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ÇOSB olarak, İstanbul’a yakınlığımız ve geniş 
ulaşım imkanlarımızla, İstanbul sanayisinin 
hinterlandı olmamız, elektrik, doğalgaz, su, 
atıksu tesislerimiz gibi güçlü altyapımız, Tek 
Durak Ofis mantığı ile modern ofisleri ve 
insana, doğaya saygıyı ilke edinmiş profesyonel 
kadromuz, Trakya’nın en iyi altyapısına sahip 
itfaiye teşkilatımız, geniş araç parkımız gibi 
özelliklerimizle Türkiye’nin önde gelen organize 
sanayi bölgelerinden birisiyiz. Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) açısından baktığımızda 
önemli problemlerin başında kalifiye eleman 
konusunda eksiklik olduğunu belirtmek 
isterim. Ülkemizin genel bir problemi olduğuna 
inandığımız bu konuda çözümün çok kolay 
olmadığını bilmekle beraber, biz ÇOSB olarak kendi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi kurarak, bu 
konuda bir çözüm üretmeye çalıştık. Bizler Teknik 
Meslek Liselerinin OSB’lerin bünyesinde olmasını 
şiddetle destekliyoruz. Çünkü bizim sağladığımız 
imkanlar maalesef devlet Meslek Liselerinde 
sağlanmamaktadır. Bu sorunun yanı sıra, 
ekonomi açısından sorunlara değinirsek faizlerin 
yüksek olmasını gösterebiliriz. Faizlerin yüksek 
olması yatırımcıların yatırım iştahını maalesef 
kesmektedir. Giderek şişen hizmet sektörü, 
finanslaşan ve inşaatlaşan bir ekonominin yarattığı 
rantlar bizi dışa bağımlı kırılgan bir ekonominin 
kucağına itiyor. Merkezinde bilim ve teknoloji 
politikalarının olduğu, yeni bir sanayileşme 
stratejisine ihtiyaç var. Sorun olarak belirtmek 
istediğimiz bir başka konu enerji maliyetlerinin 
yüksekliğidir. 1 Nisan 2018’de yürürlüğe giren 
Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile maalesef 
OSB’ler cezalandırılmıştır. OSB’lerin en büyük 
avantajlarından biri olan enerji maliyetlerinin 
yüzde 20’lere varan avantajı bu tarife ile terse 
dönmüş OSB’ler dışında kalan sanayiciler daha 
ucuz enerji kullanır duruma gelmiştir. Yılbaşından 
bu yana elektriğe gelen zam yüzde 27 olmuştur. Bu 
tarife sanayiciyi gizli bir elektrik zammıyla karşı 
karşıya bırakmıştır. Bizler kullandığımız elektrik 

fiyatlarını ancak kullandıktan sonra ay sonunda 
görür hale geldik. Bu tarifenin küresel çapta 
rekabet eden sanayicimize dolayısıyla ihracatımıza 
darbe vuracağını OSBDER ve OSBÜK olarak ilgili 
bakanlıklarla bu tarifenin uygulanmaması için 
verdiğimiz mücadele karşılığını bulamadı. Bu 
bahsettiğimiz sorunların yanında, Hükümetimizin 
proje bazlı teşvik sistemini destekliyoruz. 
Doğrudan uluslararası sermaye sağlanmasının 
yanında bu tür büyük projelerin hem kamu 
maliyesine hem de makroekonomik iklime 
büyük katkıları olacaktır. ÇOSB olarak, proje ve 
hedeflerimizle ilgili de şunları söyleyebiliriz: 2013 
yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
açıklanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 
çerçevesinde, yeraltı su rezervlerinin korunması 
amacı ile bir baraj projemiz var. DSİ’den projesi 
çıkan bu projenin bedeli tarafımızdan karşılanacak. 
Kamulaştırma çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizde 
önce Meslek Yüksek Okulu ve akabinde bir 
Enstitü projemiz var. Tüm sanayicilerimizin 
verilerini güvenle depolayabileceği bir Datacenter 
projemiz var. Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk 
projelerimiz var. Onlar da şu başlıklardan 
oluşuyor: Kapaklı ilçesine 500 kişilik spor salonu, 
Çerkezköy’e 32 derslikli ortaokul, Kapaklı’ya 100 
yataklı hastane. Sosyal tesislerimiz içinde yapmayı 
planladığımız yüzme havuzu projemiz var. Ayrıca 
ülkemize önemli bir örnek olacak şekilde, zihinsel 
engellilerin istihdamına yönelik Zihinsel Engelliler 
Korumalı İşyeri Merkezi (ZEKİ) projemizin hazırlık 
çalışmalarını tamamlıyoruz.

“Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) açısından baktığımızda önemli problemlerin  
başında kalifiye eleman konusunda eksiklik olduğunu belirtmek isterim. ÇOSB olarak kendi  
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizi kurarak, bu konuda bir çözüm üretmeye çalıştık.”

Çerkezköy OSB’nin gündemindeki projeler 

Eyüp Sözdinler    
Çerkezköy OSB Yönetim 

 Kurulu Başkanı
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ÇERKEZKÖY OSB’YI GELECEĞE 
TAŞIYACAK STRATEJI
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W i t h

İstanbul’a ve limanlara yakınlığının etkisiyle Türkiye’nin en gözde 
organize sanayi bölgelerinden biri olan ve yüzde 90 dolulukla 

çalışan Çerkezköy OSB, kalifiye personel açığını gidermek için 
önemli adımlar atıyor. Lojistik altyapısının demiryollarıyla 

geliştirilmesi de ÇOSB'nin gündeminde…
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bu toplantılara ev sahipliği yapan Halk Bankası 
yöneticimiz görüşlerini ifade edecek. Daha 
sonra söz serbest olacak. 

Eyüp Sözdinler: Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi olarak öncelikle bütün katılımcılara 
hoş geldiniz, diyorum. İlk OSB’nin 1962’de 
Bursa’da açılmasından bu yana 327 adet OSB’ye 
ulaşmış bulunmaktayız. OSB’lerin kurulumu, 
Cumhuriyet tarihimizin en önemli kararıdır 
bence. Şu anda 327 adet OSB birer fabrika 
gibi çalışmaktadır. Sanayimizi bu noktaya 
ulaştıran en önemli itici güç OSB’ler olmuştur. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında 
kurulmuştur. Her geçen gün gelişerek bugünkü 
noktaya ulaşmıştır. Bugün bölgemizde 41’i 
uluslararası, 240 firma faaliyet göstermektedir. 
72 bin çalışan görev yapmaktadır. Türkiye 
ekonomisine yılda 20 milyar dolarlık katkı 
yapmaktayız. Bugünkü toplantı ve sonuçlarının 
hepimiz için olumlu neticeler doğurmasını 
temenni ediyor, bu vesileyle değerli 
katılımcılara ve organizasyonu düzenleyen, 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve sözü 
katılımcılara bırakıyorum. 

Güvenç Usta: İş dünyasının değerli temsilcileri 
Halkbank Ortak Akıl Toplantısına hepiniz 
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İstanbul’un hinterlandında yer alan Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi, çok gelişmiş bir elektrik, su, doğal gaz, atık su altyapısına sa-
hip. ÇOSB yüzde 90 doluluğa ulaşmış olsa da Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler, “Yüksek teknolojili her firmaya arazi bulmaya hazırız” di-
yor. Bölgede özellikle ilaç şirketlerinin yatırımları dikkat çekiyor. ÇOSB’da 
şu anda 14 adet ilaç fabrikası var ve yatırımlar sürüyor. Kalifiye eleman, 
bölgenin öncelikli sorunlarından biri. ÇOSB paydaşları, çözüm yolunun 
meslek liselerinden geçtiği konusunda hemfikir. Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi, mesleki ve teknik alanda eğitim verecek kendi lisesini 
kurarak bu konuda bir çözüm sunmaya çalıştı. Bir başka sorun, başta 
mühendisler olmak üzere beyaz yakalı personelin İstanbul’un cazibesin-
den vazgeçmemesi. Bu sorunu aşmak için Çerkezköy’ün sosyal altyapı-
sını geliştirerek yaşanabilecek bir kent yaratmak gerekiyor.

Emre Alkin: Saygıdeğer başkanım, Halk 
Bankası’nın değerli yöneticileri ve Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesi’nin kıymetli kanaat 
önderleri, hoşgeldiniz. Bugünkü toplantımız 
Turkishtime’ın daha evvel gerçekleştirdiği 
20 toplantıdan farklı değil. Farkı, sizsiniz. 
Bugünkü toplantımızı kuvvetli bir katılımcı 
grubuyla yapıyoruz. Ben bugün konuşacağımız 
konuları üç bölüme ayırdım. Biri operasyonel 
konular, bu kapsamda günlük yaşadığımız 
dertler, sorunlar, güzellikleri konuşacağız. 
İkincisi taktiksel konular. Hep beraber 
geleceğe yönelik kararlar alacağımız işler. Bir 
de stratejik kararlar var. Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi’nin öncelikli sorunları ve 
çözüm önerileri, operasyoneldir. Hem taktiksel 
hem operasyonel konular da vardır. Örneğin 
çalışan bağımlılığını arttırmak için neler 
yapılmalıdır, OSB’deki firmalar için öne çıkan 
ihracat pazarları hangileridir gibi konular 
bu kapsamda yer alır. OSB yönetiminin 
gelecek projeleri ise stratejik konular arasında 
değerlendirilebilir. Çerkezköy’ün yatırımcı 
açısından avantajları ve dezavantajları nelerdir, 
bu dezavantajlar hangi metotlarla kaldırabilir 
gibi konular da stratejik meseleler arasında yer 
alır. İlk önce sözü, saygıdeğer ev sahibimiz olan 
kıymetli başkanımıza vereceğim. Ardından 



problemlerimizin başında kalifiye eleman 
konusu gelmektedir. Ülkemizin genel bir 
problemi olduğuna inandığımız bu konuda, 
çözümün çok da kolay olmadığını bilmekle 
beraber, biz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
olarak kendi mesleki ve teknik alanında 
lisemizi kurarak bu konuda bir çözümü, bir 
nebze fayda sunmaya çalıştık. Bizler mesleki 
teknik liselerinin OSB’lerde açılması gerektiği 
konusunda kararlıyız. OSB’lerin sunduğu 
imkanları devlet meslek liselerinde oluşturma 
imkanı yoktur. Dediğim gibi kalifiye elaman 
bizim öncelikli sorunlarımızdan bir tanesidir. 
Dikkat çekmek istediğim ikinci nokta, faizlerdir. 
Faizlerin bu kadar yüksek olması bölgemize 
yatırım yapmak isteyen yatırımcıların 
iştahını kesmektedir. Hizmet sektörünün 
giderek şişmesi, ekonominin finanslaşması 
ve inşaatlaşması, bizi dışa bağımlı kırılgan bir 
ekonominin kucağına itmektedir. Merkezinde 
bilim ve teknoloji politikalarının bulunduğu 
yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç vardır. 
Sanayicimizin daha ucuz krediye ulaşabilmesi 
için Çerkezköy OSB’de Eximbank’ın irtibat 
bürosunun açılmasını sağladık. İnşallah bir yıl 
gibi kısa bir süre içinde Eximbank’ın bir şubesini 
burada açmış olacağız. Hükümetimizin proje 
bazlı teşvik sistemini de destekliyoruz. Bu tür 

hoş geldiniz diyerek, sizleri saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. Halkbank olarak, 80. yaşımızı 
kutladığımız bu yıl da reel sektörün gündemini 
yakından takip etmek üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bugün sizlerle Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 
firmalarımızın sorunlarını, bu sorunlar için 
çözüm önerilerini ve başta Halkbank olmak 
üzere bankacılık sektörüne düşen görevleri 
ele alacağız. Sizlerle bir arada olmaktan büyük 
mutluluk duyduğum toplantımızın verimli 
geçmesini dileyerek, burada sözü tekrar Sayın 
Emre Alkin’e bırakmak istiyorum.
 
Emre Alkin: Saygıdeğer başkanıma ve kıymetli 
üstadıma teşekkür ediyorum. Organize 
Sanayi Bölgesi bir kümeleşme modelidir. 
Bu kümeleşme modelinde teşvik, yardım, 
dayanışma, özelleşme, derinleşme, ustalaşma 
vardır. Ancak biliyorsunuz her güzel fikir 
buzdolabına kaldırırsanız ne kadar saklarsanız 
saklayın çürür. Bu fikre yeni unsurların 
eklenmesi gerekir. Evet iyi bir fikirdir ancak 
o, geçmişin iyi fikridir. Bugün o fikri alıp biraz 
daha ileriye koymak gerekir… 

Eyüp Sözdinler: Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi açısından baktığımızda önemli 

Eyüp Sözdinler, 
Çerkezköy 

OSB’nin Türkiye 
ekonomisine yılda 
20 milyar dolarlık 

katkı yaptığına 
dikkat çekti.
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EPDK’da girişimlerde bulunduk, tarifenin böyle 
çıkmaması için. Ancak başarılı olamadık. 

Emre Alkin: Çok teşekkür ediyorum sayın 
başkanım. Buyurun efendim.

İlyas Kum: Merhabalar. BSH Ev Aletleri San. 
Ve Tic. A.Ş. Çerkezköy fabrikalar site yönetim 
direktörüyüm. Öncelikle çok değerli ve anlamlı 
bulduğum böyle bir etkinliğe davet edilmekten 
dolayı şirketim ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum. Eyüp Bey enerji maliyetleri ve 
kalifiye eleman sorunundan söz açtı. Ben bunu, 
dünyamızdaki yeni bir trend ve Türkiye’mizin de 
pas geçmemesi gereken bir konu olan Endüstri 
4.0 ile açıklamak istiyorum. BSH olarak 4. 
sanayi devrimini süreçlerde dijitalleşme olarak 
algılıyoruz ve süreçlerimizi buna göre adapte 
etmeye çalışıyoruz. Dijitalleşen dünyanın 
ve dijitalleşen müşterinin ilk tercihi olarak 
kalabilmek için şirketimizi, ürünümüzü ve 
üretim süreçlerimizi dijitalleştirmeliyiz. Bu 
çalışmalara başladık. Endüstri 4.0 BSH için bir 
amaç değildir, BSH üretim sisteminin içinde, 
değer akış haritamızdaki tüm gereksinimlere (işçi 
sağlığı güvenliği ve ergonomi, çalışanlarımızın 
daha ergonomik şartlarda çalışması, ürün ve 

büyük projelerin, doğrudan uluslararası sermaye 
sağlamanın yanında makro ekonomik iklime 
de büyük katkıları olacaktır. Bölgesel olarak 
verilen teşvikler 11 ille başlayıp daha sonra 40 
ile kadar çıkmıştır. Fakat bu teşviklerin çok 
büyük bir yararının olmadığını gördük. Ama 
şimdi proje bazlı teşvikler bizi gerçekten hedefe 
ulaştıracak gibi gözüküyor. OSB olarak en büyük 
sıkıntılarımızdan biri, enerji maliyetlerinin 
maalesef yüksek olmasıdır. Bunun başında 
da elektrik maliyetleri gelmektedir. 1 Nisan 
2017’de yürürlüğe giren son kaynak tedarik 
tarifesi ile OSB’lerimiz cezalandırılmıştır. 
Geçmişte elektrik, doğalgaz gibi girdileri yüzde 
yirmilere varan indirimlerle temin edebilme 
olanağımız vardı. Ama maalesef yılbaşından bu 
yana elektriğe yüzde 27 zam geldi. Doğalgazda 
da maalesef aynı durum mevcut. Üç bin metre 
küpün altındaki doğalgaz fiyatları ve üç bin 
metre küpün üzerindeki fiyatları arasında da bir 
fark oluştu. Çok kullanan çok ödeyecek mantığı 
hakim oldu. Sanayimizin dünya piyasalarında 
rekabet edebilmesi için bu konunun tekrar 
gözden geçirilmesini istemekteyiz. Biz Organize 
Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) ve Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
olarak gerek bakanlıklar nezdinde, gerekse 

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Emre Alkin 
Altınbaş Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı / 
Turkishtime Toplantı 
Moderatörü 

Güvenç Usta 
Halkbank Nakit Yönetimi 
Daire Başkanı 

Eyüp Sözdinler 
Çerkezköy OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Natan Yakuppur 
Uğurteks Yönetim  
Kurulu Başkanı

Ali Rıza Bilgiç 
Putzmeister  
Genel Müdürü 

Alp Karahanasoğlu 
Arçelik Ürün Direktörü 

Ekrem Topdal 
Topdal Plastik Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Ender Koçak 
Koçak Farma Yönetim 
Kurulu Başkanı 

Fatih Elay 
Pharmactive Genel  
Müdür (Teknik) 

Hakan Gerdan 
Schoot Orim Genel 
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Hüsnü Tiryaki 
Vira Color Yönetim  
Kurulu Başkanı 

İlyas Kum 
BSH Direktörü 

Mehmet Özdoğan 
ÇOSB Bölge Müdürü 

Tunç Doğan 

Güvenç Usta, Halkbank olarak, organize sanayi bölgeleriyle yaptıkları anlaşmalar kapsamında özel krediler sunduklarını vurguladı.



süreç kalitesi, süreçlerde verimlilik, ürünlerde 
uygun maliyet, çevre, lojistik, hızlı karar 
verebilme, vb.) hizmet eden bir araç olarak 
görüyoruz. En önemlisi ise bu dijitalleşme 
devriminde çalışanlarımızı da bu sürece adapte 
etmemiz gerekmekte. Mevcut çalışanlarımızı 
dijitalleşme yetkinlikleri ile donatıp yeni 
çalışanlarımızın hangi yetkinliklere sahip 
olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapmaya 
başladık. Biz BSH olarak Endüstri 4.0 yolunda 
tedarikçilerimizi de bu süreçlere dahil etmek 
istiyoruz, çünkü bizim Endüstri 4.0 anlayışımız 
e2e yani sürecin başlangıcından sonuna kadar. 

Emre Alkin: Yapay zekanın neresindeyiz? 

İlyas Kum: Bizim BSH olarak karanlık 
fabrikalar gibi bir hedefimiz bulunmamaktadır. 
Çalışanlarımız bizim için en önemli değerdir. 
Az önce belirttiğim gibi, BSH üretim 
sisteminin içinde, değer akış haritamızdaki 
tüm gereksinimlere (işçi sağlığı güvenliği ve 
ergonomi, çalışanlarımızın daha ergonomik 
şartlarda çalışması, ürün ve süreç kalitesi, 
süreçlerde verimlilik, ürünlerde uygun maliyet, 
çevre, lojistik, hızlı karar verebilme vb.) hizmet 
eden bir araç olarak görüyoruz. Dijitalleşme 
yolunda organizasyonumuzda (beyaz yaka  
ve mavi yaka) bazı yetkinliklere ihtiyacınız 
vardır. Kendimden örnek vereyim, ben Makine 
Yüksek Mühendisiyim. Dijitalleşme yolunda 
orta ve uzun vadede, sanayinin, makine 
mühendisine şu anda ihtiyaç duyduğu kadar 
ihtiyaç duyacağına inanmıyorum. Yeni iş 
tanımları gündeme gelecek. BSH olarak şu anda 
Endüstri 4.0 yolunda insan kaynağı olarak  
hangi yetkinliklere ihtiyacımız var, bunun 
çalışmasını yapmaktayız. 

Emre Alkin: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, 
taleplerinize cevap verebiliyor mu? Çevresel 
olarak… Altyapısal olarak?

İlyas Kum: Bu noktada en büyük görev Organize 
Sanayiye düşmektedir. Türkiye hala ucuz 
işçiliğin olduğu bir ülke statüsündedir. Onun için 
“otomasyon yapalım, her yeri robotlaştıralım, 
insanları süreçten uzaklaştıralım” gibi bir 
hedefimiz bulunmamaktadır. Bizim hedefimiz 
az önce söylediğim gibi çalışanımıza daha 
verimli ve ergonomik olarak fayda sağlayacak 
süreçleri Endüstri 4.0’le işletmektir. Yaklaşık 
72 bin çalışanının bulunduğu Organize Sanayi 
Bölgesi’nin bu işi yönetmesi gerekmektedir. 

Emre Alkin: Bir örnek model oluşturulması mı 
gerekiyor?

Eyüp Sözdinler    
Çerkezköy OSB Yönetim 

 Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

Eyüp Sözdinler 1954 yılında 
Kırıkkale’de doğdu. İlk ve 

orta okulu Kırıkkale’de, lise 
öğrenimini İstanbul Kabataş 
Erkek Lisesi’nde tamamladı. 
Yüksek öğrenimini Almanya 
Krefeld  Yüsek Mühendislik 

Okulu’nda (Fach Hoch Schule 
Krefeld) Kimya Yüksek 
Mühendisi olarak bitirdi. 

Üniversite öğreniminin ardından 
Türkiye’ye döndü. Bir şirketin 
5 yıl genel müdürlüğünü yaptı. 
Almanya’da aynı okulu bitirdiği 

iki arkadaşıyla 1985 yılında 
İstanbul’da Henateks’i kurdu. 

Henateks Boya ve Apre Sanayi 
Ticaret A.Ş. 1991 yılında 

Çerkezköy OSB’ye taşındı. Bu 
yıl 30’uncu yılını idrak eden 
Henateks,  1991 yılından bu 

yana ÇOSB’de üretim yapıyor ve 
265 kişiyi istihdam ediyor. Eyüp 
Sözdinler, son 4 yıldır Çerkezköy 

OSB Yönetim Kurulu’nda 
görev yaptı. 12 Mayıs 2015 

tarihinde yapılan genel kurulda 
oybirliğiyle ÇOSB Yönetim 

Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Evli, 
iki çocuk babası Eyüp Sözdinler, 

Almanca ve İngilizce biliyor.

Güvenç Usta
Halkbank Nakit Yönetimi  

Daire Başkanı

 KIMDIR? 

1973 yılında Gölcük’da 
doğdu. 1998 yılında İstanbul 

Üniversitesi İşletme Bölümünde 
lisans eğitimini tamamladı. 1998 

yılında Pamukbank’ta Uzman 
Yardımcısı olarak başladığı 

meslek hayatına 2005 yılında 
Türkiye Halk Bankası AŞ’de 
Güneşli Kurumsal şubesinde 

pazarlama, aynı kurumda 
Silopi/Şırnak şubesinde 

Pazarlama, 2010-2011 tarihleri 
arası Gayrettepe Kurumsal 
Şubesinde Pazarlama ve 

Kredi bölümlerinde çalıştıktan 
sonra 2012 yılında Kurumsal 

Pazarlama Daire Başkanlığında 
Bölüm Müdürlüğü yaptı. 2017 
yılı Kasım ayından itibaren ise 

Nakit Yönetimi Daire Başkanlığı 
görevini yürütmektedir. 
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“ŞU ANDA 327 ADET OSB BIRER FABRIKA  
GIBI ÇALIŞMAKTADIR. SANAYIMIZI  

BU NOKTAYA ULAŞTIRAN EN ÖNEMLI ITICI  
GÜÇ OSB’LER OLMUŞTUR”

• Eyüp Sözdinler



İlyas Kum: Haklısınız, bir örnek modelin 
geliştirilmesi gerekiyor. Bu modelin orijinal 
olması gerekiyor. Bu kapsamda eğitimler 
verilebilir. Endüstri meslek lisesi çok 
güzel bir yatırım ama burada çalışan veya 
okuyan öğrencilerin yetkinliklerini yeniden 
düzenlemek gerekiyor. Türkiye’nin Dünyadaki 
Endüstri 4.0 stratejisine paralel bir strateji 
oluşturup kendi gerçeklerini de bu stratejiye 
dahil ederek, üniversitelerimizde, teknik 
liselerimizde veya eğitim müfredatımızı buna 
göre güncellememiz gerekmekte. Biz BSH olarak 
Endüstri 4.0 üzerinde özellikle duruyoruz. Bu 
konuda çalışanlarımıza bildirimler ve eğitimler 
verdik. BSH Teknik Eğitim Merkezimizde 
Endüstri 4.0 uygulamalarımız var. İlave olarak 
Biz BSH olarak dijitalleşen dünyada çok rahat 
çalışma fırsatları bulabilecek bireyleri oluşturma 
adına BSH Çerkezköy tesislerimizde Makers 
Lab ’Kendin Yap’ laboratuvarımızı kurduk, bu 
laboratuvarda Çerkezköy civarındaki ilk, orta ve 
lise seviyesinde okullar ile anlaşmalar yaptık, 
yaklaşık 1500 öğrencimize kodlama, otomasyon, 
robot uygulamaları eğitimleri vermekteyiz. 

Alp Karahasanoğlu: Tüm katılımcıları saygıyla 
selamlıyorum. Arçelik’te Çerkezköy’deki 
fabrikalardan sorumlu ürün direktörüyüm. 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde şu 
anda iki fabrikamız bulunmaktadır. Çamaşır 
kurutma makinesi ile endüstriyel ve beyaz eşya 
elektrikli motor üretimini gerçekleştirmekteyiz. 
Temmuz ayında üretime başlayacak televizyon 
fabrikamız ile birlikte Çerkezköy Organize 
Sanayi bölgesinde üç fabrika ile faaliyetlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.

Emre Alkin: Hayırlı olsun.

Alp Karahasanoğlu: Türkiye ve yurtdışında 
birçok organize sanayi bölgesinde çalışma, 

iş yapma ve ziyaret etme fırsatını buldum. 
Yaklaşık 2 yıldır da Çerkezköy Organize Sanayi 
bölgesindeki Arçelik fabrikalarında görev 
almaktayım. ÇOSB’un, verilen imkanlar ve 
bölgenin sağlamış olduğu fırsatlar açısından, 
Türkiye’deki en iyi organize sanayilerden biri 
olduğunu söylemeliyim. Bu bölgedeki en büyük 
problemlerden birinin, beyaz yaka olarak 
tariflenen aylık ücretli çalışanı çekme zorluğu 
olduğunu düşünüyorum. İyi üniversitelerden 
mezun öğrenciler, aradığı yaşam standartlarını, 
Çerkezköy ve civar ilçelerde bulamaması 
nedeniyle diğer şehirleri daha çok tercih 
etmektedir. Sanayi kuruluşlarının bu kadar 
yoğun olduğu ve büyümenin devam edeceği 
bölgemizde bu problemin çözümü için altyapı 
çalışmalarına önem verilmesi gerekmektedir. 
Büyük şehirlerimizde ve birçok Avrupa 
sanayi şehirlerinde / ilçelerinde görüldüğü 
gibi yüksek standartlarda sosyal alan, meslek 
lisesi, üniversite, özel okul, özel hastane gibi 
yatırımların hızlıca yapılması bu açıdan 
önemlidir. Şirketimiz Türkiye’de yaptığı 
yatırımların yanı sıra birçok yabancı ülkede de 
yatırım yapmaktadır. Bu vesileyle farklı bölge 
yöneticileri ve organize sanayiler ile birlikte 
çalışma fırsatı buluyoruz. Yabancı sermayenin 
Türkiye’ye gelmesinde en önemli paylardan 
birinin organize sanayi bölgeleri olduğunu 
düşünüyorum. Tüm dünyadaki yatırımcı çekme 
yarışında öne geçebilmek ve kararı ülkemizden 
yana kullanabilmeleri için, aktif iletişim ve 
sağlıklı altyapıyı sağlamak son derece önemli. 
ÇOSB’da bu sağlıklı altyapıya sahibiz.

Hakan Gerdan: İnsan kaynağının buraya 
gelmesini istiyoruz ama bizler, yöneticiler 
olarak ne kadar iyi yönetebiliyoruz, ne kadar 
vizyoneriz, ne kadar stratejik hareket ediyoruz, 
orta kademe yöneticilerimiz ne kadar iyi? 
Bunların ardından yanıtlamamız gereken bir 
soru daha bulunmaktadır: Mühendislerimiz 
ne kadar iyi? Üniversitelerimizde eğitimimiz 
çok iyi değil maalesef. Mühendislere yatırım 
yapmanız gerekiyor. Belli bir süre sonra “Ben 
oldum” diyerek başka yere geçebiliyor. Onun 
yerine yeni bir mühendisi istihdam ederek 
eğitmeye başlıyorsunuz. Döngü böyle devam 
ediyor. Şirketimizde “International graduate” 
adlı bir programımız var. Yeni bir mezun alacak 
ve hem yurt içinde, hem yurt dışında eğiteceğiz. 
İki sene boyunca üç kere yurt dışına çıkacak. 
Örnek veriyorum, Almanya’da 1 ay, Amerika’da 
3 ay kalacak. Bir senedir arayış içerisindeyiz. 
Sadece üç kişi başvurdu. Çünkü her şeyden 
önce Çerkezköy’e kimse gelmek istemiyor. 
İstanbul çevresi daha çekici geliyor adaylara. 
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“HALKBANK OLARAK DÖNEM DÖNEM  
ORGANIZE SANAYI BÖLGELERIYLE YAPTIĞIMIZ 
ANLAŞMALAR KAPSAMINDA ÖZEL KREDILER 
SUNUYORUZ. AYRICA ENERJI VERIMLILIĞINE  

ÖZEL KREDI PAKETLERIMIZ VAR"
• Güvenç Usta
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anlamamıza vesile olacağına inanıyorum. 
Koçak Farma 1971 yılında kurulmuş ve beşeri 
ilaç üretimi ile faaliyetine başlamıştır. 1982 
yılında birçok ilaç hammaddesini Türkiye’de 
ilk kez üretmiştir. Kuruluşundan bugüne 
kadar geçen 47 yıllık süreçte, 600’ü aşkın ilacı 
tıbbın hizmetine sunarak, sektörde yenilikçi 
gelişmelere öncülük eden yerli ve milli bir 
firmadır. Çerkezköy OSB’de 140 bin metrekare 
alana kurulu ve 100 bin metrekare kapalı alana 
sahip son teknoloji donanımlı Hammadde, 
İlaç ve Biyoteknolojik İlaç Üretim Tesisleri 500 
milyon kutu/yıl üretim kapasitesine, Eczacıbaşı-
Baxter şirketinden devir aldığımız İstanbul/
Ayazağa Serum Üretim Tesislerimiz ise 50 bin 
metrekare alanda kurulu olup, 80 milyon ünite/
yıl üretim kapasitesine sahiptir. Firmamız 
ürünlerini 4 kıtada 40’dan fazla ülkeye ihraç 
etmektedir. Ülkemizde kullanılan her 2 kutu 
kanser ilacından 1’i firmamız tarafından yerli 
üretilmektedir. Türkiye’nin ilk yerli biyobenzer 
ilacı Enoksaparin Sodyum ve ilk biyobenzer 
İnsülini Koçak Farma tarafından üretilmiştir. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı 
Ar-Ge merkezimiz Çerkezköy OSB’de toplam 
1 milyar 100 milyon TL sabit yatırım teşviki 
kapsamında kurulmuştur. Üretilecek ilaçların 
Ar-Ge çalışmaları yaklaşık 100 bilim insanı ve 

Fakat biz hala orta kademeli yöneticilerimizi, 
mühendislerimizi iyi bir şekilde eğitemiyoruz. 
Bana bir Ferrari ya da yarış arabası verseniz çok 
iyi kullanamam. Endüstri 4.0 şirketi kursam 
yapamam. Daha o aşamaya gelemedik bence. 
Bir olgunlaşma seviyesi gerekiyor önce. BSH 
buna öncülük edebilir. Ama orta büyüklükteki 
diğer şirketlerin sorunları farklı. Fakat her  
şeyin başı insan.

Emre Alkin: İnsan kaynağı en önemli nokta. 

İlyas Kum: BSH olarak biz de aynı dertten 
muzdaribiz. Ben 1998’de geliştirme mühendisi 
olarak Çerkezköy’de başladım. Çerkezköy’ün 
nüfusu 20-30 bin civarındaydı. Bugün nüfusu 
200 bin’i aştı. Hakan Bey’in dediği gibi 
mühendisler için İstanbul’un cazibesi var. Bunu 
aşamadık bir türlü. Çerkezköy’de teknoloji 
ve sanayi gelişirken sosyal ortam gelişemedi. 
Burada yerel yönetimlere de biraz görev 
düşmektedir. Sanayideki ve teknolojideki bu 
artışa yerel yönetimler ayak uyduramadılar. 

Ender Koçak: Tüm katılımcıları saygıyla 
selamlıyorum. Koçak Farma İlaç ve Kimya 
San.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
toplantının ülke ekonomisini daha iyi 

Alp Karahasanoğlu,
“ÇOSB’un; verilen 

imkanlar ve bölgenin 
sağlamış olduğu 

fırsatlar açısından, 
Türkiye’deki en iyi 

organize sanayilerden 
biri olduğunu 

söylemeliyim” diye 
konuştu. 
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yönelik destek ve yatırım teşviklerinin hedefi 
Türkiye’nin teknolojik ilaç Ar-Ge ve üretim 
üssüne dönüştürülmesi ve sektörün ülke 
ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, dış ticaret 
fazlası veren bir yapıya kavuşturulmasıdır. 
Biyoteknolojik ilaç kullanımı dünyada 
da son yıllarda giderek artmaktadır. Bu 
nedenle ülkemiz ilaç sektörünün bu fırsatı 
değerlendirerek uluslararası rekabet avantajına 
dönüştüreceğine inanıyorum. Şu anda en 
önemli hedefimiz geleceğin ilaçları olarak 
kabul edilen biyoteknolojik ilaçlar ile koruyucu 
hekimliğin en önemli enstrümanı olan aşıların 
yerli üretimidir. Bu aynı zamanda Türkiye 
İlaç Sanayinin yapısal dönüşümünü de ifade 
eder. Yüksek katma değerli inovatif ürünler, 
ilaçta ithalata bağımlılığı ortadan kaldırdığı 
gibi, ihracatla sektörel dış ticaretin ekonomik 
büyümeye etkisini negatiften pozitife çevirecek 
ve ülkemizin Ar-Ge ve teknolojik ilaç üretim 
üssü olmasına katkıda bulunacaktır. Kısaca, 
yerli ve milli ilaç üretimi ülkemiz için ekonomik 
ve stratejik bir zorunluluktur.

Emre Alkin: Teşekkür ediyorum üstadım. Tunç 
üstadım buyurun…

Tunç Doğan: HEMA Endüstri Genel Müdürü 

uzmanca yürütülmektedir. İlacın dış satımında 
fiyat, teknoloji ve Ar-Ge yapılanmasının talep 
analizinde ön plana çıkan faktörler olduğu 
görülmektedir. Koçak Farma uluslararası 
sağlık otoritelerince belgelenen ileri donanımlı 
tesisleri, yüksek kalite standartları ve güçlü 
Ar-Ge çalışmaları ile global bir markadır. Gerek 
ilaç gerekse ilaç etkin maddesi üretiminde 
birçok ilkleri başarmıştır. Teknolojisi ve özellikle 
yerli biyoteknolojik ilaç üretimi ile sektörün 
öncü kuruluşudur. Ürettiğimiz yerli ve milli 
ilaçlar cari açığı azaltmakta ve kamu maliyesine 
tasarruf sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz 
dijital çağda Endüstri 4.0 devrimi ile robotların 
yönettiği fabrikalarda insansız üretim 
hedeflenmektedir. İlaçların el değmeden 
üretimi sektörün önemli hedefidir. Bugün 
entegre hatlarda ilaçların el değmeden üretimi 
belli ölçüde gerçekleştirilmekte ise de, Endüstri 
4.0 uygulamalarına geçiş yeni yatırımları, 
yetişmiş insan kaynağı ve zamanı gerektirir. 
Firmamız bu bağlamdaki çalışmalarına yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. Türkiye ilaç 
sanayinin uluslararası standart ve kalitede 
katma değeri yüksek yenilikçi ürünler üretmesi 
ve Türkiye’nin ilaç üretiminde üs haline gelmesi, 
güçlü bir Ar-Ge yapılanması ve yeni yatırımlarla 
mümkündür. Devletin Ar-Ge ve ilaç üretimine 

Ali Bilgiç, personel 
servislerinin akşama 
kadar beklemesinin büyük 
bir verimsizlik kaynağı 
olduğunu vurguladı.



olarak görev yapmaktayım. 1973’ten 
beri Organize Sanayi Bölgesinde üretim 
yapmaktayız. Arkadaşlarımızın altını çizdiği 
noktaların hepsine katılıyorum. Bunlara ek 
olarak, katma değeri sadece makinede, insan 
kaynaklarında değil, lojistik konusunda 
da yakalamamız gerektiğine inanıyorum. 
Biz bölgemizde yeni kurulan Asya Port’u 
kullanıyoruz. Ancak Asya Port’tan yapılan 
taşıma işleri büyük maliyetler yaratıyor. 
Organize Sanayi Bölgesine raylı sistemi  
getirme projesini bir kez daha gözden 
geçirmeliyiz. Bursa’daki Renault fabrikasını 
örnek vereceğim. Bilindiği gibi Renault,  
Bursa Büyük Şehir Belediyesi’yle anlaşıp 
metroyu şehre kadar getirdi. 

Natan Yakuppur: Çerkezköy Sanayi Bölgesi 
Başkan Vekiliyim. 45 yıldır tekstil sektöründe 
faaliyet gösteriyorum. Tesisimiz 2004’te 
faaliyete geçti. Mango, Zara, H&M gibi firmalar 
için üretim yapmaktayız. Benim en çok tedirgin 
olduğum nokta; ithalatımızın ihracatımızın iki 
misli hızla artmasıdır. En önce düşünmemiz 
gereken konu, ithal ettiğimiz ara malları 
Türkiye’de üretmektir. Böylece ithalatın en az 
yüzde yirmisini, otuzunu, kırkını yerli üretimle 
karşılayabiliriz. Bunu daha önce de Ekonomi 
Bakanımıza da anlattım. Bunun için hepimizin  
el vermesi gerekiyor. 

Fatih Elay: Ben Pharmactive Fabrikası Genel 
Müdürü olarak görev yapıyorum. Sekiz yıldır 
bu bölgede faaliyet göstermekteyiz. Buraya 
yatırım yapmamızın bir sebebi de Çerkezköy’ü 
de kapsayan hızlı tren projesiydi. Hızlı trenin 
artık gelmesini bekliyoruz. İstanbul’dan buraya 
personel çekmenin en etkili yöntemlerinden  
biri olacaktır. Üniversite sanayi iş birliğinin 
daha da artması, kenetlenmesi gerekmektedir. 
Gelişmiş ülkelerde organize sanayi bölgeleri 
içerisinde üniversite kampüslerine rastlıyoruz. 
Binalar neredeyse yan yana. Üniversite ve 
fabrika birlikte iş yapıyorlar. Türkiye’de de  
son yıllarda bu anlayış güç kazandı. Ama 
biraz daha kuvvetlenmesi gerektiğini 
düşünmekteyim. Özellikle bizim bölgemizde. 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimimiz bu hedefe 
yönelik teşvik edici adımlar attı. Bu adımların 
hız kazanması için tüm paydaşların destek 
olması faydalı olacaktır.

Tunç Doğan: Biz arsamızı 1980’li yıllarda satın 
almıştık. O dönemde İstanbul’dan hızlı tren 
olacağı, demiryolunun OSB’nin içine ulaşacağı 
söyleniyordu. Seneler geçti ama maalesef 
gerçekleşmedi. Bu, organize sanayi bölgesi 
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yönetiminin altında kalkabileceği bir iş değil. 
Başbakanımıza anlatırsak belki o bir çare 
bulabilir. Belki anlatılmamış olabilir. 

Eyüp Sözdinler: Hızlı tren gelmedi hatta bir 
dönem normal trenlerimizin bile seferleri  
kalktı. Çerkezköy Kaymakamımız bu konu 
üzerinde çok durdu. Birlikte Devlet  
Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne gittik ve 
seferleri yeniden koydurduk. Hızlı tren için 
yapılan çalışmaları yakından takip ediyorum. 
Bu, Avrupa Birliği’yle yürütülen bir çalışma. 
AB’den bu proje için 700 milyon dolar destek 
alınıyor. Çerkezköy’de demiryolları ile  
bağlantılı çok büyük bir alan düşünüyoruz.

Ali Bilgiç: Putzmeister’de görev yapmaktayım. 
On senedir Türkiye’deyim. Katılımcıların 
söylediklerine katılmakla beraber personel 
servisi meselesini özellikle vurgulamak 
istiyorum. Türkiye’nin her yerinde verimsizlik 
problemi bulunmaktadır. Servisler geldikten 
sonra akşama kadar beklemektedir. Avrupa’da 
veya Japonya’da herhangi bir fabrikada güvenlik 
diye bir şey bulunmaz. Böyle bir şeye ihtiyaç 
yoktur. Bizde ise var. Böyle gizli maliyetler 
çok fazladır ülkemizde. İhracatın artış gereği 
konusunu da vurgulamak isterim. Özellikle 
KDV politikalarına baktığımızda ithalatçının 
desteklendiğini görmekteyiz. Makinede KDV 
yüzde bir ama ben tedarikçime yüzde 18 
ödüyorum, ondan sonra KDV’yi alabilmek 
için çok uğraşıyoruz. Eğitimli, vasıflı eleman 
da bulamıyoruz. Şu anda 30-40 milyon dolar 
ihracat yapmaktayız. Bunu ikiye katlama 
şansımız var Ama Putzmeister olarak soğuk 
bakıyoruz. Çünkü gücümüz bunun altına 
girmeye yetmiyor. Örneğin işçiler birbirini 
bıçaklıyor, işten atıyorsunuz ama mahkemede 
siz suçlu oluyorsunuz. Belli bir seviyeye gelene 
kadar kanunlar işvereni desteklemek zorunda. 
Bu Avrupa’da da, Japonya’da da böyle olmuştur. 

“DIJITALLEŞEN DÜNYANIN VE DIJITALLEŞEN 
MÜŞTERININ ILK TERCIHI OLARAK KALABILMEK 

IÇIN; ŞIRKETIMIZI, ÜRÜNÜMÜZÜ VE ÜRETIM 
SÜREÇLERIMIZI DIJITALLEŞTIRMELIYIZ” 

• İlyas Kum



Biz pastayı yapmadan pastayı dağıtmaya 
çalışıyoruz gibi hissediyorum. Önemli başka 
problemlerden bir tanesi; yurt dışından belli bir 
süreliğine eksper, kalifiye eleman getirmekte 
zorlanmamızdır. Çerkezköy, Adapazarı, 
Bursa, İzmir gibi bölgelerde uluslararası 
eğitimle İngilizce diploma veren okulların 
olması gerekmektedir. Bu çok önemli bir 
konudur ve çok fazla paraya da gerek yoktur. 
Türkiye’de on tane, Çorlu’da bir tane okul olsa 
100-150 tane eksper getirtebiliriz. Yine de 
ümidi kaybetmemek lazım. Çok basit hatalar 
yapmaya devam ediyoruz. Avrupa’da diplomayı 
almadan önce bir sene staj zorunluluğu var. 
Oysa Türkiye’de staja, “Benim oğlana bir staj 
lazım, bir belge doldurur musun?” şeklinde 
bakılıyor. Bu duruma rağmen, meslek lisesi 
eğitimiyle 3-4 senedir olumlu sonuçlar aldığımız 
çıraklık projemiz var. Yirmi öğrenciyi seçtikten 
sonra 3 sene boyunca bire bir eğitiyoruz.  
Bu gibi örnekleri çoğaltmamız lazım. Lisedeki 
çocuklarımızın hepsi Anadolu’nun ücra 
köşelerindeki üniversitelere gitmek yerine  
doğru düzgün meslek sahibi olurlarsa 
mühendislerden bile daha çok kazanabilirler. 

Emre Alkin: Sizin meslek teknik liselerindeki 
müfredat sorunu bizde de mevcut. Bizde de 
çok büyük bir mühendislik fakültesi var. 12 
bin öğrenciye yaklaştık bu sene. Bunun 4 bini 
yabancı. Kanada’dan Singapur’a kadar çeşitli 
ülkelerden geliyorlar. Çoğu elektrik elektronik 
mühendisi olmak istiyor. Yüzde yüz İngilizce 
okutuyoruz. Ama koymak istediğimiz bazı 
derslerle ilgili YÖK’ten “Bunu yazmayın, şu şu 
dersler zorunludur” gibi mesajlar alabiliyoruz. 
Bologna süreci, “Çocuklar hangi dersi alıyorsa 
ona kredi yapmanız lazım. Alın terinin bir 
karşılığı olmalı” diyor. Biz çocuklara haftada 
30 saatten fazla ders koyunca çocukların 
nefes alacak vakti kalmıyor. Bu nedenle iki 
arada bir derede kalıyoruz. Katılımcılara 

nakit yönetimini nasıl yaptıklarını da sormak 
istiyorum. Nakit akışıyla ilgili problemler daha 
ne kadar varlığını koruyacak? 

Hakan Gerdan: Ben 15 yıldır bu şirkette görev 
yapmaktayım. Bugüne kadar borç almadık. 
Yatırımlarımızı kendi imkanımızla yaptık. 
Son üç yılda da 30-40 milyon TL arası yatırım 
yaptık. Hep nakit akışımıza önem verdik. Ama 
bu dönemde bazı nakit sorunları ortaya çıktı. 
Bu durum kurdaki artıştan kaynaklanıyor. 
Kurdaki artış bizi karsızlığa itiyor. Kar azalınca 
nakit çok fazla artmıyor. Fakat yatırımlarımız 
ve ödemelerimiz devam ediyor. Hiç bir şeyi 
geciktiremezsiniz. Kurumsal şirketsiniz. 

Emre Alkin: Bridge financing, köprü kredi 
kullanmıyorsunuz öyle değil mi?

Hakan Gerdan: Hayır, tamamen kendi 
imkanlarımızla hareket ediyoruz. 

Emre Alkin: Çoğu Ortadoğu şirketlerinde de 
böyle. Ben yönetim kurulu üyesi olduğum bir 
şirkette sermayeyi hedge ettiklerini gördüm. 
Yani varolan sermayeyi de hedge ediyor ve 
kullandırtmıyorlar. Sizin tarafa dönmek 
istiyorum. BSH’ta nasıl bir mekanizma 
çalışmakta, organizasyon nasıl yürümektedir? 
Her şey tıkır tıkır saat gibi işler mi? 

İlyas Kum: Biz Türkiye’de yaklaşık yüzde 50 
oranında yerel lokal tedarikçilerle çalışıyoruz. 
BSH, “Türkiye’de üret, dünyaya sat” ilkesiyle 
çalışmaktadır. Maalesef biraz önce Hakan Bey’in 
bahsettiği gibi Türkiye’ nin ithalat ile ihracatı 
arasında makas çok büyüktür. BSH olarak 
hedefimiz yerli tedarikçi oranımızı % 55-60’lara 
çıkarmaktır. Tedarikçilerimizin yakınımızda 
olmasını istiyoruz, bizden uzakta olan bir 
tedarikçiye, yakınımıza gelip gelmeyeceğini 
sorduğumuzda üç noktaya dikkat çekiyor. 
Birincisi, Çekezköy’de yatırım maliyetleri çok 
yüksektir. Enerji maliyetleri konusunda da bir 
bilinmeze gidiyoruz ve bir diğer sıkıntı ki en 
önemlisi, çalışan bulabilme konusudur. BSH 
Çerkezköy’e son 15 senede yaklaşık 1 milyar 
euro yatırım yaptı. BSH tüm durumlar için risk 
yönetimi çalışmaları yapmakta ve sene başında 
yaptığı planları tutturma adına aksiyonlar 
almaktadır. Tabii şu anda sıkıntımız yok 
diyemeyiz ama bu süreci de almış olduğumuz 
önlemler ile atlatacağımıza inanıyoruz.

Mehmet Özdoğan: Aslında organize sanayi 
bölgelerinin temel amacı uygun altyapı hizmeti 
sunmaktır. Yani sanayicilere, enerjisini, gazını, 
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“ÇOSB’UN, VERILEN IMKANLAR VE BÖLGENIN 
SAĞLAMIŞ OLDUĞU FIRSATLAR AÇISINDAN, 

TÜRKIYE’DEKI EN IYI ORGANIZE SANAYILERDEN 
BIRI OLDUĞUNU SÖYLEMELIYIM”

• Alp Karahasanoğlu
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lazım. Beklentimiz, meslek lisesi konusuna 
destek verilmesidir. Büyük kuruluşlarımızın da 
bu konuya ciddi yatırım yapmaları gerekiyor. 
Sayın başkanımızın dediği OSB’nin içine demir 
yolu getirebilme mücadelemiz var. Plansızlıklar 
için de bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. 
Bugün Türkiye’de sanata önem veren tek bölge 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’dir. Bugün 
böyle bir salon, bu oyunlar Türkiye’nin hiçbir 
yerinde yok. OSB Yönetim Kurulu, niye böyle bir 
yola girmiştir? Çünkü beyaz yakalı çalışanların 
bir kısmı burada ikamet ederse bu büyük bir 
kazanım olur. Yerel yönetimlerin de bu konuya 
katkı vermesi gerekmektedir. Okullar açılılyor. 
Kreş kuruldu. Amacımız, beyaz yakalıların bu 
bölgede yaşamasıdır.

Ekrem Topdal: Ben nakit akışıyla ve İlyas 
Bey’in bahsettiği konular hakkında konuşmak 
isterim. Biz 35-40 senedir yan sanayi 
olarak Siemens ve Koç Grubu için üretim 
yapmaktayız. Büyük firmalarla çalıştığımız için 
ödemelerimizi her zaman vaktinde alıyoruz. 35 
yıldır firma olarak nakit akışı konusunda hiç 
bir sıkıntı yaşamadık. Benim görüşüm özellikle 
Başbakanlık Yatırım Ajansı’na çok büyük 
bir görev düştüğü yönündedir. Türkiye’deki 
yatırım yapan yabancı sayısının artması hem 

yolunu, suyunu düzgün biçimde götürmek, 
birinci önceliğidir. Bunu hallettiğimize göre 
artık eğitime el atılması gerekmektedir. Bir 
başka önemli sorunumuz, hava kirliliğidir. 
Bizim sanayiyi sürdürülebilir kılmak için hava 
kirliliği konusunda el birliğiyle çalışmamız 
lazım. Yönetimimiz bu konuda çok özel 
çalışmalar yapmaktadır. Bir diğer konu sudur. 
Ülkemizde biliyorsunuz, plansız bir gelişme 
var. Su konusu bu yüzden çok önemli. Şu an 
tüzel kişiliği olan bir yönetimin baraj yapması 
kolay değil. Yarın yeraltı suyu bittiği zaman 
bölgedeki 72.000 çalışanın ihtiyacını nasıl 
karşılayacağız? Şu anda en önemli sıkıntılardan 
birisi bu. Yönetimimiz güzel okullar yaptı. 
Öğrencilere stajlarını yaptırmak, onlara 
yakın olmak gerekmektedir. Bu öğrencileri 
motive etmek gerekir. Önümüzdeki süreçte de 
Çerkezköy, Kapaklı’daki endüstri meslek liseleri 
ile ilgilenmek faydalı olur. Ara eleman sıkıntısını 
çözmek çözmek kolay değil. İyi bir ara elemanın 
mühendisten bile daha iyi para kazanabileceği 
gerçeğini ailelere anlatmaya çalışıyoruz. 
Bunu tüm Türkiye’ye yaymamız lazım. Koç 
Grubu’nun “Meslek lisesi memleket meselesi” 
kampanyası vardı. Bu, sosyal bir konudur. Aileler 
üniversiteye gitmeyen çocukları, ikinci, üçüncü 
olarak değerlendirmektedir. Bu algıyı kırmamız 

Ekrem Topdal, “Yurt 
dışından ne kadar fazla 

yatırımcı, sanayici 
gelirse, Türkiye’deki 

firmalara o kadar 
faydası olur” dedi. 
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üreten meslektaşlarımız var. Ben bu nedenle 
hem popülizmin hem elitizmin tehlikeli 
olduğunu düşünüyorum. Elitizm ‘Biz anca bu 
kadar yapabiliriz’, popülizm, ‘Hiç yapamayız’ 
diyor. Yani aslında ikisi de aynı kapıya çıkıyor. 
Oysa organize sanayi bölgleri, özellikle de 
sizin kıymetli bölgeniz Türkiye’nin her şeyi 
yapmaya muktedir olduğunu göstermektedir. 
Sayın Topdal, “Yabancı yatırımcı gelmeli” 
diyor. Başkanım, yatırımcı gelsin dediğimizde 
arazimiz var mı? Altyapımız hazır mı? Kiimleri 
getirebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Buyurun, söz 
sizde efendim.

Eyüp Sözdinler: Bölge olarak yüzde 90 
doluluğa ulaşmış vaziyetteyiz. Ama yüksek 
teknolojili her firmaya arazi bulmaya hazırız. 
Çünkü bizim yüksek teknoloji ihracatımız 
yüzde 3 buçuk ve maalesef yüksek teknoloji 
ürünleri sıralamasında dünyada 102. sıradayız. 
Onun için bu tür teknoloji getirecek her tür 
firmaya bizim burada yerimiz de var, kapımız 
da açık. Bugün Allah’a çok şükür, 14 adet ilaç 
fabrikasına ulaştık ve yatırımlar sürüyor. 
İlaç sanayimiz ileri teknolojilidir. İstanbul’a 
yakınlığımız, geniş ulaşım imkanlarına sahip 
olmamız, limanlara yakınlığımız, yakında 
demir yollarının da buradan geçecek olması, 

organize sanayi bölgeleri hem Türkiye’deki 
mevcut sanayiler için çok önemlidir. Biz 35-40 
yıldır büyük firmalarla çalışıyoruz. Kendimizi 
geliştirdik, bir yere gelebildiysek bu sayede 
oldu. BSH, Koç gibi firmaların sayısı özellikle 
organize sanayi bölgelerinde artarsa yan 
sanayiciler kendilerini çok iyi yetiştirebilirler. 
Çünkü o firmalardan öğreneceğimiz çok şey 
var. Bugün artık yurt dışından kalifiye eleman 
transferini konuşuyoruz. Ben bunun da yurt 
dışından gelecek büyük firmalarla olacağı 
kanaatindeyim. Yabancı firmaların çoğu buraya 
kendi ekibiyle ve kadrosuyla geliyor. Bosch-
Siemens’in kadrosunda Almanya’da doğmuş, 
büyümüş, eğitim almış ama Türkiye’de çalışan 
Türkler bulunmaktadır. Yurt dışından ne kadar 
fazla yatırımcı, sanayici gelirse, Türkiye’deki 
firmalara o kadar faydası olur. 

Emre Alkin: Cari açığı böyle finanse etmemiz 
gerektiğini düşünüyoruz zaten. Yani organize 
sanayi bölgeleri o kadar güzel olacak ki, 
yabancı yatırımcı “Romanya’ya Bulgaristan’a 
gitmeyeyim” diyecek… Bunu dedirtecek bir 
ortak aklın oluşması gerekmektedir. Sizler 
burada her şeyi yapmaya muktedir olduğunuzu 
gösteriyorsunuz. 10 bin dolar kilogramlık 
mal üreten tekstilcilerimiz var. Yarış arabası 

Tunç Doğan, Asya 
Port’tan yapılan 
taşımanın yüksek 
maliyet yarattığına 
dikkat çekti.



bizim avantajlarımız. Biz, İstanbul sanayisinin 
hinterlandıyız. Elektrik, su, doğalgaz, atık 
su tesislerinden oluşan güçlü altyapımız var. 
Modern ofislerimizde, insana doğaya saygıyı 
ilke edinmiş, profesyonel arkadaşlarımız hizmet 
ediyorlar. Trakya’nın en iyi altyapısına sahip 
itfaiye teşkilatımız, geniş araç parkımız var. 
Bütün yollarımızı tertemiz tuttuğumuz gibi 
yerel belediyelerimize de yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Bunlar yeterli mi? Tabii ki değil. 
Yeni proje ve hedeflerimiz de var. 2013 yılında 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
açıklanan Ergene Havzasını Koruma Eylem 
Planı, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının 
artık tüketilmemesini istiyor. Onun için Meriç 
Nehri’nden su getirme projesi gündemdedir. 
Bu tabii, bizim dışımızda bir projedir. Çünkü 
150 kilometrelik mesafeden su getirilmesini, 
maliyetleri yüzünden reddettik. Burada kendi 
barajımızı yapmayı hedefliyoruz. İnşallah 
Türkiye’de ilk defa bir OSB tarafından baraj 
yapılacak. Bunun kamulaştırma çalışmaları 
devam ediyor. Yakında da inşallah temelini 
atmış oluruz. Cumhurbaşkanımız, Ergene 
Koruma Eylem Planı çerçevesi içinde Ergene 
Havzası’nın temizlenmesi için Sayın Bakanımız 
Veysel Eroğlu’na bir talimat vardı. Biz bu projeyi 
kamu-özel sektör iş birliği ile üstlendik. Bu 
projenin tamamı 2 milyar civarındadır. Bunun 
400 milyonluk kısmı bizim bölgemizdeki 9 
OSB’den karşılanmaktadır. Büyük bir kısmı 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından 
üstlenilmiştir. Bunda da yavaş yavaş sona 
doğru geliyoruz. 2019 yılında inşallah bu 
proje bitecek. Ergene Nehri’nden pırıl pırıl 
su akacak. Kalifiye eleman sorunundan 
bahsedildi. Bu konuya yönelik olarak meslek 
yüksek okulu ve enstitü projelerimiz vardır. 
Tüm sanayicilerimizin verilerini güvenle 
toplayabileceği, saklayabileceği bir Data Center 
kuracağız. Bunun için altyapımızı tamamladık. 
Tüm bunlara ek olarak bazı sosyal sorumluluk 
projelerimiz var. Bu bölgede nüfus artışı 
çok yoğundur. Türkiye’nin en çok göç alan 
bölgesidir. Yerel yönetimler de bu sıkıntıları dile 
getiriyorlar. Kapaklı’ya 500 kişilik bir kapalı spor 
salonu, Çerkezköy’e 32 derslikli bir ortaokul, 
Kapaklı’ya da 100 yataklı bir devlet hastanesi 
yapmayı hedefliyoruz.
 
Emre Alkin: Bunların kazması vuruldu mu?

Eyüp Sözdinler: Bir takım protokoller yapıldı. 
Hastanenin yeri seçildi. Bunların hepsi proje 
aşamasında. Okulun temelini yakında atıyoruz 
zaten. Çok kısa zaman içerisinde gerçekleşecek 
projeler bunlar. 
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Emre Alkin: Buyurun üstadım… Sayın başkana 
katkıda bulunacak fikirlerinizi de almak isterim. 

Tunç Doğan: Yabancı yatırımcı neden 
gelir? Rekabetçi şartlar oluştuğunda 
gelir. Hükümetimizin özellikle Ekonomi 
Bakanlığı’nın çok güzel bir uygulaması var. 
Hindistan ve Çin’den aldığımız ürünler yüzde 
2-3 KDV’li geliyor. Ama biz mal sattığımızda  
26-30’la gidiyordu. Traktörde yüzde 25 fon 
konuldu. Bu kararla Mahindra ve John Deere 
yatırıma geldi. Same Deutz Balıkesir’de 
üretimini arttırıyor. Anadolu grubu Landini’yle 
ortaklık yapıyor. Biz Holding olarak global 
teknolojik komponent üretcisiyiz. Sürekli 
yatırım ve modernizasyon içindeyiz. Üç 
sektörde faaliyet gösteriyoruz. 3 bin 500 kişiyle 
hizmet veriyoruz. Hükümetimizin rekabetçilik 
koşullarıyla ilgili yaptığı kanunsal düzenlemeler 
de önemli katkılar sağlamaktadır. Rekabetçilik 
konusunda Çin, Japonya ve Hindistan ile 
koşullarımız normal düzeylere geldi. 

Emre Alkin: İç piyasada mı?

Tunç Doğan: Evet, iç piyasada

Emre Alkin: Türkiye ve Türkiye’nin 
hinterlandında ciddi bir satıcı kitlesi olmayan 
bir markanın ilave gümrük vergisi veya 
fon yemesi yüzünden Türkiye’de fabrika  
açacağına inanmıyorum. Sizin bulunduğunuz 
sektörde yaşananlar önemli. İhalat da var 
ihracat da var. Fakat sürekli ilave gümrük 
vergileri fonlar, tarife dışı engeller getiriliyor. 
Buna rağmen dış ticaret açığı büyüyor. Bunu 
anlamakta güçlük çekiyorum. 

Eyüp Sözdinler: Türkiye’de de Başbakanlık 
Yatırım Ajansı bu konularda yabancı 
yatırımcılara hizmet sunuyor; onlarla irtibat 

“INSAN KAYNAĞININ BURAYA GELMESINI 
ISTIYORUZ AMA BIZLER, YÖNETICILER  

OLARAK NE KADAR IYI YÖNETEBILIYORUZ,  
NE KADAR VIZYONERIZ, NE KADAR  
STRATEJIK HAREKET EDIYORUZ?”

• Hakan Gerdan



halindeyiz. Bizdeki bütün parselleri bilirler. 
Türkiye’deki yabancı firmaların sıkıntılarıyla 
da ilgileniyoruz. Yatırımcılarımızdan BSH’nin 
Maliye Bakanlığı’yla bir sıkıntısı varsa Yatırım 
Ajansı aracılığıyla çözebiliyoruz. Yabancı 
sanayicinin en büyük beklentilerinden bir 
tanesi temiz enerjidir. Bizim burada sanayiciye 
vermeye çalıştığımız en önemli hizmetlerden 
bir tanesi budur. Özellikle yabancı yatırımcılar 
bunu iyi bilirler. Bu yıl bölgemizin bir kısmına  
9 milyon euro’luk enerji yatırımı yapıyoruz.  
Son olarak yabancı bir yabancı yatırımcımız 
vardı. Onlar yatırım yapacakları ülkenin kredi 
notuna da bakıyorlar. Şimdi geri çekildiler ama 
yatırım için hazır bekliyorlar. 

Emre Alkin: Geçenlerde teşviklerle ilgili bir 
toplantının moderatörlüğünü gerçekleştirdim. 
587 kişi katıldı. İlgili yetkililer teşvikleri 
anlattılar. 300 farklı teşvikten söz edildi. 
Ben, “Salonda bunun onda birini bilen var 
mıdır?” diye sordum. İki tane hanımefendi 
elini kaldırdılar. Onlar meğerse danışmanmış. 
Elini uzatacağın kadar yakın teşvikler var 
ama kimse almamış. Belki de alınmasın diye 
çok karışık tutuluyor, bilemiyorum. İşadamı 
dünyanın neresine giderse gitsin biraz önce 
Alp üstadımın da belirttiği gibi fevkalade 
kolay anlayabileceği şeylerle karşılaşmayı 
arzular. Demek ki, teşvikleri güzel anlatmamız 
lazım. İnsani dokunuşlar çok önemlidir. 
“Evet, bunlar var” diyebileceğiniz, rahat, kolay 
anlaşılır bir platformla karşılaşmaları lazım. 
İletişim metotlarının değiştiğini göz önünde 
bulundurmak gerekir. Üstelik şimdi üç günde 
müdür olmak isteyen yeni arkadaşlar var. Çok 
iyi anlatmanız gerekiyor onlara. Çünkü bizim 
gibi kartezyen, mühendis, iş adamı kafasıyla 
bakmıyorlar olaylara. Bunlar otoriteye saygı 
duymayan, çabuk sıkılan bireyler. Buyurun 
başkanım, söz tekrar sizde. 

Eyüp Sözdinler: Alp Bey çok haklı olarak yurt 
dışındaki örneklerden bahsetti. Biz de demek ki 
başarmışız ki, bugünkü doluluğa ulaşmışız. Biz 
burada yeni kurulan organize sanayi bölgelerine 
de örnek olmaya çalışıyoruz. Geçenlerde 
Sayın Orman ve Su İşleri Bakanlığımızdan 
yetkililer buradaydı. Onlarla bir konuşmamız 
oldu. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin 
Çerkezköy’de bir yere taşınması gerekiyor. Biz 
buna şiddetle karşı çıktığımızı belirttik. Çünkü 
çevremizdeki organize sanayi bölgelerinin 
doluluk oranları henüz yüzde yirmiler, 
yüzde otuzlar seviyesindedir. Büyük altyapı 
yatırımları da yapılıyor. 400 milyon dolarlık 
bir kanal projemiz var örneğin. Buna ek olarak 
su arıtma tesisleri yapılıyor. Böyle altyapıları 
hazır bölgeler dururken İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’nin ucuz arsalar yaratılmak suretiyle 
buraya taşınmasına şiddetle karşı çıktım. Tabii 
bizim kadar bu konuya diğer organize sanayi 
bölgelerinin de sahip çıkmaları gerekiyor. 
Türkiye’deki organize sanayi bölgesi modeli 
çok iyi işliyor. Hatta biliyorsunuz yurt dışına 
bile organize sanayi bölgeleri ihracatı başladı. 
Kazakistan’da Türkiye tarafından organize 
sanayi bölgesi kurulması, buradaki sistem 
gibi işletilmesi gündemde. O yüzden bizim 
modellerimizi çok başarılı buluyorum. 

Mehmet Özdoğan: Çerkezköy OSB, deyin bari. 
Bütün OSB’ler bizim değil.

Eyüp Sözdinler: Hayır ben genelleme 
yapıyorum ve tüm OSB’ler diyorum. Çünkü 
OSB’ler hepimizin, Türkiye’nin. Çerkezköy 
bizim ama OSB’ler Türkiye’nin… 

Mehmet Özdoğan: Başkanım diğer bölgelere 
yardımcı olmaya çalışıyoruz ama haksız 
rekabet de oluşturmaya başladılar. Biz buradaki 
sanayicinin su sorunu için mücadele ediyoruz. 
Diğer bölgelerde su daha mevcut değildir.  
Bizim su konusunda ciddi kurallarımız varken 
diğer bölgelerde su kullanımı yoğun sektörlere 
izin verdiklerini görmekteyiz. Böyle bir 
sıkıntımız söz konusu. 

Natan Yakuppur: Ülkemize daha fazla yatırım 
yapılması lazım. Ocak ayındaki iki fuara 
katıldım. Bu iki fuarın bir tanesi Paris’te, diğeri 
Almanya’daydı. Almanya’daki fuarda, aramızda 
soğukluk olduğunu bilmelerine rağmen 
Türkiye’ye çok sıcak bakan yatırımcılarla 
karşılaştım. Bunlar arasından büyük pantolon 
markası Brax, Türkiye’de yatırım yapma kararı 
aldı. Bize fuarda bunu söylediler. Biz de onlarla 
beraber iş yapabileceğimizi söyledik. Bizim 
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 “ÖNEMLI BAŞKA PROBLEMLERDEN BIR  
TANESI; YURT DIŞINDAN BELLI BIR  

SÜRELIĞINE EKSPER, KALIFIYE ELEMAN 
GETIRMEKTE ZORLANMAMIZDIR” 

• Ali Bilgiç
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Bunlar hiç bir ülkede olacak şeyler değil.  
O yüzden inanamıyorlar. “Senaryo” diyorlar. 
Bilmem ne diyorlar. Dediğim gibi Türkiye’nin 
durumu başka. Bu durumumuzu göz önüne 
alarak katma değer yaratacak işler yapmamız, 
insanlarımızı cesaretlendirmemiz lazım. 

Emre Alkin: Biz üniversitede dört nesille 
çalışıyoruz. Bu nesillerin ilki, 1945-1965 arasında 
doğanlar. Annesine babasına, çocuklarına, 
torunlarına bakma kapasitesi olan, yüksek, 
gelişmiş, mükemmeliyete ulaşmış nesil. Yani 
sizleri kastediyorum. İkincisi bizim kuşağımız, 
yani 1965-1979 nesli. Bu kuşak büyük savaş 
görmemiş ama şiddet ve korkuya maruz 
kalmıştır. Biz otoriteye saygılı, disiplinli ve derli 
toplu yaşayan bir nesiliz. Üçüncü jenerasyon 
1979-1990 orası doğumlulardır. Bu kuşak Soğuk 
Savaş’ı bilmemektedir, ve “Golden Years” denilen, 
büyüme hızlarının çok yüksek olduğu dönemde 
büyümüştür. Yüksek enflasyonu biz yaşadık ama 
onlar çok fazla yaşamadı. Bu kuşak otoriteye 
saygı duymamakta, “Annem, babam zaten 
zengin, neden çalışıyorum?” diye düşünen bir 
nesildir. Bu kuşak Y Kuşağı olarak adlandırılır. 
Son olarak bir de ondan sonraki jenerasyon var. 
2000’li yıllarda doğanlar. Onlara da Z Kuşağı adı 
verilir. Bu kuşak adeta tabletle doğmuştur. Benim 

en önemli partnerimiz Zara’dır. Türkiye’de 
aşağı yukarı 1 milyar 800 milyon dolarlık mal 
alıyorlar. Türkiye’den yaptıkları ithalatı her yıl 
yüzde 3’le yüzde 5 arasında büyütüyorlar. Çünkü 
hızlı mal alacakları başka ülke bulamıyorlar. 
“Türkiye’ye çok yakınız. Türkiye’den 3-5 günde 
mal geliyor. Başka ülkelerde bunu göremiyoruz. 
O yüzden Türkiye bizim için önemli bir partner” 
diye düşünüyorlar. 

Ender Koçak: Ben de yatırımların çoğalması 
için çalışıyorum. Üniversitelere davet 
ediyorlar. Veya öğretim üyeleri, öğrencileriyle 
geliyorlar. Onlar cesaretlendiriyorum. Buradaki 
arkadaşların hepsi aynı işleri yapabilir. Yurt 
dışından yatırımcı gelmiyor diye oturup 
ağlayacak değiliz. İnsanları cesaretlendirip, 
insanlarımızı iş sahibi yapmamız lazım. Çünkü 
iş sahibi olduğu zaman katma değer yaratırlar. 
Katma değer yarattığı zaman vergi verecek. 
Vergi verdiği zaman devlet ayakta duracak. 
Dalga dalga bizim işleri yürütmemiz lazım. 
Kredi değerlendirme kuruluşlarının doğru 
dürüst değerlendirme yaptığı kanaatinde 
değilim. Çünkü Türkiye’nin kendine mahsus 
özellikleri var. FETÖ’nün nasıl alt edildiğini bile 
anlamıyorlar. Çünkü Türk insanı tankın altına 
yatıyor, Türk insanı motorla tankı kovalıyor. 

Fatih Elay, üniversite - 
sanayi işbirliğinin daha 
da artması, iki kurumun 

adeta kenetlenmesi 
gerektiğine dikkat çekti.
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almaktadır. Teşvikler ne kadar önemli olsa da çok 
fazla bir şey beklememek lazım. Herkes kendi 
yolunu kendi biçecektir. Müşterileriniz ayakta 
durduğu sürece siz de ayakta duracaksınız. 
Ben Organize Sanayi Bölgesi Yönetimine her 
zaman teşekkür ediyorum. Burada gerçekten 
doğru dürüst bir yönetim bulunmaktadır. Fakat 
elektrikle ilgili yaşadığım bir soruna değinmek 
isterim. Takriben iki sene önce “4 gün boyunca 
12 ile 1 arasında elektrik kesilecektir” bilgisi 
verildi. Fakat 4 veya 5 gün boyunca günde 8 saat 
elektrik kesildi. Bunun nedeni neydi? Şimdi 
bütün bahçelerde jeneratör görüyorum. Bunu 
Avrupa’da yapamazsınız. Ama biri bana o elektrik 
kesintilerini gerçekten anlatsın. İki tane jeneratör 
aldım. Bu yatırımın bana 95 bin euro maliyeti 
oldu. Daha da düğmesine basmadım. 

Eyüp Sözdinler: Bu, senelerdir ilk defa geçen 
kış başımıza gelen bir olaydır. Bolu üzerinden 
gelen kablolarda bir donma oldu. Aslında 
Çanakkale’den gelen hattı bizim bölgeye 
bağlasalar yine kurtarırdık. Fakat öncelik 
İstanbul’a verildi. TEAŞ’ın bölge müdürü 
Çerkezköy’e kadar geldi. Bize, buzun üzerinde 
60 metre yükseklikte kalmış insanları gösterdi. 
Gerçek sebep buydu. 

iki çocuğum var. Biri “Y”, diğeri “Z” jenerasyonu. 
Biri, “Ben senin gibi olmayacağım baba” diyor. 
Bunu kötü bir şeymiş gibi söylüyor. Öbürü de 
“Senin gibi olunur mu zaten baba!” diyor. İkisi 
de aynı şeyi söylüyor aslında. 2000’li yıllarda 
doğanlar size daha uygun. Çünkü adam idare 
etmesini biliyorlar. Kısacası biz sizin elinizde 
kalan son nesiliz. Bizi inandırırsanız biz yürüyüp 
gideriz. Size göre daha az tecrübeye sahip olan 
65-79 nesli olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü 
bu inanç çok önemli bir şeydir. Din adamı ve 
felsefeci Aquinolu Thomas demiş ki, “İnanana 
açıklamaya gerek yok, inanmayana ne kadar 
açıklasan boş.” İnancını kaybetmiş insanlara 
inancını geri getirmek, kaybedilen parayı geri 
getirmekten daha zor diye düşünüyorum. Hiç 
konuşmayan üstadlarım var. Buyurun efendim.

Hüsnü Tiryaki: Hepiniz önemli konulara 
değindiniz. Hepsi de gerçek. Ama şurası bir 
gerçek ki, Ender Bey’in dediği gibi herkes kendi 
ayağı üzerinde, kendi yolunda yürüyor. Mesela 
Türkiye’nin ihracatında hızlı servis veriyor 
olmanın önemli olduğu vurgulandı. Bunu ben de 
yaşıyorum. Halının çıkış noktası olan Belçika’ya 
halı için boya satmaktayım. Oradakı alıcı 
siparişi verdikten bir hafta sonra ürünü teslim 

Hüsnü Tiryaki, 
Türkiye’nin ihracat 
başarısında Avrupa’ya 
hızlı servis veriyor 
olmanın payının büyük 
olduğunun altını çizdi.



Hüsnü Tiryaki: Anlıyorum ama siz de bizim 
endişemizi anlayacaksınız diye ümit ediyorduk. 
Sekiz saat elektrik kesintisiyle karşılaştık. 
 
Ender Koçak: Biz ilk geldiğimiz dönmede, yani 
1980’lerde rüzgar estiği zaman sizin karşısında 
durmanız mümkün değildi. Sizi koşturuyordu. 

Eyüp Sözdinler: Elektrik konusu açmışken, 
jenaratörlerden söz ederken aklıma başka bir 
konu geldi. Biliyorsunuz, bölgemizde doğalgazla 
çalışan 50 MW’lik bir jeneratörümüz vardı. 
Biz yönetime geldiğimiz zaman maalesef bu 
jeneratörü durdurma kararı aldık. Çünkü hesapları 
inceledik ve baktık ki, doğalgazdan dolayı zarar 
ediyoruz. Siz kendi firmanızı üst üste zarar etse 
çalıştırır mısınız? Bu nedenle biz de jeneratörü 
durdurmak zorunda kaldık. Fakat şu anda tekrar 
bir arayış içerisindeyiz. Elektrik fiyatları bu kadar 
yüksekken bu konuyu tekrar değerlendirme gereği 
hissettik. Enerji konusunda bir talihsizliğimiz 
bulunmaktadır. Bölgemizde rüzgarın hızı 
metrede sekiz saniye üzerine geçmiyor. Rüzgar 
gülleri maalesef çok verimli çalışmıyorlar. O 
nedenle rüzgar santralleriyle istediğimiz sonucu 
sağlayamayız bu bölgede. 

Alp Karahasanoğlu: Benim Halkbank 
temsilcisi katılımcılara bir sorum olacak. 
Yeni yönetmeliklerle birlikte organize sanayi 
bölgelerindeki elektrik fiyatları bu sene yüksek 
orada arttı. Bu konuda OSB’ler özelinde bir teşvik 
paketi çıkarılabilir mi? Örneğin, yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yatırımda daha yüksek bir 
teşvik sağlanması veya enerji verimliliği yüksek 
motorların, eski motorlarla değiştirilmesine 
yönelik özel teşvikler gibi. 

Güvenç Usta: Halkbank olarak Organize Sanayi 
Bölgeleriyle yaptığımız anlaşmalar kapsamında 
firmalarımıza özel krediler sunuyoruz. Bunların 
yanı sıra enerji verimliğine özel kredi paketlerimiz 
var. Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası 
gibi yurtdışı kaynaklı, uzun vadeli, düşük faiz 
oranlı kredilerimizle birlikte; Enerji Verimliliğine 
Yönelik Dönüşüm Kredisi, KOBİ’lere Enerji Veren 
Kredi ve Yeşil Enerji Kredisi gibi yeni ürünlerimizle 
de enerji tüketimlerini ve maliyetlerini azaltmak 
isteyen firmalarımıza destek oluyoruz. 

Alp Karahasanoğlu: Bir fabrikadaki verimsiz 
motorların verimli motorlarla değiştirilmesi elektrik 
enerjili motorlarla değiştirilmesi bir projedir. Bu 
dönüşümü teşvik edici desteklenr verilebilir. Veya 
organize sanayilerde elektrik fiyatlarına zam 
yapılmasına rağmen yenilenebilir enerjiler daha 
farklı bir fiyatla sunulabilir… Yabancı yatırımcı 
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çekmek konusunda konuşmaktayız. Yatırımcılar 
enerji fiyatlarının bu kadar hızlı değiştiği bir ortama 
nasıl adapte olabilirler? Bizanlayabiliyoruz ama 
yabancı şirketlerin anlaması zor.

Eyüp Sözdinler: Rüzgar santrallerinin neden 
kurulamadığı konusunda biraz daha bilgi aktarmak 
istiyorum. Öncelikle rüzgar gülleri ne kadar fazla 
dönerse enerji maliyetlerimiz o kadar artıyor. İkincisi 
mevzuat olarak maalesef hem RES’lerde, hem 
GES’lerde arzulanan noktaya gelebilmiş değiliz. Yol 
üzerinde gördüğümüz rüzgar santralleri maalesef 
mevzuat dışıdır. Teknik açıdan da çok uygun 
değildir. Sesle ilgili de sıkıntılar vardır. Şu an pahalı 
dediğimiz enerji yaklaşık 5,5 euro cent’tir. Döviz son 
dönemde çok yükseldi. Yine de elektrik fiyatı çok 
pahalı değildir. Eğer rüzgar santrali kurarsanız 5,5 euro 
cente çalıştırmış olursunuz. Ama devlete satarsanız 
fiyat sanırım 10 dolar cent civarındadır. Yatırımı başka 
türlü amorti etmeniz mümkün değildir. Diğer taraftan 
rüzgar enerisi santrallerinin ciddi bir altyapı yatırımına 
ihtiyacı vardır. Ayrıca rüzgar kesintisiz bir enerji türü 
olmadığı için, başka enerjilerle takviye edecek bir 
altyapınızın hazır olması lazım. Çünkü RES’in ne 
zaman döneceğinden çok emin olamıyorsunuz. 

Emre Alkin: Bilgilendirme için çok teşekkür 
ediyorum. Çok aktif, dinamik bir toplantı oldu. 
“Ustalardan sonra söz alınmaz” denir, önce sayın 
başkanım, sonra değerli üstadımla bitirelim. 

Eyüp Sözdinler: Hepinize katılımlarınız için çok çok 
teşekkür ediyorum. Emeği geçen Halk Bankası’na ve 
sayın hocama da ayrıca teşekkür ederim. Bu toplantı 
sonucunda ortaya çıkacak rapor ilgili bakanlıklara 
iletilecektir. İnşallah çözümlere ulaşırız. 

Güvenç Usta: Hepinize özellikle değerli 
katılımlarınız ve fikirlerini için çok teşekkür ederim. 
Değerli hocama da moderatörlüğü için teşekkür 
ediyorum. Toplantı boyunca önemli notlar aldık. 
İnşallah çözüm konusunda da hemen hareket edecek 
ve sonuçlara ulaşacağız.

“BIZIM SANAYIYI SÜRDÜRÜLEBILIR KILMAK 
IÇIN HAVA KIRLILIĞI KONUSUNDA EL BIRLIĞIYLE 
ÇALIŞMAMIZ LAZIM. YÖNETIMIMIZ BU KONUDA 

ÇOK ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR” 
• Mehmet Özdoğan 
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ÇERKEZKÖY ORGANİZE  
SANAYİ BÖLGESİ’NİN GELECEĞİNİ 
BELİRLEYECEK 10 PARAMETRE

1- Yeni bir sanayi stratejisi

Merkezinde bilim ve teknoloji politikalarının bulunduğu 
yeni bir sanayi stratejisine ihtiyaç vardır. Faizlerin yüksek 
seviyesi, bölgeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların iştahını 
kesmektedir. Hizmet sektörünün giderek şişmesi, ekonominin 
finans ve inşaat sektörü odaklı bir nitelik kazanması, sanayinin 
gelişiminin önünde engel oluşturmaktadır.

2- Lojistik

Katma değeri sadece makine ve insan kaynakları alanlarında 
değil, lojistik konusunda da yakalamak şarttır. Asya Port 
üzerinden taşıma işleri büyük maliyetler yaratmaktadır. 
Organize Sanayi Bölgesine raylı sistemi getirme projesi bir 
kez daha gözden geçirilmelidir. 

3- Enerji maliyeti

OSB’lerin en büyük sıkıntılarından biri, enerji maliyetlerinin 
yüksek olmasıdır. Bunun başında da elektrik maliyetleri 
gelmektedir. 1 Nisan 2017’de yürürlüğe giren son kaynak 
tedarik tarifesi OSB’lerin üzerinde yük oluşturmuştur. 

4- Temiz enerji

Yabancı sanayicinin en büyük beklentilerinden biri temiz 
enerjidir. ÇOSB yönetiminin yatırımcılara sağlamaya çalıştığı 
en önemli hizmetlerden biri budur. 

5- Kalifiye eleman

Kalifiye eleman öncelikli sorunlardan biridir. Çözüm yolu 
meslek liselerinden geçmektedir. Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi, mesleki ve teknik alanda eğitim verecek kendi lisesini 
kurarak bu konuda bir çözüm sunmaya çalışmıştır. Endüstri 
meslek lisesi öğrencilerinin yetkinliklerini yeniden düzenlemek 
gerekmektedir. Türkiye’nin kendi gerçeklerine göre Endüstri 
4.0 stratejisini oluşturup üniversiteler ve meslek liselerinde 
eğitim müfredatını güncellemek şarttır. Büyük şirketlerin 
de meslek liseleri konusuna destek vermeleri ve yatırımlar 
yapmaları gerekmektedir.

6- Üniversite sanayi işbirliği

Üniversite sanayi işbirliğinin daha da artması, kenetlenmesi 
gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde organize sanayi  belgeleri 
içerisinde üniversite kampüslerine rastlanmaktadır. Üniversite 
ve fabrikanın birlikte iş yapacağı bu sistem Türkiye’de de son 
yıllarda güç kazanmıştır. Bu anlayışın daha kuvvetlenmesi 
gerekmektedir. 

7- Beyaz yakalılar için sosyal ortamın önemi

Çerkezköy’de teknoloji ve sanayi gelişirken sosyal ortamın 
gelişememesi, kaliteli beyaz yakalı istihdamının önünde engel 
oluşturmaktadır. Başta mühendisler olmak üzere, beyaz 
yakalıları Çerkezköy’e çekebilmek için yerel yönetimlerin 
üzerine düşen görevler de bulunmaktadır.

8- Yurtdışından uzman katkısı

Yurt dışından belli süreliğine uzman, kalifiye eleman 
getirmekte de güçlük çekilmektedir. Çerkezköy, Adapazarı, 
Bursa, İzmir gibi bölgelerde uluslararası eğitimle İngilizce 
diploma veren okulların kurulması faydalı olur. 

9- Çevre

Çevre konusu Çerkezköy’deki sanayi yatırımlarının 
sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ergene Planı çerçevesi içinde Ergene Havzası’nın 
temizlenmesi için talimat vermiştir. Kamu-özel sektör işbirliği 
ile yapılacak bu projenin önemli bir kısmı ÇOSB tarafından 
üstlenilmiştir. 2019 yılında inşallah bu proje bitecek, Ergene 
Nehri’nden pırıl pırıl su akacaktır.

10- Su

Su konusu da önem arz etmektedir. 2013 yılında Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı tarafından açıklanan Ergene Havzasını Koruma 
Planı, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının artık tüketilmemesini 
istemektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, kendi barajını 
yapmayı hedeflemektedir. Bu gerçekleştiğinde Türkiye’de ilk 
defa bir baraj OSB tarafından yapılmış olacaktır. 
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özel limitiniz olsun.

Üstelik Paraf Esnaf’ınızı Dost Hesap ile birleştirerek bakiyenizin
yetersiz olduğu durumlarda ATM’lerden kolaylıkla nakit çekim 
sağlayabilirsiniz.
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halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

HALKBANK
80 YAŞINDA

80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına,
umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz.

80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz.

80 MİLYONLA OMUZ OMUZA!
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