatif bir merkezden

koordineli olarak çözüm yoluna gidilmedi¤i için kendi

inisiyatifine terk ediliyor.

Kooperatife ait sosyal ve ticarî içerikli alanlar›m›-

z›n oldukça önemli bir bölümünün kamusal alan olarak

kabul edilip, kooperatiflerin mülkiyetinden al›nmas›,

ileriye yönelik hukukî bir sorun olarak karfl›m›zda dur-

maktad›r. 

G- ‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R
BELED‹YE BAfiKANLI⁄I VE
BA⁄LI KURULUfiLAR

Sanayi Bölgelerinin Cazibe Merkezi Haline

Getirilmesi: ‹stanbul içindeki küçük sanayi sitelerinin

ve organize sanayi bölgelerinin ‹stanbul ulafl›m sistemi

içindeki konumu, özel araçlar›n, toplu tafl›ma araçlar›-

n›n, servis araçlar›n›n ve ticarî araçlar›n rahatl›kla girifl

ç›k›fl yapabilece¤i durumda de¤ildir. Bölgelerin ulafl›m

hatlar›na yak›nl›¤›, hem iflgücü afl›s›ndan, hem de pazar

aç›s›ndan hayatî de¤er tafl›makla birlikte, bu konuda he-

deflenen baflar›ya ulafl›ld›¤› söylenemez. ‹stanbul Bü-

yükflehir Belediyemizin mevcut mast›r plan›nda ‹stan-

bul’un gelecekte hangi kimli¤iyle bir dünya flehri olaca-

¤› bellidir. E¤er ‹stanbul bir sanayi ve ticaret flehri ola-

caksa, bu do¤rultuda belediyelerce belirlenen ticaret ve

sanayi bölgelerinin tüm altyap›, sosyal hizmetler, konut,

ulafl›m, elektrik, su, haberleflme gibi temel  ihtiyaçlar›n

tamamlanmas›yla birlikte faaliyete geçmesi gerekir. Site-

yi kurduktan sonra bu problemlerin çözümü güçlefl-

mektedir. Nitekim bugün ‹kitelli Organize Sanayi Bölge-

si’nin durumu herkesin malumudur. (Kuyumcukent)

Yol ve Ulafl›m Sorunlar›n›n Giderilmesi: Böl-

gemiz ile çevresindeki 20 bin konutluk Baflakflehir Ko-

nutlar›n›n Mahmutbey Bat› Kavfla¤› d›fl›nda çevre yolla-

r›na önemli baflka bir ba¤lant›s› bulunmamaktad›r. Tra-

fi¤in kilitlenmesini önlemek için, düflünülen alternatif

ba¤lant› yollar› d›fl›nda Baflakflehir’den bafllayarak, Böl-

gemizin do¤u s›n›r› boyunca devam eden ve Büyükflehir

Belediye Baflkanl›¤›nca infla edilen ancak tamamlanama-

yan yolun acilen TEM otoyoluna ba¤lanmas›; Büyükfle-

hir Belediyesi taraf›ndan planlanmakta olan Mahmut-

bey-Bat› Kavfla¤›-Alt›nflehir aras› yan yol projesinin haya-

ta geçirilmesi gerekir. (‹kitelli OSB)

Yol sorunu özellikle ISISO’da ciddi boyutlardad›r.

Sitenin kurulufl aflamas›nda bölge, çeflitli zamanlarda

(on y›lda) 8 belediye de¤ifltirmifltir. Halen 172.200 m_

arazi üzerinde kurulan ISISO, 9 y›ld›r faaliyetlerine de-

vam etmekte olup, yasal bir yola sahip de¤ildir. Eski ya-

sal olan yol belediye taraf›ndan iptal edilmifl olup, yeni

yol ise yasal yol haline getirilmemifltir. Fiilen kulland›¤›-

m›z yol askerî arazi içerisinden k›smen geçmesi sebebiy-

le, iki-üç defa kapat›lmayla karfl› karfl›ya gelinmifl olup,56
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çeflitli görüflmeler neticesinde geçici olarak yol kullan›-

ma aç›lm›flt›r. Hâlâ bu büyük problem hallolmam›flt›r. 

Site içerisindeki yollar ve di¤er bofl alanlar beledi-

yeye terk edildi¤i için, kendi mal›m›z olan bu bofl alan-

lara tekrar para ödeyerek almak durumunda kal›yoruz.

(ISISO)

Yol sorunun giderilmesi için, ‹STOÇ Ticaret Mer-

kezine METRO istasyonu kurulmas›, TEM yolu Edirne

istikametine ç›k›fl›n olmamas›, yap›m›na devam edilen

‹STOÇ Oto Market sitesine TEM Yolu-Aksaray istikame-

tinden Mahmutbey ç›k›fl› yan yoldan girifl konulmas›;

Sultançiftli¤i-Mahmutbey yol güzergâh› üzerinde 12 no-

lu girifl kap›m›z›n önündeki dönüfl adas›n›n askeriyeden

terk ifllemlerinin yap›larak imar plan›ndaki boyutlar›na

uygun olmas›; ‹kitelli-Baflakflehir ba¤lant› köprüsünün

›slah›, ‹STOÇ Ticaret Merkezine ulafl›m ile ilgili yönlen-

dirme levhalar›n›n yeniden düzenlenmesi önerilmifltir.

Ayr›ca Mahmutbey köprüsü sonras› Sultançiftli¤i-Mah-

mutbey yol güzergâh› alt›ndan alt geçit yap›larak, TEM-

Ankara istikameti yan yoluna ba¤lanarak trafik s›k›fl›kl›-

¤›n›n giderilmesi ve Ticaret Merkezini etkileyen Beton

ve Asfalt santrallerinin kald›r›lmas› teklif edilmifltir. (‹S-

TOÇ)

Büyük flehirden hiçbir mant›¤› olmadan ezbere çi-

zilen yolumuzun, bu projeden ç›kar›larak ilk projeye uy-

gun olarak düzeltilmesi sa¤lanmal›d›r. (Matbaac›lar› ve

Ambalajc›lar› KSSY Kooperatifi.)

Acil rayl› sistem kurulmas› talebiyle, Mahmutbey-

Silivri Otoyolunun iptalini istemektedir. (‹st. Umum Sa-

raçlar Toplu ‹flyeri Yap› Kooperatifi)

Rayl› sistem metro mutlaka olmal›. (Deri Mamulle-

ri Küçük Sanayi Yap› Kooperatifi) Bölgeye toplu ulafl›m

seferleri düzenlenmelidir. Ayr›ca çevre istinat duvar›na

ihtiyaç vard›r. (MODOKO)

Ek ‹ETT ve minibüs seferlerinin art›r›lmas›na ihti-

yaç duyulmaktad›r. (Kâ¤›thane Sünnet Köprüsü Koop.

Haliç San. Sit.T‹YK)

Sitedeki iflyerlerinin ulafl›m sorunlar›n›n gideril-

mesi gerekmektedir. (‹stanbul Metal-‹fl Toplu ‹flyeri Ya-

p› Kooperatifi) Toplu ulafl›m bir an önce sa¤lanmal›,

kavflak, üstgeçit yap›mlar› öncelikli olmal›. Ambarlar,

‹kitelli’ye tafl›nmal›d›r. (‹kitelli Org. Küçük San. Bölgesi

Tormak Sanayi Sitesi) Toplu ulafl›m çok acil olarak tesis

edilmelidir. (Galvanoteknik Sanayi Sitesi) H›zl› tramvay

ve otobüs hatlar› süratle düzenlenmelidir. (Sefaköy Sa-

nayi Sitesi  Sefaköy Toplu ‹flyeri Yap› Koop.)

Öncelikle bölgeye ulafl›m› büyük ölçüde rahatlata-

cak METRO hatt›n›n yap›lmas› gerekir. ‹ETT’nin ise tak-

viye seferlerle ulafl›m› desteklemesi gerekir. (Aymakoop

Ayakkab› ve Malzemeleri Toplu ‹flyeri Yap› Kooperatifi)  

Belediyeler rayl› sistem, minibüs ya da otobüs se-

ferleri düzenlemelidir. (‹stanbul Pik Dökümcüler Kü-

çük San. Sit. Yap› Koop.)

Do¤algaz Ba¤lanmas›: Sitemiz için ›s›tma prob-

lemleri ve di¤er enerji ihtiyac› için do¤algaz ihtiyac› var-

d›r ve bu sorunlar›n çözümlenmesi gerekmektedir. (ISI-

SO)

Emlak Vergisinin Yüksekli¤i: Di¤er ilçelerle

mukayese edildi¤inde, ba¤l› bulundu¤umuz Ba¤c›lar

Belediyesi taraf›ndan Emlak Vergisi rayiç bedellerinin

çok fazla art›r›lmas›, sorun olarak ortaya ç›km›flt›r. (‹S-

TOÇ) Bakanlar Kurulunun 07.03.2002 tarih 4746 say›l›

Emlak Vergisi de¤ifliklik yasas›ndaki itiraz süresinin uza-

t›lmas› ve Bakanlar Kurulu’nun, Büyükflehir Belediye s›-

n›rlar›nda kalan ilçelerdeki iki kat ödeme karar›n›n ipta-

li teklif edilmifltir. 

Ayr›ca mahallî idareler Emlak vergilerinde ay›r›m

yapmamal›d›r. Hatta üretim siteleri Emlâk Vergisinden

muaf tutulmal›d›r. (Matbaac›lar› ve Ambalajc›lar› KSSY

Kooperatifi)

‹nflaat Vergi ve Harçlar›ndan Muafiyet: Ko-

operatifler, Küçük Sanayi Siteleri edindikleri arsa, arazi

ve üzerine yap›lan inflaata veya binaya ilave suretiyle

gerçeklefltirilen inflaatlardan dolay› al›nan; vergilerden,

resimlerden ve harçlardan muaf tutulmal›d›r (Matbaac›-

lar› ve Ambalajc›lar› KSSY Kooperatifi)

‹mar Planlar›n›n Onaylanmas›ndaki Zorluk-

lar: ‹mar planlar›n›n müteflebbisin istedi¤i flekilde ona-

y› (Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi)

Sokak Ayd›nlatmas›: Belediye hizmetlerinin

henüz bölgemizde olmay›fl›, di¤er kamu kurulufllar›n-

dan ammeye yönelik hizmetleri engellemektedir. Yollar

belediyeye terk edilmedi¤i için sokak ayd›nlatmas›n›n

bedelini de kooperatif karfl›l›yor, bu da dolayl› olarak gi- 57
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der kalemlerinin artmas›na sebep oluyor. Belediye hiz-

metleri Organize Bölgemize geldi¤inde, bu sorun kendi-

li¤inden çözümlenecektir. (Tuzla Mermerciler Organize

Sanayi Bölgesi)

Çöplerin Toplanmas›: Belediye devrede olmad›¤›

için çöplerin toplanmas› ifli özel firmalara veriliyor, bu da

ayn› flekilde gider kaleminin artmas›na yol aç›yor. (Tuzla

Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi)

Alt Yap› Yat›r›m Bedellerinin Yüksekli¤i: ‹SK‹

ve ‹GDAfi gibi kurulufllar, hizmet getirmek için çok a¤›r

miktarda “alt yap› yat›r›m bedeli” talep etmektedir. Sanayi

Siteleri bedelsiz abone yap›lmal›d›r. Zira verilecek hizme-

tin karfl›l›¤› alt yap› giderlerini k›sa sürede amorti edecek-

tir.

Baflakflehir Konutlar›ndan Konut Tahsisi: Ko-

operatiflerimizin üyelerine Baflakflehir Konutlar›n›n OSB

çevresinde yeni yap›lacak etaplar›nda uygun ödeme flart-

lar› ile konut tahsis edilmesi uygun olacakt›r. (‹kitelli

OSB)

Asfalt Yap›lmas›: ‹htiyaç duydu¤umuz asfalt›n

BfiB taraf›ndan yap›l›p faizsiz bir ödeme plan›yla 20 y›lda

ödenebilir olmas›n› talep ediyoruz. (Tuzla Mermerciler

Organize Sanayi Bölgesi)

Küçük Sanayi Sitelerine ‹mar Aff›: Konutlara

imar aff› düflünülürken, bir çok il ve ilçede inflaat› devam

eden sanayi sitesi inflaatlar› da göz önünde bulundurul-

mal›d›r. ‹lgili belediyelerle imar mevzuat›, Harç ve Beledi-

ye gelirleri bak›m›ndan ciddi sorunlar bulunmaktad›r. Bu

sorunlar›n temelinden halli için özellikle küçük sanayi si-

telerinin de imar aff› kapsam›nda de¤erlendirilmesi gere-

kir. (Marmara KSSYKB)

Harçlar›n Kald›r›lmas›: 2464 say›l› Belediye Ge-

lirleri Kanunu’nun 80. maddesi ile, 4562 say›l› Organize

Sanayi Bölgeleri Kanununda yap›lan yap›lar›n ve tesislerin

bina inflaat harc› ile yap› kullanma izni harc›ndan muaf ol-

du¤unu hükme ba¤lam›flt›r. Ancak, Belediyeler bu yasal

düzenlemeye uymamakta, 19 Ocak 2002 gün ve 24645 sa-

y›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 4736

say›l› kanundaki, “kamu kurum ve kurulufllar›nca üretilen

mal ve hizmet bedellerinde iflletmecilik gere¤i yap›lmas›

gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kifli veya kuru-

ma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz” fleklindeki

hükmü gerekçe gösterilerek, 31.12.2001 tarihinden itiba-

ren organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat si-

telerinde yap›lan yap›lar ve tesislerden de inflaat harc› ve

yap› kullanma izni harc› almaktad›rlar. ‹flyeri yap› koope-

ratifi inflaat› ve altyap› kullanma izni için harç al›nmamas›-

n› talep ediyoruz. (Marmara KSS YKB)

Yap› Kullanma ‹zni Belgesi: ‹mar Plan› Uygula-

mas›nda geçmifl y›llardaki baz› ayk›r›l›klar sebebiyle bir-

çok  sanayicimiz gerekli “Yap› Kullanma ‹zni” belgesini

alamamaktad›r. Bölgemizde 4562 say›l› OSB Kanununun

yürürlü¤e  girdi¤i 15.04.2000 tarihine kadar, dört Beledi-

ye (Kartal-Pendik-Tuzla  Orhanl› Belediyesi)  s›rayla yetki-

li makam idi ve muhtelif  uygulamalar sonucu imar plan›-

na uygun olmayan baz› yap›lar oluflmufl durumdad›r. Bu

konu sanayicimizi kredi al›rken, arsas›n›n tapusunu temi-

nat vermek zorunda b›rakmakta ve iflletme ruhsat› al›rken

s›k›nt›ya sokmaktad›r. (‹st. Deri OSB)

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Oto

Sanayi Sitesi 3. K›s›m: Biten inflaatlar için, yeniden ze-

min ve deprem araflt›rmas›, yap› denetim ve di¤er baz›

hususlar›n talep edilmesinin büyük sorunlara sebep ola-

ca¤›, çözüm bekleyen ifllerin sürüncemede kalaca¤›, ze-

min etüdünü yap› denetimini yapm›fl, olumlu raporlar›n›

alm›fl, kooperatiflerin tekraren bu ifllemler için geriye

döndürülmesi, plan de¤ifliklikleri gibi konular›n önemle

ele al›nmas› ve çözülmesi gerekiyor. 

Arsa Temini Zorluklar›: Arsa temini, arsan›n

planlama ve projelendirilmesi, ihale dosyas›n›n haz›rlan-

mas›, müteahhit seçimi, inflaat ruhsat› temini: 1988 y›l›n-

da kurulmufl olmakla birlikte, ancak 1995 y›l›nda KUYUM-

CUKENT projesini kurmakta oldu¤u uygun araziye kavu-

flabilmifltir. Bir baflka deyiflle, 6 seneyi uygun arazi araflt›r-

makla geçirmifltir. Bu, büyük bir sanayi tesisi ve birinci s›-

n›f ticaret merkezinin  kurulabilmesi için ciddi bir zaman

ve maddî kay›p anlam›na gelmektedir.

Toplu iflyeri yap› kooperatiflerinin gelifltirecekleri

proje için uygun arsan›n temini, arsan›n planlan›p proje-

lendirilmesi, inflaat›n ruhsata ba¤lanmas› sürecinin k›sal-

t›lmas› için altyap› sorunlar› çözümlenmifl arsalar›n üretil-

mesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili anakent ve ilçe be-

lediyeleri kooperatiflere destek vermeli ve gerekli yön-

lendirmeyi zaman›nda yapabilmelidir.  

Toplu iflyeri yap› kooperatifleri, proje yap›s›na en

uygun ihale tarz›n› belirlemeleri ve ihale dosyalar›n› haz›r-
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lamalar› konusunda sa¤l›kl› bir biçimde bilgilendirilme-

li ve desteklenmelidir. 

San. ve Tic. Bakanl›¤›’n›n ve ilgili belediyelerin kü-

çük sanayi sitelerine altyap› konusunda verdi¤i her tür-

lü destek, gösterdi¤i kolayl›k ve imkanlardan KUYUM-

CUKENT gibi toplu iflyeri yap› kooperatifleri de yararla-

nabilmelidir. (KUYUMCUKENT)

‹SK‹’DEN BEKLENT‹LER: 

At›k Su Bedeli Talebi: ‹SK‹ vermedi¤i bir hiz-

metin bedelini istemektedir. Bölgemizde bir çok yerde

‹SK‹ hiçbir altyap› olmad›¤› ve bölge sanayicileri kendi

evsel at›k sular›n› kendileri özel flirketlere bedel ödeye-

rek tahliye ettikleri halde, ‹SK‹ bölge sanayilerinden

yüksek mebla¤larda at›k su bedeli talep etmekte ve

ödemeyen iflletmelere haciz göndermeye devam et-

mektedir. (ÇAS‹AD)

Ar›tma Tesislerine Ba¤lanma Zorunlulu¤u:

‹SK‹, Had›mköy, Çatalca gibi bölgelerimizdeki sanayi te-

sislerini göl havzalar› içinde oldu¤unu iddia ederek, bu

bölgelerdeki sanayi tesislerinden fahifl fiyatlarda ar›tma

tesislerine ba¤lanmak için, bedeller istemektedir. Bu

bedeli ödemek istemeyen iflletmelere ruhsat verme-

mekte ve y›k›mla tehdit etmektedir. (ÇAS‹AD)

At›k Su ve Ya¤mur Suyu Kanallar›n›n Kabu-

lü: OSB kurulmadan önce kooperatifler olarak ve kurul-

duktan sonra ise, OSB olarak giriflimde bulunmam›za

ra¤men, bölgemizdeki at›k su ve ya¤mur suyu kanallar›-

n›n kabulü henüz yap›lamam›flt›r. ‹SK‹’den kullanma su-

yu talep eden firmalardan kanal kat›l›m pay› ad› alt›nda

yasa gere¤i yüksek mebla¤lar talep edilmektedir. Kanal-

lar›n kabulünün yap›lmas› durumunda, bu bedellerin ta-

lep edilmeyece¤i bildirilmektedir. Ancak OSB Kanu-

nu’nun 21.maddesine göre, OSB tüzel kiflili¤i bu kanu-

nun uygulanmas› ile ilgili ifllemlerde her türlü vergi, re-

sim ve harçtan muaft›r. At›k su ar›tma tesisi iflleten böl-

gelerden belediyelerce at›k su bedeli al›nmaz fleklinde-

dir. Fakat KÖB ad› alt›nda sanayiciden yine para talep

ediliyor ve al›n›yor. Dolay›s›yla bu madde ‹SK‹ Yönetme-

li¤i ile birlikte de¤erlendirilerek, muafiyetin sa¤lanmas›,

vergi ve harçlar al›nmamas› için ilgili maddeye aç›kl›k

getirilmesi gerekmektedir. (Beylikdüzü OSB)

Su Bedellerinin S›k Art›r›lmas›: S›k s›k art›r›-

lan su bedellerinin sanayide kullan›lan su maliyetini ar-

t›rd›¤›n› belirtmektedir. 

(‹stanbul Do¤u Küçük Sanayi Sitesi Yap› Koopera-

tifi)

fiehir fiebeke Suyunun Ba¤lanmas›: fiehir fle-

beke suyunun sitelere bir an önce ba¤lanmas› konusun-

da da, yine müflterek bir çal›flman›n faydal› olaca¤› görü-

flündeyiz. Suyun olmamas› sitelere tankerlerle su nakli-

ni gerektiriyor. Bu durum ayn› zamanda birçok proble-

me neden oluyor. (‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Ata-

türk Oto  Sanayi Sitesi 3. K›s›m) Bölgeye flehir flebeke

suyu ba¤lanmal›d›r. (Sefaköy Sanayi Sitesi  Sefaköy Top-

lu ‹flyeri Yap› Koop) Temiz ve sürekli bir suya kavuflmak

için gereken yap›lmal›d›r. (‹kitelli Org. Küçük San. Böl-

gesi Tormak Sanayi Sitesi)

Su ve Kanalizasyon Sorunu: Sitemizde kullan›-

lan suyu kendimiz temin etmemize ra¤men, ‹SK‹’ye at›k

su paras› ödeme durumunda kalmaktay›z. ‹SK‹’nin site-

miz iflyerlerinde düzenli su vermesi için, su tesisat siste-

mi yap›p su vermelidir. (ISISO)

Ana arter su flebekesi ‹SK‹’den al›nan izinle infla

edilmifltir. Bugüne kadar kooperatifler tafl›ma su ile ih-

tiyaçlar›n› karfl›lam›fllard›r. (‹kitelli OSB)

‹GDAfi’TAN BEKLENT‹LER : ‹kitelli Organize

Sanayi Bölgesine gerekli hatlar›n döflenerek ihtiyac›

olan kooperatiflere, ‹GDAfi taraf›ndan do¤algaz veril-

mesinin sa¤lanmas›n› istiyoruz. (‹kitelli OSB)

‹TFA‹YE’DEN BEKLENT‹LER: Bölgemizde

1/1000 ölçekli 1. Etap Uygulama ‹mar Plan›nda ‹tfaiyeye

ayr›lan yere ‹tfaiye binas› yap›larak, gerekli teflkilat›n ku-

rulmas›n› istemekteyiz. (‹kitelli OSB)
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A- ORGAN‹ZE SANAY‹
BÖLGELER‹

‹stanbul Beylikdüzü 
Organize Sanayi Bölgesi

Sorunlar ve Talepler 

1- Aidatlar: 4562 sayılı OSB Yasası ve bu Kanun’a

istinaden çıkarılan OSB Uygulama Yönetmeli¤i’nde

mevcut ve faaliyette olan Kooperatiflerin birleflmesi ile

oluflan OSB’ler ile ilgili hükümler son derece sınırlıdır.

Mevcut OSB Uygulama Yönetmeli¤i sıfırdan kurulacak

OSB’ler göz önünde bulundurularak hazırlanmıfltır. An-

cak bizim gibi Kooperatiflerden kurulu ve yapılaflması-

nın büyük bölümünü tamamlamıfl OSB’ler de dikkate

alınarak yeniden düzenlemeler yapılması gerekmekte-

dir. Bizim bölgemiz de 3 kooperatiften kurulu olup, Ko-

operatiflerin fiziki büyüklükleri, üye sayıları, üretim ha-

cimleri, ifl gücü, imar durumları, alt yapısı, yolları ve arıt-

ma tesislerinin farklılıklarından dolayı teknik, idari ve

maddi problemler yaflamaktadır. Nasıl ki OSB’nin 16.

maddesinde arıtma aidatları debi ve kirletme paramet-

relerine göre alınıyorsa, aynı ifllemi aidatta da sadece ar-

sa m2 yerine; arsa m2’si+bina m2’si+iflçi sayısı gibi para-

metrelerin de¤erlendirilerek çıkarılacak bir ortalama ile

alınmasında fayda vardır. ‹lgili düzenlemelerin yapılma-

sı gerekti¤i  kanaatindeyiz.   

2- ‹flletme Ruhsatları: Bilindi¤i gibi OSB’lerde-

ki firmaların iflletme ruhsatları ilgili resmi kurumlar tara-

fından verilmektedir. Bu durum kontrol noktasında bir-

takım sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Ayrıca gayri sıh-

hi müesseseler yönetmeli¤indeki bazı maddelere istina-

den iflletmelerin proses flemalarında çok küçük bir de-

¤ifliklik olması halinde bile ruhsat iptal edilerek yenilen-

mesi talep edilmektedir. Bu durum sanayiciyi son dere-

ce olumsuz yönde etkilemektedir. ‹flyeri açma ve çalıfl-

ma izninin OSB Bölge Müdürlü¤ü’nce verilmesi, GSM

Yönetmeli¤indeki iflletmenin sınıfı ile ilgili -özellikle

motor gücü ile ilgili- hükümlerin yeniden düzenlenme-

si gerekmektedir. 

3- Su: OSB kurulmadan önce Kooperatifler ola-

rak, kurulduktan sonra OSB olarak giriflimde bulunma-

mıza ra¤men bölgemizdeki atık su ve ya¤mur suyu ka-

nallarının kabulü henüz yapılamamıfltır. ‹SK‹’den kul-

lanma suyu talep eden firmalardan kanal katılım payı

adı altında Yasa gere¤i yüksek mebla¤lar talep edilmek-

tedir. Kanallarının kabulünün yapılması durumunda bu

bedellerin talep edilmeyece¤i bildirilmektedir. Ancak

OSB Kanunu’nun 21.maddesine göre, OSB tüzel kiflili¤i

bu kanunun uygulanması ile ilgili ifllemlerde her türlü

vergi, resim ve harçtan muaftır. Atık su arıtma tesisi ifl-

leten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli alınmaz

fleklindedir. Fakat KÖB adı altında sanayiciden yine pa-

ra talep ediliyor ve alınıyor. Dolayısıyla bu madde ‹SK‹

Yönetmeli¤i ile birlikte de¤erlendirilerek muafiyetin

sa¤lanması, vergi ve harçlar alınmaması için ilgili mad-

deye sarahaten net açıklıklar getirilmesi gerekmektedir. 

4- Elektrik: 3 Eylül 2002 tarihinden itibaren

EPDK elektrik konusunda tam yetkili olarak lisans ver-

me süreci bafllatmıfltır. EPDK hazırlanmıfl planlamalar

çerçevesinde uygulamalardan sorumlu olacaktır. Elekt-

rik Piyasası Kanunu’nda Organize Sanayi Bölgeleri ile il-

gili bir çeliflki bulunmaktadır. Yasaya göre Organize Sa-

nayi Bölge Müdürlükleri o bölge içerisindeki elektri¤in

da¤ıtımını, iflletmesini, satıflını ve üretimini yapmakla

görevlendirilmifltir. OSB içindeki tüm müflteriler de

kendisinden bu hizmeti almak zorundadır. EPDK tara-

fından çıkarılan yönetmeliklerde bu durum açıklı¤a ka-

vuflturulmamıfltır. EPDK yönetmeliklerinde bu duru-

mun düzeltilmesi gerekmektedir. 

Elektrik da¤ıtımını yapmak isteyen OSB’lerde,

otoprodüktör firmaların yardımcı olabilmeleri için alın-

ması mecburi olan elektrik miktarının serbest bırakıl- 63
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Bahattin KELEfi
Beylikdüzü OSB Baflkan› 



ması ile ilgili kanuni düzenlemelerin yapılması, OSB’ler-

de faaliyet gösteren sanayiciler için çok faydalı olacaktır. 

5- Do¤algaz: OSB’lerde da¤ıtımı yapılan Do¤al-

gaz tüketiminden belli bir payın belediyelere verildi¤i

gibi OSB’lere de verilebilmesi veya OSB’lerin do¤algaz

da¤ıtımını direkt kendisi yapabilmesi ile ilgili yasal dü-

zenlemeler yapılmalıdır.

6- OSB Sınırları: Bölgemizdeki Kooperatifler-

den Mermerciler ve Bakırcılar bir belediyede, Birlik Ko-

operatifi ise di¤er bir belediyededir. Dolayısıyla 2 ayrı

belediye problemleri birlikte yaflanıyor. Bu durum arsa

ve emlak rayiç fiyatları arasında da dengesizli¤e sebep

oluyor. Bu flekildeki planlar ülkemizde tahmin ediyoruz

di¤er yörelerde de vardır. Bu tür problemlerde çözü-

mün gere¤ini bize göre plandaki tadilatı OSB’yi kuran

Sanayi Bakanlı¤ı tarafından resen yapılmalıdır. Bu konu

ile ilgili kanuni düzenlemelere gidilmelidir. 

7- Ulaflım: Bölgemiz TEM otoyoluna 8 km. mesa-

fededir. Özel ulaflım araçları ve flehir içi nakliye araçları

özellikle a¤ır vasıtalar genellikle bu yolu kullanmakta-

dır. Ancak bu yol ‹kitelli Mahmutbey giflesinden itibaren

ücrete tabidir. Bu durum burada çalıflan sanayici ve per-

sonele hayli külfet getirmektedir. Bu yolun ücretli kıs-

mının Büyükçekmece’nin Çatalca çıkıflında Tekirda¤ is-

tikametinde bafllaması bölgemizi önemli bir mali külfet-

ten kurtaracaktır.

8- Vergi: Emlak vergileri, tabela vergileri ve Çev-

re Temizlik Vergileri OSB’ler tarafından alınmalıdır. Bu-

nun da OSB Kanunu’na  yorum yapılamayacak bir flekil-

de ilave edilerek düzenlenmesi gerekmektedir. 

9- E¤itim: Nasıl ki Vakıf gelirlerinin % 80’inin ha-

yır ifllerine  harcanma mecburiyeti varsa, OSB’lerin ge-

lirlerinin de belirli kısımlarının Ar-Ge çalıflmaları, labora-

tuar çalıflmaları ve e¤itimle ilgili harcama mecburiyeti-

nin getirilmesi sanayiimiz adına faydalı olacaktır.

10- Kooperatif: Kooperatiflerin oluflmasında or-

taklar içinde flirketler yoktur. Kooperatiflere flirketler de

üye olmalıdır. Sayın Bakanım, nasıl flirket kuruluflunu 5

dakikaya indirdiyseniz bunu da inflallah yine siz düzeltir-

siniz. 

Sonuç: fiimdiye kadar oldu¤u gibi düzenlenecek

yasaya bizden birkaç gün içinde görüfl istenmez. OSB

Kanunu’nun yukarıda bahsetti¤imiz ve bahsedemedi¤i-

miz eksiklerinin giderilmesi için, OSB yöneticileri, Sana-

yi Bakanlı¤ı’nın bürokratları ve di¤er ilgililer birlikte ça-

lıflarak düzeltilmesi yoluna gidilir. 

Sayın Bakanım, siz sanayiin içinde her türlü prob-

lemleri yaflayarak ve yöneterek bu yerlere geldiniz. So-

runlarımızı en iyi flekilde ve en kısa sürede çözece¤ini-

ze yürekten inanıyor ve üstün baflarılarınızın devamını

temenni ediyoruz. 

OSB Kanunu de¤ifltirilirken, günümüz ihtiyaçları-

na cevap verecek flekle adapte ederek sanayicinin so-

runlarına çözümler getirirsek ülkemize çok faydalı bir

hizmet yapmıfl olmanın inancını hep beraber yaflarız.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlarım.

‹stanbul Deri Organize 
Sanayi Bölgesi (‹DOSB)

Sorunlar

1.) Haksız Rekabet : Bölgemizde büyük mali-
yette gerçeklefltirilen ve iflletmesi de büyük külfet olan
Atık Su Arıtma Tesisi ile çevreye uyumlu ve saygılı üre-
tim yapılmaktadır. Fakat ülkemizin di¤er bölge ve kent-
lerinde arıtma tesisi olmadan çalıflan bilhassa deri sana-
yicileri oldu¤u için büyük maliyet farklılıkları sebebiyle
deri a¤ırlıklı olan sanayicilerimiz onların ürünleriyle re-
kabet edemez durumdadır.

2.) ‹mar Uygulamasındaki Sorun : ‹mar Planı
Uygulamasında geçmifl yıllardaki bazı aykırılıklar sebe-
biyle birçok  sanayicilerimiz gerekli “Yapı Kullanma ‹z-
ni” belgesini alamamaktadır. Bölgemizde 4562 sayılı
OSB Kanununun yürürlü¤e  girdi¤i 15.04.2000 tarihine
kadar, 4 adet Belediye (Kartal –Pendik –Tuzla  Orhanlı
Belediyesi)  sırayla yetkili makam idi ve muhtelif  uygu-
lamalar sonucu imar planına uygun olmayan bazı yapı-
lar oluflmufl durumdadır. Bu konu sanayicimizi kredi
alırken, Arsasının tapusunu teminat vermek hususunda
ve iflletme ruhsatı alırken sıkıntıya sokmaktadır. 

3.) Devir ve Temlik Yapmak ‹steyen Sanayi-
cilerin Sorunları : Bölgemizde fabrikasını kurup ifllet-
me konusunda acze düflen ve fabrikasını bir baflka iflle-
tebilecek firmaya devir etmek isteyen sanayicilerimiz,
devir ve temlik ifllemlerinde 4562 sayılı OSB Yasasının
18. maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeli¤inin 22’nci64
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madde ve j bendi ve  100’üncü maddesinin flart kofltu-

¤u “Yapı Kullanma ‹zni” ve ‹flletme Belgesini” zamanın-

da temin edemiyor ve tesisi devir edemedi¤i için yatı-

rım yarım ve atıl kalıyor. 

4.) Elektrik Enerji Fiyatı ile  ‹lgili Sorun

(EPDK’nın son kararlarının etkisi): Ülkemizde

elektrik enerjisinin fiyatlarının sanayici için çok önemli

bir unsur oldu¤u hepinizce malumdur. Biz, Bölgemizde

bu sorunu kısmen çözmek üzere bir otoprodüktör fir-

ma ile 25.09.2002 tarihinde enerji satıfl sözleflmesi yap-

tık ve TEDAfi’ın tek terimli tarifesinden %19.50 indirim-

li olarak enerjiyi almaya baflladık. Ancak sözleflmeden

itibaren 7 ay geçti ki, Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu’nun çıkardı¤ı yönetmelik ve tebli¤ler sonucu otop-

rodüktör firma bu indirimi, %5.5 unu   geri alarak %14’

e geriletti.

Sebebi ise; bizim Bölgemiz olan, ‹stanbul Deri

Organize Sanayi Bölgesi’nin ‹stanbul’un Anadolu yaka-

sında ve Tuzla ilçesinde bulunması; dolayısıyla “TE-

DAfi”ın yetki alanında bulunmasıdır ve TEDAfi’ın yetki

alanındaki ‹l ve Bölgelerde EPDK’nın kararıyla Elektrik

‹letim ve Da¤ıtım bedellerinde ve Elektrik Enerji Fonu

ve TRT paylarında eski bedele göre;

Eski Toplam= 11.980 TL./kwh iken,

Yeni Toplam= 25.580 TL./kwh  olmufl ve yakla-

flık % 10,79’luk  bir  bedel  artıflı  olmufltur. 

Halbuki  çok  yakınımızda olan  ‹zmit – Gebze

OSB’de  KEDAfi  yetki  alanı  oldu¤u için  ve  ‹stanbul

Rumeli  Yakası (DEDAfi) BEDAfi  yetki alanı  oldu¤u için

bu  bedeller  artmamıfltır. Yakın ve komflu  ‹l  ve Bölge-

lere göre bizim  Bölgemizde   bu  flekilde  haksız  ve

adaletsiz  bir  fiyatlandırma ortaya  çıkmıfltır.  Ayrıca

Temmuz 2003’den  itibaren  de  EPDK’nın  daha  yeni

uygulamaları  ortaya  çıkaraca¤ı  konuflulmaktadır.  Ör-

ne¤in;  bir  ay  sonra  tüketece¤imiz elektri¤i bir ay  ev-

velden  taahhüt  etmemiz  istenecekmifl ve  bu  taahhü-

dün  altında  veya  üstünde  bir kullanım halinde   ceza-

lı uygulamaya tabi  olacakmıflız.  Böyle  bir  uygulama

sanayi  ve  üretimi fevkalâde aksatır. 

5.) Mülkiyet  Sorunu: ‹stanbul  Deri  Organize

Sanayiin üzerinde  bulundu¤u  arazinin  kamulafltırılıp;

bölgeye  bedelinin  ödenerek  satılması; suretiyle  böl-

gemizdeki   mülkiyet  sorunları  çözülüyordu. Peyder-

pey hukuki  problemler çözüldükçe,  arsalar,  Bölgemi-

ze  kamulafltırılma bedeline  Arsa  Ofisi  Genel  Müdür-

lü¤ünce  masraflar  ve komisyon  ilave edilerek satılıyor-

du. 

Ancak  Bölgemize  henüz  devir edilmeyen  bazı

arazi  parçaları   mevcuttur. Bölgemiz  imar planı   hu-

dutları  içinde  kalan   ve  üzerinde  fabrika  binaları  in-

fla  edilmifl  olan  Milli  Emlak’tan  alınması  gereken   ba-

zı  arazi  parçaları  vardır.  

Binaların  4562 sayılı   yasanın  5. maddesi  gere-

¤ince  direkt olarak,  Milli Emlaktan  “harca  esas de¤e-

ri”  üzerinden  OSB’ye  satıflının  sa¤lanması;  Arsa  Ofi-

sinin  devreden  çıkarılması  gerekir. Orhanlı  1485-1486

ve  1557 No’lu;  toplam  14.245 m2 arsanın,  direk  ola-

rak  Milli  Emlaktan,  “harca  esas  de¤eri  üzerinden”

OSB’ye  satıflını  istedik.

Bölgemiz içinde  kalan   ve  üzerine  5  adet  fabri-

ka infla  edilmifl  olan   ve  Orman  Arazisinden  ayrılmıfl

olan, orman  vasfını  kaybetmifl   yaklaflık  15.750 m2’lik

arazi  vardır. Devamlı  olarak  talep etti¤imiz bu  araziyi

Anayasa  ve ilgili  Kanunlar  de¤iflmeden  alamadık .An-

cak  Anayasa  de¤iflikli¤i  halinde  bu  arsalar uygun  gö-

rülecek  bir bedel  ile  OSB’ye  verilmelidir. 

Yine  Bölgemizin imar  planı  hudutları  içinde  ka-

lan  ve  1996 yılında  Arsa  Ofisi  Genel  Müdürlü¤ünce

kamulafltırma  bedeli  olarak  65 milyar  TL. talep  edi-

len  ve  Bölgemizce  Bu  bedeli avans olarak ödenmesi-

ne ra¤men  yaklaflık  470.000 m2’lik;  Aydınlı – 3935

No’lu  parselin  mülkiyeti  henüz  halledilmemifltir. Çün-

kü;  Hazine  (Milli  Emlak ) ile  vatandafllar  arasında  sü-

regelen bir  mülkiyet  davası  nedeniyle  Arsa  Ofisi  al-

dı¤ı  65 milyar  TL. kamulafltırma  bedelini  hazineye

ödememifltir. Dava  sonucu  beklenmektedir. 

6.) Ulaflım Yolu: Bölgemizin TEM OTOYOLU ile

ba¤lantısını sa¤layan yaklaflık 1.5 km’ lik fiekerpınar yo-

lu, defalarca müracaatımıza ra¤men ne Belediyelerce

(Tuzla-Orhanlı-fiekerpınar Belediyeleri) ne de Karayol-

ları Genel Müdürlü¤ü’nce bakım a¤ına alınmamaktadır

ve yol sahipsiz kaldı¤ı için her gün binlerce aracın geç-

ti¤i bu yolun bakım-onarımı ve kar mücadelesi yapılma-

maktadır. Elimizdeki imkanlarla, Bölge dıflındaki, bu yo-

lun bakımını ve kar mücadelesini Organize Deri Sanayi

Bölgemiz  yapmaya çalıflmaktadır. 65
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Çözüm Önerileri

1.) Haksız  Rekabet  Konusunda : 

a) Arıtma Tesisi olmayan Bölgelerden çevre mev-

zuatına göre ceza alınıp. Fon oluflturulması ve bu fon ile

Arıtması olan Bölgelerin desteklenmesi ;

b) Arıtma Tesisi yapımı ve ‹flletmesi için altında

bulundu¤umuz a¤ır yükün bazı  teflviklerle (örne¤in

elektrik fiyatında %40-50 arasında indirim gibi) hafifletil-

mesi,

c) SSK, stopaj vs. gibi istihdamı teflvik gayesiyle

indirimler yapılması OSB’lerin özendirilmesi;

2.) ‹mar  Uygulama konusunda : Bu  sorunun

halli  için  Sanayi  ve Ticaret  Bakanlı¤ına  sözlü  ve  ya-

zılı  müracaatın  üzerine  (15.02.2003 tarihli) Sayın  Ba-

kanımızın da  özel  ilgisi  ve  talimatı  ile,  Bakanlıktan

gelen  heyet  bu  inflaatları  yerinde  incelemifl  ve  çö-

zümle  ilgili  olarak   çalıflmalar  yapmıfl  ve  Bayındırlık

ve  ‹skan  Bakanlı¤ı’ndan  da  görüfl  alarak,  bir  karar

verip  Bölgemize  tebli¤ aflamasına  gelmifltir. Bu  gün-

lerde  Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlı¤ı’nda  sonuçlanma

aflamasındadır. 

3.) Devir  Temlikler  Konusunda: Yatırım  yap-

mak  konusunda  acze  düflen  sanayicinin, yatırım yapa-

bilecek  bir  di¤er sanayiciye devri  için  istenen  iflletme

belgesi  yerine; bölgede  tesisin üretime  geçti¤ini  gös-

teren  Su – Elektrik  - Arıtma  faturası   ve  Bölge  Mü-

dürlü¤ü  raporu  ile  ifllem  yapılmasına  izin   verilmeli.   

4.) Elektrik Enerjisi Fiyatı Konunda: Elektrik

da¤ıtım ve  iletim  bedelleri  ile  di¤er kesintilerin  böl-

gesel  farklılı¤ına dair bu  haksız  uygulamanın  kaldırıl-

masını  ve  aynı  Bölge  ve ‹lde  ayrıcalık olmamasını  di-

liyoruz !  EPDK’da  bu  yönde  karar  alınmasını  arz edi-

yoruz. 

5.) Mülkiyet  Sorunu Konusunda: a) Milli Em-

lak’tan 1485-1486 ve 1557 No’lu toplam  14.245 m2’lik

arsaların  direkt alımı için  müracaat edildi. Sonucu bek-

liyoruz.   

b) Fiilen orman arazisinden  ayrılıp orman özelli-

¤ini kaybeden ve üzerine fabrika yapılan arazilerin çıka-

cak bir özel yasa ile bedelinin alınıp kullananlara satıl-

ması  (Hükümetimizin böyle bir hazırlı¤ı vardır)

c) Yaklaflık 470.000 m2’lik Aydınlı 3935 Nolu par-

sel için devam ede gelen mülkiyet davasının   Tuzla Sulh

Hukuk Mahkemesin’den  Arsa Ofisince bir an evvel so-

nuçlandırılması için yakın takip yapılmalı; ve bu arsa için

1996 yılında ödedi¤imiz 65 milyar TL’nin bu günkü de-

¤erden kabul edilmesi ve gerekecek olan farkın da ‹s-

tanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi’nden tekrar talebi, 

6. ) Ulaflım Yolu Konusunda: ‹stanbul Deri Or-

ganize Sanayi Bölgesi’nin TEM OTOYOLU’ndan ba¤lan-

tı sa¤layan 1,5 km.’lik fiekerpınar-Bölge yolunun sadece

Bölgemize de¤il, fiekerpınar –Orhanlı ve Aydınlı Belde-

lerinde de hizmet vermesi göz önüne alınarak bu Bele-

diyelerden birinin sorumlulu¤una verilmesi veya Tem

otoyolunun yan yolu gibi hizmet verdi¤i de dikkate alı-

narak. Karayolları Genel Müdürlü¤ü’nün a¤ına  dahil

edilmesi, Sanayicinin ulaflım yolunun sorunu  yerine; sa-

nayiiyi ve üretimi düflünmesi  sa¤lanmalıdır.

‹stanbul Dudullu 
Organize Sanayi Bölgesi

Sorunlar

1.) Çalıflma ruhsatlarının belediye tarafından veril-

memesi.

Çözüm Önerileri

1.) 4562 sayılı kanunda yapılacak de¤ifliklikle di-

¤er ruhsat ve izinler gibi; Çalıma Ruhsatlarının da

OSB’ler tarafından verilmesi sa¤lanmalıdır.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi

Sorunlar

‹mar Planları: Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ınca

15/11/2002 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli uygula-

ma imar planları Bölgenin sorunlarını büyük ölçüde

çözmüfl olmakla beraber, 1985 yılından beri farklı

1/5000 ölçekli Nazım ‹mar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygu-

lama ‹mar Planlarının sebebiyet verdi¤i plan karmaflası

sırasında meydana gelen yapılaflmaya çözüm getirme-

mektedir.66
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15/04/2000 tarihli 4562 sayılı OSB’ler Kanunu yü-

rürlü¤e girmeden önce kurulmufl ‹kitelli OSB’de mev-

cut yapılaflma göz önüne alınarak yapılacak 1/5000 öl-

çekli Revize Nazım ‹mar Planının Sanayi ve Ticaret Ba-

kanlı¤ımızca onaylaması ile ‹kitelli OSB’nin imar sorunu

çözülmüfl olacaktır.

Ulaflım: Yaklaflık 300.000 kiflinin çalıflaca¤ı ve ha-

len 130.000 kiflinin çalıfltı¤ı, her gün kent bütünü ile

Bölge arasında 359.000 yolcu seyahati, 63.000 ton eflya

ve malzeme taflımasının olaca¤ı Bölgemiz ile çevresin-

deki 20.000 konutluk Baflakflehir Konutlarının Mahmut-

bey Batı Kavfla¤ı dıflında çevre yollarına önemli baflka

bir ba¤lantısı bulunmamaktadır.

Trafi¤in kilitlenmesini önlemek için düflünülen al-

ternatif ba¤lantı yolları dıflında Baflakflehir’den bafllaya-

rak Bölgemizin do¤u sınırı boyunca devam eden ve Bü-

yükflehir Belediye Baflkanlı¤ınca infla edilen ancak ta-

mamlanamayan yolun acilen TEM otoyoluna ba¤lanma-

sı

Büyükflehir Belediyesi tarafından planlanmakta

olan Mahmutbey Batı Kavfla¤ı Altınflehir arası yan yol

projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Hafif Raylı Sistem: Yolcu taflımacılı¤ının %65’i

hafif raylı sistemle yapılaca¤ından Hafif Raylı Sistem Pro-

jesinin bir an önce ‹kitelli OSB’ne ulaflacak flekilde ha-

yata geçirilmesi Bölgemizin ulaflım sorununa nihai çö-

züm getirecektir.

Ana Arter Yolların Devri: ‹kitelli OSB içindeki

alt ve üst yapıları ile tamamlanmıfl olan ama ana arter

yolların bakımı ve onarımlarının Kooperatiflerden katı-

lım payı alınmadan Büyükflehir Belediye Baflkanlı¤ı’na

devredilmesini talep ediyoruz.

‹SK‹: ‹kitelli OSB ana arter su flebekesi ‹SK‹’den

alınan izinle infla edilmifltir. Bugüne kadar Kooperatifler

taflıma su ile ihtiyaçlarını karflılamaktadırlar.

Do¤algaz: ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesine ge-

rekli hatların döflenerek ihtiyacı olan Kooperatiflere ‹G-

DAfi tarafından do¤algaz verilmesinin sa¤lanmasını isti-

yoruz.

‹tfaiye: Bölgemizde 1/1000 ölçekli 1. Etap Uygu-

lama ‹mar Planında ‹tfaiye’ye ayrılan yere ‹tfaiye binası

yapılarak gerekli teflkilatın kurulmasını istemekteyiz.

fiehir içindeki iflyerlerinin ‹kitelli OSB’ne

taflınması

fiehir içinde muhtelif semtlerde imalat sektörün-

deki iflyerlerinin ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesinin ku-

rulufl amacına uygun olarak Bölgemizdeki iflyerlerine

taflınmaları. Bu konuda ‹stanbul Valili¤i’ne kooperatif

ortaklarının iflyeri adresleri bildirilerek Sayın Valimizin

destekleri ve ilgili belediyelerin iflbirli¤i ile ‹kitelli

OSB’ne KOB‹ Sanayicilerinin taflınmasının sa¤lanması

mümkün olacaktır.

Konut Tahsisi: Kooperatiflerimizin üyelerine Ba-

flakflehir Konutlarının OSB çevresinde yeni yapılacak

etaplarında uygun ödeme flartları ile konut tahsis edil-

mesi.

‹MES Organize Sanayi Bölgesi

OSB’lerin Sorunları: 4562 sayılı OSB Yasasının

Kamulafltırma ile ilgili maddesi olan Madde 5 tam anla-

flılır bir flekilde yazılmadı¤ından dolayı, Kamulafltırma

aflamasına gelmifl bulunan ‹MES OSB ve benzeri bölge-

lerde tereddüte sebebiyet vermifltir. Bu maddenin yoru-

ma sebebiyet vermeyecek bir flekilde, OSB’lere de Ka-

mulafltırma yapma yetkisinin tanındı¤ını açıkça belirt-

mesi lazımdır.

Kanunun 20. Maddesine göre altyapı hizmetleri-

nin temini, da¤ıtımı ve fiyatının belirlenmesi yetkisi

OSB’lere tanınmıfltır. 67
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Sınırları içerisinde KSS’lerin de yer aldı¤ı OSB’ler-

de bu durum sakınca yaratmaktadır. Bölgede yer alan

KSS’nin altyapısında hiçbir katkısı olmadı¤ı halde, özel-

likle elektrik enerjisi girdilerinde OSB, KSS’den pay al-

mak istemekte ve Yasa da bu hakkı OSB’lere tanıdı¤ı

için hiçbir hizmet yapmadı¤ı halde haksız kazanç elde

edilmektedir. Bu durumu önlemek için bünyesinde KSS

olan Kooperatiflerin altyapı ihtiyaçları temininde

OSB’lere ba¤ımlı olmamaları lazımdır. Yasada bu mad-

dede bu yönde düzeltme yapılası gerekir. 

OSB’lerin hesaplarının Yeminli Mali Müflavirlere

her yıl incelettirme mecburiyeti getiren Yasa maddesi

de de¤ifltirilmelidir. Bu madde hem Denetçiler hem de

Bakanlık Müfettiflleri tarafından her zaman incelenme

imkanı bulunan OSB’ye ait hesapların Mali Müflavire in-

celettirilmesi, OSB’lere lüzumsuz olarak mali bir yük ge-

tirmektedir.   

KSS’lerden meydana gelen OSB’lerde her koope-

ratif  bir katılma sayılır ve genel kurulda bir oy hakkı var-

dır.  4562 sayılı yasanın 20 md. : Alt yapı tesisleri kurma

ve iflletme hakkı, elektrik, su, kanalizasyon, haberleflme,

yol, spor tesisleri gibi alt yapı genel hizmet tesisleri kur-

ma ve iflletme hakkı, kamu kurum ve kurulufllarından

satın alarak da¤ıtımını ve satıflını yapma, üretim tesisle-

rini kurma ve iflletme hakkı sadece OSB’lerdedir. 

OSB’lerde yer alan kurulufllar, alt yapı ihtiyaçlarını

OSB tesislerinden karflılamak zorundadır. OSB’nin izni

olmadan alt yapı ihtiyaçları baflka bir yerden karflılana-

maz. OSB’lerin % 5 muafiyeti kaldırıldı. KSS’lerden mey-

dana gelen OSB’lerde bu madde çok sakıncalı.

Geçici 6. md. : Bu kanunun yürürlü¤e girmesin-

den önce OSB kurmak amacı ile müteflebbis heyeti

meydana getiren kurum ve kurulufllar adına iktisap edil-

mifl bulunan arsalar, araziler ve tüm gayrı menkuller ile

bilahare bunlar üzerine müteflebbis heyeti meydana ge-

tiren kurum ve kurulufllar adına infla edilmifltir. Binalar

ve ortak tesisler OSB tüzel kiflili¤i adına tapuda tahsisen

tescil edilir. 

KSS’lerden meydana gelen OSB’lerde, mülkiyeti

kooperatife ait olan ve OSB ilan edilmeden edinilmifl

bulunan sosyal tesislerin durumu yasada açık ve net ola-

rak belirtilmemifl. Daha da önemlisi, yapılaflmasını ta-

mamlamamıfl olan OSB’lerde; mülkiyeti KSS’ye ait olan

imarlı parsellere OSB’ye dahil olduktan sonra infla edi-

lecek olan tesislerin mülkiyetinin OSB’ye ait olaca¤ıdır.

Bu durumun yasada açık ve net olarak belirtilmesi la-

zımdır. 

OSB yönetim kurulunun görevleri arasında; OSB

içinde sanayicilerin kendi ihtiyaçları için otoprodüktör

veya otoprodüktör grubu olarak kuracakları elektrik

üretim ile ilgili tesislere müteflebbis heyetin belirledi¤i

flartlarda izin verir. Yönetmeli¤in 22. md. ö fıkrası yasa-

nın 20. md. ile çelifliyor. OSB’lerde kendi enerjisini üret-

mek isteyenler ile yönetim kurulu arasında anlaflmazlı-

¤a sebebiyet verir.

‹nflaat ruhsatları, inflaatlarla ilgili bütün projelerin

tasdiki, yapı kullanma izin belgesi veren makam OSB ol-

du¤una göre iflyeri açma izninde OSB’lerce verilmesi

uygun olur. 

Bölge Md. Yön. Krl. yer almasının mecburi olma-

ması gerekir.

KSS’lerin Sorunları: Genel Kurul tarihinden 32

gün evvel ça¤rı yapılma zorunlulu¤u ça¤rı tarihi ile

kongre tarihi arasındaki zamanın çok uzun olması in-

sanların kongre tarihini unutmalarına sebebiyet ver-

mektedir. 

Genel Kurul gündemi ile bilanço ve gelir gider far-

kı hesabının gönderilmesi zorunlu olmalıdır. 

Yapı Kooperatifleri genel kurulları için ikinci top-

lantıda da _ toplantı nisabı aranması, özellikle iflletme-

ye açılan sanayi sitelerinde genel kurul toplanması için

sorun olmaktadır. Yapı kooperatifi ikinci toplantılarında

da _ toplantı nisabı aranmamalıdır. 68
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‹flletmeye açılan sanayi sitelerinin idaresi için yeni

bir yasal düzenleme yapılmalı ve sitedeki iflyerlerinin

belli oranında çalıflma izni alması durumunda yeni yasal

duruma genel kurul kararına ihtiyaç duyulmadan geçil-

melidir. ‹flletme aflamasında sanayi siteleri bünyelerinde

mutlaka çırak e¤itimi yaptırmalıdır ve bu e¤itim de de-

netlenmelidir.

Kocaeli-Gebze 4 ‹stanbul 
Makine ve ‹malat San. Organize
Sanayi Bölgesi

Sorunlar

1.) Finansman.

2.) Yatırımların önündeki bürokratik engelleme-

ler.

Çözüm Önerileri

1.) Uzun vadeli düflük faizli kredi yatırım kredisi.

2.) Yatırım mevzuatının birlefltirilmesi ve basitlefl-

tirilmesi.

OST‹M

1-Hangi tarihte ve hangi kurulufllar tarafından ku-

ruldu? Devlet yardımlarıyla mı, yoksa sanayicilerin ken-

di imkanlarıyla mı kuruldu ?

-OST‹M 1967 yılında Ankara’nın çarpık sanayilefl-

mesi içinde yeni bir açılım sa¤lamak üzere, konu üzerin-

de tecrübesi olan rahmetli Cevat Dündar tarafından, fle-

hir dıflında 3 milyon metrekarelik bir alanda kuruldu.

Dönemin koflullarında flehir dıflında böyle bir oluflum

hayal gibi görülüyordu. Fakat Cevat Dündar Beyin uzak

görüfllülü¤ü sayesinde 1967’de bafllatılan çalıflmalar

1975’de inflaat noktasına getirildi. 80’li yıllara kadar yo-

¤un çalıflmalar meyve vermeye baflladı ve OST‹M, Kü-

çük Sanayi Sitesi olarak faaliyete geçti. 1992’deki yöne-

tim de¤iflikli¤i ile önceki yönetimin o güne kadar yap-

tıklarına ek olarak hızlı bir de¤iflim sürecine girildi. Ön-

ce alt yapı sorunu halledildi. Yol, su, elektrik, kanalizas-

yon, ya¤mur suyu ve çevre ile ilgili olarak daha tempo-

lu bir çalıflma yapıldı. Bu çalıflmalar sonucunda OST‹M,

üretim alt yapısı olarak daha güçlü, yaflanabilir bir yer

haline geldi. Atılan yeni adımlarla daha önce etrafında

sadece konut projeleri olan OST‹M’de endüstri alanları,

sosyal alanlar, e¤itim ve sa¤lık alanları oluflturulması ile

adeta bir sanayi kenti görünümüne büründü. Di¤er ge-

liflmeler yeni bir imar planı çalıflmasından sonra meyda-

na geldi. OST‹M’deki yeni projelerin hayata geçirilmesi

ile ilgili tüm proje çalıflmaları tamamlandı ve üyelere da-

¤ıtımları yapıldı. 1998 itibariyle 35 adet ticaret merkezi,

1600 adet konut ve sosyal tesis inflaatının 2004 yılında

bitirilmesi hedefleniyor. 

OST‹M, Türkiye’nin di¤er sanayi bölgelerinden

farklı olarak ortaklarının gayretleriyle kurulmufl bir sa-

nayi bölgesi. Devlet deste¤iyle kurulan bir çok sanayi

bölgesi OSB sıfatını kazanarak teflvikler ve yardımlardan

yararlanırken OST‹M’li müteflebbislerin bu haktan ya-

rarlanamaması bölge esnafı için haksız rekabete yol açı-

yordu. Yönetimin tutarlı ve gayretli çalıflmaları netice-

sinde 24 Ocak 1997 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlı-

¤ı OST‹M Küçük Sanayi Sitesi’nin adını  “OST‹M Orga-

nize Sanayi Bölgesi” olarak tescil etti. Bölge; 15 kifliden

oluflan Müteflebbis Teflekkül Heyet tarafından yönetil-

mektedir. Organize Sanayi Bölgesi Sıfatını alan OST‹M,

vizyonunu bu tarihten itibaren üretim alt ve üst yapısı-

na yönelik çalıflmalarıyla KOB‹’ler için cazibe merkezi

olma hedefi üzerine kuruyor.

OSB bölge esnafına temizlik, güvenlik, çevre dü-

zenlemesi, elektrik iflletmecili¤i, altyapı, imar izni, imar

denetimi, teflvik belgesi izni gibi alanlarda hizmet ver-

mektedir. Ayrıca bünyesinde oluflturdu¤u halkla iliflki-

ler, ve insan kaynakları birimleri ile, düzenledi¤i semi-
69
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ner ve konferanslarla yöre sanayici ve esnafının bilgi ve

iletiflim açı¤ını gidermekte, yurt içi ve yurt dıflı fuarlarda

stand kurarak,  yurt dıflı ifl gezileri düzenleyerek, e-tica-

ret konusunda projeler üreterek, gazete, rehber, inter-

net sitesi, CD ve benzeri araçlarla iç ve dıfl pazarlara böl-

genin aktif tanıtımını yapmaktadır.

2-Kaç m2 arazi üzerinde kuruldu ve kaç fabrika

parseli var?

-500 hektar arazi üzerine kurulan OST‹M’in

OSB’de parsel sayısı 4909’dur.

3-Kaç parsel üzerinde tesisler kurulup faaliyete

geçti?

-OST‹M, OSB’de arazi büyüklü¤üne göre kıyaslar-

sak bölgenin yaklaflık % 40’ı faal durumdadır.   

4-Bölgede hangi sektörlerde faaliyet yürütülüyor?

-OST‹M’de 100 ayrı sektörde binlerce çeflit ürün

üretilmektedir. OST‹M’de faaliyet gösteren 3.500 firma-

nın  % 31’ini Ticaret  % 69’unu  imalat ve di¤er faaliyet

alanları oluflturmaktadır.

Yine OST‹M’de faaliyet gösteren firmaların % 46’sı

sac flekillendirme, % 42’si talafllı imalat, % 8’i plastik ifl-

leme ve % 4’ü ise kimyasal konularında çalıflmaktadır. 

OST‹M’de faaliyet gösteren sektörleri ana

bafllıklar halinde sıralayacak olursak:

Talafllı ‹malat,  Elektrik ve Elektronik, Yan Sanayi

Üreticileri, ‹nflaat Makinaları ve Malzemeleri, Makine ve

Makine Parçaları, Plastik ve Kauçuk ,Sa¤lık Gereçleri

5- Toplam istihdam kapasitesi nedir?

-‹stihdam kapasitesi yaklaflık olarak 35.000.000 ki-

flidir.

6- Bölgede yaflayanlara hizmet veren di¤er ku-

rum ve kurulufllar nelerdir?

OST‹M Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü, T.H.

S.S. OST‹M Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, OST‹M

Vakfı, OST‹M Spor Kulübü, Baflkent Radyo Ve Televiz-

yonu, OST‹M Endüstriyel Yatırımlar Ve ‹flletme A.fi., ‹fl

Makineleri Yedek Parça Dıfl Ticaret A.fi. (OSP), OST‹M

Mesleki E¤itim Merkezi, Mesleki E¤itim Ve Teknoloji

Merkezi (METEM), Mesleki E¤itim Ve Küçük Sanayi

Destekleme Vakfı (MEKSA), OST‹M Küçük ‹flletmeleri

Gelifltirme Merkezi Müdürlü¤ü (KÜGEM), ORS‹AD, OS-

T‹M Çırak E¤itim ve Ö¤retim Vakfı, OS‹AD, OMEDYA,

OST‹M Kalite Derne¤i, Fatih Üniversitesi OST‹M Kam-

püsü.

7-Bölgenin altyapısı ne durumda? 

-Bölgenin arıtma ihtiyacı flehir flebekesi vasıtası ile

Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK‹ tarafından karflılan-

maktadır. Bunun yanı sıra OST‹M’de bir Çevre Yönetim

Sistemi kurma yolunda çalıflmalar yürütülmektedir. ‹fl-

letmelerden kaynaklanan evsel ve sanayi atıklarının ka-

tegorilerine göre ayrı toplanmasını sa¤lamak üzere sa-

nayicilerimiz e¤itilmektedir. Atık ya¤lar, asitli banyo su-

ları gibi tehlikeli atıkların da toplanarak çevreye zarar

vermeden depolanması ve bertarafı üzerine çalıflmalar

yapılmaktadır.

a-Elektrik çevrim santrali, do¤algaz da¤ıtım flebe-

kesi ve Dahili Haberleflme sistemi (Bölge içinde kesinti-

siz ve hızlı internet ba¤lantısı için Fiber Optik altya-

pı)kurulması çalıflmaları inflaat aflamasındadır.

b-Firmalarımızın dünya ile entegre olması için  fu-

arlara ortak katılım ve ifllevsel internet sayfalarının olufl-

turulması, çalıflmalarımız tamamlanmıfl olup, dıfl ticaret

altyapısı için bir sektörel dıfl ticaret flirketi(OSP yıllık 1,5

milyon $ ihracat gerçeklefltirmekte ve 1 ortak yatırım fir-

ması (OST‹M Yatırım, OST‹M kooperatifi ortaklarından

oluflan  2000 ortaklı bir firma) bölgemizde kurulmufltur. 

c-Üniversite sanayi iflbirli¤i çerçevesinde ODTÜ

ile ortak arafltırma merkezinin kurulması için TÜB‹-

TAK’a baflvuru yapılmıfltır.

d-Çevre ile uyum için Çevre Yönetim Sisteminin

kurulması çalıflmaları devam etmektedir. Bu çerçevede

ülkemizdeki ilk atık ya¤ toplama sisteminin bölgemizde

kurulması için Çevre Bakanlı¤ı merkezli çalıflmalarımız

devam etmektedir.

8- Arıtma tesisi var mı, hangi çevre problemleri ya-

flanıyor ve nasıl çözülüyor?

-Bölgenin arıtma ihtiyacı flehir flebekesi vasıtası ile

Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK‹ tarafından karflılan-

maktadır. Bunun yanı sıra OST‹M’de bir Çevre Yönetim

Sistemi kurma yolunda çalıflmalar yürütülmektedir. ‹fl-

letmelerden kaynaklanan evsel ve sanayi atıklarının ka-70
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tegorilerine göre ayrı toplanmasını sa¤lamak üzere sa-

nayicilerimiz e¤itilmektedir. Atık ya¤lar, asitli banyo su-

ları gibi tehlikeli atıkların da toplanarak çevreye zarar

vermeden depolanması ve bertarafı üzerine çalıflmalar

yapılmaktadır.

9-Belediye ile olan imar problemleri nelerdir?

-Bölgemiz imar planını tamamlamıfl olup bu konu-

da herhangi bir problem bulunmamaktadır. Ancak imar

planın çeflitli noktalarda iyilefltirmeler yapılabilir.

10- Bölge içinde hangi idari ve teknik hizmetler

kurumlafltırılabilmifl durumdadır ? 

-Bölge içinde kurumlaflmıfl idari ve teknik hizmet-

ler flu flekilde sıralanabilir: PTT, Ankara Büyükflehir Be-

lediyesi’nin Batıkent ‹tfaiye Birimi, 15 Bankanın flubesi,

S.S.K. OST‹M-Macunköy Dispanseri, KOSGEB OST‹M

KÜGEM, Çıraklık E¤itim Merkezi, Noter, Vergi Dairesi,

Hızır Acil Servis, Sigorta fiirketleri, Kargo Taflımacılık

fiirketleri .

11- Bölgenin bundan sonraki amaçları ve hedefle-

ri nedir? Kısa ve orta vadede hangi hedeflere varılmak

istenmektedir?

-Uzun süre içinde büyük geliflmeler gösteren böl-

gemiz Teknolojinin yo¤un bir flekilde kullanıldı¤ı bir ge-

liflim merkezi olmayı hedeflenmektedir. Ankara’nın için

de yer alan bölgemiz nitelikli üretim için birçok imkana

sahiptir.  Bu çerçevede bölgemiz:

a-Tüm altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz bir flekilde ve

üstün nitelikte ve düflük maliyetlerle sa¤landı¤ı,

b-Dünya ile entegre firmaların yo¤unlukta oldu¤u,

c-Ortak hareket becerisine sahip KOB‹ merkezi

olan,

d-Üniversite ve ARGE merkezleri ile entegre ol-

mufl bir çalıflma ortamı oluflturmufl,

e-Çevreye saygılı bir üretim merkezi olmayı hedef-

lemektedir.

12- Bölgede baflarılı, ihracat yapabilen firmalar ve

kapasiteleri nedir?

-OST‹M OSB’de dolaylı veya do¤rudan ihracat ya-

pan 368 adet firma bulunmaktadır. 

13- KOSGEB birimi var mı, hangi hizmetleri veri-

yor?

-1990 yılında OST‹M’de kurulan KOSGEB, OS-

T‹M’deki iflletmelerle bölgede bulunan tüm sanayi site-

leri ve ‹vedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmalara

danıflmanlık, e¤itim ve laboratuar hizmetlerini götüren

merkez fonksiyonlarını arttırarak sürdürmektedir.

Özellikle KOSGEB’in yeni yönetim ve yapılanması

sürecinde ortaya çıkan yeni destekler bölgede yeni pro-

jelerin gelifltirilmesi imkanı sa¤lamıfltır. Bölge yönetimi

KOSGEB, OST‹M KÜGEM birimi ile iflbirli¤i içinde ifl/so-

nuç odaklı projeler gelifltirmekte ve desteklerden daha

çok sayıda firmanın yararlanmasına yönelik çalıflmalar

yapmaktadır. 2003 ve 2004 yılları süresince yürütülmesi

planlanan  projelerin iflletmelerin niteliklerini yükselt-

mesi  ve yönetim  becerilerini artırması bekleniyor. 

14- Bölgenin devletten beklentileri nelerdir?

-Bölgenin devletten beklentileri:

a)Temizlik vergilerinin OSB’lere verilerek temiz-

lik ifllerinin OSB tarafından yapılması.

b)‹flyeri açma izin belgelerinin OSB’lerce verilme-

si.

c)OSB sınırları içinde tüm tasarrufların OSB’lerce

kullanılması.

15- Yeni yatırımlar söz konusu mu? Hangi alanlar-

da?

-Bölgemizde yapılaflmaya açık çok sayıda parsel

söz konusudur. Bu parsellerden yaklaflık 50  adetinde

inflaat çalıflmaları yürütülmektedir. Bölge müdürlü¤ü-

nün yürüttü¤ü yatırımlar ise:

a.Elektrik do¤algaz çevrim santrali Ekim ayında

hizmete girecektir.

b.Do¤algaz flebeke inflaatı. Proje çalıflmaları ta-

mamlanmıfl olup ihale sürecine girilmifltir. 

c.Dahili Haberleflme sisteminin kurulması için

ihale süreci tamamlanmıfl, inflaat bafllamak üzeredir.

16- Bölge yönetimi olarak organize etti¤iniz sos-

yal ve kültürel faaliyetler nelerdir?

-Özellikle  son 4 yılda kendini tüm alanlarda tüm 71
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biçimleriyle hissettiren ekonomik kriz tasarruf önlemle-

ri ve moral etkilerle  bölgedeki sosyal faaliyetlerinin hı-

zını kısmen de olsa kesmifltir. Bununla birlikte OST‹M

OSB,  8 yıldır tekrarlanan “OST‹M Geleneksel Futbol

Turnuvası”na önemli katkılar sa¤lamakta , organizasyo-

nunda etkin rol almaktadır. Yine her yıl düzenlenen

“A¤aç Dikme fienli¤i” tüm OST‹M’lilerin bir araya gel-

mekten mutlu oldu¤u bir etkinliktir. 

Bu periyodik organizasyonların yanı sıra sık sık ifl-

letmelere yönelik e¤itim seminerleri düzenlenerek, ko-

nusunda uzman isim ve firmaların görüflleri  paylaflıl-

maktadır. 

Sosyal ve kültürel alana yönelik olarak gündemi-

mizde OST‹M Kalite Derne¤i ile iflbirli¤i içinde “Ana Sa-

nayi ve Sektör Günleri”, “OST‹M Bafları Ödülleri”, “Kali-

te Çemberleri Paylaflım Günleri” gibi projelerimiz var.

17- Bölgedeki firmalar ISO 9000 kalite serisi ko-

nusunda ne durumdalar?  

-Bölgede ISO 9000 kalite belgesi bulunan 97 fir-

ma, TSE belgesi olan 227 ve Marka Tescili olan ise 113

adet firma bulunmaktadır. Bölge Yönetimi olarak belge-

lendirme yönündeki her projeye açık olmak ve destek-

lemekle birlikte -rakamlardan da anlaflılaca¤ı üzere- bel-

geli firma sayısı oldukça düflüktür. Bunun ana nedeni

öncelikle firmaların kalite belgesi alma konusunda ye-

terli gerekçe ve motivasyona sahip olamamalarıdır. Ka-

lite belgesi alan yada çalıflmasını yürüten firmalara bak-

tı¤ımızda iki özellik ortaya çıkıyor: Ya ihracat yapanlar

ya da belli bir ana sanayie tedarikçi olarak çalıflan firma-

lar. Küresel rekabetin bir gere¤i olarak kalite çalıflmala-

rına olan yönelim oldukça az. Dolayısıyla Bölge Yöneti-

mi olarak belge çalıflmalarının artırılması yönündeki

gayretlerimizi mümkün oldu¤unca ifl odaklı (ihracat-ta-

nımlı tedarikçilik- rekabet) olarak kurgulamaya çalıflı-

yor, kalite çalıflmalarının rekabet gücünün bir parçası

olarak algılanmasını hedefliyoruz. 

Kalite çalıflması yapan firmaların  az sayıda olması-

nın bir baflka nedeni de ülkemizde kabul görmüfl ISO

9000 standartları ile   bölgede bulunan  küçük iflletme-

lerin ölçekleri arasındaki uyumsuzluk. Yani standartla-

rın bazı küçük ölçekli iflletmelere gere¤inden fazla kırta-

siye çıkarıyor olması. Bu iflletmelerin ölçeklerinin dikka-

te alınması ve ISO 9000 alt yapısına yönelik yeni tanım-

ların yapılması gerekmektedir. 

18-OSB-Üniversite iflbirli¤i konusunda çalıflmala-

rınız var mı?

-Bölgemizde üniversite sanayi iflbirli¤i merkezi ku-

rulması için ODTÜ (Ortado¤u teknik Üniversitesi) ile

çalıflmalar devam etmektedir.

19- Bölge içinde serbest bölge var mı, bu konu-

daki beklenti ve düflünceleriniz nedir?

-Bölgemizde Serbest Bölge bulunmamaktadır.

Mevcut serbest bölgeler uzaklıkları ise; Mersin 483, An-

talya 545, ‹zmir 580, ‹ST.AHL.SER.BÖL.MÜDÜRLÜ⁄Ü

453, Samsun 419, Kayseri 319, Adana 490, Bursa 382,

Kocaeli 342 km.’dir.

20- Bölgedeki yan sanayiin durumu ve problemle-

ri nelerdir?

-Ankara’da büyük sanayi kurulufllarının yo¤un ol-

maması nedeniyle OST‹M’de yer alan firmalar arasında

yan sanayi olarak çalıflan firmalar azınlıktadır. Bölgemiz-

de askeri sektörde çalıflan büyük firmalara üretim yapan

firmalar bulunmakta bunun yanında Türk Traktör Fabri-

kası’da bölgemize komflu olarak üretimini sürdürmek-

tedir. 

Yan sanayiin problemleri ülkemizin genelinden

farklı de¤ildir. Ana sanayi firmaları ortak çalıflma düflün-

cesine yeni yeni geçmektedir. Yan sanayi ana sanayi ara-

sında paylaflma kavgasının de¤il iflbirli¤i ruhunun gelifl-

mesi önem taflımaktadır. ‹flbirli¤i ruhu olmadan ekono-

minin bu kadar de¤iflken oldu¤u bir ülkede nitelikli bir

birliktelik oluflturulamaz.

21- Ekonomik krizlerden nasıl etkileniyorlar, ne

gibi önlemler gelifltiriyorlar?

-Bölgemizde ekonomik kriz sırasında elektrik tü-

ketimi düflmüfltür. Bugün bu kaybın büyük ölçüde tela-

fi edildi¤ini görmekteyiz. Bölgemiz KOB‹’lerden oluflan

bir bölge oldu¤u için kriz flartlarına uyum büyük sanayie

göre daha kolay olmaktadır. Öncelikle firmalar küçül-

mekte daha sonra de¤iflik ürünlere-alanlara kayma e¤i-

limi göstermektedirler. 

‹hracat için son ekonomik kriz önemli bir moti-

vasyon kayna¤ı olmufltur. Bir çok firma ihracat için gay-

ret sarf etmekte, bu konuda çeflitli açılımlar gelifltirme-72
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ye çalıflmaktadır. Buna bir gösterge örnek bölgemizde

MEKSA Vakfı tarafından açılan ihracat ara elemanı yetifl-

tirme kursunu gösterebiliriz. Kurs büyük ilgi görmüfl,

kursiyerler daha e¤itim bitmeden çeflitli firmalarda ça-

lıflmaya bafllamıfltır. Bu çerçevede bazı firmaların sadece

ihracat için çalıflmaya baflladıkları görülmektedir. 

Bölge müdürlü¤ü olarak dıfl ticaret konusunda ça-

lıflan firmaları desteklemek için danıflmanlar vasıtasıyla

hizmet vermekteyiz. Ayrıca sektörel birliktelikler teflvik

edilmektedir. Bölgemizde bu çerçevede kurulmufl olan

bir SDfi de bulunmaktadır.

22- OSB yönetiminin firmalara kurumsal düzeyde

yol göstericili¤i hangi alanlarda yapılıyor?

-Bölge yönetimi olarak yurtiçi ve yurtdıflı fuarlara

katılmakla birlikte kalite sistemleri ve CE iflareti ile ilgili

paneller ve yöneticilik e¤itimleri, bilgilendirme toplantı-

ları verilmektedir.

OSB yönetimi firmalara tanıtım, bilgilendirme, en-

formasyon, e¤itim, ihracata yöneltme, teflvik belgelerini

kullandırtma ve fuarlar gibi konularda yol göstermektedir.

23- Yeni ekonomi ve e-ticaret konusunda OST‹M

OSB olarak yapılan çalıflmalar neler?

-OST‹M OSB olarak, bölgemizdeki bütün firmala-

rın yeni ticari geliflimlere hazır olmalarını sa¤layacak alt-

yapı kanallarını açmaktayız. Bölge yönetimimiz, bütün

firmaların tanıtım faaliyetlerini ortaklafla yürütebilmek

ve dünya ile rekabet edebilmek amacıyla oluflturdu¤u

ve 1995 yılından beri aktif olan www.ostim.org.tr isimli

bir web sitesi hazırlamıfltır. Son iki yıldır proaktif hale

getirdi¤imiz web sitemizde, OST‹M’de faaliyet gösteren

bütün iflletmelerin mal, hizmet, ürün bilgilerinin yanı sı-

ra, kalite belgeleri, makine parkı gibi bir takım bilgileri

de yer almaktadır.

E-ticaret konusunda son yıllarda büyük bir de¤i-

flim yaflanmaya bafllandı¤ı göz önüne alınarak, TTGV

deste¤inde Alcatel Firması ile bir anlaflma yapılmıfl, fir-

malarımızın e-ticarete hazırlanması, e-ticaret sitesinde

(www.toptanpazaryeri.com) yayınlanmaları, OST‹M ta-

rafından hazırlanan OST‹M Rehberi, OST‹M CD’si ve ih-

racat katalogunda yer almalarını sa¤layacak komple bir

tanıtım ve pazarlama organizasyonuna dönüfltürülmüfl-

tür. Bu organizasyon ile 260 firmamız e-ticaret, 550 fir-

mamız ise di¤er tanıtım materyallerinden faydalanmıfl-

tır. 

Dahili haberleflme a¤ının kurulması ile birlikte

OST‹M’li firmalarımız www.ostim.org.tr adresinde e-ti-

caret yapma imkanına kavuflturulacaktır. 

Sorunlar

1.)Küçük sanayi sitelerinden oluflan OSB’lerin uy-
gun kanuni düzenlemelerin olmayıflı.

2.)Belediye vb kamu kurulufllarının sanayi kuru-
lufllarını gelir kapısı olarak görmeleri.

3.)Teknoloji takibi ve Ar-Ge projelerinde gerekli
iflbirli¤ine gidilmemesi.

Çözüm Önerileri

1.) ‹flyeri açma izinlerinin OSB’lere verilmesi.

2.) Üniversitelerle iflbirli¤i merkezleri kurulmalı.

3.) Tüm altyapı ihtiyaçlarının eksiksiz,üstün nite-
likte ve düflük maliyetle karflılanabilmesi için kanuni
yetkinin verilmesi.

4.) Kamu kurumlarının bölge içlerinde faaliyet
ofisi açmaları gereklidir.

PAKOP(S.S Plastik Sanayi Toplu
‹flyeri Yap› Kooperatifi) 

1990 yılında kurulan S.S. Plastik Sanayi Toplu ‹flye-

ri Yapı Kooperatifi (PAKOP)’un; Tekirda¤ il sınırları içe-

risinde, Çorlu Karamehmet Köyü mevkiinde hali hazır

haritaları hazırlanmıfl, imar planı onama aflamasında

2850 dönüm arazisi bulunmaktadır. Satın alma aflama-

sında, arazinin yeri mahalli idarelerin de görüflü alınarak

tarım açısından vasıfsız olan bölgeden seçilmifl olmasına

ra¤men 24.04.1996 tarih ve 96-8153 sayılı Bakanlar Ku-

rulu kararı ile bölge 3083 sayılı Toprak Tarım Reformu

Kanunu kapsamına dahil edilmifltir.

Arazi batıda Serbest Bölge, kuzeyde Çerkezköy

OSB ve güneyde TEM Otoyolu ile çevrelenmifltir. Çorlu

flehir merkezine yaklaflık 20 km. mesafede, Karameh-

met ve Velimefle köyleri arasında yer almaktadır. Ta-

mamlandı¤ında sa¤layaca¤ı istihdam ve ekonomik kat-

ma de¤erle bir çok flehrimizi geride bırakacak Türki-

ye’nin ilk PLAST‹K fiEHR‹ Projesi, Türk Plastik Sanayiin 73
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dıfla açılımı ve yabancı sermayenin sektöre yatırım yap-

ması için bir dönüm noktası olacaktır. Bu arazi üzerinde

öngörülmüfl 537 adet parselde üyelerimizin yerleflmesi

öngörülmektedir. Bunun için 2000 dönüm kapalı fabri-

ka alanı infla edilmesi söz konusu olacaktır. Bu iflyerleri

tam kapasite ile çalıflmaya baflladıklarında, bölgede çok

büyük bir ekonomik katma de¤er oluflacaktır.

Plastik ‹htisas OSB’nin Sektöre ve Bölgeye

Getirece¤i Kazanımlar: ‹stanbul ve yakın çevresinde

yo¤unlaflan sanayi, yeni yerleflim konusunda sıkıntı için-

dedir. Böyle bir bölgenin faaliyete geçmesi ile altyapı ve

ulaflım problemleri çözülmüfl olacak, su havzalarından

ve yerleflim bölgelerinden uzakta sanayi yerleflimi imka-

nı olacaktır. Bölgede 3 Milyon ton plastik hammaddesi

ifllenebilecektir. Bu rakam Türkiye’nin bugünkü toplam

tüketiminden fazladır. Zaten talebin bugünkü artıfl hı-

zıyla 5 yıl içinde bu seviyeyi aflması beklenmektedir.

Bu miktar hammaddenin ifllenmesi ile üretilen

ürünlerden 6 milyar Euro dolayında satıfl geliri elde edi-

lecektir. Bu da milli gelirde %3’lük bir artıfla karflılık  gel-

mektedir.  Bölge tam kapasiteye ulafltı¤ında yaklaflık

50.000 kiflilik ifl imkanı yaratılması hedeflenmektedir.

Bu aileler ile birlikte 200 bin kiflinin geçimini bölgeden

temin etmesi anlamına gelmektedir. Sektör, vasıflı iflgü-

cü kullandı¤ından bölgenin refah düzeyi de önemli öl-

çüde yükselecektir. Plastik ‹htisas Organize Sanayi Böl-

gesi’nin getirece¤i imkanlar ile birlikte sektörün ihraca-

tı da iki katından fazla artacaktır. PAGEV’in OSB içinde

kuraca¤ı Meslek Lisesi ve Yüksek Okul sayesinde, bölge-

de vasıflı insan gücü yetifltirilecektir. Yine kurulması

planlanan Plastik Teknolojisi Arafltırma Merkezi ve Tek-

nopark bünyesinde de bölgedeki sanayiin ihtiyaçları

do¤rultusunda arafltırma projeleri yürütülmesi öngörül-

müfltür.

Bölgedeki faaliyetlerden devletimizin önemli öl-

çüde gelir temin etmesi söz konusu olacaktır. Yapılan

hesaplamalara göre bölgede KDV, kurumlar, gelir ve di-

¤er vergiler  olarak yılda 1 milyar Euro tahakkuk ede-

cektir. Oysa tarım verimi açısından vasat olan ve verim-

siz oluflundan önemli bir kısmı da ekilemeyen bu bölge-

de yılda 1500 tondan fazla tarımsal ürün alınması müm-

kün de¤ildir. Yılda iki ekimin yapılamadı¤ı bölgede bu

ürünün ekonomik karflılı¤ı da sadece 130 bin Euro civa-

rındadır. Devletin yapması gereken gübre, mazot gibi

desteklemeler yapılamaması sebebiyle bu rakamdan bir

gelir temini söz konusu olamayacaktır.  

PAGEV ve PAKOP, bu projenin gerçeklefltirilme-

sinde; devletten arazi, kredi, vb. hiçbir maddi destek ta-

lebinde bulunmamaktadır. Tek beklentimiz; gerek Türk

plastik sektörü gerekse ülke ekonomisi adına son dere-

ce faydalı ve kazançlı olacak bu Organize Sanayi Bölge-

si’nin kurulması için, Tarım Reformu kapsamı dıflına çı-

karılması ve gerekli izinlerin verilerek önünün açılması-

dır. Bu konuda sizlerden yardım bekliyoruz.

Çözüm Önerileri: 3083 Nolu Tarım Reformu Ka-

nunu kapsamına giren arazilerimizin çözümündeki

problem yine 3083 sayılı Tarım Refomu Kanununda yer

almaktadır. 3. Bölüm Madde 19 Uyarınca, Uygulama

alanlarında bulunan tarım arazisi, zorunlu sebepler ol-

madıkça tarım dıflı amaçlarla kullanılamaz. Ancak zorun-

lu hallerde, uygulama alanlarındaki arazi ilgililerin mü-

racaatı üzerine uygulayıcı kuruluflun izni ile tarım dıflı

amaçlarda kullanılabilir. 

Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i-

nin 10. Bölümü, Madde 65 de ise; Uygulama alanların-

da, imar planları ile mücavir alanlar dıflında kalan ve bu

Yönetmelik hükümlerine göre sahibine bırakılan, da¤ı-

tılan veya Genel Müdürlü¤ün emrine geçen tarım arazi-

si, tarım dıflı amaçla kullanılamaz. Ancak, bu arazi tarım-

sal iflletme veya tarım ürünlerinin ifllenmesi ve muhafa-

zasıyla ilgili yapı ve tesisler ile SANAY‹ BÖLGELER‹, ha-

va alanları, baraj ve göletler, enerji santralleri, turistik

yerler, sportif alanlar, maden, tafl, kum, tu¤la ocakları ve

benzeri tesisler ile Milli Savunma ihtiyaçları için kullanıl-

masının zorunlu olması halinde, Genel Müdürlü¤ün iz-

ni ile tarım dıflı amaçlarda kullanılabilir.

‹stanbul Tuzla  Boya  ve 
Vernik  Organize Sanayi Bölgesi

Sorunlar

1.) OSB’ler kurulufl aflamasında bütün kurum ve

kuruluflların görüflleri do¤rultusunda her türlü prob-

lemlerini yerine getirmektedirler. Daha sonra OSB için-

deki iflyerleri de 1.2.3.sınıf Gayri Sıhhi Müessese-

ler(GSM) ruhsatları alabilmeleri için ayrı ayrı kurum ve

kurulufllardan (bürokrasiden) geçirilmektedir.74
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2.) Organize Sanayi Bölgeleri su ihtiyaçlarını ken-

di imkanlarıyla sa¤lamaktadır.

3.) OSB’mizde üretim ve istihdamı artırmak, ener-

ji tasarrufu sa¤lamak, kaliteyi artırmak, çevre kirlili¤ini

önlemek ve bölgedeki yerli ve yabancı yatırımcıyı teflvik

etmek amacıyla bölgemizde ‹⁄DAfi tarafından  do¤algaz

ba¤lanmalıdır.

4.) OSB’mizin dört tarafı OSB’lerle çevrilidir. Tuz-

la ‹lçe Merkezine 18 Km. uzaklıkta bulunan OSB’mize

ulaflım  büyük bir problem oluflturmaktadır, ulaflım ken-

di imkanlarımızla yapılmaktadır. 

Çözüm Önerileri

1.) 1.2.3. sınıf GSM ruhsatlarının OSB Müteflebbis

Heyeti tarafından iflyerlerine verilmesi.

2.) ‹SK‹ Organize Sanayi Bölgelerinin su alt yapısı-

nı sa¤lamalıdır.

3.) OSB’lere toplu ulaflım  imkanları sa¤lanmalıdır.

Tuzla Mermerciler 
Organize Sanayi Bölgesi

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. OSB’lerin verdi¤i ruhsat ve di¤er de¤erli evrak-

lar tasdik edilmek için darphane tarafından onay verilen

mühürler (sıcak ve so¤uk) kullanılmalıdır. Bunun sa¤-

lanması için damga ve mühürler kanununda veya tebli-

¤inde de¤ifliklik ve ilave yapmak gerekir.

2. “OSB Kanununa göre usulüne uygun yapılan

imar planları Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ınca onanır”

hükmü vardır.TMOSB olarak usulüne uygun yapılan fle-

hir plancıları odası vizesinde olan 1/1000 ve 1/5000’lik

planlarımız 20.12.2001 tarihinden beri bakanlıkta tas-

dikte beklemektedir. Gerekçe olarak çok küçük ayrıntı-

lar gösterilmektedir.

Çözüm için: 1/1000 ve 1/5000’lik planların tasdik

yetkisi olan bakanlı¤ımızın bölgemizin özelli¤ini dikka-

te alarak müteflebbis heyetin sundu¤u planı çok kısa za-

man içinde tasdik ederek valili¤imize göndermelidir.

3. Arsa ofisinden satın aldı¤ımız parsele ödenme-

si istenen KDV’nin var olan KDV       alaca¤ımızdan mah-

sup edilmesi ile önemli bir altyapı gelir kalemine kavu-

flabiliriz.

4. 1995 yılında dıflımızdaki kanalların yapılması

için ‹SK‹’ye önemli altyapı bedelleri ödedik. Bugüne ka-

dar hiçbir fley yapılmadı.

5. Eksik asfaltlarımız Valimizin giriflimi ile B.fi.B.B.

yapılması ile ilgili okey alınmıfltır. Fakat bugüne kadar

yapılmadı.

Çözüm olarak: Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin

yaptı¤ı gibi B.fi.B.B. tarafından yapılıp faizsiz 10-20 yılda

geri alınması gerekir.

75
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B- SANAY‹ S‹TELER‹

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi
Atatürk Oto  Sanayi Sitesi 
3. Kısım 

Sorunlar

1.)Tapular konusu; “Tapu ile ilgili koordinas-

yon bozuklu¤u kooperatifleri zor durumda bırakıyor,

bu sorunda her kooperatif bir merkezden koordineli

olarak çözüm yoluna gidilmedi¤i için kendi inisiyatifine

terk ediliyor.

2.) fiehir flebeke suyunun sitelere bir an önce ba¤-

lanması konusunda da yine müflterek bir çalıflmanın fay-

dalı olaca¤ı görüflündeyiz, suyun olmaması sitelere tan-

kerlerle su naklini gerektiriyor, bu da beraberinde bir-

çok problemi getiriyor.

3.) Kooperatife ait sosyal ve ticari içerikli alanları-

mızın oldukça önemli bir bölümünün kamusal alan ola-

rak kabul edilip, kooperatiflerin mülkiyetinden alınma-

sı ileriye yönelik hukuksal bir sorun olarak karflımızda.

4.) Sokak aydınlatma konusu: Belediye hizmetle-

rinin henüz bölgemizde olmayıflı, di¤er kamu kuruluflla-

rından ammeye yönelik hizmetleri engelliyor. Yollar be-

lediyeye terk edilmedi¤i için sokak aydınlatmasının be-

delini de kooperatif karflılıyor, bu da dolaylı olarak gider

kalemlerinin artmasına neden oluyor. Belediye hizmet-

leri Organize Bölgemize geldi¤inde bu sorun kendili-

¤inden çözümlenecek.

5.) Çöp toplama ve temizlik konusunda da sokak

aydınlatmasında karflılaflılan soruna paralel bir durumla

karflılaflıyoruz. Belediye burada devrede olmadı¤ı için

çöplerin toplanması için özel firmalara veriliyor, bu da

aynı flekilde gider kaleminin artmasına neden oluyor.

6.) Biten inflaatlar için, yeniden zemin ve deprem

arafltırması, yapı denetim ve di¤er bazı hususların talep

edilmesinin büyük sorunlar yarataca¤ı, çözüm bekleyen

ifllerin sürüncemede kalaca¤ı, zemin etüdünü yapı de-

netimini yapmıfl, olumlu raporlarını almıfl, kooperatifle-

rin tekraren bu ifllemler için geriye döndürülmesi, plan

de¤ifliklikleri gibi konuların önemle ele alınması ve çö-

zülmesi gerekiyor.

Çözüm Önerileri

1.) Her konuda koordinasyon flart.

2.) Belediye ve ‹SK‹’nin bu bölgede amme hiz-

metleri için müdahil olması gerekli.

3.) Kamusal alan konusu hukuksal alanda çözüm-

lenebilir.

4.) Sokak aydınlatması ve çöplerin toplanması gi-

bi konular bir an önce kamu kurulufllarının görev ve de-

netimine verilmelidir.

5.) Yeniden yapılanma, zemin etüdü, yapı deneti-

mi gibi konularda ve plan de¤iflikliklerinde inflaatı bitir-

mifl ve faaliyete geçmifl sitelerin hali hazır durumları ve

hukuksal hakları mutlaka korunmalıdır.

AYMAKOOP Ayakkabı ve 
Malzemeleri Toplu ‹flyeri Yapı
Kooperatifi

Sorunlar

1.) Bölgeye ulaflım imkanlarının  yetersiz oluflu.

2.) Farklı alanlardaki imalatçıların bölgemize gel-

meyiflleri.

3.) Gedikpafla’nın hala cazibe merkezi oluflu.

4.) Organize sanayi çevresindeki yolların yetersiz

oluflu.

5.) OSB’nin yeterince tanıtılamaması ve cazibe

merkezi haline getirilememesi.

Çözüm Önerileri

1.) Öncelikle bölgeye ulaflımı büyük ölçüde rahat-

latacak METRO hattının yapılması. ‹ETT’nin ise takviye

seferlerle ulaflımı desteklemesi.

2.) Büyükflehir ve ‹lçe Belediyelerinin gayretleri

ile OSB’lerin mecbur tutulması.

3.) Belediye-Valilik giriflimi ile Gedikpafla’nın bir

an önce boflaltılıp, ‹kitelli OSB ye sevk edilmesi.

4.) Yolların geniflletilmesi.

5.) OSB’lerin teflvik edilmesi ve cazip hale getiril-

mesi.76
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‹stanbul Bilumum 
Mutfak  Eflyacıları Kooperatifi

Sorunlar

1.) Arazilerin kaliteli kullanılmamasından bafllayan

temel sorunları bir bir irdeleyerek burada faaliyet göste-

recek iflkollarının özellikleri dikkate alınarak belirlen-

mesi yani ciddi bir fizibilite yapılması gerekmektedir.

Aksi taktirde rast gele yapılan yer seçimleri kısa süre

sonra sıkıntılı yerler olarak hem  yerel yönetimlerin yü-

künü artırmakta  hem de çevresinde oluflan yeni pazar-

ların ve rantların sarmalında kalarak yatırımların belli

bölgelerde toplanmasına yol açmaktadır. Bu da berabe-

rinde atıl kapasitelerin oluflmasından, haksız rekabete

kadar birçok alanda hem özel sektöre uzun vadeli ola-

rak da ülke ekonomisine zarar vermektedir. Böylece

ölü yatırımlar oluflmakta ve kaynak israfına yol açmakta-

dır.

2.) Sektörlerin ve yan sanayilerin birbirleriyle olan

iliflkileri dikkate alınarak hammadde ve ara malzeme te-

mini vb. hayati önem taflıyan ana unsurların üretime

olan etkileflimlerinin  ciddi bir denetime tabi tutularak

de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bütün bunları

yaparken yeni bürokratik engeller oluflturarak de¤il te-

mel kriterleri önceden belirleyip bir sanayi ve küçük sa-

nayi envanteri ve bilgi bankası oluflturulmalıdır. Hatır

gönül ve torpile dayalı de¤il, dünya ve ülke gerçekleriy-

le ifle giriflilmeli ve giriflimci daha iflin baflında ne kadar

sürede nereye gidebilece¤ini bilmelidir. “Kervan yolda

düzülür”politikalarına fırsat verilmemelidir. Ülkemizin

üretim ve sanayileflme politikaları varsa gözden geçirile-

rek güncellefltirilmeli, e¤er yoksa derhal oluflturulmalı

ve süratle hayata geçirilmelidir.

3.) Günümüzde geçerli olan  ve baflarıyı getiren

çalıflma programlarını inceledi¤imizde hiçbir program

geç kalmaya veya gecikmeye tahammül etmemektedir.

Sebebi her ne olursa olsun, ülkemizde yapılan tüm yatı-

rımlar gibi gerek organize sanayi bölgeleri gerekse kü-

çük sanayi sitelerinin yapımı onlarca yıl sürmüfltür ve

sürmektedir. Yapımına bafllandı¤ı tarihteki üretim anla-

yıflı, kapasite ve teknoloji, yapım tamamlandı¤ında tarih

olmaktadır.

4.) ‹nfla tarihinde, üretime geçifl tarihi belirlene-

rek önceden belirlenen bu tarihe sadık kalınmalıdır. Ak-

si taktirde bu günkü en güzel örnek olan ikitelli bölge-

sindeki 45m2’lik kullanılamayan iflyerleri ile yüz yüze ge-

linir.

Çözüm Önerileri

1.) Üretim için gerekli olan tedbirleri önceden al-

malıyız.

2.) Sorunların azaltılması yönünde gerekli tedbir-

ler zamanında alınarak, oluflabilecek sorunlar akılcı ve

adil flekilde çözüme kavuflturulmalıdır.

3.) Hür teflebbüs temel altyapı ile mutlaka destek-

lenmelidir.

Temel altyapı nedir?

- Önce sa¤lam ve güvenilir bilgi bankası kurulma-

lıdır.

- Basitlefltirilmifl ancak hakiki de¤erleri taflıyan ve

sonuçları olabilecek yasal ilkeler.

- Hür teflebbüs sigortası,

- Finans kaynaklarının kaliteli ve yaygın kullanımı-

nın sa¤lanması ve geri dönüflümü, için basit fakat sonuç

verici tedbirlerin oluflturulması sa¤lanmalıdır.

- Tanıtım ve iletiflimin sektörel rekabete açılması ve

insan kaynaklarının kalite ve kapasitelerinin gelifltirilmesi

için devlet ve özel sektör tarafından  oluflturulmufl fon, te-

sis, ünite, kurum  ne varsa sanayiin emrine verilmelidir.

- Korumaya muhtaç sektörlerin iyilefltirilmesi ve ra-

habilitasyonunun süratle oluflturulacak bir program dahi-

linde yapılabilmesinin sa¤lanması.

- Enerji’nin gerek ön teminindeki ilk yatırım giderle-

ri gerekse tüketim bedeli mutlak surette rekabete uygun

hale getirilmelidir.

- Organize küçük sanayi sitelerinde istihdam edilen

SSK ve stopajların indirimi bir tarife uygulanarak SSK’nın

ve verginin tabana yaygınlafltırılması ile gerek sigortalı sa-

yısının artırılması gerekse ulusal katılım bilincinin güçlen-

dirilmesi.

- KOB‹ tanıtım,da¤ıtım ve pazarlama  flirketlerinin

kurulması. 77
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- Bugün Avrupa da hala koruma altında olan sek-

törler ve özel bölgeler uygulamasının Türkiye’de acilen

yapılarak, rekabet edebilecek düzeyin oluflturulması.

- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Site-

lerinin mevzuat ve yasa itibariyle birbirinden iki farklı

alan olması nedeniyle birlikte mütalaa edilmesinin

mümkün olmadı¤ı ve bu nedenle her ikisinin tanım ve

tarifini yeniden yapılması gerekli çalıflmalar yapılarak ya-

sallafltırılmasının vakit kaybetmeden yapılması.

- Mevcut imar yasasına ekleme yapılarak Organize

Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinin sorunlarını

çözecek hükümlerin genel tariften ayrılmasının yapıl-

ması gerekmektedir.

- Önce Sanayi Siteleri kurulup imar  ve mevzuatın

arkadan gelmesi uygulamalarına fırsat verilmemesi için

gerekli yasal düzenlemelerin yapılması.

- Geliflen sanayiimiz artan kapasitemiz, ve gelecek-

te ulaflaca¤ımız hedeflerin flimdiden planlanarak gelece-

¤in Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitesi

alanlarını ve alt yapılarını süratle oluflturmalı ve sanayi-

cinin emrine tahsis ederek önünü açmalıyız.

- En önemlisi konufltuklarımız, duyduklarımız ola-

rak kalmasın, yapacaklarımızın ilki yaptıklarımızın geç-

mifli olarak tarihte yerini almalıdır.

S.S. Depo Ardiyeciler 
Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) ‹mar planlarından kaynaklanan problemler:

2.) Yürürlükteki 1/5000 planda yer alan hükümle-

re aykırı yapılaflmadan kaynaklanan sorunlar.

3.) OKSB Yönetimi tarafından Bakanlı¤a yollanan

1/1000 planların arazideki gerçek yapılaflmayı yansıtma-

sından do¤acak sorunlar.

4.) 4562 Sayılı OSB Yasasının yetersizli¤inden kay-

naklanan problemler.

a.)Yasanın daha çok yeni kurulacak OSB/

OKSB’leri düzenleyecek flekilde yapılmıfl olmasının ge-

tirdi¤i vizyon eksikli¤i. 

b.) Yasada yürürlü¤e girdi¤i Nisan 2000 tarihi-

ne kadar geçen 16 yılda ‹kitelli OKSB’nde gerçeklefltiri-

len ifllerin ve kazanılmıfl hakların tanınması/korunması

anlamında yeterli hüküm bulunmaması.

c.) Yasada, OKSB Yönetim yapısının Bölgede

mülkiyet sahibi olan tüzel ve gerçek kiflilerin temsil ve

mülkiyet haklarını kısıtlayıcı hükümler bulunması.

d.) Yasa hükmü gere¤i hazırlanıp yürürlü¤e

giren OSB yasası Uygulama Yönetmeli¤inde yer alan ba-

zı hükümlerin, yasa maddelerindeki sınırları aflan yetki

ve tanımlar içermesi.

5.) ‹kitelli OKSB Yönetiminin Yönetim anlayıflın-

dan kaynaklanan problemler

a.) Halihazır Müteflebbis Heyette, OKSB sınır-

ları içerisinde yer alan hiçbir mülkiyet sahibinin do¤ru-

dan temsil edilmemesinin yarattı¤ı sorunlar

b.) OKSB Yönetiminin, OKSB tüzel kiflili¤ini

bir Belediye bir Kaymakamlık gibi görme ve Bölgeyi bu

yaklaflımla yönetme iste¤inden do¤an sorunlar.

c.) OKSB Yönetiminin yapmakla görev ve yet-

kilendirdi¤i iflleri yapmak için tespit etti¤i ücretlerin Ko-

operatiflerin 4562 sayılı yasa çıkmadan önce sahip ol-

dukları muafiyetlerle sa¤lanan bedellerden fazla olması-

nın yarattı¤ı sorunlar.

Çözüm Önerileri

‹mar planları ile ilgili çözüm önerileri

a.) Mevcut yasalara göre ‹kitelli OKSB’sinde

1/5000 plana aykırı yapılaflmaları cezaya ba¤lamadan

yıkmadan ya da TBMM’den bir imar affı çıkarmadan ya-

sallafltırmak olası de¤ildir.

b.) Bile bile hakkından fazlasını elde etmek is-

teyen kifli ve kuruluflların fazla yapılaflmaları ‹kitelli’nin

genelini olumsuz etkileyecek durumda ise bu yapılar yı-

kılarak; de¤ilse para cezası ile cezalandırılmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, bu kifli ve kurulufllar tutum ve dav-

ranıflları ile hem Kamu düzenini hem de ‹kitelli’de yasa-

ya uygun yapılaflan kifli ve kuruluflları hiçe saymıfllardır.78
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4562 Sayılı Yasa’nın yetersizli¤inin yarattı¤ı

problemler için çözüm önerileri

a.)Yasa dört ayrı bölümde mütalaa edilmeli-

dir. Bu bölümler yeni kurulacak OSB’ler, kurulmufl olan

OSB’ler, yeni kurulacak OKSB’ler ve kurulmufl OKSB’le-

ri düzenleyecek hükümler taflımalıdır.

b.)Yasada kurucu müteflebbisler arasında ta-

nımlanan Valilik, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler

gibi kurum ve kuruluflların OSB veya OKSB içindeki var-

lıkları, OSB veya OKSB tüzel kiflili¤ini kazandıktan son-

ra, mecburi olmaktan çıkarılmalı ve iste¤e ba¤lı hale ge-

tirilmelidir.

c.) OSB veya OKSB’de taflınmaz alan gerçek

ve tüzel kiflilere, Müteflebbis Heyette ve sonrasında da

öngörülecek bir katılım rakamı sa¤landı¤ında geçilecek

Genel Kurullu sistemde do¤rudan ve bu defa sayı kısıt-

lamasına tabi olmadan temsil hakkı verilmelidir.

d.) Yasa’ya amacını gerçeklefltirdikten sonra

OSB veya OKSB’nin kendi yetkili kurullarının kararı ile,

kendilerini tasfiye etmelerini sa¤layacak hükümler kon-

malıdır.

e.) Yasa’da ve Uygulama Yönetmeli¤i’nde bü-

rokratik ifllemler azaltılmalıdır. Kontrol edip onaylaya-

nın sorumluluklarını a¤ırlafltırmak yerine, hazırlayıp

onaya yollayanın sorumluluklarını a¤ırlafltırıcı düzenle-

melere gidilmelidir. Böylece Ankara ile OSB veya

OKSB’ler arasında onama için kaybedilen zaman orta-

dan kalkacak ve Bakanlık plan denetlemek yerine arazi

denetleyip, kendisini kandıranı cezalandırarak Kamu

düzeninin gere¤ini yerine getirecektir. Bu sayede do¤-

ru plan yapanın onama ifllemi, eksik yapanlar yüzünden

gecikmemifl olacaktır.

f.) Mevcut Yasa ve Yönetmelikte yer alan, mü-

hür, para cezası, yıkım gibi konular, yeni yasada ciddiyet

ve önemi göz önüne alınarak düzenlemeli ve keyfiyete

yer vermeyecek hükümlere ba¤lanmalıdır. Yasanın çıka-

rılma amacının, bir OSB/OKSB bürokrasisi ve hegemon-

yası yaratmak de¤il, bu yörelerde yer sahibi olan ve ola-

cak insanların ça¤dafl, rahat ve huzurlu bir çalıflma orta-

mına  kavuflmaları oldu¤u her bir madde yazılırken göz

önünde tutulmalıdır.

‹kitelli OKSB Yönetiminden 

kaynaklanan problemler için çözüm önerileri

a.) Mevcut Yasa, yukarıda belirlenen yaklaflım-

larla düzenlenip yürürlü¤e girdikten sonra, hiçbir OSB

veya OKSB yönetimi keyfi yaklaflımlar için ortam bula-

mayacaktır. Bu nedenle yukarıdaki çözüm önerilerimiz

bu bölüm içinde yararlı olacaktır.

Çözüm Önerileri

1.) Sivil kurumların yöneticileri mutlaka seçimle

iflbaflına gelme anlayıflını benimsemelidirler. Yasa bofl-

luklarından yararlanarak bazı kiflilerin eski, bazılarının

da hali hazır unvanlarının gölgesinde onların abalarının

altından kendi sopalarını gösterenlerin, uzun süreler

yönetim koltuklarında kalabildikleri maalesef acı bir

Türkiye gerçe¤idir. Ama ondan daha acı bir Türkiye ger-

çe¤i de, bu flekilde yönetime yamananların baflarısızlık-

ları ve verdikleri zararlardır.

2.) OSB ve OKSB’ler, üretim ve istihdam yarat-

mak üzere düflünülmüfl sivil giriflimlerdir. Buralarda bü-

rokrasi ve unvan yaratacak yaklaflımlara yer verilmeme-

si özenle korunacak bir ilke olarak benimsenmelidir.

DERSANKOOP Deri Mamülleri
Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi

Problemler ve Çözüm Önerileri

Bunlardan birincisi; Organize Sanayi Bölgesi

kanunundaki eksikliklerin giderilmesidir. Yasanın ön-

gördü¤ü yönetim biçimi, “demokratik teamüllerle” ba¤-

daflmamaktadır. Kamu temsilcilerine gere¤inden fazla

yer verilmesi, bu bölgenin asli unsurları olan kooperatif-

lere güvensizlik duyuldu¤unu göstermektedir. Koope-

ratiflerin kendi bindi¤i dalı kesmesi mümkün de¤ildir.

Bu nedenle, 4562 sayılı yasada, “bölgedeki kooperatifle-

rin daha fazla temsiline imkan sa¤layacak flekilde” de¤i-

fliklik yapılmalıdır. O.S.B. yönetiminde kooperatifler ye-

terince temsil edilemedi¤i için, Kooperatifler için haya-

ti önem taflıyan konular, sıradan bir konu gibi görüflüle-

bilmekte kararlar alınabilmektedir. Örne¤in, O.S.B. yö-

netimi; (kooperatifimize ait 22 dönüm arsa üzerinde

O.S.B. yönetim merkezi olarak) plan yaparken, “onayı-

mız” bir yana, görüflümüzü dahi almamıfltır. 79
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‹kinci konu: ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin

“makro ihtiyaçları”nın gözetilmemesidir. ‹kitelli Organi-

ze Sanayi Bölgesi, belli meslek gruplarına da¤ıtılmıfl,

“sanayi blokları” olarak düflünülmüfltür. Oysa konu, çok

boyutludur. Blokların infla edilmesiyle sorunlar bitme-

mekte, tam aksine bafllamaktadır. On binlerce iflyerinin,

alt yapı sorunları, bilinen sorunlarıdır. Bunun yanında,

örne¤in, bu kadar ifl kolunu bir araya toplayan bir pro-

jede, (sürekli bir) fuar alanı yer almamaktadır. Üretilen

mallar nerede teflhir edilecek ve tanıtımı yapılacaktır?!

‹stanbul’da yıl boyunca çeflitli fuar etkinlikleri düzenlen-

mekte ise de, düzenlenen fuarlar (gerek sürenin kısıtlı

olması, gerekse yüksek maliyeti nedeniyle) bu bölgenin

ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte de¤ildir. ‹kitelli

Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde daimi bir fuar alanı

gerekti¤i kanısındayız. Bölgeye yapılacak “daimi fuar

alanı”, bölgenin etkinli¤ini ve hareketlili¤ini de artıra-

caktır. 

Yine, on binlerce insanın yaflayaca¤ı böylesine bü-

yük bir projede, “sosyal projeler” yer almamaktadır. Ör-

ne¤in, çalıflan annelerin çocuklarını bırakabilece¤i bir

“krefl vs.” bulunmamaktadır. Bu kadar çalıflanın “konut

ihtiyacı “ da düflünülmemifltir. Projede, konut ihtiyacı

düflünülmedi¤i için, “okul” la ilgili bir açılımı da bulun-

mamaktadır. Bölge nüfusu, (flu anda bile) Anadolu’daki

bir çok flehirden daha büyük olmasına ra¤men,  (bölge-

nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir) “kütüp-

hane” yer almamaktadır. Özetle, bölgenin makro ihti-

yaçlarının ele alınması ve ivedilikle projelendirilmesi ge-

rekmektedir. 

Üçüncü konu da, ‹kitelli Organize Sanayi Bölge-

si’nin önemli bir bölümünün inflaat halinde olmasıdır.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin etkinli¤ini artıracak

en önemli unsur, projenin tamamının gerçekleflmesi ta-

mamlanmasıdır. Oysa bölge halen flantiye alanını andır-

maktadır. Geride kalan kooperatiflerin sorunlarıyla kim-

se ilgilenmemektedir. Örne¤in kooperatifimiz, projenin

ancak yarısını tamamlayabilmifltir. Mevcut yapılar, Ko-

operatifimiz ortaklarının ihtiyaçlarını karflılamamakta,

çok yetersiz kalmaktadır. Projenin di¤er yarısının ta-

mamlanabilmesi için, (uzun vadeli, düflük faizli) “mali

kayna¤a/krediye” ihtiyacımız bulunmaktadır. ‹nflaatları-

nı tamamlayamayan kooperatiflere sa¤lanacak mali kay-

nak, kesinlikle bofla gitmeyecek, bölgenin tamamının

faaliyete geçmesiyle, süresinden çok önce (fazlasıyla)

ülke ekonomisine dönecektir. ‹kitelli Organize Sanayi

Bölgesi’ndeki Kooperatiflerin, kendi sorunlarıyla bafl

bafla kalması, bölgenin kendi kaderine terk edildi¤inin

de en somut göstergesidir.

S.S. Perflembe Pazarı-Kasımpafla 
Demirciler KSSYK DES Sanayi
Sitesi

Sorunlar

1.) Kooperatiflerin sanayi bölgelerindeki konumu.

2.) Org. San. Böl. tapu, ruhsat, ÇED raporları vs.

3.) Pahalı altyapı ve enerji maliyetlerinin getirdi¤i

yükler.

4.) Pahalı finansman giderlerinin maliyetlere etkisi.

5.) Bölgelere ulaflım girifl ve çıkıfllarının maliyetle-

re etkisi.

Çözüm Önerileri

1.) Mevcut yasanın ilgili maddelerinin ve yönet-

meli¤in tadili Mevcut yasanın ilgili maddelerinin de¤iflti-

rilmesi Hükümetin mevcut yasadaki eksikli¤i gidermeli-

dir.

3.) Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Birli¤i, Oda-

lar ve Hükümet Karayolları, belediyeler ve bakanlıklarca

çözülmeli.

Deri Mamulleri Küçük 
Sanayi Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) Yapılan yerler küçük oldu¤u için satma da ki-

raya verme de zor oluyor.

2.) Özellikle Gedikpafla-Eminönü için küçük es-

naf imalatçılar kaldırılmalı ve ‹kitelli’ye gönderilmeli.

3.) Mutlaka Bakanlık Valili¤e yazı yazmalı flehir

içinden belediyeler vasıtasıyla çıkarılmalı, ruhsat veril-

memeli.

4.) Organize sanayide ifl yapan iflverenlere vergi

muafiyeti getirmeli.

5.) Çalıflan müesseselerde sigorta indirimi olmalı.



Çözüm Önerileri

1.) Kesinkes hazır olan kooperatifler için flehir

içindeki imalatçılar yerlerine gönderilsin.

2.) Bakanlık kesinlikle Valilere yazı yazsın. fiehir

içinde imalatçı olmamalı.

3.) Deri mamulleri imalatçıları mutlaka yerlerine

gelmeli.

4.) Raylı sistem metro mutlaka olmalı.

5.) Do¤algaz ve su (‹SK‹ suyu) ba¤lanmalı.

S.S. ‹stanbul Do¤u Küçük 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) Sanayide kullanılan elektri¤in birim fiyatının

maliyeti olumsuz etkilemesi.

2.) Trafo ve hatların bakımsızlı¤ı nedeni ile oluflan

sık sık elektri¤in kesilmesi.

3.) Elektrik kesintileri nedeniyle hassas makine-

lerde oluflan zarar.

4.) Sık sık arttırılan su bedellerinin sanayide kulla-

nılan su maliyetini arttırması.

5.) Meslek okullarının tanıtımı iyi yapılamadı¤ı

için ö¤renci sayısı düflük.

6.) Sanayicilerin kalifiye eleman bulamaması.

Çözüm Önerileri

1.) Trafo ve hatların bakımlarının yapılması ve sık

sık elektrik kesintisine engel olmak.

2.) Kaçak elektri¤e engel olup birim fiyatların dü-

flürülmesi.

3.) E¤itimin duyurulması, ö¤renci kapasitesinin

arttırılması.

ESOT Sanayi Sitesi

Sorunlar

1.) ‹SK‹’yle yaflanan problemler.

2.) ‹GDAfi’la yaflanan problemler.

3.) Güvenlik sorunu.

4.) Ulaflım sorunu.

S.S. Evren Küçük Oto 
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1. Sanayi Sitemizin Tam ortasından geçerek ikiye

bölen TEM oto yolundan sitemize girifl mümkün olma-

maktadır. Ancak,5 km fazladan yol kat edip giflelerde

para ödendi¤i taktirde Sanayi Sitemize girifl mümkün

olmaktadır. Bu da Sanayi sitemizin geliflmesini olumsuz

yönde etkilemektedir.

2. Sık elektrik kesintileri.

3. BA⁄KUR, SSK, Emlak, Çevre, Stopaj, KDV, Ge-

lir Vergisi, Geçici Vergi vd. kesilen vergilerin yüzde

oranlarının  ve elektrik fiyatlarının yüksek olması.

4. Hazinenin hissesi bulunması nedeniyle

OSB’lerdeki iflyerleri ruhsatlarını alamamaktadırlar.

5. Yollarımızın olmaması, Çöplerimizin toplanma-

ması.

6. Bölgemizin alt kısmındaki Haramidere, kıfl

mevsiminde aflırı ya¤ıfl aldı¤ından erozyona sebebiyet

vermektedir. Bu ise muhtemel bir depremde ciddi so-

runları beraberinde getirecektir.

Çözüm Önerileri

1. Sanayi Sitemizin ortasından geçen yoldan, site-

mize girifl çıkıfl verilmelidir.

2. Trafolarda gerekli tamir bakım ifllemleri aksatıl-

madan yapılmalı ve makinalarımızda arızalara sebep

olan, süreklili¤i engelleyen Elektrik Kesintilerine son

verilmelidir.

3. Sanayi ve sanayiciyi teflvik etme ba¤lamında,

BA⁄KUR, SSK, Emlak, Çevre, Stopaj, KDV, Gelir Vergi-

si, Geçici Vergi ve di¤er vergilerde oranlar düflürülmeli-

dir.

4. Arsa de¤erlerimiz rayiç bedellerine uygun ola-

rak belirlenmeli ve hak sahiplerine satılmalıdır.

5. Haramidere deresinin acilen  ıslahı gerekmek-

tedir.
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S.S. Galvanoteknik Sanayi Sitesi
Sorunlar

1.) Enerji ve ana girdikleri yüksek fiyatlar.

2.) Ulaflım sorunu.

3.) Haksız rekabet koflulları.

4.) Kredi deste¤i yetersizli¤i.

5.) Tanıtım-‹letiflim sorunu.

Çözüm Önerileri

1.) Çevre ve insan sa¤lı¤ına yapılan yatırımların,

yatırım teflvikine alınması.

2.) Toplu ulaflım çok acil tesis edilmeli.

3.) Üretim ve Çalıflma standardının oluflturularak

haksız rekabetin önlenmesi.

4.) Uzun vadeli düflük faizli yaygın kredi oluflturul-

ması.

5.) KOB‹’lerin tanıtımının organize edilmesi.

G‹Y‹MKENT (S. S. ‹stanbul 
Giyimkent ‹malat ve Satıcıları
‹flyeri Yapı Kooperatifi)

Acil Çözüm Bekleyen Problemler

1-Genel Nitelikli: 

Yönetim Planı;

Kat mülkiyeti kanunu mevcut haliyle parsel esaslı-

dır. Birden fazla parsel üzerinde kurulmufl olan siteler

için kat mülkiyeti kanununa isnat eden bir yönetim pla-

nı yapmak mümkün de¤ildir. Böylesi yapılarda yönetim

planı ancak sözleflme esaslı yapılabilmektedir. Bu da yö-

netim planını güçsüz kılmaktadır. Bu itibarla birden faz-

la parsel üzerinde yerleflik sitenin ihtiyaçlarını karflılaya-

cak kanuni bir düzenleme gerekmektedir.

2-Özel Nitelikli: 

Anayol Ba¤lantısı;

Türkiye’nin en büyük sektörel uydu kenti niteli-

¤indeki sitemiz, maalesef tek istikametten otoyol ba¤-

lantısına sahiptir. Yıllar boyu yerel yönetimler ve ilgili

devlet kuruluflları nezdindeki giriflimlerimiz maalesef

konuyu olumlu bir noktaya getirememifltir. Tüm infla

sürecinde bize hizmet getirmekle yükümlü kurum ve

kurulufllara (elbette bu hizmetlerin karflılı¤ı olması ge-

reken) her türlü vergi ve harcı eksiksiz ödeyerek tüm

mükellefiyetlerini yerine getiren kooperatifimiz, maale-

sef çözüm bulması gereken bu kurumlara iletti¤i kendi

gelifltirdi¤i çözümlerin de kısır de¤erlendirmelere mu-

hatap oldu¤unu müflahede etmifltir.  

Çözüm Önerileri

1.) Bürokrasinin çözüme dönük yaklaflım göster-

mesi.

2.) Üye intikali cazip hale getirilerek, üyelerin ifl-

yerlerine intikali sonuçlandırılmalıdır.

3.) Yeni yerleflim yerinin cazibesinin artırıcı ted-

birlerle birlikte mevcut sıkıflık piyasalardan toptan tica-

retin uydu¤u ticaret sitelerine yönelimini hızlandıracak

düzenlemelerin yapılması.

4.) Ulaflım, do¤algaz, su, elektrik vb. kamu hiz-

metleri geciktirilmeden bölge esnafının istifadesine su-

nulmalıdır.

5.) Kat Mülkiyeti Kanunu de¤ifltirilerek,  birden

fazla parsel de yerleflik siteler için yönetim planı ancak

sözleflme esaslı yapılabilmektedir. Bu durum planları

güçsüz kılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununda bu ihtiya-

cı giderecek de¤ifliklik yapılmalıdır.
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HASEYAD Sanayi Sitesi
Sorunlar

1.) ‹SK‹’yle yaflanan problemler.

2.) Toplu Taflıma sorunu.

3.) Do¤algaz sorunu.

4.) ‹tfaiye ile yafladı¤ımız sorunlar.

5.) Güvenlik sorunu.

6.) Hastane ihtiyacı.

Çözüm Önerileri

Bürokratik ifllemlerin hızlandırılması, sorunlarımı-

zın çözülmesini sa¤layacaktır.

S.S. Isıtma-So¤utma
Havalandırma Sanayi Sitesi
Sanayi sitesinin yapımı ve iflletmeye açılması saf-

hasında birçok zorluklarla karflılaflılmaktadır. Bu zorluk-

lar bir kısım kurumlardan, bir kısmı da mevzuattan kay-

naklanmaktadır.

Kurumlardan kaynaklanan ve 

ISISO’nun yafladı¤ı sorunlar

Sitenin kurulufl aflamasında bölge, çeflitli zaman-

larda sekiz belediye de¤ifltirmifltir (10 yıl içinde) ve her

belediye tanımsızlıklar ve yeni tanımlamalar nedeniyle

inflaat izin ve yapılanma sırasında sorun yaflanmıfltır.

Devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk

büyük sorunlara yol açmıfltır. Karayollarının çalıflmaları,

askeri koruma bölgeleri, belediye çevre yolları yapım sı-

rasındaki çalkantılar ve proje de¤ifliklikleri, var olan ka-

dastro yollarının kapatılmasına ve tek yol olmasına se-

bep olmufltur.

Halen 172.200 m_ arazi üzerinde kurulmufl olan

ISISO, 9 yıldır faaliyetine devam etmekte olup hala yasal

bir yola sahip de¤ildir. Eski yasal olan yol belediye tara-

fından iptal edilmifl olup, yeni yol ise yasal yol haline ge-

tirilmemifltir. Fiilen kullandı¤ımız yol askeri arazi içeri-

sinden kısmen geçmesi sebebiyle, iki-üç defa kapatılma-

sı ile karflı karflıya gelinmifl olup çeflitli görüflmeler neti-

cesiyle geçici olarak yol kullanıma açılmıfltır. Hala bu

büyük problem hallolmamıfltır ve u¤raflmaktayız.

Site içerisindeki yollar ve di¤er bofl alanlar beledi-

yeye terk edildi¤i için e¤er bu bofl alanlara kooperatifin

ihtiyacı olması halinde kendi malımız olan alanları tek-

rar para ödeyerek almak durumunda kalıyoruz.

Yerel yönetimlerin vermesi gerekli hizmetler yer-

leflim yerlerine verilmesine ra¤men sanayi sitesine veril-

miyor. (Çevre temizlik, su ve kanalizasyon, do¤algaz

vs.) Ülke ekonomisine can veren bu sitelere öncelik ve-

rilmesi gereklidir. Buralar iflyeridir; kendi ihtiyaçlarını

kendileri karflılasın politikası geçerlidir.

Sitenin bulundu¤u bölgede kıfl mevsiminde sık

sık elektrik kesilmekte ve üyelerimizin birço¤u ifl yapa-

maz durumda kalmaktadır.

Telefon ve internet iletifliminde problemler yaflan-

maktadır. Bilhassa internet ulaflım sisteminde büyük

problem yaflanmaktadır. Acilen ADSL sistemi kurulmalı-

dır.

Sitemizde kullanılan suyu kendimiz temin etmek-

teyiz ve atık su parası ‹SK‹’ye ödeme durumunda kal-

maktayız. ‹SK‹’nin sitemiz iflyerlerinde düzenli su ver-

mesi için su tesisat sistemi yapıp su vermelidir.

Sitemiz için ısıtma problemleri ve di¤er enerji ih-

tiyacı için do¤algaz ihtiyacı vardır. Çözümlenmesi ge-

rekmektedir.

Bu zorlukların mevzuattan kaynaklananları

flöyledir: Halihazırda mevzuata göre, ticari flirketler ko-

operatiflere ortak olamamaktadırlar. Bu mahsurun orta-

dan kaldırılması için 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-

nu’nun 1. ve 9. maddeleri ile buna ba¤lı olarak 1163 sa-

yılı Kooperatifler 88. maddesine göre Sanayi ve Ticaret

Bakanlı¤ı tarafından hazırlanan tip ana sözleflmede tica-

ret flirketlerinin Kooperatiflere ortak olmasına engel

teflkil eden hükümler de¤ifltirilmelidir.

Bu husus özellikle “küçük sanayi sitesi” ve “toplu

iflyeri yapı Kooperatifleri” gibi küçük iflletmelerin yo¤un

olarak faaliyet gösterdi¤i yerlerde ifllerinin büyümesini

ve verimli çalıflmasını engellemektedir.

Bu nedenle, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın 1.

ve 9. maddelerinde yer alan hükmün de¤ifltirilmesinde

önemli ölçüde yarar olaca¤ı düflünülmektedir.

‹kinci genel kurul toplantısında - toplantı

nisabının aranmaması: Yapı kooperatiflerinde genel

kurulun yapılması için _ oran toplantı nisabının bütün

toplantılarda aranması, ortak sayısı fazla olan Koopera-

tiflerde ço¤u zaman sa¤lanamadı¤ından sık sık toplantı

düzenlenmesi zaman ve masrafa neden olmaktadır. Bu 83
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nedenle iflletme kooperatifinde oldu¤u gibi birinci top-

lantıda _ toplantı ço¤unlu¤u sa¤lanamadı¤ı takdirde,

di¤er toplantılarda _ toplantı ço¤unlu¤u sa¤lanmadan

genel kurul yapılabilmelidir.

Genel kurula ça¤rıda sürenin uzun olması:

Genel kurullarda ça¤rının 32 gün önceden yapılmıfl ol-

ması flartı, uzun bir süre olması nedeniyle, daha az bir

süreye indirilmelidir.

Genel kurul gündemi ile birlikte bilançonun ve

gelir-gider farkı hesabının ortaklara gönderilmesinin zo-

runlu olması:

Kooperatiflere genel kurul gündemi ile birlikte bi-

lançonun ve gelir-gider farkı hesabının ortaklara gönde-

rilmesi zorunlu olmalıdır.

Sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin iflletme

aflamasında, ortak uygulamalı bir mevzuatın ol-

maması: ‹fl yeri yapı kooperatiflerinin iflletmeye açıl-

masından sonra birlikte ve bir bütün halinde yönetilme-

sini sa¤layacak ortak uygulamalı bir mevzuata kavufltu-

rulmalıdır.

Birden çok parsel üzerinde yapılaflan sanayi sitele-

rinde iflyerlerinin ferdileflip fesholmasından sonra, 634

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre parsel bazında yö-

netilmesi hem sitenin bölünmesini hem de mevzuatın

yetersizli¤i nedeniyle hizmetlerin aksamasına neden ol-

maktadır.

‹flletme kooperatifine dönüflmesi ço¤u zaman

mümkün olamamaktadır. Bu nedenle iflyeri kooperatif-

lerinin ve özellikle sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin ifl-

letmeye açılmasından sonra birlik ve bir bütün halinde

yönetilmesi, hizmetlerin etkin olarak götürülmesini sa¤-

layan bir mevzuata kavuflturulması gerekmektedir.

Daha çok inflaatın gerçekleflmesinden sonra orta-

ya çıkan mevzuat sorunlarının yeni bir iflletme ana söz-

leflmesi ya da Kat Mülkiyeti Yasası’na eklenecek yeni bir

bölümle düzenlenmesinin yararı büyük olacaktır. fiu an-

da iflletmeye açılan Toplu iflyeri ya da Sanayi Sitesi Yapı

Kooperatiflerinin yönetim mevzuatında bir birli¤in ol-

madı¤ı ve de¤iflik uygulamalar yapıldı¤ı gözlenmekte-

dir. Bu nedenle ortak uygulamalı bir mevzuat getirilme-

sinin yararı büyük olacaktır.

Sonuç olarak: Küçük sanayi siteleri ve OSB’lerin

sorunlarını çözecek tek bir tanım getirecek kurulufl, in-

flaat, tapulama, iflletme aflamalarını takip edecek tek bir

merkezi yapının kanun ve yönetmelikle yetkilendirilme-

si gereklidir.

‹STOÇ Ticaret Merkezi
Sorunlar

1) Di¤er ilçelerle mukayese edildi¤inde, ba¤lı bu-

lundu¤umuz Ba¤cılar Belediyesi tarafından Emlak Ver-

gisi rayiç bedellerinin çok fazla arttırılması.

2) Ulaflım Problemleri.

3) ‹STOÇ Ticaret Merkezine METRO istasyonu ku-

rulması.

4) TEM yolu Edirne istikametine çıkıflın olmama-

sı.

5) Yapımına devam edilen ‹STOÇ Oto Market si-

tesine TEM Yolu- Aksaray istikametinden Mahmutbey

çıkıflı yan yoldan girifl konulmalıdır.

6) Sultançiftli¤i-Mahmutbey yol güzergahı üzerin-

de 12 nolu girifl kapımızın önündeki dönüfl adasının, as-

keriyeden terk ifllemlerinin yapılarak imar planındaki

boyutlarına uygun olması.

7) ‹kitelli-Baflakflehir ba¤lantı köprüsünün ıslahı.

8) ‹STOÇ Ticaret Merkezine ulaflım ile ilgili yön-

lendirme levhalarının konması.

9) Mahmutbey köprüsü sonrası Sultançiftli¤i-Mah-

mutbey yol güzergahı altından alt geçit yapılarak, TEM

Ankara istikameti yan yoluna ba¤lanarak trafik sıkıflıklı-

¤ının giderilmesi.

Çevre Temizli¤i: Ticaret Merkezimizi de etkile-

yen Beton ve Asfalt santrallerinin kaldırılması.

Çözüm Önerileri: Bakanlar Kurulu’nun

07.03.2002 tarih 4746 sayılı Emlak Vergisi de¤ifliklik ya-

sasındaki itiraz süresinin uzatılması Bakanlar Kuru-

lu’nun, Büyükflehir Belediye sınırlarında kalan ilçelerde-

ki 2 kat ödeme kararının iptali.
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KADOSAN Oto Sanayi Sitesi

Sorunlar

1- ULAfiIM : Dudullu Organize Sanayi Bölgesi sı-

nırları içinde yer almamıza ra¤men, toplu taflıma araçla-

rının sitemiz içinden ve yakınından geçmemesi nede-

niyle esnaf ve sanatkarlarımız, iflçilerimiz, müflterileri-

miz sitemize gelirken ve giderken ma¤dur olmaktadır-

lar. Ayrıca ulaflım zorlu¤u nedeniyle iflçi çalıfltırmakta es-

nafımız zorlanmaktadır.

2- YÖNLEND‹RME TABELALARI: Ana cadde-

lerden uzak olmamız ve bölgemizdeki kavflaklarda mev-

cut yönlendirme tabelalarında sitemizin yer almayıflı

araç sahiplerinin sitemizi bulmakta zorlandıkları gibi, si-

temizdeki esnaf ve sanatkarlarımızın da ifl kayıpları her

geçen gün artmakta ve ma¤dur olmaktadırlar. Durum

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Trafik ‹flleri Müdürlü-

¤ü’ne bildirilmesine ra¤men ilgisiz kalınmıfl ve düzeltil-

memifltir.

3- BANKA fiUBES‹: Sitemizde ihtiyaç duyulma-

sına ra¤men bir banka flubesinin olmaması sitemizdeki

408 iflletmenin ve müflterilerinin bankacılık hizmetleri

için 2 km mesafedeki ‹MES’e gitmek zorunda olmaları,

sitemizde büyük sıkıntılara sebep olmaktadır.

4- fiEH‹R ‹Ç‹NDEK‹ SERV‹SLER: Oto sanatkar-

larının yo¤un olarak çalıfltı¤ı oto sanayi sitelerinin flehir

merkezinden uzak yerlerde olması , aynı iflleri yapan

oto plaza ve bu plazalara ba¤lı yetkili servislerin ise fle-

hir merkezlerinde çalıflmalarına müsaade edilmesi, bu

nedenle rekabet ortamı flehir merkezlerine yakın yerler-

deki yetkili ve özel servisler lehine geliflmifltir.

5- ARAÇ MUAYENE ‹STASYONLARI : Araçla-

rın fenni muayene istasyonları ve arızalı araçların ona-

rımlarını yapan oto sanatkarlarının ayrı bölgelerde ol-

ması, ayrıca OSB bünyesindeki yetkili servislere muaye-

ne yetkisi verilmemesi, araç muayene istasyonlarının ni-

telikli bölge diye tanımlanan OSB bünyesindeki oto sa-

nayi sitelerinde yapılmaması iflsizli¤e etkili olmaktadır.

Çözüm Önerileri

1. ULAfiIM: Sitemize 1 km uzaklıktaki Dudullu

1.Esenflehir’e giden toplu taflıma araçlarının bir kısmı-

nın güzergahı de¤ifltirilerek KADOSAN Esnaf ve Sanat-

karlarının da faydalanabilece¤i flekilde yeniden düzenle-

nir veya belli merkezlerden Dudullu OSB bölgesine KA-

DOSAN’ı da kapsayacak flekilde otobüs seferleri tahsis

edilerek, KADOSAN’da çalıflan binlerce esnaf ve sanat-

karlarımızın ulaflım sorunu halledilmifl olur. ‹ETT yetki-

lileri son durak için yer talep ederlerse bu taleplerini

KADOSAN karflılayacaktır.

2. YÖNLEND‹RME TABELALARI: Kayıflda¤ı

caddesi, Natoyolu, Dudullu merkez, Barajyolu kavflakla-

rına koyulacak 9 adet KADOSAN Oto Sanayi Sitesi yön-

lendirme tabelaları her cins motorlu taflıtlara lojistik

destek sa¤layan sitemizdeki oto sanatkarlarının ifllerini

arttıraca¤ı gibi, araç sahiplerinin de sitemizi rahatça bul-

maları sa¤lanmıfl olacaktır.

3. BANKA fiUBES‹: Sitemizdeki 408 iflletmenin

her türlü bankacılık hizmetlerini karflılayabilecek bir

banka flubesine ihtiyacımız vardır. Bankaya verilecek iki

adet yerimiz mevcuttur. Banka flubesinin KADOSAN’da

hizmete girmesiyle 408 iflletme ‹MES’e gitmekten kur-

tulacak, zaman kayıpları önlenecek, bu konudaki talep-

leri karflılanmıfl ve ma¤duriyetleri önlenmifl olacaktır.

4. fiEH‹R ‹Ç‹NDEK‹ SERV‹SLER: Dudullu OSB

sınırları içinde olmamıza, sitemizdeki ifl yerlerimiz ve

mevcut yapılanmamız TSE standartlarında olmasına ra¤-

men yetkili servisler flehir merkezlerinde çalıflmayı ter-

cih etmektedirler. TSE tarafından verilen hizmet yeterli-

lik belgesi flartnamesine Organize Sanayi Bölgesinde

yer alan oto sanayi sitelerinde olmaları flartı getirilmeli

ayrıca flehir merkezlerinde ve sokak aralarındaki yetkili

ve özel oto servislerinin çalıflmalarına müsaade edilme-

melidir.

5. ARAÇ MUAYENE ‹STASYONLARI: Motorlu

taflıtların fenni muayeneleri OSB bünyesindeki oto sa-

nayi sitelerinde, yer temin edilece¤i taktirde yapılması,

ayrıca OSB sınırları içinde faaliyet gösteren yetkili ser-

vislere de bu imkanın tanınması bölgemizde ve sitemiz-

deki oto sanatkarlarının ifllerini gelifltirebilecekleri gibi,

tercih edilen bölge olacaktır.

Oto Sanatkarlarının Sıkıntıları ve Ülke Eko-

nomisine Katkıları

1. Kara yollarımızı ve denizlerimizi kullanan mil-

yonlarca irili ufaklı motorlu taflıtlarımız ayrıca binlerce ifl

makinaları ve sanayide çeflitli amaçlarla kullanılan mo-

torlu makinalar bulunmaktadır. Modelleri ne kadar eski

olursa olsun yedek parçaları bulunmayan araçların dahi

her türlü yedek parçasını temin edip bakım ve onarım-

larını yaparak günümüzde dahi bu araçların çalıflmasını

temin ederek ülke ekonomisine büyük ölçülerde tasar-

ruf yapma imkanı sa¤layan, 85
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2. En çok trafik kazası yapan ülkelerden birisi ol-

mamıza ra¤men, kaza yapan araçların onarımlarını mü-

kemmel bir flekilde yaparak ekonomiye tekrar kazandı-

ran bu onarımlar sayesinde ülkemizde yedek parça sa-

nayisinin geliflmesine katkıda bulunan,

3.Ülkemizi yönetenlerin hiçbir katkısı olmadan

kendisini ve kendisinden sonra mesle¤i sürdürecek ye-

ni kuflaklar yetifltiren,

4. Katma de¤er yaratan, vergi veren, ülkemizdeki

iflçi istihdamına olumlu katkıda bulunan herhangi bir

nedenle okuyamamıfl gençleri meslek sahibi yaparak

topluma kazandıran, yurtdıflına uzman ustalar göndere-

rek ülkesine döviz kazandıran,

5. Ülkemizi yönetenlerin, bazı sektörlere sundu¤u

imkanlardan faydalanamayan, üstelik di¤er sivil toplum

örgütleri gibi hakkını aramak için tehditler savurmayan

ve sokaklara dökülmeyen, geçmiflte ve günümüzde

hakları yenmifl dahi olsa, devletine ve yasalarına saygılı

davranan oto sanatkarları bugün her zamankinden daha

çok ma¤dur durumdadırlar. Her gün iflyerini umutla

açarak ifl yapmaya u¤raflan bu insanlar evlerine ekmek

götüremez, kirasını, iflçi ücretlerini, vergisini, SSK prim-

lerini ödeyemez ve çocuklarını okutamaz duruma gel-

mifllerdir.

6. Oto sanatkarlarının yaflantımızdaki yeri olduk-

ça farklıdır. Sa¤lık için doktorlara muhtaç oldu¤umuz

kadar araçlarımız içinde oto sanatkarlarına muhtacız.

Kendilerinin ifl yapması halinde maddi kazançlarının ya-

nı sıra halkımızın ve ülkemizin ekonomisine faydaları

inkar edilemez.

7. Ülke genelinde bu toplulu¤un tamamı küçük

esnaf ve sanatkarlardır. Günümüze kadar ne meslek

odaları, ne birlikleri, ne de konfederasyonları esnaf ve

sanatkarlarla ilgilenmemifllerdir. Bu kuruluflların temel

amacı küçük esnaf ve sanatkarları korumak, kollamak,

ifllerini gelifltirmek için yardımcı olmak olmasına ra¤-

men bu topluluk için hiçbir fley yapılmamıfl, dün oldu-

¤u gibi bugünde kendi kaderlerine terkedilmifllerdir.

Maalesef meslek odaları bu toplulu¤u siyasi basamak

olarak kullanmıfllar ve kullanmaya da devam etmekte-

dirler. Bu meslek odalarının, birliklerin, konfederasyo-

nun yeniden yapılandırılmalarının zaman kaybetmeden

yapılması gerekti¤ine inanıyorum. Ayrıca Küçük Esnaf,

Sanatkar, KOB‹’lerle ilgilenecek bir bakanlı¤ın tesis edil-

mesi bu toplulu¤u mutlu edecektir.

Ka¤ıthane Sünnet Köprüsü 
Koop. Haliç San. Sit. T‹YK
Sorunlar

1.) Ulaflım Sorunları.

Çözüm Önerileri

Ek ‹ETT ve minibüs seferlerinin arttırılması.

S.S. ‹stanbul Kerestecileri 
K.S.S. Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) Sitemizin 1/1000 ve 1/5000’lik planları son de-

fa Büyükflehir ve Küçükçekmece Belediyesi tarafından

onanarak, askıya çıkıp kesinleflmesine ra¤men Sanayi ve

Ticaret Bakanlı¤ı, onaylanan planlara aykırı olarak tadi-

lat yapmıfl ve OSB’ye göndermifltir.

Çözüm Önerileri

1.) Sitemizin de bulundu¤u ‹kitelli OSB’de inflaat-

ların bir ço¤u bitmifltir. OSB yasasının birçok hükümle-

ri, bölgemizde ve özellikle sitemizde uygulanması sayı-

sız problemleri ortaya çıkarmakta, OSB ‹kitelli mütefleb-

bis kurulunun keyfi tutumu ve kararları bölgeye büyük

zararlar vermektedir.

2.) OSB yasası ve sistemi de¤ifltirilmelidir. Bu ko-

nuyla ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ımıza bir çok ge-

rekçeli baflvurumuz da bulunmaktadır.

4.) OSB yönetiminin hiçbir hakkı olmadı¤ı halde

yönetim aidatı adı altında almaya çalıfltı¤ı harçlar v.s.

kaldırılmalıdır.

KUYUMCUKENT

Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifleri Ve Sanayi

Sitelerinin Sorunları

Kısa adı KUYUMCUKENT olan kuruluflumuzun

hukuki statüsü, “Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi”dir. Ko-

operatifimiz, üst kuruluflumuz Sınırlı Sorumlu Küçük

Sanayi Siteleri Marmara Bölge Yapı Kooperatifleri Birli-

¤i’nin bir üyesidir. Kooperatif sorumlulu¤u altında KU-

YUMCUKENT’in inflaatına fiilen 1996 yılında bafllanmıfl-86
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tır ve inflaat devam etmektedir. Dünyanın en büyük al-

tın ve mücevherat sanayi ve ticaret merkezi olmaya ha-

zırlanan kompleksin 2004 yılı ortalarına do¤ru iflletme-

ye açılması planlanmaktadır. 

Afla¤ıda kooperatifin kuruluflu ve kompleksin fa-

aliyete geçifl öncesi yaflanan sorunlar de¤erlendirmeye

alınmaktadır. Her ne kadar hukuki statüsü farklı olsa da

KUYUMCUKENT, birçok yönü itibariyle sanayi siteleri

ile benzerlik göstermektedir. Dolayısıyla, sorunları da

sanayi siteleri ile ortak sorunlardır.

1 - Arsa temini, arsanın planlama ve projelendiril-

mesi, ihale dosyasının hazırlanması, müteahhit seçimi,

inflaat ruhsatı temini : Sınırlı Sorumlu ‹stanbul Kuyum-

cu Sanatkarları Toplu ‹flyeri Yapı 

Kooperatifi, küçük ölçekli kuyumcu esnafları tara-

fından 1988 yılında kurulmufl olmakla birlikte ancak

1995 yılında KUYUMCUKENT projesini kurmakta oldu-

¤u uygun araziye kavuflabilmifltir. Bir baflka deyiflle, 6 se-

neyi uygun arazi arafltırmakla geçirmifltir. Bu, büyük bir

sanayi tesisi ve birinci sınıf ticaret merkezinin  kurulabil-

mesi için ciddi bir zaman ve maddi kayıp anlamına gel-

mektedir. 

Bulunan arsanın planlanıp projelendirilmesi ve in-

flaatın ruhsata ba¤lanması konularının kısa vadede çö-

zümü, arsanın bulundu¤u bölgenin altyapısı ile do¤ru-

dan ilintilidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı’nın ve ilgili be-

lediyelerin küçük sanayi sitelerine altyapı konusunda

gösterdi¤i kolaylık ve imkanlardan toplu iflyeri yapı ko-

operatiflerinin de yeterince yararlanması gerekmekte-

dir.

KUYUMCUKENT’in fiilen inflaatı, ilk ihale sözlefl-

mesi do¤rultusunda, 1996 yılında bafllamıfl olmakla bir-

likte, müteahhit firma ile yaflanan anlaflmazlık nedeni ile

bir baflka firma ile yeni bir ihale sözleflmesi imzalamak

zorunda kalınmıfltır. Ülkemizde, Bayındırlık Bakanlı¤ı

birim fiyatları esaslarına göre ihale sistemi daha çok kul-

lanılmakla birlikte, yapılan arafltırmalar neticesinde KU-

YUMCUKENT için en uygun ihale tarzının “Anahtar Tes-

limi, Sabit Fiyat” oldu¤unda karar kılınmıfl ve ihale söz-

leflmesi buna göre imzalanmıfltır. ‹kinci müteahhit firma

ile inflaat ifl programına uygun olarak ilerlemektedir. 

Müteahhit seçiminde kooperatifin uzman bir da-

nıflman kadrosu olmadı¤ı takdirde, müteahhidin tecrü-

besi karflısında kooperatif yetersiz kalmaktadır. Bu so-

runa yol açmamak için kooperatifler bünyesinde uzman

bir danıflman kadrosunun oluflturulmasına ihtiyaç bu-

lunmaktadır. Bununla birlikte uzman kadro öncelikle

bir maliyet gerektirmektedir. Ne yazık ki bu sorunun

aflılamamasından dolayı sanayi sitelerinin yapılaflması sı-

rasında müteahhit ile anlaflmazlık yaflanmakta, inflaatın

sa¤lıklı bir biçimde tamamlanması uzun sürmektedir. 

Arsanın projelendirilmesi ve inflaat ruhsatının alın-

ması aflamalarında yo¤un bürokratik ifllemler söz konu-

su olmaktadır. ‹nflaat ruhsatını verecek belediyenin ko-

nuya olumlu yaklaflımı olmadı¤ı takdirde, ciddi sıkıntı

ve güçlükler yaflanmaktadır. Çevremizdeki sanayi sitele-

rine baktı¤ımızda ço¤u sitenin inflaatını yıllar önce ta-

mamlamıfl ve faaliyete geçmifl oldu¤u halde halen yapı

kullanma izin belgesi olmadı¤ı gibi inflaat ruhsatına da

sahip de¤ildir. 

Çözüm Önerileri

1- Toplu iflyeri yapı kooperatiflerinin gelifltirecek-

leri proje için uygun arsanın temini, arsanın planlanıp

projelendirilmesi, inflaatın ruhsata ba¤lanması sürecinin

kısaltılması için altyapı sorunları çözümlenmifl arsaların

üretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili anakent ve

ilçe belediyeleri kooperatiflere destek vermeli ve gerek-

li yönlendirmeyi zamanında yapabilmelidir.  

Toplu iflyeri yapı kooperatifleri, proje yapısına en

uygun ihale tarzını belirlemeleri ve ihale dosyalarını ha-

zırlamaları konusunda sa¤lıklı bir biçimde bilgilendiril-

meli ve desteklenmelidir. 

San. ve Tic. Bakanlı¤ı’nın ve ilgili belediyelerin kü- 87
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çük sanayi sitelerine altyapı konusunda verdi¤i her tür-

lü destek, gösterdi¤i kolaylık ve imkanlardan KUYUM-

CUKENT gibi toplu iflyeri yapı kooperatifleri de yararla-

nabilmelidir. 

2- Toplu iflyeri kooperatiflerine devlet des-

te¤i; teflvik ve kredi  temini: 2100’ün üzerinde ku-

yum imalat atölyesi, kuyum satıfl ve yan hizmet  ma¤a-

zaları ile sektördeki tüm fonksiyonları bir araya getire-

cek olan  KUYUMCUKENT, üretici, tüketici, toptancı,

perakendeci ve ihracatçıyı bir  çatı altında buluflturacak

entegre bir komplekstir. Böyle bir kompleksin  dünya-

da efli benzeri yoktur. Tamamlandı¤ında 750-800 mil-

yon dolar rayiç de¤ere ulaflaca¤ı tahmin edilen KUYUM-

CUKENT, sektörün yıllardır içinde bulundu¤u olumsuz

üretim koflullarına rakip teknolojik altyapı ile bünyesin-

de istihdam edece¤i yaklaflık “25-30 bin” çalıflanın veri-

mini yükseltmeyi hedeflemektedir.  Reel ekonomiyi

canlandırma ve iflsizlik sorununu çözümleme gibi ciddi

sorunlarla bo¤uflan devletimizin, 750 ton/yıl altın iflleme

kapasitesi ile ülke ekonomimize büyük kar sa¤layacak,

Avrupa’da kuyum üretiminde birinci sıradaki ‹talya’nın

ardından ikinci sırada bulunan ve birincili¤i hedefleyen

kuyum sektörümüzün merkezi olmaya hazırlanan bu

komplekse sa¤ladı¤ı destek, ne yazık ki, çok sınırlı kal-

maktadır. KUYUMCUKENT gibi toplu iflyeri kooperatif-

lerimizin ulusal boyutları aflacak nitelikteki projelerine

devletimizin, ilgili bakanlıkların deste¤i çok daha genifl

olması gerekir. Bu ba¤lamda, KUYUMCUKENT’in ülke

ekonomisine, turizme kazandıracakları ve örnek arıtma

tesisi ile çevreye duyarlı kurum kimli¤i çok iyi de¤erlen-

dirilmeli, etraflıca incelenmeli ve devlet teflvikleri

kompleksin her bir noktada ülkemize kazandıracakları-

na karflılık olarak belirlenmelidir. 150 milyon dolara mal

olan kompleksin bu bedeli özel bankalardan yüksek fa-

izli krediler yerine devletten düflük faizli, uzun vadeli

kredilerle karflılayamamıfl olması, henüz faaliyete geç-

memifl bir “inflaattan” trilyonlarca emlak vergisini ço-

¤unlu¤u küçük esnaf olan kooperatif ortaklarının cebin-

den karflılamak zorunda kalması, merkezi yönetimin,

devletimizin, belediyelerimizin ciddi planlama ve uygu-

lama yolunda yapmaları gereken çok fley oldu¤unun ti-

pik bir göstergesidir. 

3-Küçük sanayi sitelerinin ve organize sana-

yi bölgelerinin “cazibe merkezi” haline geleme-

mesi: ‹stanbul içindeki küçük sanayi sitelerinin ve or-

ganize sanayi bölgelerinin ‹stanbul ulaflımı sistemi için-

deki konumu, özel araçların, toplu taflıma araçlarının,

servis araçlarının ve ticari araçların rahatlıkla girifl çıkıfl

yapabilece¤i ulaflım hatlarına yakınlı¤ı, hem iflgücü aflı-

sından hem de pazar açısından hayati de¤er taflımakla

birlikte bu konuda hedeflenen baflarıya ulaflıldı¤ını her-

halde rahatlıkla söyleyemeyiz. Organize sanayi bölgele-

rinin planlamalarının gerçekçi ve do¤ru yapılmamıfl ol-

ması, kısa vadeli çözümlerle hareket edilmesi sonucun-

da hedeflenen verim alınamamaktadır. ‹stanbul Büyük-

flehir Belediyemizin mevcut master planında ‹stan-

bul’un gelecekte hangi kimli¤iyle bir dünya flehri olaca-

¤ı belirtilidir. E¤er ‹stanbul bir sanayi ve ticaret flehri

olacak ise bu do¤rultuda belediyelerce belirlenen tica-

ret ve sanayi bölgelerinin tüm altyapı, sosyal hizmetler,

konut, ulaflım, elektrik, su, haberleflme gibi temel  ihti-

yaçların tamamlanması ile birlikte faaliyete geçmesi ge-

rekir. Siteyi kurduktan sonra bu problemlerin çözümü

güçleflmektedir. Nitekim bugün ‹kitelli Organize Sanayi

Bölgesi’nin durumu herkesin malumudur.  

4-ÇED raporu temini: Sanayi sitelerinin ve top-

lu iflyeri kooperatiflerinin gelifltirdi¤i projelerin, çevreye

olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenme-

sinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çev-

reye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alı-

nacak önlemleri, seçilen yer ile teknoloji alternatifleri-

nin saptanarak de¤erlendirilmesinde ve projelerin uy-

gulanmasının ve denetlenmesinde sürdürülecek çalıfl-

maları kapsayan ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirme) ra-

porlarının temini için kooperatifler ile bilimsel kurum

ve kurulufllar, üniversiteler arasında esaslı bir dayanıfl-

ma ve iflbirli¤ine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dayanıflma

ve iflbirli¤inin kurulmasında, kooperatifler bünyesinde-

ki, yukarıda sözünü etti¤imiz uzman danıflman kadrosu-

na görev düflmektedir.

5-Üniversite-sanayi iflbirli¤i eksikli¤i: Ça¤ı-

mızda sanayi iflletmelerinin varlı¤ını sürdürebilmesi tek-

nolojiyi yakından izleyip altyapılarını buna uygun hale

getirmesi ve her alanda bilimselli¤i önde tutması ile

mümkün olabilmektedir. Küçük büyük esnaf temsilcile-

ri, bilim yuvaları olarak adlandırılan üniversitelerimizin

sanayiimize yapaca¤ı potansiyel katkılarından sonuna

kadar mutlaka yararlanma imkanına sahip olmalıdır. “‹fl-

letme sorunumu, arıtma sorunumu nasıl çözümleyebili-

rim?” diye kendi kendine soran iflverene, do¤ru yanıtı88
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yüksek sesle üniversitelerimiz verebilir. Ayrıca, her alan-

da taklitçili¤i bırakıp “özgün” olmanın yollarını bulmalı-

yız. Bu, özellikle geçimini imalat sanayiinden sa¤layan

iflveren olsun, esnaf olsun, iflçi olsun tüm çalıflanların

e¤itimli olması ile mümkündür. Burada üniversitelerin

deste¤i mutlaka olmalıdır. Üniversiteler ile diyalog daha

kooperatif aflamasında iken bafllamalıdır. Organize sa-

nayi siteleri üniversiteler için açıkçası birer deney orta-

mıdır. Gelece¤in mühendisleri, teknik uzmanlar, sana-

yiimize bilimsel katkı sa¤layacak gençlerimiz vb. bura-

larda uygulamalı e¤itim imkanına sahip olmalı, devlet

bu anlamda gerekli planlamayı üniversitelerle birlikte

gerçeklefltirebilmelidir.  

6-Sanayi sitesi ve toplu iflyeri kooperatifleri-

ne flirketlerin ortak olamaması: Mevcut mevzuata

göre ticari flirketler kooperatiflere ortak olamamakta-

dırlar. Bu engelin ortadan kaldırılması için 1163 sayılı

Kooperatifler Kanunu’nun 1. ve 9. maddeleri ile buna

ba¤lı olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 88.

maddesine göre Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı tarafından

hazırlanan tip ana sözleflmede ticaret flirketlerinin ko-

operatiflere ortak olmasına engel teflkil eden hükümler

de¤ifltirilmelidir. Bu husus, özellikle “küçük sanayi site-

si” ve “toplu iflyeri yapı kooperatifleri” gibi küçük ifllet-

melerin yo¤un olarak faaliyet gösterdi¤i yerlerde iflyer-

lerinin büyümesini ve verimli çalıflmasını engellemekte-

dir. Bu nedenle 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın 1. ve

9. maddelerinde yer alan hükmün bu do¤rultuda de¤ifl-

tirilmesinde önemli yarar olacaktır.

7-Sanayi sitesi yapı kooperatifleri ile toplu iflyeri

yapı kooperatiflerinin iflletme aflamasında ortak uygula-

malı bir mevzuatının olmaması :‹flyeri yapı kooperatifle-

rinin iflletmeye açılmasından sonra birlikte ve bir bütün

halinde yönetilmesini sa¤layacak ortak uygulamalı bir

mevzuata kavuflturulmalıdır.  Ortak uygulamalı mevzuat,

verilecek hizmetin etkinli¤ini ve kalitesini artıracaktır.

Birden çok parsel üzerinde yapılaflan sanayi sitele-

rinde iflyerlerinin ferdileflip fesholmasından sonra, 634

sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre parsel bazında yö-

netilmesi hem sitenin bölünmesini hem de mevzuatın

yetersizli¤i nedeniyle hizmetlerin aksamasına neden ol-

maktadır.

‹flletme kooperatifine dönüflüm ço¤u zaman

mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, iflyeri

kooperatiflerinin ve özellikle sanayi sitesi yapı ko-

operatiflerinin iflletmeye açılmasından sonra birlik ve

bütün halinde yönetilmesi, hizmetlerin etkin olarak gö-

rülmesini sa¤layan bir mevzuata kavuflturulması gerek-

mektedir.

Daha çok inflaatın gerçekleflmesinden sonra orta-

ya çıkan mevzuat sorunlarının yeni bir iflletme ana söz-

leflmesi ya da Kat Mülkiyeti Yasası’na eklenecek yeni bir

bölümle düzenlenmesinin yararı büyük olacaktır. fiu 

anda iflletmeye açılan toplu iflyeri ya da sanayi sitesi ya-

pı kooperatiflerinin yönetim mevzuatında bir birli¤in ol-

madı¤ı ve de¤iflik uygulamalar yapıldı¤ı gözlemlenmek-

tedir. Bu nedenle ortak uygulamalı bir mevzuat getiril-

mesinin yararı büyük olacaktır. 

8-E¤itimli ve nitelikli insan gücü açı¤ı: Sana-

yi sitelerindeki ve toplu iflyeri kooperatiflerinin gelifltir-

di¤i iflyerlerinde tüm faaliyetlerin verimli olabilmesi ve

sa¤lıklı yürütülebilmesi nitelikli personelin istihdam

edilmesine ba¤lıdır. Ülke ekonomisine kar sa¤layabil-

menin, acımasız rekabet ortamında ayakta durabilme-

nin yolu öncelikle “insana yatırım” dan geçmektedir. Bu

nedenle küçük sanayi sitelerinde, organize sanayi böl-

gelerinde, toplu iflyeri kooperatiflerinin projelerinde

muhakkak meslek liseleri ve çıraklık okullarının mo-

dern ça¤ın gereksinimlerine yanıt verecek her türlü do-

nanıma sahip altyapı ile açılmasına özen gösterilmeli,

devlet konu ile ilgili gerekli katkıyı sa¤lamalı, yeterli bir

bütçe oluflturmalıdır. Üniversitelerin konu üzerindeki

hassasiyetleri büyük önem taflımaktadır. Özellikle mo-

dern e¤itim modellerinin gelifltirilmesi ve bu modelle-

rin baflarısının sınanması açısından organize sanayi böl-

geleri ve küçük sanayi siteleri üniversitelerimiz için bi-

rer uygulama laboratuarı niteli¤indedir. 

S.S. Marmara Küçük San. 
Sit. Yapı Koop.Birli¤i

Sanayi Sitelerinin Sorunları ve Taleplerimiz

‹flyeri yapı Kooperatifleri ve Organize Küçük Sana-

yi Siteleri bakımından sorunlarımızı ve taleplerimizi tak-

dirlerinize sunuyoruz. Sorunlarımızın taleplerimize uy-

gun flekilde çözümlenmesi halinde on binlerce insanı-

mıza yardımcı olunacak iflyerlerine kavuflma imkanı bu-

lacaklardır. 89
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1-‹mar Affı: ‹flyeri yapı Kooperatiflerince ve orga-

nize küçük sanayi sitelerinde bir çok il ve ilçemizde in-

fla edilen ve edilmeye devam olunan sanayi sitesi ko-

operatiflerinin ve bu sitelerin sosyal donatı alanları için

elde olmayan nedenlerden ötürü az da olsa plana aykı-

rılıklar yüzünden iskan ve ba¤ımsız bölüm tapusu alına-

mamaktadır. Böyle ufak plan aykırılıkları Kooperatifler-

den çok de¤iflen belediye yönetimlerinin farklı anlayı-

flıyla yeni 1/5000’lik yapmasından ve zaman içerisinde

küçük sanayi sitelerinde sosyal donatı alanları bakımın-

dan duyulan ihtiyaçlardan kaynaklanmıfltır. ‹kitelli Orga-

nize Sanayi Bölgesi’nde Sanayi ve Ticaret Bakanlı¤ı’nın

1996 tarihli anakent belediyesi 1/5000’lik imar planına

dayalı olarak yaptı¤ı ve 01.02.2003 tarihinde yürürlü¤e

giren yeni imar planlarına göre bazı Kooperatiflerin in-

flaatları 1986 tarihli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli planlara

göre bitmifl olmasına ra¤men yeni plana uyum nokta-

sında sorunları vardır. Bu sorunların halli bakımından

Organze Sanayi Bölgesi Baflkanlı¤ı’nın revize imar planı

veya 1/5000 ölçekli Nazım imar planı teklifinin bakanlık-

ça de¤erlendirilerek Kooperatiflerin ma¤duriyetlerinin

önlenmesi,

Konutlara imar affı düflünülürken bir çok il ve ilçe-

de infla edilen ve edilemeye devam olunan sanayi sitesi

inflaatlarında ilgili belediyelerle imar mevzuatı, Harç ve

Belediye gelirleri bakımından ciddi sorunlar bulunmak-

tadır. Bu sorunların temelinden halli için genifl kapsam-

lı ve özellikle küçük sanayi sitelerinin de imar affı husu-

sunun de¤erlendirilmesi, 

Ayrıca bir çok il ve ilçede infla edilen ve edilmeye

devam olunan sanayi sitesi inflaatlarında, ilgili belediye-

lerle imar mevzuatı, harç ve belediye gelirleri bakımın-

dan ciddi sorunlar vardır. Bu sorunların temelinden hal-

li için genifl kapsamlı bir imar affı yapılması hususunun

de¤erlendirilmesi, 

2-Katma De¤er Vergisi: Konut Kooperatiflerin-

de Katma De¤er Vergisi oranı (150m2’ye kadar) %1’dir.

‹flyerlerinde ise %18. Kooperatifler, imkanları zaruri ih-

tiyaçlarını dahi kısarak ödeme yapan ortaklardan, iflyeri

inflaatı için %18 KDV almak zorundadır. Bu yüzden infla-

at süresi oldukça uzun bir zamana yayılmakta, çok sayı-

da kooperatif orta¤ı ödeyememe nedeniyle ortaklıktan

çıkmak ya da çıkarılmak durumuna düflmektedir. Az ge-

lirli insanların iflyeri sahibi olma hayalini sona erdiren

%18 oranındaki KDV, sonuç olarak üretimi düflürmekte

ülke ekonomisinin geliflmesinde engelleyici etken ol-

maktadır. Belirtti¤imiz nedenlerle, kooperatiflerce yap-

tırılan iflyeri inflaatlarından KDV alınmamasını, alınacak-

sa da konutlarda oldu¤u gibi %1 oranını aflmamasını ta-

lep ediyoruz. 

3-Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleflme:

Kooperatifler kanunu ile, küçük sanayi sitesi ve toplu ifl-

yeri yapı kooperatifi ana sözleflmesinde de¤ifliklik yapı-

larak; 

Bir iflyerinde usta veya kalfa olarak çalıflanların ifl-

yeri sahibi olmasına bakılmaksızın küçük sanayi siteleri

Kooperatiflerine ortak alınmalarına imkan tanınmalı.

Birden çok çalıflanların ve aynı iflyerinin sahibi

olan ortakların bir veya daha fazla iflyeri için kooperati-

fe müfltereken ortak olmalarına, aynı iflyerine birden

fazla ortak olanlara tapu verilmesi sa¤lanmalı.

Geliflen teknoloji ve de¤iflen flartlar nedeniyle Sa-

nayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ticari flirketler ile ku-

rum ve kurulufllarında ortak olarak alınmasının temini

için gereken yasal düzenleme yapılmalı.

Sanayi siteleri tip ana sözleflmelerinin 65. madde-

sine göre sosyal tesis olan (büfe, iflyeri, toplantı salonu,

kütüphane) gayrı menkullerin tasfiyeden önce site yö-

netimine devredilmesi emredilmektedir. Tapu Müdür-

lükleri site yönetimlerinin hükmü flahsiyeti olmadı¤ı ge-

rekçesiyle tapu devrine izin vermemektedirler. Bu hu-90
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sus, yeni bir yasal düzenleme ile düzeltilmeli. 

4- Sanayi Sitelerine Taflınma: Halen ‹stanbul

Büyükflehir hudutları içinde Birli¤imize ba¤lı 56 Küçük

Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi bulunmaktadır. Ayrıca ha-

len ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 36 kooperatif,

bu bölgenin civarında da 5 kooperatif olmak üzere top-

lam 41 iflyeri yapı kooperatifi daha faaliyetlerini sürdür-

mektedir. 

Sadece ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 36

kooperatifte 30.000 civarında; ‹STOÇ 4.438, TEKST‹L-

KENT 4260, G‹YKOOP 4.200, KURU GIDACILAR 3000,

KUYUMCUKENT 2.516 olmak üzere sosyal donatı alan-

ları ile birlikte 50.000’e varan iflyeri yapılmaktadır. Bu ifl-

yerlerinin %90’ı, yani 45.000’i bitmifl. Geriye kalan

5.000’i ise 2 yıla kadar bitecek durumdadır. Ne var ki,

bitmifl durumdaki 45.000 iflyerinin ancak % 15’ine taflın-

ma gerçekleflmifltir. Baflka bir anlatımla bu bölgede ha-

len 38.000 iflyeri ortaklarına teslim edilmifl olmasına ra¤-

men bofl durmaktadır. 

Tarihi yarımadadan bir an önce imalathanelerin,

depoların ve toptancıların bu bofl iflyerlerine taflınmala-

rı sa¤lanmalıdır. Taflınma ifllerinin özendirilmesi ama-

cıyla baflta ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere

di¤er kooperatif alanlarına da METRO-RAYLI TAfiIMA

sistemleri ile otobüs seferlerinin yo¤un bir flekilde tah-

sis edilmesi sa¤lanmalıdır. Ayrıca merkezi otoritenin ta-

flınma hususunda gerekli hassasiyeti gösterirken taflın-

ma anında gerekirse ihtiyaç sahibi ortaklara düflük faiz-

li taflınma kredisi verilmesi hususunun de¤erlendirilme-

si istiyoruz.

5-Harçlar: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-

nu’nun 80. maddesi ile 4562 sayılı Organize Sanayi Böl-

geleri Kanunu; sanayi ve küçük sanat siteleri ile organi-

ze sanayi bölgesindeki sanayi sitelerinde yapılan yapıla-

rın ve tesislerin bina inflaat harcı ile yapı kullanma izni

harcından muaf oldu¤unu hükme ba¤lamıfltır. Ancak;

Belediyeler bu yasal düzenlemeye uymamakta, 19 Ocak

2002 gün ve 24645 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

yürürlü¤e giren 4736 sayılı kanundaki, “kamu kurum ve

kurulufllarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde ifllet-

mecilik gere¤i yapılması gereken ticari indirimler hariç

herhangi bir kifli veya kuruma ücretsiz veya indirimli ta-

rife uygulanamaz” fleklindeki hüküm gerekçe gösterile-

rek, 31.12.2001 tarihinden itibaren organize sanayi böl-

geleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerinde yapılan yapı-

lar ve tesislerden de inflaat harcı ve yapı kullanma izni

harcı alınmaktadır. 

‹flyeri yapı kooperatifi ‹nflaat ve altyapı kullanma

izni için harç alınmamasını talep ediyoruz. 

6-Belediye Gelirleri Kanununun 97. Madde-

si: Belediyelerimiz 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu-

nu’nun 97. maddesini çok genifl ve haksız bir flekilde

uygulamaktadır. Bu yolla Belediyeler; Su Kanalizasyon

iflletmeleri ve itfaiye gibi kuruluflları için astronomik üc-

retler almaktadır. Bu maddenin uygulanıflı ile ilgili ola-

rak Kooperatiflerle, belediyeler arasında hukuki ihtilaf-

lar çıkmakta, davalar açılmaktadır. Davaların kooperatif-

ler lehine sonuçlanması da sorunu çözmemekte, zaman

kaybına neden olunmaktadır. 

Belirtti¤imiz nedenlerle; 2464 sayılı kanunun 97.

maddesinin yorumu ve uygulanmasında gerçekçi ve

adaletli olunmasını talep ediyoruz. 

S.S. ‹st. Matbaacıları ve 
Ambalajcıları Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi

Küçük Sanayi ‹flletmelerinin geliflmesine destek

sa¤layan en önemli etken; çalıflma ortamıdır. Aynı mes-

lek kolundaki meslektaflların, bir arada çalıflmaları en

verimli ortamı sa¤lar. ‹flletmelerin bir arada bulunması

hem iflletmeye hem de hizmet verdi¤i baflka sektörlere,

önemli avantajlar kazandırır. Dolayısıyla ülke ekonomi-

sine de büyük katkıları söz konusudur. Bu iflletmelerin

bugün, verimli çalıflmalarıyla, yarının büyük iflletmeleri-

ni meydana getirece¤i, iddiası; yanlıfl olmasa gerektir.

Aynı meslek dalındaki sanatkârların örgütlenerek

ifl yerleri kurması ve bafları kazanması yeni bir olgu de-

¤ildir. Anadolu’da erken dönem örgütlenme biçimiyle

gerçeklefltirilen “Ahi Üretim Birlikleri” bunun önemli

bir kanıtıdır. Bu dönemde yaflanan sıkıntılar, özde bu-

günkü sıkıntılar ile benzerlik göstermektedir. Bunun

nedenlerini açıklamak uzun bir tebli¤ konusudur. An-

cak flu kadarını söylemekle yetinilecektir ki, bahse konu

olan üretici sanatkârların sıkıntıları tarihte devletin sa- 91
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mimi ilgi ve deste¤i ile aflılmıfltır. Karflılıklı kontrol ve

yardım esasına dayanan çalıflma usulü, baflta ifl ahlâkı ol-

mak üzere e¤itimde, sosyal adaletin tesisinde ve di¤er

birçok alanda önemli geliflmeler sa¤lamıfltır. Özellikle

üretim birlikleri arasındaki kardefllik duygusu, yerli sa-

nayi ve ticaretin geliflmesine öncülük etmifltir.

Bu iflbirli¤inin gerçeklefltirildi¤i dönemler; hem

Selçuklu hem de Osmanlı’nın en güçlü oldu¤u tarihlere

rastlar. Ne yazık ki tarihle iliflkimiz olmadı¤ından; bize

yol gösterecek olan tecrübelerden yararlanamıyoruz.

Bu nedenle bugünkü sorunlarımıza çözüm üretemiyo-

ruz. Fakat, hayran oldu¤umuz Batının, Ahilik kurumdan

yararlanarak, geliflti¤ini; gıpta ile izliyoruz. ‹ngilizler, ko-

operatifçili¤i, Almanlar üretim birliklerini ve ‹sveç ise

Ombudsmanlı¤ı, Ahilik kurumlarından esinlenerek al-

mıfllardır.

Batı geliflmesini bu yoldan sa¤lamıflken, biz de Ba-

tıya bakarak Kooperatifler, küçük sanayi siteleri, küçük

ve orta ölçekli sanayilerin kurulmasını teflvik ediyoruz.

Bir yandan böyle siteler kurarken öte yandan bunları ifl-

levsiz hale getirmek için elden ne geliyorsa yapıyoruz.

Yani tarihsel hatalardan ders almıyoruz.

Burada bahsedilen büyük, küçük tüm üreticilerin

problemleri bugün üç afla¤ı befl yukarı hep aynıdır. Bu

kurulufllardan biri olan MASS‹T Matbaacılar Sitesi’nin de

benzer sıkıntıları vardır. Ancak bu sıkıntılar yanında iki

sorun var ki öncelikle bunlara kısaca de¤inece¤im;

a) 220 iflyerinin bir araya gelerek kurdu¤u koope-

ratif, konuflmamızın baflında belirtti¤imiz verimli çalıfl-

ma ortamını sa¤lamıfltı. Öyle ki iflletmeler arası yardım-

laflma, tedarik, servis, e¤itim ve en önemlisi güvenlik gi-

bi konulardaki sorunlar çözümlenmiflti. Böylece bu sek-

tör için gerekli olan faktörler bir araya getirilmifl, örnek

bir çalıflma ortamı sergilenmifltir. 

Bu süreçte ortaya çıkan ihtiyaçlar ve imar planın-

dan do¤an olanaklar ile hem üyelerin geliflmesini sa¤la-

yan ve yarım kalan inflaatları tamamlamak üzere girifli-

len çalıflmalarda çeflitli bürokratik engellerle karflılaflıl-

mıfltır. Bunlar yetmiyormufl gibi bir de ‹stanbul Büyük-

flehir Belediyesi 1/5000 planlarında bir de¤ifliklik yap-

mıfltır. Vatandafl-yönetim iflbirli¤i flöyle dursun, siteye ve

çevreye hiçbir yararı olmayan bir yolu, sitenin orta ye-

rinden geçirerek, site ikiye bölünmüfltür. Yukarıda bah-

sedilen site özelli¤i kaybolma tehlikesi ile karflı karflıya

kalmıfltır.

Planda bu durumun düzeltilmesi için yapılan bafl-

vurular, parasal ve zaman kaybına neden olmaktan öte

ba¤lı bulundu¤umuz ilçe Belediye Baflkanı da, bu yolun

anlamsız oldu¤unu belirtmektedir.

Öneri: Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar nede-

niyle Büyükflehir Belediyesi’nden hiçbir mantı¤ı olma-

yan ezbere çizilen yolun, bu projeden çıkarılarak ilk

projeye uygun olarak düzeltilmesi sa¤lanmalıdır. 

b) ‹kinci önemli sorun Basım ve Yayımı yapılan ki-

tap ve dergilerle ilgilidir. Bu konu do¤rudan do¤ruya

yayıncıları ilgilendirmektedir. Fakat RTÜK yasası çerçe-

vesinde yer alan “Basın Kanununda” süreli yayınların ve-

ya kitapların, ilgili dairelere tesliminde gecikmelerden

dolayı  matbaalara a¤ır para cezaları getirilmifltir. Bu ce-

zalardaki nisbetsizlik düzeltilmelidir. Bir süreli yayının

bir gün gecikmesiyle 47.700.000.000 TL a¤ır para cezası

verilmektedir. Bu ölçüdeki ceza  birçok matbaayı ma¤-

dur etmifltir. RTÜK Kanunu tekrar TBMM gündemine

geldi¤inde cezadaki bu nisbetsizlik düzeltilmelidir.

Öneri: Demokrasinin önemli bir ilkesi de vatan-

daflın yönetime katılımıdır. Kanunlar hazırlanırken ilgili

örgütlerin veya bireylerin görüflü alınmalıdır. Bu neden-

le Basın Kanunu hazırlanırken Matbaacıların ve Örgütle-

rinin görüflleri alınmalıdır. Ceza; dergi fiyatı ve trajıyla

orantılı olmalıdır. Ayrıca matbaalara sorun olan teslim

süresi uzatılmalıdır.

Kooperatiflerin, Organize Sanayi Bölgelerin, KO-92
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B‹’lerin müflterek olan di¤er sorunlarını flöyle sıralayabi-

liriz:

c) Kooperatifler inflaat safhasındayken belediyeye

ödedi¤i harçlar, emlak vergileri ve di¤er vergilerle ade-

ta cezalandırılmaktadır. Böylece sınırlı olan imkanları el-

lerinden alınarak küçülmekte  Küçük Sanayi Sitesi statü-

sünde kalmaktadır. Dolayısıyla Sanayici konumuna yük-

selememektedir.

Öneri: Kooperatifler, Küçük Sanayi Siteleri edin-

dikleri arsa, arazi ve üzerine yapılan inflaata veya binaya

ilave suretiyle gerçeklefltirilen inflaatlardan dolayı alı-

nan; vergilerden, resimlerden ve harçlardan muaf tutul-

malıdır. Ayrıca mahalli idareler Emlak vergilerinde ayı-

rım yapmamalıdır.

Hatta bu üretim siteleri Emlak Vergisinden muaf

tutulmalıdır.

d) Elektrik güvence bedeli her yıl arttırılmakta

elektrik fiyatları bölgeden bölgeye de¤iflmektedir.

Öneri: Elektrik güvence bedeli Küçük Sanayi Si-

telerinden kaldırılmalı, buralara daha ucuz elektrik ve-

rilmelidir.

e) ‹SK‹ ve ‹GDAfi gibi kurulufllar, hizmet getirmek

için çok a¤ır miktarda “alt yapı yatırım bedeli” talep et-

mektedirler.

Öneri: Sanayi Siteleri bedelsiz abone yapılmalıdır.

Zira verilecek hizmetin karflılı¤ı alt yapı giderlerini kısa

sürede amorti edecektir.

f) Küçük Sanayi Sitelerine verilen teflvikler gecik-

mektedir.

Öneri: Bu konudaki bürokratik engeller kaldırıl-

malıdır.

g) Sa¤lık konusunda sorunlar vardır.

Öneri: SSK’nın veya Sa¤lık Bakanlı¤ı’nın Sanayi

Sitelerinde site yönetiminin tahsis edece¤i birimlerde

sa¤lık merkezi kurması, gönderece¤i yetkili bir doktor

ve hemflire ile ön muayene yapması, hem zaman hem

de hastalıkların takibi açısından faydalı olacaktır. Ayrıca

hastanelerdeki birikim bu yolla azalacaktır.

h) Küçük Sanayi Sitelerinde ve Organize Sanayi

Sitelerinde e¤itimli ara eleman ihtiyaçları vardır. iflyerle-

rinin bu ihtiyacını karflılayacak önlemler alınmalıdır.

Öneri: Küçük Sanayi Sitelerinde ve Organize Sa-

nayi Sitelerinde mutlaka Çıraklık Okulu  açılmalı. Çırak-

lık Okulu kurulmayan Sanayi Sitelerine Belediyeler ruh-

sat vermemelidir.

ı) Kooperatiflerde, Genel Kurul toplantılarının da-

vet süresi, çok uzun tutulmufltur.

Öneri: Bu süre 15 güne düflürülmeli ve 1/4 top-

lantı nisabı, ikinci toplantıda aranmamalıdır.

i) Kooperatif yönetimindeki hizmetler verimli ha-

le getirilmelidir. Kooperatif yönetimine seçilenler uzun

süre aynı görevde kalmakla hem yorgunluk belirmekte

hem de sorunlar di¤er ortaklarca paylaflılmamaktadır.

Öneri: Yönetim Kurulu görev süresi 2 yılla sınır-

landırılmalıdır. Ancak zaruret halinde 4 yıla çıkarılmalı-

dır. Her durumda yönetim kurulunun 1/4 üyesi yenilen-

melidir.

j) Site ortakları arasında ve site yönetimi ve ortak-

lar arasında zaman zaman anlaflmazlıklar çıkmakta bu

sorunlar site yönetimince de çözümlenememektedir.

Bu nedenle site içerisinde dostluklar bozulmakta hu-

zursuzluklar, kırgınlıklar üretimin verimini düflürmekte-

dir.

Öneri: Bugünlerde arabuluculuk, hakemlik (Om-

budsman) kamuoyunun gündemine gelmifltir. Sanayi

sitelerinde, Kooperatiflerde, birliklerde Ombudsman

niteliklerine sahip kiflilerin arabulucu olarak belirlen-

mesi sorunların çözümünde yararlanılabilir.
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MEGA CENTER

Mega Center, 1977 yılında kurulmufl, Kooperatif

statüsünde bir organizasyondur.  Kuru gıdacıları tek bir

çatı altında toplamak amacıyla kurulmasına ra¤men, yö-

netim bofllukları sebebiyle 1990 yılına kadar  herhangi

bir faaliyeti olmamıfltır. 

1990 yılında bafllatılan inflaat hamlesiyle önce

144.000 m2 kapalı alana sahip, C-C’ Bloklar tamamlana-

rak 442 adet kuru gıda dükkan ile 600 adet büro ortak-

lara teslim edilmifltir. Bu grupta halen tapu da¤ıtımı de-

vam etmektedir. 

A Bloklar olarak adlandırılan 15 blokta 230.000

m2’lik kapalı alana sahip 2.grup inflaatlarımızın ilk 11

blo¤u da 1999 yılında tamamlanarak 1100 adet dükkan

dönemin Cumhurbaflkanı Sayın Süleyman Demirel’in

teflrifiyle açılmıfl ve ortaklarımızın hizmetine sunulmufl-

tur. 647.000 m2 kapalı alana kurulan Mega Center’da

arazilerin %50’sinden fazlası kamu yararına terk edilmifl

ve yüksek standarttaki altyapının tümü ortaklarımızın

öz kaynaklarıyla finanse edilmifltir. Sitemiz genelinde,

ülkemizin ilkleri arasında yer alan Gıda ‹htisas Gümrü-

¤ü ve Özel Toptancı Hali faaliyetini sürdürmektedir.

Otogar’a komflu durumundaki 310 dönümlük tapulu

arazilerimiz üzerinde Balkanların en büyük alıflverifl ve

ticaret merkezinin kurulması için çalıflmalarımız son

aflamasına gelmifltir. 

Mega Center’ın sorunlarına gelince; Mega Cen-
ter ve benzeri büyük ölçekli sanayi ve ticaret bölgelerinin
kurulufl amacı, flehir merkezindeki toptancı esnafın ve

kamyonlarının flehir dıflına alınması ve otoyollara direk
ulaflımlarının temini idi. Bu sayede, flehrin tarihi eserlerini
ortaya çıkartarak ‹stanbul’un turizm ve bankacılık merke-
zi yapılması planlanmıfl idi. Yüz milyonlarca dolarlık tu-
rizm geliri sa¤layacak bu projenin ilk aya¤ı olan Mega Cen-
ter, ‹stoç, Perpa, ‹kitelli Organize Sanayi bölgesi vb. ifl
merkezlerinin inflaatları tamamlanmasına ra¤men, proje-
nin esas sahipleri olan Sayın Anakent Belediye Baflkanı ve
Sayın Vali’nin sorumluluklarının bilincinde olmamaları
nedeniyle netice alınamamıfltır. En yüksek derecedeki
mülkü idare amirlerinin yeteri kadar önem vermedikleri
bu “atılım projesinin” yarım kalması sebebiyle hem mil-
yonlarca dolar harcanarak infla edilen yerler bofl bırakıla-
rak çürümeye terk edilmifl hem de tarihi doku gün be gün
tahrip edilerek turizm gelirlerine hiçbir katkı sa¤lanama-
mıfltır. Bugün gelinen noktada, flu sorulara yanıt
aranmalıdır;

1.) Kamyonların flehir içine girmesine izin verilecek-
se, flehir dıflındaki büyük sanayi siteleri niye infla edilmifl-
tir?

2.) Tarihi eserler arasında ticari faaliyete engel olun-
mayacak ise turizm gelirlerinde artıfl nasıl mümkün ola-
caktır?

3.) Hepsinden önemlisi, Avrupa’nın birçok flehri,
her yıl, on milyonun üzerinde turist a¤ırlarken, binlerce
yıllık kültür mirasını barındıran ‹stanbul fiehri’nin tahrip
olmasına kimler, ne amaçla  göz yummaktadır?

4.) Yol, elektrik, PTT, yeflil alan ve benzeri kamu
alanlarını kendileri infla eden Mega Center ve benzeri tica-
ret bölgelerine ‹lçe Belediyelerince  (çöp toplanması ve
asfalt yapımı dahil) hiçbir hizmet verilmezken  emlak ver-
gisi tahakkuk ettirilmesi hangi yasayla ba¤daflmaktadır?

Yukarıda özetlenen hususlar yalnızca Mega Cen-
ter’ın de¤il benzeri durumdaki tüm kuruluflların proble-
mi, dolayısıyla ‹stanbul fiehri’nin gelece¤ine yön verecek
sorunlardır.

S.S. ‹stanbul Metal-‹fl 
Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) Sitedeki iflyerlerinin imar, ruhsat, tapu sorun-

ları.

2.) Ulaflım sorunları.94
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3.) Su ve do¤algaz vs. belediye hizmetlerinin ek-

sikli¤i.

MODOKO

Sorunlar

1.) Ulaflım sorunu.

2.) Çevre ‹stinat Duvarı sorunu.

Çözüm Önerileri

1.) Bölgeye toplu ulaflım seferleri düzenlenmeli-

dir.

S.S. ‹stanbul Pik Dökümcüler 
Küçük San. Sit. Yapı Koop.

Sorunlar

1.) Ulaflım sorunu.

2.) Elektrik kesintisi.

3.) Pahalı enerji.

S.S. ‹ST. Plastik ve Kauçuk 
‹malatçıları KSSYK (‹PKAS )

Sorunlar

1.) ‹tfaiye ve ‹SK‹ harçlarının yüksek olması.

2.) ‹mar ve iskana iliflkin harçların  yüksek olması. 

3.) Metro hattının  sanayi bölgeleriyle ba¤lantısı-

nın sa¤lanması.

4.) ‹SK‹, sanayi bölgesinin su ihtiyacını karflılama-

lıdır.

Çözüm Önerileri

1.) OSB’lerde küçük esnafın zorlukları dikkate alı-

narak imar ve iskan harçlarında indirime gidilmelidir.

2.) Revize imar planlarının sanayi bakanlı¤ınca

onaylanması gerekmektedir.

3.) ‹tfaiye harçlarının indirilmesi gerekmektedir.

Sefaköy Sanayi Sitesi S.S. 
Sefaköy Toplu ‹flyeri Yapı Koop.

Sorunlar

1.) OSB’lerin imar yapma yetkilerinin olmaması.

2.) Enerjide sık sık kesilmeler.

3.) Bölgeye toplu taflıma araçlarının düzenlenme-

si.

4.) Bölgeye flehir flebeke suyunun ba¤lanmaması.

5.) KOB‹ destekleme sistemlerinin zorlu¤u.

Çözüm Önerileri

1.) OSB’nin ve Bakanlı¤ın bölge imar planı yapma

yetkisinin yasa olarak çıkması.

2.) Enerji kesilmesinde acil onarılması.

3.) Hızlı tramvay ve otobüs hatlarının süratle dü-

zenlenmesi.

‹kitelli Org. Küçük San. 
Bölgesi Tormak Sanayi Sitesi

Sorunlar

1.) Trafik sorunu.

2.) Enerji sorunu.

3.) Su sorunu.

Çözüm Önerileri

1.) Toplu ulaflım bir an önce sa¤lanmalı, kavflak,

üstgeçit yapımları öncelikli olmalı.

2.) Ambarlar ‹kitelli’ye taflınmalı.

3.) Hiçbir flekilde ve sebeple elektrik kesilmeme-

si için gerekli tedbirler alınmalı.

4.) Temiz ve sürekli bir suya kavuflmak için gere-

ken yapılmalı.
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Triko Dokumacılar K.S.S 
(Triko Center)

Sorunlar

1.) Metro yok.

2.) Minibüs hattı yok.

3.) Do¤algaz yok.

4.) Su yok.

Çözüm Önerileri

Doluluk oranımız %10 (Yukarıdaki problemlerden

dolayı esnaf gelemiyor). Ayrıca buraya gelip faaliyete

geçmek isteyen esnaflara ucuz kredi deste¤i flarttır.

S.S. ‹st. Umum Saraçlar 
Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Sorunlar

1.) Ulaflım (Raylı sistem) sorunu.

2.) Doluluk oranı az.

Çözüm Önerileri

1.) Acil raylı sistem.

2.) Mahmutbey-Silivri Otoyolunun iptali.

3.) Mahalle aralarında imalatçı olmamalı.

C- SERBEST BÖLGELER

Avrupa Serbest Bölge (Kurucu ve
‹flleticisi) A.fi.

Sorunlar

1.) Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan ve Dıfl Ti-

caret Bakanı Sayın Kürflat Tüzmen serbest bölgelere

Vergi konulmayaca¤ını basın aracılı¤ı ile kamuoyu nez-

dinde defalarca ifade etmifl olmalarına ra¤men Maliye

Banklı¤ındaki bazı bürokratlar bir takım raporlar  hazır-

layarak serbest bölgelere vergi konulaca¤ını sık sık gün-

deme getirmeleri yerli ve yabancı yatırımcıyı tedirgin et-

mifltir. 

2.) ‹thalat rejiminin 7. maddesi kapsamında böl-

gede biriken sanayi atıklarının ve ikinci kalite malların

bölge dıflarısına çıkarılması ile ilgili ciddi boyutlarda sı-

kıntı yaflanmaktadır. Ekonomiye geri dönüflümü olan

atıklar veya ikinci kalite mallar maalesef mevzuat gere¤i

imha edilmesi gerekmektedir. Bu durumun Milli eko-

nomi açısından çok önemli bir kayıp oldu¤u düflünce-

sindeyiz 

Serbest Bölgeden Türkiye’ye fason imalat için

mal gönderilirken Gümrük Müdürlü¤üne  verilen temi-

natlardan kaynaklanan bir çok problem yaflanmaktadır. 

4.) Serbest Bölgede yatırım yapan KOB‹ statüsün-

de olan firmalar Eximbank kredisinden yararlanama-

maktadırlar. 

5.) Serbest bölgeden Amerika ve Kanada’ya yapı-

lan tekstil ihracatlarında kota problemi yaflanmaktadır.

Türkiye’de çalıflan tekstil firması elde etmifl oldu¤u ko-

ta performansını maalesef serbest bölgedeki yeni kura-

ca¤ı flirkete aktaramamaktadır. 

6.) Serbest bölgelerin tanıtımının yetersiz oluflu.

Çözüm Önerileri

1.) Serbest Bölgelere vergi Konulmayaca¤ının bir

kez daha Hükümet yetkilileri tarafından  ifade edilmesi

elzemdir.



2.) 4458 gümrük kanununun serbest bölge ile il-

gili olan bazı maddelerin de¤erlendirilmesi, Serbest

Bölgelerin bir gümrük rejimi olmadı¤ı ancak sadece Dıfl

Ticaret enstrümanı oldu¤u konusunun net olarak bilin-

mesi gerekmektedir.

3.) Ekonomiye geri dönüflümü olan atıklar veya

ikinci kalite mallar ‹mha edilmemeli, bu malların mali

de¤eri dikkate alınarak de¤erlendirme yolları aranmalı-

dır.

4.) Gümrük müdürlü¤üne verilen teminatlar ko-

nusunda yaflanılan sıkıntılar ortadan kaldırılmalıdır.

5.) Serbest Bölgede yatırımların ço¤alması ve Tür-

kiye’deki ihracatın artmasına daha fazla yardımcı olması

için Bölge kullanıcı firmalarının Eximbank kredilerin-

den faydalanabilmeleri gerekir.

Elde edilen kota performansları, serbest bölgede

kurulacak yeni firmalara aktarılabilmelidir.

‹SBAfi -‹ST. Trakya Ser. Böl. 
Kur. ‹fll. A.fi.

Serbest Bölgeler ve ‹stanbul Trakya Serbest

Bölgesi

Mal, hizmet ve sermayenin dolaflımından daha faz-

la pay almak isteyen ülkeler, küresel ekonomik sistem-

de yeni stratejiler gelifltirmektedirler. Bulundu¤u ülke-

nin siyasi sınırları içerisinde olmakla birlikte gümrük,

vergi, kambiyo, fiyat, kalite ve standartlara iliflkin hü-

kümler uygulanmayan serbest bölgeler de bu ekono-

mik araçlar arasında önemli bir alternatif olarak yer al-

maktadır.

Türkiye’de ihracat için yatırım ve üretimi arttır-

mak, yabancı sermaye ve teknoloji giriflini hızlandırmak,

ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli flekilde te-

min etmek, dıfl finansman ve ticaret imkanlarından da-

ha fazla yararlanmak” üzere ihdas edilen ülkemiz ser-

best bölgelerinde, yıllık 11 milyar ABD Doları seviyesin-

de ticaret hacmine ulaflılmıfltır. 580’ni yabancı sermaye-

li ve ço¤unlu¤u KOB‹ niteli¤inde olan 3500 kullanıcı fir-

ma; 30.000 kifliye yaklaflan do¤rudan istihdam ve tekno-

loji transferleri ile, serbest bölgeler, ülkemiz dıfl ticare-

tinde çok önemli bir enstrüman olarak her geçen yıl da-

ha da önem kazanmaktadır.  

Serbest bölgeler, ülkeye yabancı sermaye ve yeni

teknolojilerin getirilmesine imkan sa¤layacak uygun ze-

minin yaratılması, sanayicinin ihtiyaç duydu¤u ham-

madde ve ara malların kolaylıkla istenilen miktarda ve

zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi ve sa¤lanan

teflvik ve avantajlarla düflük  maliyetli mal üretimi ve ih-

racı ifllevlerini görmenin yanı sıra, Türkiye dıflından ge-

len malların transit olarak di¤er ülkelere satımı, yeni is-

tihdam olanaklarının yaratılması ve Türk ihraç ürünleri-

nin ihracatını kolaylafltırması ve hızlandırması açısından

da bir basamak oluflturmaktadır.

Serbest bölgelerin bafllıca avantajları: Gelir

ve kurumlar vergisi muafiyeti ; üçüncü ülkelere mal sa-

tıflında lojistik köprü görevi ; yurtdıflından bölgeye geti-

rilen mallar için gümrük vergisi, KDV ödenmemesi do-

layısıyla finansman rahatlı¤ı ; ülke içindeki ihracatçı –

imalatçılara hammadde, yarı mamul ürünlerin peyder-

pey temin edilebilmesi ; tüm denetimlerin tek çatı altın-

da Dıfl Ticaret Müsteflarlı¤ı’nca yapılması nedeniyle mi-

nimum bürokrasi ; gümrük hattı dıflında üretim, montaj

– demontaj, paketleme, etiketleme imkanları bafllıca

avantajları teflkil etmektedir. 

‹stanbul Trakya Serbest Bölgesi ; ‹stanbul

Trakya Serbest Bölgesi ‹stanbul’un Çatalca ilçesinde fa-

aliyet göstermektedir. Bölgemizde ki 196 kullanıcı fir-

ma, otomotiv yan sanayi, deri ve mamulleri, tekstil ve

konfeksiyon, elektrik-elektronik, sanayi makinaları,  bo-

ya ve kimya sanayi gibi sektörlerde ticari ve üretim faali-

yetlerinde bulunmaktadırlar.

‹stanbul Trakya Serbest Bölgesinde bugüne kadar

1,5 milyar dolar ticaret hacmine ulaflılmıfltır. Bu yıl dü-

flünülen hedef ise yaklaflık 1 milyar dolardır. 1500 kifli-

nin istihdam edildi¤i bu bölge tamamlandı¤ında direkt

olarak 6 000, dolaylı olarak 15 000 kifliye ifl sahası açıl-

mıfl olacaktır.

Sorunlar: Ülkemiz dıfl ticaret faaliyetlerinde ol-

du¤u flekilde ithalat a¤ırlıklı çalıflıyor olması hedef gös-

terilerek, serbest bölgelerin amacına uygun çalıflmadı¤ı

fleklinde yapılan siyasi otoriteyi ve kamuoyunu yanıltıcı

elefltiriler, Son derecede seyrek yapılan bazı münferit ifl- 97
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lemler baz alınarak, serbest bölgelerde alıfl - satıfl de¤er-

leri arasında aflırı farklar oldu¤u iddiaları,

Bu spekülatif tespitlerden hareketle vergi muafi-

yetine sınırlama getirilmesi fleklinde uzun süredir yapı-

lan çalıflmaların mevcut ve potansiyel, yerli ve yabancı

yatırımcılar nezdinde yarattı¤ı tedirginlik, Ülkemizin

her co¤rafi ve / veya sanayi yo¤un bölgesinde serbest

bölgeler kurulmufl durumda iken yeni serbest bölgeler

kurulması, halen rantabl ölçülerde kapasite kullanımına

ulaflamamıfl mevcut serbest bölgelerin kapasite kulla-

nım oranını daha da düflürmekte, yatırımların geri dö-

nüflünü zorlafltırmakta, dolayısıyla milli gelir kaybına ne-

den olmaktadır. Di¤er taraftan, Türkiye’de serbest böl-

ge sayısının hızla artıflına yönelik geliflmeler, Avrupa Bir-

li¤ine girifl sürecinde birli¤i oluflturan tüm üye ülkeler-

deki toplam serbest bölge sayısının Türkiye serbest böl-

geleri sayısı ile - olumsuz yönde - mukayesesine zemin

hazırlamaktadır.

‹htisas gümrükleri uygulaması nedeniyle Serbest

Bölge Gümrüklerinin her sektör malları için ifllem yapa-

maması.

Çözüm Önerileri: Serbest bölgelerden yurt içi-

ne yapılan ithalatın % 80’den fazla bölümü hammadde,

aramalı ve yatırım malı olup, Serbest Bölgeler Kanu-

nu’nun Amaç ve Kapsamı bafllıklı 1’inci maddesi parale-

linde, serbest bölgeler, Türkiye’de ihracat için yatırım

ve üretimi artırmak için ekonominin girdi ihtiyacını

ucuz ve düzenli bir flekilde temin etmekte, yıllık 40 mil-

yar ABD Doları hacmine ulaflan ülkemiz ihracatına en

büyük lojistik deste¤i veren enstrüman olmaktadır.

Tüm serbest bölgelerde son 10 yılda gerçekleflen

ticaretin alıfl-satıfl de¤erleri arasındaki gayri safi fark  sa-

dece % 12 mertebesindedir. Bu dönemdeki 3.5 milyar

ABD Dolarlık gayri safi hasılaya karflılık yaklaflık 320 mil-

yon $’lık da serbest bölge fonu tahsil edilmifltir.

Yukarıdaki gerçekler göz önüne alınarak vergi

muafiyetinin kısıtlanması gibi bir düzenlemeye tefleb-

büs edilmemeli, komflu ülkelerdeki serbest bölgelere

yönelme riski göz önüne alınarak yerli ve yabancı yatı-

rımcıların önü daha da açılmalıdır.Ülkemizde serbest

bölge sayısı sınırlandırılarak kaynak israfı önlenmelidir.

‹htiyaç halinde altyapıları, üstyapıları, kamu ve özel ida-

ri yapıları hazır durumda olan mevcut serbest bölgeler

tevsi edilmelidir. Yeni bir düzenleme yapılarak, serbest

bölge gümrüklerinin ihtisas gümrükleri statüsünde fa-

aliyet gösterebilmesi sa¤lanmalıdır.

D- ‹S‹DEF BÜNYES‹NDEK‹ 
S‹AD’LAR

AVS‹AD

Sorunlar

OSB olamama: Bölgemizin sanayi tesisi yo¤un bir

görünüm arz etmesine ra¤men OSB olamamaktan dola-

yı ciddi sıkıntıları vardır. OSB’lere sunulan çeflitli imkan

ve kolaylıklardan yararlanamayan bölge sanayicisi, bu-

nun yanında altyapı eksikli¤i yüzünden dünya ile reka-

bet flansını hızla zayıflatmaktadır. Yukarıda sayılan di¤er

nedenlerde eklenince bölgemiz ciddi yatırımlar için çe-

kim merkezi haline gelmekten  hızla uzaklaflmakta ve

bölgemizdeki bazı yatırımlarda hızla Bulgaristan, Ro-

manya gibi komflu ülkelere kaçmaktadır. 

BEYS‹AD

Sorunlar

Üniversite-KOSGEB ve Sanayi ‹flbirli¤i. Türk Sana-

yiin %98’i KOB‹ niteli¤indedir. Bu nedenle teknoloji ge-

lifltirme konusunda, bir iflletmenin yalnız baflına böyle

bir proje gelifltirmesi, çok büyük Ar-Ge yatırımları ge-

rektirdi¤i için neredeyse imkansızdır.  Bu nedenle Türk

sanayicisinin vizyonunun genifllemesine ra¤men, bu

alanda tek baflına kaldı¤ı için ciddi sıkıntılar çekmekte-

dir. 

‹flte böyle bir ortamda, sanayiimizin gelifliminin

önünü açmak, baflta TUB‹TAK ve Üniversiteler olmak

üzere tüm kurum ve kuruluflların temel hedeflerinin ba-

flında gelmelidir.  Sanayi ve Üniversite iflbirlikleri üzerin-

de bu anlamda daha ciddiyetle  durulması gerekir. 

TÜB‹TAK  bünyesinde faaliyet gösteren bir kuru-

mumuz var biliyorsunuz; Bilim ve  Yüksek Kurulu. Bu

kurulumuz, özellikle 1993’ten beri politikalarını tekno-

loji gelifltirme odaklı bir hale getirmifltir. Özellikle ino-98
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vasyon becerisini arttırmak, ve bu yolla dünya pazarla-

rında rekabet üstünlü¤ünü sa¤layabilmek amacıyla yola

çıkan bu kurulun çalıflmaları, maalesef bugün reel sektör

dedi¤imiz sanayicilerimizin iflletmelerine inmemifltir.

Devlet bünyesinde kurulan tüm kurumlarda yaflanan sı-

kıntı burada da yaflanmaktadır. Yapılan çalıflmalar ve alı-

nan kararlar, sanayiciler dıflında alındı¤ı ve uygulamaya

çalıflıldı¤ı için ciddi sıkıntılar çekilmektedir. TUB‹TAK bu

nedenle daha fazla sanayiinin içine girmeli ve sanayici-

nin sorunlarını birebir yaflamak yoluyla çözüm orta¤ı ha-

line gelmelidir.  TUB‹TAK ve KOSGEB sektörel bazda

KOB‹ niteli¤indeki firmalarını örgütlemeli ve teknoloji

gelifltirme konusunda sistematik destek vermelidir.

Üniversitelerden beklentimiz de bu yöndedir. Bu-
gün maalesef üretimden kopuk bir e¤itim sitemi ve yak-
laflımı üniversitelerimize hakimdir. Oysa üniversiteleri-
miz, iki nedenle sanayici için çok önemlidir; Bunlardan
ilki, üniversitelerin sanayiin ihtiyaç duydu¤u nitelikli in-
san ihtiyacını sa¤layan kurumlar olmasıdır. Bu noktada
ciddi anlamda bir baflarısızlı¤ımız  vardır.  Üniversiteyi
bitirene kadar hiç üretimle karflı karflıya kalmamıfl bir
mühendis veya bir iflletmecinin ne kadar baflarılı olaca¤ı-
nı tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok.  Bu ne-
denle üniversitelerimiz, bir an önce sanayi ile iflbirlikle-
rini gelifltirerek, üretim içinde e¤itim fikrini yaygınlafltır-
malıdırlar. Bunun yanında özellikle master ve doktora
düzeyindeki çalıflmalarının büyük bir kısmı sanayicinin
bugün yafladı¤ı sorunlar veya yeni açılımlara yönlendiril-
meli, bu çalıflmalarda sanayici ve üniversite ortaklık yap-
malıdır.Bununla birlikte üniversitelerimiz, bulundukları
bölgelerin sanayi altyapısını hızla ö¤renmek ve sanayi
altyapısına uygun bölümler kurma veya  bölümlerimizi
bölge sanayicisinin  ihtiyacına göre yeniden düzenleme
gibi faaliyetleri hızlandırmalıdır. Ancak böyle bir süreçte
sanayi ile birlikte ortak AR-GE çalıflmalarının yaygınlafl-
ması süreci geliflebilir. Üniversiteler, ürettikleri know-
how’ı bir an önce sanayicinin hizmetine nasıl sunarım
telaflında olmalıdır.  

ÇAS‹AD

Sorunlar

‹SK‹: Bölgemizin ‹SK‹ ile problemleri 2 türlüdür.

Bunlardan ilki, ‹SK‹’nin vermedi¤i bir hizmetin bedelini

istemesinden kaynaklı olan sorundur. Bölgemizde bir

çok yerde ‹SK‹ hiçbir altyapı olmadı¤ı ve Bölge sanayici-

leri Kendi evsel atık sularını kendileri özel flirketlere be-

del ödeyerek tahliye ettikleri halde ‹SK‹ bölge sanayile-

rinden yüksek mebla¤larda atık su bedeli talep etmekte

ve ödemeyen isletmelere haciz göndermeye devam et-

mektedir.

‹kinci olarak, Hadımköy, Çatalca gibi bölgelerimiz-

deki sanayi tesislerini göl havzaları içinde oldu¤unu id-

dia ederek bu bölgelerdeki sanayi tesislerinden fahifl fi-

yatlarda arıtma tesislerine ba¤lanmak için bedeller iste-

mektedir. Bu bedeli ödemek istemeyen iflletmelere ruh-

sat vermemekte ve yıkımla tehdit etmektedir.

ES‹DER

Sorunlar

Sa¤lık-E¤itim: Bölgemizde SSK’ya ait yatak kapasi-

teli bir hastane yoktur. SSK hastaneleri dispanser niteli-

¤indedir. A¤ır hastalarımız Okmeydanı veya Samatya’da-

ki  SSK hastanelerine taflınmaktadır. Acil vakalarda ise

özel hastaneler devreye girmektedir. Bölge nüfusunun

önemli bir bölümünün bölgedeki sanayi tesislerinde is-

tihdam edildi¤i ve dolayısı ile SSK’lı oldu¤u bir bölgede

sa¤lık sorunları hem iflverene hem de çalıflana ciddi ma-

liyet getirmektedir. Bölgemizin bir an önce Yatak kapa-

siteli bir SSK hastanesine kavuflması elzemdir.

E¤itim: Bölgemiz sanayicisinin kalifiye eleman ih-

tiyacını karflılayacak e¤itim kurumları yoktur veya ihtiya-

cı karflılamaktan uzaktır.

HAS‹AD

Sorunlar

Ulaflım Sorunu:Silivri’den Avcılar’a kadar genifl bir
bölgeyi kapsayan bu alanda çok ciddi istihdam, üretim,
katma de¤er üretilmesine ra¤men altyapı problemleri-
miz halen çözülmüfl de¤ildir. 

Sanayi bölgelerinin dıfl dünya ile irtibatını sa¤layan
ana unsur yollarımızdır. Sanayici üretim yapmakta, ülke-
mize döviz girdisi sa¤lamakta, piyasa flartlarının bütün
zorluklarının yanında yatırım yapmaya devam etmekte-
dir.
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Ancak üretilen mal ve çalıflan personel zamanında

ve emniyetli bir flekilde istenilen yere ulaflamazsa,  kay-

bedilen zaman ve para çok ciddi boyutlara varmakta-

dır.Bölgemizde bulunan sanayi kesimlerinde, yollarımı-

zın bir kısmı ça¤dıflı bir görünüm arz etmektedir.

AVCILAR’da; Fakülte-Firuzköy yolu, yaklaflık 2 yıl-

dır bitirilemedi. Bu güzergahta bulunan iflyerleri ve fab-

rikalar adeta cezalandırılmaktadır.

KIRAÇ Bölgesinde; Hadımköy giflelerinden baflla-

yıp, Gürpınar’a uzanan yolda  sinyalizasyon ve ıflıklan-

dırma bulunmamaktadır veya çalıflmamaktadır. Bu yol-

da her gün kaza olmaktadır ve son 2 yılda 8 sanayicimi-

zi kaybetmifl bulunmaktayız.

BEYL‹KDÜZÜ sanayi yolları ise, köstebek yuvaları-

nı andırmaktadır.

S‹L‹VR‹ Bölgesindeki anayollar, yerel ıflıklandırma

ve sinyalizasyon eksikli¤inden nasibini almaktadır.

ESENYURT bölgesindeki anayollar, yerel yönetim-

lerin gayretleri sonucu, kısmen muntazam gözükmekte-

dir.

ÇATALCA bölgesinde ana yolda ıflıklandırma ve

sinyalizasyon eksikli¤i vardır. Tali yolların durumu ifller

acısıdır.

HADIMKÖY bölgesinde mevcut yollar, tam bir tra-

jedya sergilemektedir. Hadımköy giflelerinden Hadım-

köy’ün merkezine uzanan 7 km.’lik anayol dar ve yeter-

siz olup, trafik akıflı, can ve mal emniyeti açısından cid-

di tehlike arz etmektedir. Ana yolun üzerinde, trafik ifla-

retleri, trafik lambaları, yol çizgileri ve yönlendirici refuj-

lar bulunmamaktadır. Sanayiinin içerisinde bulunan yol-

lar ise, orada bulunan sanayicilerin katkıları ile çözülme-

ye çalıflılmaktadır. Hadımköy yolunu kimler kullanıyor?

300 fabrika (mal ve 25.000 civarı personelin sevkinde),

Hadımköy’de yaflayan 15.000 civarı yerleflik halkı, 25 ci-

varı nakliye ve lojistik firma, transit geçifl yapan araçlar

ve bölgede konufllanan askeri birlikler kullanmaktadır-

lar.

Tek gidifl ve tek gelifl olan bu yolda sürücü hatala-

rını da ekledi¤imizde, her gün bir veya bir kaç  kazaya

flahit olmaktayız. Resmi raporlara göre, 2002 yılının ilk 8

ayında bu yolda meydana gelen trafik kazalarına ait bi-

lanço afla¤ıdadır;

Kazaya karıflan araç sayısı:163

Toplam Kaza Sayısı: 95

Ölü Sayısı: 8

Yaralı Sayısı: 50

Bu vahim ve içler acısı tablo, bu yolla ilgili kaygıla-
rımızda ne kadar haklı oldu¤umuzu kanıtlamaktadır.

Geçti¤imiz yıl kar ya¤ıflında yol darlı¤ı neticesinde,
tam 4 gün boyunca fabrikalarımıza ulaflamadık. ‹hracat
için hazır bekleyen TIR’lar 4 gün boyunca yola çıkama-
dı. Bizler, Hadımköy’lü sanayiciler olarak, Karayolları 1.
Bölge ve Karayolları 17. Bölge müdürlüklerine yaptı¤ı-
mız müracaatlarda, yolun çift gidifl- çift gelifl olmasını,
kısaca duble yol olmasını talep ettik. Karayolları yol ihti-
yacı ve aciliyetini teyit etmesine ra¤men Acil Eylem Pla-
nı’nda olmadı¤ı gerekçesiyle olumsuz cevap verdiler.
Talebimiz Hadımköy’ü ba¤layan anayolun duble yol ha-
line getirilmesi ve hükümetin bu yolu 2003 yılı Acil Ey-
lem Planı kapsamına dahil etmesidir.

Bölge potansiyelinin büyük ve orta ölçekli fabrika-
lardan müteflekkil 1300 iflletmeden olufltu¤u dikkate alı-
nırsa, projesi hazır bekletilen 3. çevre yolunun (Cebeci-
‹kitelli- Hadımköy) alternatif yol olarak ihale edilmesi
hızlandırılmalıdır.

Sanayici üretiyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapı-
yor, ciddi anlamda vergi girdisi sa¤lıyor ve vergisini ödü-
yor. Tüm bunlara karflın; sadece ana arter konumunda
olan 7 km’lik Hadımköy ba¤lantı yolunun duble haline
getirilmesini istiyor.

SANDER

Sorunlar

Sorunların çözümü her fleyden önce kamuda cid-

di bir paradigma de¤iflimi gerektirmektedir. Devlet ve

sanayici iflbirlikleri gelifltirilmeli ve devletin sanayiciye

bakıflı çözüm odaklı ve sinerji yaratmaya yönelik bir pa-

radigmaya dönüflmelidir.  Problemlerin çözümünde

tüm tarafların aktif katılımı ile oluflan ortak akıl ön pla-

na çıkmalıdır. 

1) Kamudaki insan kayna¤ı kalitesi arttırılmalı ve

kamu kurumlarının baflarısında tedarikçisi oldu¤u sana-

yiler ön plana çıkmalıdır.
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2) Ekonominin ve sanayicilerin toplumsal algılanı-

flını (imajını) zedeleyen tüm faktörler düzeltilmelidir.

Bu nedenle, her fleyden önce kayıt dıflı ekonominin bir

an önce kayıt içine alınmasının sistemleri ivedilikle ge-

lifltirilmelidir.

3) Yerel yönetimlerin mali yapıları güçlendirilme-

li ve bölgeden toplanan vergilerin yine bölgeye altyapı

olarak dönmesinin sistemi gelifltirilmelidir.

4) E¤itim, Sa¤lık ve sosyal ve kültürel yapıların

bölge sanayisi üzerindeki olumlu etkisi unutulmamalı

ve bu yapıların planlanması, yapılması ve gelifltirilmesi

sürecinde  sanayi temsilcilerinin görüflleri ve katkıları

alınmalıdır.

5) Bölgemizdeki yatırımları engelleyen tüm bü-

rokratik tıkanıklıklar yeniden düflünülmeli ve bürokrasi

engelleyici de¤il, teflvik edici bir yapıya bürünmelidir.

Baflta ‹SK‹ olmak üzere bölgemize hizmet getirmekle

yükümlü tüm kamu kurumlarının temel görevlerinin

“köstek de¤il destek olmak” oldu¤u hatırlatılmalıdır.

S‹L‹VR‹S‹AD

Sorunlar

Enerji fiyatlarının yüksekli¤i tüm ülke iflletmeleri

için ciddi bir sorun olmakla birlikte bölgemizde özellik-

le enerji kalitesi daha ciddi bir sorun olarak durmakta-

dır. Özellikle kıfl aylarında hemen hemen her gün yafla-

nan enerji kesintileri yüzünden bölge iflletmeleri kendi

çözümlerini bulmak için daha pahalı yöntemlere bafl-

vurmakta, bu durumda bölge sanayicisinin rekabet gü-

cünü zayıflatmaktadır.

Bunun yanında Do¤algaz gibi enerji kaynaklarının

bölgemizde olmaması önemli bir eksikliktir.
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stanbul, yüzy›llard›r tarih, kültür ve medeniyet flehri olma özelli¤ini sürdürüyor. Tabiî güzelli¤i,  co¤-
rafî yap›s› ve efsaneleflen tarihiyle eflsiz bir belde olan ‹stanbul, son iki yüzy›lda da ticaret ve sanayi-
inin merkezi haline gelmifltir. 

MÜS‹AD olarak, gerçeklefltirdi¤imiz bu organizasyonla, hem “tarihe not düflmek”, hem de Türki-
ye ve ‹stanbul’a dair sanayileflme anlay›fl›ndaki de¤iflikliklerin ciddi ve kal›c› de¤ifliklikler olarak devam

etmesini sa¤lamay› amaçl›yoruz. Bu maksatla düzenledi¤imiz program, birçok kesimden yetkili ve sanayici taraf›ndan
büyük bir destek görmüfltür. 

Modern geliflmelere uygun ve gelece¤e uyum sa¤layabilecek nitelikteki bu faaliyetle, bu güne kadar yapt›¤›m›z
hizmetlerimize bir yenisini daha eklemifl bulunuyoruz. Bundan sonra, bu alanda üstlenece¤imiz her hizmeti sizinle bi-
rebir paylaflarak, diyalog içinde oluflturmay› hedefliyoruz. Sanayiciler aras›ndaki iletiflimin daha sa¤l›kl› bir flekilde ku-
rulabilmesi ve gerçeklefltirilen hizmetlerin daha çok kifli taraf›ndan takip edilebilmesi için, Derne¤imizin, baflta ‹nter-
net sitesi olmak üzere, di¤er birimleri ilgilenenlerin hizmetine sunulmufltur.

Bu raporda dile getirilen hususlar, yani sanayi bölgeleri ve sitelerinin sorunlar›, sempozyuma kat›lan ilgili bakan,
müsteflar, vali, belediye ve di¤er daire baflkanlar›n›n huzurunda, ilgili yöneticilerce dile getirilmifltir. Sorunlar ve çö-
züm önerileri dikkatle incelenirse, acil olarak al›nmas› gereken önlemler, flu bafll›klar alt›nda s›ralanabilir:

Öncelikle, sanayiciye yönelik bak›fl aç›s› de¤iflmeli; onlar ekonominin s›rt›nda bir yük olarak de¤il, ülkenin ger-
çek mânâda kalk›nmas› için çal›flan kifliler olarak düflünülmeli. Bu anlay›fl›n tabiî bir uzant›s› olarak da, gerek mevzuat
konusunda, gerekse uygulamada bürokrasi asgari seviyeye indirilmelidir. Afla¤›daki teknik önerilerden önce bu anla-
y›fl›n yerleflmesi gerçeklefltirilmelidir. 

Art›k, koordinasyondan yak›nman›n anlam› yoktur. Herhangi yöntemle olursa olsun, kimin inisiyatifiyle geliflirse
geliflsin; valilikle belediyelerin ortak bir komisyon kurarak, sorunlar›n çözümünde daha h›zl› hareket edilmesini sa¤-
layacak bir karar ve uygulama mekanizmas› oluflturmas› gerekmektedir. 

Mevzuat düzenlemeleri yap›l›rken, sanayicinin talepleri, karfl›laflt›¤› sorunlar dikkate al›nmal›, her türlü yasal dü-
zenleme ve talepler için Bakanl›kta bir komite çal›flmas›n›n yap›lmas› ve beklentilerin dikkatli flekilde de¤erlendirile-
rek, uygulamaya konmas› gerekir.

Yerel yönetimler, OSB’lere yönelik alt yap› yat›r›mlar›na öncelik vermeli, bu kapsamdaki her türlü talep ve ihti-
yaç,  h›zl› bir flekilde karfl›lanmal›d›r. Bunun yan›nda benzeri tür (elektrik gibi) alt yap› hizmetlerini yürüten kurumlar
da, ayn› hassasiyeti göstermelidir. 

Ana yükümlü merci Sanayi Bakanl›¤› olmakla birlikte, OSB’leri ilgilendiren tüm bakanl›k birim ve yetkililerinin
süreklilik arz eden iflbirli¤i ve sorun çözme komiteleri oluflturmalar› sa¤lanmal›; söz konusu komitelerin ald›¤› karar-
lar h›zla yürürlü¤e konmal›d›r.

OSB yönetimleriyle il içinde veya il d›fl›ndaki kamu üst düzey yöneticilerini bu türden sempozyumlar d›fl›nda
(mesela üçer ayl›k periyotlarla) buluflturacak, yeni bir çal›flma anlay›fl›na geçilmeli, bu çerçevede eflgüdüm (koordinas-
yon) planlar› yap›lmal›d›r.

Özetle, sorunlar›n temelinde, vizyon eksikli¤i, organizasyonsuzluk, inisiyatif kullanmama, iflbirli¤i yapamama ve
projesizlik gibi negatif insanî unsurlar bulunmaktad›r. Kaynak bulma, yat›r›m yapma, insan eme¤inin hakk›yla de¤er-
lendirilemeyifli ve eksik kalan yasal düzenlemeler fleklindeki problemler ise, ikinci derecedeki sorunlard›r.

Büyük bir emek sarf edilerek gerçeklefltirilen bu organizasyonun, ülkemiz ve sizler için faydal› oldu¤unu umar,
sayg›lar sunar›z. 

‹
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

GEBZE OSB(Organize Sanayi Bölgesi)

Yılmaz KANBAK

Gebze Organize San. Böl. Yönetim Merkezi 41480

Gebze KOCAEL‹

0262 648 48 48

0262 648 48 22

www.gosb.com.tr

gosb@gosb.com.tr

72

30%

41.000

9.100

10.370.000

773.290
Makine, Kimya, Otomotiv Yan Sanayi, Optik, Elektrik,
Plastik, Sınai ve Tıbbı Gaz, Gıda ve Ambalaj Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi

Saim Eskio¤lu

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binası  Kat:2

‹kitelli      Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 35 80 - 549 26 46 - 549 28 81

0212 549 26 42

www.ikitelliorganize.org.tr

iosb@e-kolay.net            ahmet-ugurlu@hotmail.com 

30.000

65%

300.000

130.000

7.000.000 m2

6.850.000 m2

Deri ve Mamulleri, Ayakkabı, Saraciye, Makine Yedek Parça, Döküm, Madeni Eflya, Dokuma,

Tekstil,Triko, Konfeksiyon, Oto Tamir, Mobilya, Kereste.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi

Bahattin KELEfi

Beylikdüzü Org. San. Böl. Birlik 1 ‹fl Merkezi Kat 1 34900

Beylikdüzü    Büyükçekmece     ‹STANBUL

0212 876 30 16-876 31 70 - 876 31 72

0212 875 30 17

www.ibosb.com

yonetim@ibosb.com

656

90%

15.000

10.000

1.600.000 

2.000.000 
Mermer, Alüminyun, Makine ‹malatı,Asansör, Bakır, Prinç, Plastik,Tekstil,Mobilya, Yemek Üretim
Tesisleri,Elektrik Malzemeleri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi

R.Bilal HANCI

Eski Ankara Asfaltı Maret Arkası Tepeören Köyü

Orhanlı           Tuzla            ‹STANBUL

0216 593 16 41

0216 593 16 44

Yok

itosb@e-kolay.net

4

4%

1.500

1.100

45.000 

9.055 

Dövme Çelik, Alüminyum Tel Çekme,Polyester  Ürün ve Boya

‹malatı.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹VED‹K OSB

Hasan GÜLTEK‹N

Melik Gökçek Bulvarı No: 23 ‹vedik OSB

Y.Mahalle             ‹vedik ANKARA

0312 395 62 62

0312 395 62 62   D: 125

www.ivedik.org - www.ivedik.com

ivedik@ivedik.com

7.352

29%

90.000

20.000

4.770.000 

3.500.000 
Makine ‹malat, Metal ‹flleri, Endüstriyel Kimya, Plastik Ürünleri,A¤aç ‹flleri, Gıda, Isıtma So¤utma, Deri
Konfeksiyon, Oto Sanatkarları, Matbaacılar, Lastikçiler.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

OST‹M

Orhan AYDIN

OST‹M Org. San. Bölge Müdür. 100. Yıl Bulvarı No:99

OST‹M ANKARA

0312 385 50 90

0312 354 58 98

www.ostim.org.tr

ostim@ostim.org.tr

3.500

87%

40.000

35.000

5.000.000 

2.050.000 
Laboratuvar, Test Cihazları, Araçüsütü Ekipmanları,LPG Dönüflüm Sistemleri, Asansör ve vinç sistemleri, Maden
- Çimento Sanayi Makineleri, Asfalt Makinaları Tesis ve Ekipmanları, Madeni Ya¤ -Flitre ve Akaryakıt, Atefl Tu¤la-
sı Refrektar Malzemeler, Makine ‹malat Tasarım, Baraj Daimi Teçhizatları, Mermer-Karo-Granit ‹fllemleri, Metal
Kalıp ‹flleri, Boya Sanayi,Cam Sanayi, Çelik Kapı ve Para Kasaları, Mobilya ve Dekorasyon, Otomasyon, Nakliye-
Kargo-Kurtarma, Paslanmaz Sac, Mühendislik Hizmetleri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Tuzla Boya ve Vernik Organize Sanayi Bölgesi (BOSB)

Metin BAYRAKTAR

Aydınlı Mah. TEM Yan Yol Cad. No: 2

Tuzla ‹STANBUL

0216 593 08 20 

0216 593 08 24

www.webbosb.com

webbosb@webbosb.com

102

42%

3.000

850

517.887 

323.513 

Boya vernik, Kimya ve Metal Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi

Sadık KALKAVAN

Aydınlı Mah. TEM Yan Yol Cad. No: 6

Tuzla ‹STANBUL

0216 593 00 00

0216 593 00 09

Yok

tmosb@dsl.ttnet.net.tr

165

35%

7500

2.500

722.000 

590.000 

Mermer,Granit, Makine ‹malatı, Elektrik-Elektronik, Kimya,

Gıda, A¤aç ‹flleri, Plastik Sanayi ve Lojistik.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Ba¤cılar-Güngören Sanayi Sitesi

‹smail ÖZTÜRK

‹kitelli Org. San. Böl. Ba¤cılar-Güngören San. Sit. ‹dari Bina

‹kitelli        Küçükçekmece ‹STANBUL

0216 549 72 52

0216 549 72 64

www.bagcilargungoren.com

info@bagcilargungoren.com

1.613

95%

5.700

3.500

400.000 

287.556
Otomotive ve Yan Sanayi, Makine-Metal Sanayi, Matbaa,
Tanıtım, Ka¤ıt, Ambalaj Sanayi, Mobilya, Dekorasyon, Mutfak
ve Banyo Sanayi
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Çevre Sanayi Sitesi

Yusuf  TOKDEM‹R

‹kitelli Org. San. Böl. Çevre San. Sit. Yönetim Binası

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 35 76 - 485 35 77

0212 485 35 76

www.cevresanayi.org

yonetim@cevresanayi.org

530

95%

5.000

3.000

155.000 

125.000 

Kauçuk, Plastik, Demir ve Tel Çekme, Bisiklet, Otomotiv Ye-

dek Parça, Tekstil,Mobilya, Elektrik Sanayii.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Demirciler Sanayi Sitesi

Kemal TOPÇUO⁄LU

‹kitelli Org. San. Böl. Demirciler San. Sit. A1 Blok No:1/B

‹kitelli           Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 22 09

0212 549 54 72

www.demsit.com

demsit@superonline.com

465

78%

6.000

2.500

200.000 

9.850 
Demir Do¤rama, Makine ‹malatı, Çelik Kapı ‹malatı, Elektrik
Malzemeleri ve Pano ‹malatı, Profil, Sac Ticareti, PVC Panjur,
Çit, Kalıp ‹malatı ve Ticareti.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

DERSANKOOP Deri Mamülleri Küçük San. Yapı Koop.

Mehmet Gül

Ziya Gökalp Mah. Deri Mamulleri San. Sit. S1 E Blok

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 91 67 - 549 91 68

0212 549 91 69

Yok

Yok

1.250

15%

5.000

750

180.000 

90.000

Deri, Kemer, Ayakkabı ve Etiket Sanayi, Gıda Sanayi
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

KUYUMCUKENT

Mustafa Ercan ÖZGÜR

Merkez Mah. 29 Ekim Cd. Köyaltı Mev.Kuyumcukent Sit. No:1

Yenibosna         Bahçelievler ‹STANBUL

0212 654 54 33

0212 652 92 36

www.kuyumcukent.com.tr

kuyumcukent@superonline.com

2.500

90%

25.000

‹nflaat Halinde

180.000

321.489
Altın ve Gümüfl ‹flleme Üniteleri, Kuyum Perakendeci Ma¤azaları, Sarraflar, Özellikli Ma¤azalar, Gümüfl Pera-
kendeci, Kuyum ve Gümüfl Toptancı ve Kıymetli Tafl Ma¤azaları, Döviz Büfesi, Kimyevi Madde Satıfl, Kuyumcu
Kasaları Satıfl Ma¤azaları, Elektronik Terazi ve Telefon Satıfl, Beyaz Eflya, Konfeksiyon Ma¤azaları, Saatçi ve Göz-
lükçü, Bankalar, Eczane, Otel ve Misafirhane, Sa¤lık ve E¤itim Tesisleri, Fuar ve Sergi Kompleksi, Bürolar, Sa-
una ve Türk Hamamı, Market, Sinema.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

MEGA CENTER

Ali Zafer TAC‹RO⁄LU

MEGACENTER Kocatepe Mah. 12. Sok. C 28 Blok  34170

Bayrampafla           ‹STANBUL

0212 640 04 04 - 15  Hat

0212 640 04 28

www.gidakoop.com.tr

megacenter@gidakoop.com.tr

2.886

C Blok % 90 - A Blok  % 30

15.000

3.000

647.000

400.000 
Kuru Gıda Dükkan ve Depoları, (Peynir, Zeytin, Bakliyat), So-
¤an ve  Patates Hali, Gıda  ‹htisas Gümrü¤ü, Sosyal Donatı
Alanları, Plaza Binası, Büro Katları.



Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Rami Gıda Toptancıları  (‹GTOD)

Günay KOT‹L

‹st.Gıda Toptancı Tüccarları Derne¤i (‹GTOD) 

Rami             Gaziosmanpafla ‹STANBUL

0212 564 50 92 - 614 96 77 - 614 96 78 - 614 96 22

0212 581 68 51

Yok

Yok

1.027

90%

5.000

4.100

221.000 

45.000 
Tarımsal ürünler, Süt ve Süt Mamulleri, Et ve Et Mamulleri, ‹çecekler, Temizlik Ürünleri, Kozmetik Ürün-
leri, Baharat vs. Üretim ve Satıflları.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S.AYMAKOOP Ayakk. ve Malz. Toplu ‹flyeri Yapı Koop.

Murat GÖL

AYMAKOOP San.Sit. Ziya Gökalp Mh. ‹dari Bina ‹kitelli Köyü

Halkalı      Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 56 58

0212 549 56 62

Yok

Yok

2.500

49%

10.000

5.000

326.000 

184.000 

Ayakkabı ‹malat›, Ayakkabı Yan Sanayi ‹malat›, Satıfl ve

Depolama.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Evren Küçük Oto Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Hakan KILIÇARSLAN

Evren Oto San. Sit. Hofldere Yolu Üzeri Yönetim Bin. 34850

Esenyurt             ‹STANBUL

0212 672 06 75 - 672 06 50 - 672 06 51

0212 672 06 74

Yok

hakan_kilicarslan@hotmail.com

530

80%

2.700

1.700

150.000

90.290
Makine, Pik Döküm, Plastik, Ambalaj, Ayakkabı ve Terlik Sanayi, Mobilya, PVC, Alüminyum Profil, Metal ‹fl-
leri, Makine Yedek Parça, Depoculuk, Dü¤me, Tekstil Aksesuarları, Deterjan, Plastik Hammadde, Zımba Te-
li ‹malatı, Sac ‹malatı, Ferforje Demir Dekorasyon, Rekor-Hortum ‹malatı, Plastik Enjeksiyon Baskı ve Kalıp,
Talafllı ‹malat ve Tafllama, Asansör ve Vinç Sistemleri, Hidrolik Pompalar, Redüktör ve Diflli ‹malatı, Pul ve
Payet ‹malatı
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S.Isıtma So¤utma Havalandırma K. San. Sit. Yapı Koop.

Bayram KÖMÜRCÜ

ISISO San. Sit. S1 Blok 17. Yol No:17 Hofldere Köyü 34860

Hadımköy      Büyükçekmece ‹STANBUL

0212 623 18 32 - 623 18 35 - 623 18 36 - 623 24 92

0212 623 18 31

www.isiso.org

isiso@isiso.org

436

95%

3.500

2.000

172.200

115.000
Isıtma So¤utma ve Havalandırma ‹malatçıları, Isıtma So¤utma ve Havalandırma Depoları, Makine,
Plastik ve Tekstil Sanayi.
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Sanayi Sitesi

/ Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flye-

ri Say›s›

Doluluk

Oran›

‹stihdam Ka-

pasitesi

Fiili ‹stih-

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S.‹MSAN Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Özhan ALTUN‹⁄NE

‹msan K. San. Sit. Yapı Koop. ‹kitelli Cd. ‹ETT Garaj  Karflısı

‹kitelli         Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 548 30 22 - 364 89 91 - 698 15 56

0212 548 38 75

Yok

Yok

77

95%

3.000

1.700

51.307 

76.000 
Ayakkabı ve Yan Sanayi, Tekstil ve Yan Sanayi, Kimya Yan Sa-
nayi, Ambalaj, Ka¤ıt-Kırtasiye,Elektrik ve Elektronik Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹st. Anad. Yak. Do¤rama ve Mob. Sit. ‹fll. Koop. ( MODOKO)

Ramazan AKDEN‹Z

MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Binası

Y.Dudullu             Ümraniye         ‹STANBUL

0216 364 20 90 -364 45 64 - 415 39 26

0216 364 20 90

www.modoko.com.tr

modoko@veezy.com

350

100%

1.000

1.000

150.000

51.840

Mobilya, Aksesuar ve Evtekstil Ürünleri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹stanbul Ayakkabıcılar KSSYK (AYKOSAN)

Yaflar Temel ÇORUH

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Süleyman Demirel Caddesi

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 517 39 83 - 517 38 33

0212 518 65 68

www.aykosan.net

aykosan@e-kolay.net

2.450

20%

17.000

2.400

864.000 

637.000 

Ayakkabı ve Yan Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S.‹st. Do¤u Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

R.Bilal HANCI

Do¤u KSSYK Merkez Mah. Köyaltı Mevkii Yönetim Merkezi

Yenibosna         Bahçelievler ‹STANBUL

0212 552 20 56 - 552 20 59

0212 552 20 85

www.dogusanayi.com.tr 

yonetim@dogusanayi.com.tr

300

100%

5.000

5.000

119.000

116.000

Döküm, Plastik, Tekstil, Etiket, Mobilya, Kalıp, Otomotiv,

Plastik  Enjeksiyon, Kaplama, Ayakkabıcılık ve Makine Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

G‹Y‹MKENT (S. S. ‹st. Giyimkent ‹malat ve Sat›c›lar› ‹flyeri Yap› Koop.)

Abdullah ÇINAR

G‹Y‹MKENT  At›flalan› - Esenler

‹STANBUL

0212 438 00 65

0212 438 00 72

Yok

Yok

2.400

5% (‹lk 2 ay)

Üretim ve Tedarik yolu ile etkiledi¤i istihdam 1.000.000

12.000

500.000 

900.000 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon. Tekstil Hammadde ve 

Yarı mamul. Tekstil Aksesuarları Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹st. Keresteciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.

Celal YILDIRIM

Org. San. Böl. ‹st.Keresteciler Küçük San. Sit. Yapı Koop.

‹kitelli       Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 670 01 27 - 670 01 28

0212 670 03 30

www.ikitellikerestecilersitesi.com.tr

Yok

413

98%

3.300

3.000

418.000 

272.000 

Orman Ürünleri, Kereste, Sunta, MDF, Suntalam, Parke,

Profil Sanayi, ‹thalat ve ‹hracat.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹st. Mob. ve Ahflap Eflya ‹malatçıları KSSYK (MASKO)

Yaflar  GÜMÜfiD‹L

TEM Yolu E-6 Gifleleri Yanı MASKO Mob. Çarfl. ‹dari Bina K:3

‹kitelli        Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 675 00 11

0212 675 00 17

Yok

Yok

778

80%

1.725

1.500

402.000 

400.975 

Mobilya, Mobilya Aksesuar, Mobilya Döflemelik Kumafllar.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST.Plastik ve Kauçuk ‹malatçıları KSSYK (‹PKAS )

Mustafa ASLANKAYA

‹kitelli Org. San. Bölg. ‹PKAS Plastikçiler San. Sit. ‹dari Bina

Küçükçekmece    ‹STANBUL

0212 549 22 35 - 548 47 13

0212 548 60 47- 549 37 47

Yok

ipkas@superonline.com

694

99%

5.000

4.100

290.000

123.000 

Plastik Enjeksiyon, Makine ve Kauçuk, ‹malatı ve 

Hammadde, Elektrik Malzemeleri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

TEKST‹LKENT

Atalay fiAH‹NO⁄LU

Barbaros Cad. Tekstilkent Bulvarı ‹flhanı Blo¤u

Yüzyıl          Esenler ‹STANBUL

0212 438 00 54 - 438 00 55 

0212 438 00 50

www.tekstilkent.com.tr

info@tekstilkent.com.tr

4.260

Yerleflim Aflamasında

Yerleflim Aflamasında

Yerleflim Aflamasında

927.000  

720.572 

Tekstil Ticareti.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Avrupa Serbest Bölgesi Müdürlü¤ü Kurucu ve ‹fll. A.fi.

Kemal fiAH‹N

Velimefle Mevkii P.K. 350 59860 

Çorlu            TEK‹RDA⁄

0282 691 10 10 - 637 08 30

0282 691 10 26 - 637 45 64

www.asb.com.tr

info@asb.com.tr

5.000

30%

30.000

5.000

2.000.000 

120.000 

Tekstil,Kumafl, ‹plik, Kimyasal Maddeler, Makine ve Yedek

Parça,Eletroteknik,Otomotiv Yan Sanayi ve Deri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹SBAfi -‹ST.Trakya Ser. Böl.Kur.‹fll.A.fi.

Macit DA⁄DELEN

‹stanbul Trayka Serb. Böl. Karatoprak Mev. Ferhatpafla

Mh. Nato Karfl. 34870   Çatalca 

‹STANBUL

0212 789 60 00  - 5 Hat

0212 789 29 33

www.isbas.com.tr

info@isbas.com.tr

230

85%

15.000

1.000

387.500 

350.000 
Tekstil, Makine, Metal, Gıda, Mobilya ve Tıbbi Malzeme 
Sanayi, Otomotiv, Elektrik, Elektronik, D›fl Ticaret
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi

Abdulkadir EV‹N

‹ D O S B Aydınlı Orhanlı Mevkii  Aydınlı 34957

Aydınlı - Orhanlı  Tuzla  ‹STANBUL

0216 394 14 80

0216 394 14 79

www.turkderi.org.tr

deri.osb@dsl.ttnet.net.tr -ideriosb@dsl.ttnet.net.tr

496

75%

15000 - 20.000

5.520

689.000.000

1.000.000 

Deri ve Deri Mamulleri, Sabun ve Gliserin Sanayii, ‹laç Sanayii, Tekstil ve Tekstil Aksesuarları, Metal,

Ahflap ve Ambalaj Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Dudullu Organize Sanayii Bölgesi

B.Murat ÖNAY

Esenflehir  Mah. Dudullu Org. Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 10

Y.Dudullu      Ümraniye           ‹STANBUL

0216 365 74 03

0216 420 44 15

www.idosb.org.tr

idosb@idosb.org.tr

2.220

95%

30.000

20.000

2.650.000

1.029.415  
Gıda, Dokuma ve Giyim, Orman Ürünleri, Ka¤ıt, Deri ve Deri Mamulleri, Lastik, Plastik, Kimya
ve Petro Kimya, Demir Çelik, Madeni Eflya, Elektronik, Makine Sanayi.Depoculuk, ve Optik
Donatım.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Kocaeli-Gebze 4. ‹stanbul Makina ve ‹malat San.OSB

Muammer ERO⁄LU

‹fl Bankalılar Sitesi C Blok D: 9 80700

Gayrettepe              fiiflli ‹STANBUL

0212 274 15 30

0212 274 06 74

Yok

makina@dsl.ttnet.net.tr

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

5.100.000 

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Makine ‹malat, Elektrik - Elektronik Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Kocaeli - Gebze VI. ( ‹MES) OSB

Süheyl ERBOZ

‹MES San. Sitesi Yön. Merk. Bin. E Blok 504 Sok No:2 K:2

Y. Dudullu          Ümraniye ‹STANBUL

0216 466 87 40 - 466 07 87

0216 466 87 41

www.imesosb.org

president@imesosb.org

200

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Planlama ve Kamulafltırma Aflamasında

Makine, Oto Yedek Parça, Beyaz ve Kahverengi Eflya Yan Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. PAKOP Plastik ‹htisas Organize Sanayi Bölgesi

Hayrullah YELKENC‹

Halkalı Cad. No:132/1 Tezifl ‹fl Merkezi K:4

Sefaköy ‹STANBUL

0212 425 13 13  - 425 15 99

0212 624 49 26

www.pagev.org.tr

pagev@pagev.org.tr

537

Planlama Aflamasında

50.000

Planlama Aflamasında

2.850  

2.000 

Plastik Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Melek ARAS

‹stanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayii Bölgesi

Tuzla ‹STANBUL

0216 593 03 00

0216 593 03 04

Yok

istkimosb@ttnet.net.tr

166

40%

2.700

1.050

742.208 

590.000 

Kimya ve Türevleri, Gıda ve Ambalaj, Plastik, Metal, 

Mobilya, Depolama ve  Cam Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

B‹KSAN  Sanayi Sitesi

Nuri KONAK

‹kitelli Org. Sanayi Bölgesi B‹KSAN Koop. D Blok K:4/102

‹kitelli         Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 49 27

0212 485 49 28

Yok

biksan@superonline.com

410

70%

2.500

1.000

58.000 

47.000 

Tekstil, Plastik ve Makine Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Dolapdere Sanayi Sitesi

Rafet AYIK

‹kitelli Org. San. Böl.  Dolapdere San. Sit. Ada 13 Karfl.

‹kitelli           Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 671 13 13

0212 671 12 13 -671 13 13

Yok

Yok

1094

90%

3.300

2.000

184.500 

156.000 

Oto tamiri, Oto yedek parça satıflı, Torna atölyesi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Esenler Oto Tamircileri Sanayi Sitesi

Hasan KILINÇARSLAN

Org. San. Böl. Esenler Oto Sanat. Küçük San.Sit.Yapı Koop.

‹kitelli          Küçükçekmece        ‹STANBUL

0212 671 00 46

0212 549 22 18

Yok

Yok

436

90%

2.230

1.980

145.220 m2

61.962 m2

Otomotiv ve ‹malat Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

ESOT Sanayi Sitesi

Özkan KARAYEL

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi ESOT San. Sit. A Blok No: 1

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 50 50

0212 549 22 21

Yok

Yok

204

80%

2.000

1.000

65.000

57.300
Makine Sanayi (Makine ve Kalıp), Ambalaj Sanayi (Teneke ve
Karton Kutu), Ambalaj Yan Sanayi, Plastik Sanayi, Soba ve 
Mangal ‹malatı
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Eyüp Marangoz  Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Salim BALEKO⁄LU

Abdi ‹pekci Cad. No:150/329

Bayrampafla ‹STANBUL

0212 613 83 13 - 577 14 17

0212 544 51 87

Yok

Yok

186

‹nflaat Devam Ediyor

‹nflaat Devam Ediyor

‹nflaat Devam Ediyor

40.000

40.000

Mobilya.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Galvano Teknik Sanayi Sitesi

Ali KARADA⁄

‹kitelli Org. San. Bölg. Galvanoteknik San. Sit. ‹dari Bina

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 22 04

0212 549 22 04 - 549 22 05

www.galvanometal.com

ali@galvanometal.com

174

100%

3.000

2.400

120.000

100.000

Metal Kaplama, Ayakkabı ve Kemer Aksesuarları, Kimya 

Sanayi Mustahsalları, Deterjan ve Metal Yan Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Giyim Sanatkarları Sanayi Sitesi

Hasan Tahsin KARAGÖZ

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi 4.Ada C Blok No: 45

‹kitelli           Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 671 00 25 -671 00 26

0212 549 22 23

Yok

giyimkoop@e-kolay.net

530

85%

5.000

4.000

230.000

94.000

Konfeksiyon,Triko Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

HESKOP Sanayi Sitesi

Nihat Ç‹ÇEK

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi HESKOP ‹dari Binası 34670

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 670 31 51

0212 670 31 51

Yok

heskop@tnn.com.tr

Planlama Aflamasında

Planlama Aflamasında

Planlama Aflamasında

Planlama Aflamasında

134.000 

Planlama Aflamasında

Oto galericileri bölümü bitmek üzere.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹kitelli-Bakırköy Sanayi Sitesi

Nuri KONAK

‹kitelli Org. San. Bölg. B‹KSAN Koop. D Blok K:4/102

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 49 27

0212 485 49 28

Yok

biksan@superonline.com

400

70%

1000

600

47.031 

58.561 

Tekstil, Kozmetik, Plastik, Makine ve Yedek Parça Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹MES Sanayi Sitesi

Cemalettin ÖZEL

‹MES San.Sit. Yön. Mrkz. Binası E Blok 504 Sok No:2 K:2

Y. Dudullu          Ümraniye ‹STANBUL

0216 364 33 47

0216 364 33 52 -364 33 55

www.imes.org

info@imes.org

843

100%

10.000

7.000

690.000 

210.000 

Döküm, Talafllı ‹malat, ‹nflaat Makinaları, Makine ‹malat, Elektrik - Elektronik ve Beyaz Eflya Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹SDÖK Sanayi Sitesi

Tahir ORUÇ

‹kitelli Org. San. Bölg. ‹stanbul Dökümcüler Sanayi Sitesi

‹kitelli       Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 26 46 - 485 26 30 - 3 Hat

0212 485 48 37 - 485 26 34

Yok

Yok

208

75%

650

350

85.000

55.000

Döküm; Alüminyum, Çinko, Sarı, Ramak.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Umum Saraçlar Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Orhan SAN

‹kitelli Saraçlar KOOP. ‹kitelli Cad. Yönetim Binası

‹kitelli          Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 81 47 - 485 81 48

0212 485 81 47 - 485 81 48

Yok

Yok

1.158

25%

5.500

1.100

182.000

115.866 

Saraciye, Tekstil, Deri, Suni Deri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹STEKS Sanayi Sitesi

Osman Nuri AVCI

‹kitelli Org. San. Böl. ‹STEKS  ‹st. Dok. KSSYK  C/ 1B.  No:9

‹kitelli         Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 49 52

0212 485 49 53

Yok

Yok

388

55%

3.000

1.500

44.275

140.000 

Metal, Plastik, Dokuma, Mobilya,Kablo,Tekstil,Boya ve Gıda

Sanayi, Su Bayileri, Catering Hizmetleri,Nalburiye.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹stanbul Bilumum Mutfak  Eflyacıları Kooperatifi

Yusuf Ziya DEVEL‹O⁄LU

Siyavuflpafla Sok. Cevahiro¤lu Han No: 23 K:4

Süleymaniye ‹STANBUL

0212 528 10 27

0212 522 05 81

Yok

Yok

‹nflaat Halinde

‹nflaat Halinde

‹nflaat Halinde

‹nflaat Halinde

100.000 

‹nflaat Halinde

Ev mutfak eflyası.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹STOÇ ‹stanbul Toptancılar Çarflısı

Nahit KEMALBAY

‹stoç Tic. Mrk. ‹dari Bina ‹dari ve Teknik Müdürlük 34550

Mahmutbey    ‹STANBUL

0212 659 45 00 - 659 29 43 - 659 29 44 - 514 04 61

0212 659 39 05 -  659 54 38

www.istoc.com.tr

yonetim@istoc.com.tr

7.200 (Hedef)

83%

30.000

22.000

1.100.000 

1.200.000
Plastik, Hırdavat, Medikal, Temizlik Malzemeleri,Kırtasiye,Tuhafiye, Demir Hırdavat, Mutfak Eflyaları, Ka-
¤ıt, Tekstil, Bilgisayar, Gıda Maddeleri Sanayi,Bijuteri,Ecza Deposu,Züccaciye,Su Ürünleri, Baharat, Av
Malzemeleri.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

KADOSAN Oto Sanayi Sitesi

Yusuf YÜCE

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Esenflehir

Y.Dudullu       Ümraniye ‹STANBUL

0216 364 15 78

0216 314 33 71

www.kadosan.org.tr

info@kadosan.org.tr

650

88%

2.100

1.600

140.000 

95.000 
Tamir -Bakım, Onarım Servisleri, Boya-Kaporta-Döfleme Servisleri, Klima-Elektrik-Rotbalans Servisleri,Fren
ve Yarıfl Arabaları Servisleri,Madeni Ya¤ ve Yedekparça Satıfl Ma¤azaları, Rektefiye-Tafllama-Torna ve Kaynak
Servisleri-Dizel Püskürtme Sistmeleri ve Hidrolik Sistemleri.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Ka¤ıthane Sünnet Köprüsü Haliç Sanayi Sitesi

Mücahit ÖNGÖR

‹kitelli Org. San. Bölg. Tormak San.Sit. Sosyal Tes.C - 4

‹kitelli         Küçükçekmece       ‹STANBUL

0212 486 17 73

0212 485 48 73

Yok

Yok

24

99%

600

600

195.483 

196.000

Demir - Tel Çekme, Tekstil, Demir- Döküm, Plastik 

Hortum Sanayi, Uluslar arası Nakliyat, Gıda Da¤ıtımı.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Marmara Sanayi Sitesi

Kamil ÖRNEK

Marmara Küçük San. Sit. Yapı Koop. Atatürk Mah. 

‹kitelli           Küçükçekmece       ‹STANBUL

0212 472 06 50 - 472 03 64 - 472 03 65

0212 472 06 52

Yok

Yok

400

90%

6.500

4.000

167.000 

215.000
Mobilya, Tekstil, Kuyumculuk, Ayakkabı, Makine, Temzilik Mad-
deleri, Elektrik Malzemeleri,Alüminyum ‹malatı, Depoculuk,
Cam, Reklamcılık, Klima ve Jeneratör.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Birlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Ali TAN

Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Birllik Sanayi Sitesi

Beylikdüzü       Büyükçekmece        ‹STANBUL

0212 875 12 00 (5 Hat)   875 16 37

0212 875 12 06

www.ibosb.com

birlik@ibosb.com

272

90%

4.000

2.050

235.000 

235.000 

Makine ‹malat,Torna, Plastik, Mobilya Marangoz, Oto Tamir, Oto Yan Sanayi, Eletrik, Elektronik, Demir

Do¤rama.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Mermerciler Sanayi Sitesi

Bahattin KELEfi

Beylikdüzü Org. San. Böl. Mermerciler San. Sit. 16. Cd. No:3

Beylikdüzü       Büyükçekmece          ‹STANBUL

0212 875 35 35

0212 875 17 17 - 876 30 17

www.ibosb.com

mermer@ibosb.com

147

80%

Taflınma Halinde

Taflınma Halinde

780.000 

400.000 
Mermer Fabrikası, Mermer Atölyesi, Alüminyum Profil ‹malat, Makine Parçaları ‹malat, Yemek Üretim Tesi-
si, Tekstil, Plastik ‹malatı.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S. S. Depo ve Ardiyeciler Toplu  ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Mehmet ZENG‹N

Halkalı ‹kitelli Köyyolu   Trafo Karflısı 103 Ada 3 Parsel

‹kitelli       Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 675 06 02

0212 675 06 03

Yok

Yok

20

100%

454

454

300.000 

200.000 

Tekstil, Depoculuk,Otomotiv,Demir, Ambalaj Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S. S. Evren Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Yusuf AKGÜN

‹kitelli Org. San. Böl.  ESKOOP San. Sit. ‹dari Bina

‹kitelli       Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 28 15

0212 549 22 33

Yok

info@eskoop.com

934

93%

10.000

5.000

250.000 

130.000 
Deri ve Mamulleri, Ayakkabı, Saraciye, Makine Yedek Parça, Döküm, Madeni Eflya, Dokuma, Tekstil,Triko,
Konfeksiyon, Oto Tamir, Mobilya, Kereste.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST. Cila ve Nikelajcılar Madeni Eflya ‹mal. KSSYK

Adnan fiARLI

Meriç Sok. Toyak ‹fl Merkezi K:5 No:237

fiirinevler        Bahçelievler ‹STANBUL

0212 652 75 87

0212 652 75 30

Yok

Yok

110

25%

1.000

250

20.000 

9.600 

Cila - Nikelaj Metal Kaplama ve Madeni Eflya ‹malatı.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. HASEYAD Haliç San. ve Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Mehmet AYDIN

‹kitelli Org. San. Böl.  HASEYAD Sanayi Sitesi Merkez Bina

Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 20 06

0212 549 20 09

Yok

Yok

180

95%

15.000

8.000

1.105.832 

465.340 

Tekstil, Dokuma, Konfeksion,Örgü, ‹fl Makineleri,

Yedek Parça ‹malatı Sanayi ve Depoculuk.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST. Matbaa ve Ambalaj  Küçük San. Sit. Yapı Kooperatifi

Galip DEM‹R

Matbaacılar Sit. Yapı Koop. ‹dari Bina Yüzyıl

Ba¤cılar ‹STANBUL

0212 629 03 39 - 629 03 40 - 629 05 05

0212 629 03 82 - 629 05 07

www.massit.com

massit@massit.com

220

95%

10.000

6.000

70.000 

300.000 

Matbaa, Ambalaj ve Matbaa Yardımcı Ürünleri.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST. Çorap ve Trikotajcılar Küçük San. Sit. Yapı Kooperatifi

Namık SÖNMEZ

Adem Yavuz Sok.  Baflkan Han  K:2  No:50

Ca¤alo¤lu           Eminönü ‹STANBUL

0212 526 00 43

0212 511 74 93

Yok

Yok

152

50%

1000

600

56.000

76.000

Çorap ve Triko Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST. METAL - ‹fi Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

‹hsan ALPER

‹kitelli Org. San. Böl. Metal - ‹fl San. Sit. Yönetim Binası

Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 549 24 82

0212 549 24 83

Yok

Yok

710

95%

4.500 

3.500

229.628

255.210

Makine, Yedek Parça, Kalıp ve Isıl ‹fllem, Metal Profil ‹malatı,

Otomotiv Yan Sanayi, D›fl Ticaret

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. ‹ST. Pik Dökümcüleri Küçük San. Sit.Yapı Koop.

Nedim ÇIRPICI

‹kitelli Org. San. Böl. P‹K Dökümcüler San. Sit. ‹dari Bina

‹kitelli        Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 20 57

0212 485 48 15

Yok

Yok

236

95%

2.000

1.400

150.000 

130.000 

Makine, Pik Döküm, Terlik Sanayi ve Depoculuk.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Oto Tamir.ve Benz.  K. San. Sit. Yapı Koop. 1.KISIM

Mustafa KESK‹N

Atatürk Oto San. Sit. Ahi Evran Cad. Atacenter ‹fl Merk.K:5

Maslak ‹STANBUL

0212 276 10 78 - 276 11 34

0212 286 66 49

Yok

Yok

425

99%

2.200

1.988

277. 368 

118.913 

Oto Tamiri ve Metal Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Oto Tamir. ve Benz.  K. San. Sit. Yapı Kooperatifi 2.KISIM

Mustafa KESK‹N

Atatürk Oto San. Sit. Ahi Evran Cad. Atacenter ‹fl Merk. K:5

Maslak ‹STANBUL

0212 276 10 78 - 276 11 34

0212 286 66 49

Yok

Yok

1.528

96%

7.800

7.090

277.368 

118.913 

Oto Tamiri ve Metal Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Oto Tamir.ve Benz.  K. San. Sit. Yapı Kooperatifi 3.KISIM

Mustafa KESK‹N

Atatürk Oto San. Sit. Ahi Evran Cad. Atacenter ‹fl Merkezi K:5

Maslak ‹STANBUL

0212 276 10 78 - 276 11 34

0212 286 66 49

Yok

Yok

792

72%

3.500

1.725

277. 368 

118.913 

Oto Tamiri ve Metal Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Perflembe Pazarı – Kasımpafla KSSYK DES Dudullu

M.Taner AfiKIN

1.Esenflehir Mah. Atatürk Cad. Yönetim Binası

Y. Dudullu         Ümraniye ‹STANBUL

0216 420 20 58 - 364 57 15 (PBX)

0216 364 57 20

www.dessanayi.org

info@dessanayi.org

743

95%

7.000 - 12.000

2.500

364.000 

174.000

Demir, Çelik, Sac ve mamulleri satıflı, Torna, Tesfiye, Talafllı ‹malat, Makine ve Ekipmanları ‹malatı.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

S.S. Sefaköy Toplu ‹flyeri Yapı Kooperatifi

Bülent ÖZGÜL

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Sefaköy San. Sit.

‹kitelli       Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 671 01 72

0212 549 78 00

Yok

Yok

285

70%

1.200

650

103.548 

37.000 

Elektrik, Elektronik, Otomotiv, Kimya, Demir, Torna, 

Nakliye, Matbaa ve Makine Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Tormak Sanayi Sitesi

Do¤u BULUTSUZ

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi TORMAK San. Sit. ‹dari Bina

34670    Küçükçekmece      ‹STANBUL

0212 485 52 30

0212 485 15 33

Yok

Yok

200

90%

2.000

1.000

130.000 

98.000 

Makine, Kalıp, Oto Yedek Parça ve Plastik Malzeme Sanayi.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

TÜMSAN Sanayi Sitesi 2. Kısım

Nihat TUNALI

ikitelli Org. San. Böl. TÜMSAN San. Sit. Baflak Konutları Karflısı

Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 10 14

0212 485 10 15 - 441 36 77

Yok

Yok

168

30%

500

200

30.000 

33.600

Yemek Fabrikaları, Otomotiv Yan Sanayi, Kimya Sanayi, 

Demir, Çelik, Sac, E¤itim Hizmetleri, Mobilya Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

Triko Dokumacıları Küçük Sanayi Sitesi (Triko Center)

Mustafa ÇAKIR

‹kitelli Org. San. Böl. Triko Dokumacı.San.Sit. Sosyal Tesis

Kat 5        Küçükçekmece       ‹STANBUL

0212 549 24 53 - 549 60 07

0212 549 60 06

Yok

Yok

365

45%

1.500

500

40.000 

100.000 

Triko Dokuma ve Konfeksiyon, Pamuk Dokuma, Tekstil

Makinalar› ‹malat›.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

DESBAfi-‹ST. Der. ve End. Ser. Böl. Kur. ‹fll .A.fi.

Zafer KURfiUN

‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Böl. Aydınlı -Orhanlı Mevkii  81464

Tuzla            ‹STANBUL

0216 394 18 87 - 3 Hat

0216 394 12 68

www.desbas.com.tr

desbas@desbas.com.tr

650    %15’i Yabancı 

70%

10.000.000  Geniflleme ile Ulaflılacak ‹stihdam Kapasitesi

2.500

200.000  Geniflleme ile Birlikte 450.000 

185.000  Geniflleme ile Birlikte 400.000 
Otomotiv Yan Sanayii, Deri ve Mamulleri, Tekstil ve Konfeksiyon, Elektrik- Elektronik, Sanayi Makineleri,
Boya ve Kimyasalları Sanayi.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

Web

E-mail

Toplam ‹flyeri Say›s›

Doluluk Oran›

‹stihdam Kapasitesi

Fiili ‹stihdam

Toplam Yerleflim Alan›(m2)

Toplam Kapal› Alan(m2)

‹fiKOLLARI

‹SB‹-‹ST. A. H. Limanı. Ser. Böl. Kur. ‹fll. A. fi.

Hakan D‹NÇERLER

‹stanbul Atatürk  Havalimanı  Serbest Bölgesi 34419

Yeflilköy            ‹STANBUL

0212 465 00 00 - 465 01 24

0212 465 00 09

www.isbi.com.tr

info@isbi.com.tr

608

94%

2.000

1.910

40.000 

37.890
Bilgisayar Donanım, Danıflmanlık, Duty Free, Elektrik, Elektronik, Finas ve Sigortacılık, Gıda, Halıcılık ve
De¤erli Maden, ‹nfl., Kimyasal, Kırtasiye ve Yan San., Metal Madeni Eflya, Optik, Otomotiv ve Yan San., Teks-
til, Tekstil Makineleri ve Tıbbi Cihazlar.

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

TÜMSAN Sanayi Sitesi 1. Kısım

Hayrettin AKDA⁄

‹kitelli Org. San. Böl. Baflak Konutları Karflısı TÜMSAN San. Sit.

Küçükçekmece ‹STANBUL

0212 485 10 13

0212 485 10 13

NOT: TÜMSAN Sanayi Sitesi 1. Kısım’dan detayl› bilgi al›namam›flt›r.
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

BEYS‹AD

Sabri ‹ZER

Mermerciler Sanayi Sitesi 4. Cadde No:1/B

Beylikdüzü     Büyükçekmece ‹STANBUL

0212 875 24 42 - 875 60 97 - 875 24 42

0212 875 17 16- 876 09 66

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

AVS‹AD

‹rfan D‹R‹

Londra Asfaltı Üniversite Mh. No.88  Karao¤lu Sit. A Blok  D:2-3

Avcılar ‹STANBUL

0212 690 59 82

0212 690 59 83

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

ES‹DER

Kemal ER‹MTAN

Yenikent Mah. Do¤an Araslı Bulv. No:220

Esenyurt ‹STANBUL

0212 596 68 20 - 596 68 21

0212 596 10 32

‹S‹DEF BÜNYES‹NDEK‹ S‹AD’LAR

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

ÇAS‹AD

Adem YILMAZ

‹stanbul Yolu 

Çatalca           ‹STANBUL

0212 289 22 16 - 289 22 17 - 289 22 18 

0212 289 11 74
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Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

HAS‹AD

Bayram ATILGAN

Eski Belediye Binası K:3 

Hadımköy   Büyükçekmece ‹STANBUL

0212 771 26 26  - 771 09 46

0212 771 20 11

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

‹st. 3. Bölge San. ve ‹fladamları Derne¤i (SAN - DER)

Ahmet ÖZGER

4. Bölge SAN - B‹R Bulvarı No:107 K:2 D:7

Büyükçekmece ‹STANBUL

0212 886 65 95 - 3 Hat

0212 886 65 95 - 886 65 98

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres 

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

‹S‹DEF 

Mehmet SANDAL

Elopar Elek. ve Otom Parç. San A.fi. Mermerciler San. Sit.  Kavaklı Köyyolu 

Üz. ‹st. Cd  4. Cd. No:1/B 

Beylikdüzü    Büyükçekmece     ‹STANBUL

0212 876 50 65 - 875 19 40

0212 876 09 66 - 875 04 73

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

S‹L‹VR‹ S‹AD

Aydo¤an ORAL

Sanatkarlar Cad. No: 2 

Silivri    ‹STANBUL

0212 727 17 69

0212 727 55 20

Sanayi Sitesi / Bölgesi

Baflkan

Adres

Semt / ‹lçe-‹l

Tel

Fax

S.S. Marmara Küçük Sanayi Sitesi Yap› Koop. Birli¤i

Yaflar Temel ÇORUH

Zuhuratbaba Mah. Çekiner Sok. Onur Apt.No: 3 Kat:2 D: 3 

Bak›rköy    ‹STANBUL

0212 660 59 70 - 660 59 71 - 660 59 72 

0212 660 59 73




