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Organize sanayi bölgeleri modelinin oluşumuna öncülük eden
Gebze Organize Sanayi Bölgesi, üniversite -sanayi işbirliğindeki
atılımıyla da dikkat çekiyor. Halkbank - Turkishtime - Gebze OSB Ortak
Akıl Toplantısı’na katılan paydaşlar, modeli başarılı kılan faktörleri
anlattılar, başta ulaşım ve insan kaynağı olmak üzere mevcut
sorunlara çözüm önerileri getirdiler…
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Organize sanayi bölgeleri,

Gebze OSB Başkanı Vahit Yıldırım’ın
sözleriyle “Türkiye’nin, Cumhuriyet’in
kuruluşundan bugüne kadar hayata
geçirdiği en büyük projelerden biridir.”
Dünyada benzeri olmayan ve ihracı
gündeme gelen organize sanayi
bölgeleri, Türkiye’nin, son 20 yılda
sanayi alanında imza attığı büyük
atılımda önemli rol oynadı. Halkbank
ve Turkishtime, ekonominin omurgasını
oluşturan organize sanayi bölgelerinin
gelecek rotalarını incelemek üzere
ortak akıl toplantıları başlattı. İlk
toplantı, OSB modelinin gelişimine
öncülük eden Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde gerçekleşti.

Vahit Yıldırım: Bütün katılımcılara hoş geldiniz
diyorum. Bu toplantıdan çıkacak olan sonuçlar ilgili makamlara iletilecektir. Türkiye’nin
Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar
hayata geçirdiği en büyük projelerden biri, OSB
modelidir. Dünyada bu modelin benzerinin olmadığını söylemek, öyle sanırım ki yanlış olmaz. Bildiğiniz gibi OSB modelinin yurtdışına
ihracı da gündemdedir. Bu olgu, sayın Başbakanımız ve sayın Bakanlarımızın OSB modelini ciddi bir başarı hikayesi olarak zikretmelerini getirmiştir. Türkiye’deki 320 OSB’nin hepsi
birer fabrikadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışından satın alamadığı herhangi bir ürün varsa Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak bunu
üretme kabiliyetine sahibiz ve bu göreve hazırız. Dünyada ne üretirseniz üretin, içinde mutlaka metal, lastik, plastik, elektrik, elektronik,
yazılım bulunur… GOSB’da bu alanların hepsinde ihtisaslaşmış mükemmel firmalarımız var-

dır. Keza başka OSB’lere profillerine uygun görevler verilebilir. OSB’lerin gücünü kullanmak
gerekmektedir. Bu kısa girişten sonra sözü katılımcılara bırakmak istiyorum.
Murat Ezer: Halkbank adına ben de siz değerli
üyelerimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür
ederim. Genel Müdürümüz Sayın Osman Arslan, bugün burada olmayı çok istemesine rağmen, toplantısı sebebiyle aramızda bulunamamaktadır. Kendilerinin selamlarını siz değerli
katılımcılara iletmek isterim. Sayın Genel Müdürümüz hem Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni
hem buradaki çok değerli firmalarımızı en yakın zamanda ziyaret etmeyi arzu etmektedirler.
Halkbank olarak Türkiye çapında 25 Bölge Koordinatörlüğümüz bulunmaktadır. Bunlardan
bir tanesi de Gebze Organize Sanayi Bölgemizde
bulunan İstanbul Anadolu 2. Bölge Koordinatörlüğümüzdür. Sayın İsmail Rüştü Atik bizim buradaki temsilcimiz olarak Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Üretim aşamalarını
oluşturan süreçler açısından oldukça elverişli,
ayrıca ölçek ekonomisini ve sinerjiyi tesis etme
açısından uygun bir bölge olan Gebze, bankamız için stratejik bir öneme sahip sanayi noktalarındandır. Çağdaş, dinamik ve yenilikçi yaklaşımlarıyla katılımcılarına kaliteli hizmet sunan,
sanayinin üretim süreçlerine destek olan, teknoloji ile donatılmış, kalıcı ve örnek projelere
imza atan bir Organize Sanayi Bölgesi olan bu
bölgeye Halkbank olarak her daim çok değer
verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Düzenlediğimiz bu Ortak Akıl Toplantıları’nın nedenlerinden biri de üreticinin yanında olduğumuzu
yerinde göstermektir. Burada, nasıl “daha verimli” olabiliriz sorusunun cevabını da siz değerli katılımcılarla görüşerek belirlemeye çalışmaktayız. Bu görüşmeden çıkacak sonuçları
raporlayıp, banka olarak üzerimize düşen görevi
yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Bu sayede, ülkemizdeki diğer Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde yer alan üreticilerimizi
desteklemek üzere farkındalık oluşturup, hazırlıklarımızı yapacağız. Katılımlarınız için hepinize tekrar teşekkür ederiz.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Türkiye’nin OSB başarısının uluslararası tesciline yönelik olarak da BM
Kalkınma Programı, OECD gibi kurumlar nezdinde bir süreç yönetmek gerekiyor. Bu konuda
acilen bir şeyler yapılması gerekmekte. Toplantının başında birbiriyle iç içe birkaç tane sorumuz var. Gebze’nin yatırımcı açısından avantajları nedir? Gebze’ye yatırımların artması için
neler yapılmalı? Yatırımın önündeki dezavantajlar nasıl kaldırılabilir? Bu sorulara yanıt ara-
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yacağız. Siz değerli katılımcılardan bir miktar
zihinsel hazırlık yapılması açısından, ben gerek
sayın Müsteşar Yardımcımızdan gerekse sayın
Rektörümüzden, organize sanayi bölgelerinin
Türkiye’nin imalat sanayisi, büyüme stratejileri
açısından nasıl bir önem arz ettiği konularında
birer değerlendirme yapmalarını arzu ederim.
Prof. Dr. Haluk Görgün: Ben öncelikle bu toplantıyı düzenleyen ve bizi davet eden Turkishtime, Halk Bankası ve siz, değerli moderatörümüze teşekkür ediyorum. Konuşmama
üniversite perspektifiyle başlamak istiyorum.
Gebze Teknik Üniversitesi açısında lokasyon
olarak harika bir bölge burası. Deniz, kara, hava
ulaşım, lojistik olarak bütün yolların kesiştiği
bir nokta. Yaklaşık 20 milyon insanın bir saatte kolayca ulaşabileceği bir konumda. Yarım saat içinde 18 organize sanayi bölgesine rahatlıkla
erişebiliyoruz. İstanbul’da 8 tane OSB var. Bunların 5’i Tuzla’da. Bugün zaten Tuzla OSB’DEN
bir Yönetim Kurulu Başkanımız da bizimle beraber… Bununla birlikte TÜBİTAK’ın araştırma
enstitüleri, yeni kurulan Bilişim Vadisi ve Türk
Standartları Enstitüsü’nün araştırma laboratuvarları da Gebze’de. Bunlara ek olarak Türkiye’nin bir OSB içinde kurulan ilk teknoparkı da

bu bölgede. Üretimin kalbi burada. Rakamlar
seneden seneye değişiyor. Ama bugün itibarıyla
ülke ihracatının yaklaşık yüzde 10’luk kısmı bu
bölgeden gerçekleşiyor. Türkiye’nin en büyük 7.
vergi dairesinin Gebze’de olduğu ifade ediliyor.
Bu bölgenin ekonomik olarak da 50’nin üzerinde şehirden büyük olduğu söyleniyor. Şimdi bu perspektif ile bakıldığı zaman Gebze’de
her şey bulunmaktadır. Biz Gebze Teknik Üniversitesi olarak, OSB’lerin üretim gücünü ve
profesyonel yönetimini, ülkemizin teknolojik
bağımsızlığı kazanma noktasında nasıl fonksiyonlandırabileceğimizi anlamak üzere sürekli
görüşmeler yapıyoruz. Başta dost Yönetim Kurulu Başkanımız Vahit Bey ve diğer OSB Yönetim Kurulu Başkanlarımızla sık sık bir araya
geliyoruz. Bunların da faydalarını görüyoruz.
Birçok bilginin ekonomiye dönüşme yolculuğundaki süreçlerin hızlandırılması, finansal
kaynakların bilgi ekonomisine doğru yönlendirilmesi konusunda fikir alışverişleri yapıyor
ve ortaya çıkan fikirleri hayata geçirmede aksiyonlar alıyoruz. Gebze OSB, önce başlamış olmanın, profesyonel olarak yönetim şeklini ilk
belirleyen kurum olmanın bir anlamda avantajını, bir anlamda da sorumluluğunu üstlenmektedir. OSB’lerin yönetim modelinin yurtdı-

Türkiye’deki 320
OSB’nin birer fabrika
olduğuna dikkat çeken
Gebze OSB Başkanı
Vahit Yıldırım, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin
yurtdışından satın
alamadığı herhangi
bir ürün varsa Gebze
Organize Sanayi Bölgesi
olarak bunu üretme
kabiliyetine sahibiz ve
bu göreve hazırız” dedi.
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Prof. Dr. Haluk Görgün: Kesinlikle. Aslında bu
temas ettiğimiz nokta çok önemli. Artık 4. nesil
multi-disipliner üniversiteler gündemde. Bilgiyi
üretmek, üretilen bilgiyi ekonomiye dönüştürmek yetmiyor, üniversitelerin kurgusu, yönetim
şekli ve tüm çıktılarını, bütün disiplinleri kapsayarak, kavrayarak ve hep beraber çözümler
oluşturmak yönünde bir anlayış gündemde.
Vahit Yıldırım: OSB’ler kurulurken altyapı özellikle çok önemlidir. Bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. OSB’nin başarısının en
önemli kaynaklarından birisi ilk kuruluşunda alt yapı ve üst yapıyla ilgili atılan adımlardır.
Eğer orada sıkıntılar yaşanırsa daha sonra üretimde kesintilere sebep oluyor.

Halkbank KOBİ Pazarlama-1
Daire Başkanı Murat
Ezer, banka olarak her
zaman üreticinin yanında
olduklarını; Ortak Akıl
Toplantılarını da bu amaçla
düzenlediklerini belirtti.

şına ihracı konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta Vahit
Bey’le bu konuyu görüşme imkanı bulduk. Rusya’dan, Ukrayna’dan, Tataristan’dan, Balkan
ülkelerinden, hatta ABD’den dahi OSB yapısının taşınmasıyla ilgili teklifler var. Bu anlamda
OSB’ler Türkiye’nin hakikaten başarılı olduğu
bir yapılaşmadır. Tabii ki eksikler, iyileştirilmesi, düzeltilmesi gereken tarafları var. Bunlar
için bölge başkanlarımız, gerek OSB üst kuruluşu, gerekse OSB derneği yapılanmasında çözüm
arıyorlar. Sağ olsunlar, bizleri de toplantılarına
davet ediyorlar. Zaman zaman biz de katılıp
katkı yapmaya çalışıyoruz.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Bizim sanıyorum bu dönemde giderek kabiliyet kazandığımız önemli
konulardan birisi, multi-disipliner çalışma sistemi prensibi. Ekonomi, işletme, mühendislik
gibi farklı beceri alanlarıyla ilgili uzmanların
bir araya gelmesiyle gerçekleştirdiğimiz multi-disipliner çalışmalar, birbirinden değerli projelerin oluşması açısından kıymet arz ediyor.
Dolayısıyla bu toplantıları Türkiye’de multi-disipliner çalışma alışkanlığının hızlanması açısından da müspet bir gelişme olarak değerlendirmek lazım.

Şenol Telli: İstanbul Tuzla’daki Birlik Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyorum. Aynı zamanda enerji sektöründe üretim, servis alanlarında faaliyet gösteriyoruz.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi bizim açımızdan hep kanaat önderi olan OSB’dir. Sayın Vahit
Yıldırımın Bey’in de belirttiği OSB’lerin bakanlıkça görevlendirilmesinin acil biçimde gündeme alınması gereken bir konu olduğu düşüncesindeyim. OSB çatısı altında sanayi tesislerinin
alt dişliler olarak görevlendirilmesi suretiyle çok ciddi başarılara ulaşılacağını düşünüyorum. OSB’lerin başlıca sorunlarından biri, insan
kaynağı meselesi. Bizim zaten meşhur bir ara
eleman sorunumuz var. O ayrı bir gündem konusu. Anlatmaya çalıştığım şey farklı: Karar vericilerin inanç eksikliği ve harekete geçememe
konusu var Türkiye’de. Neyse ki, son dönemde
savunma sanayinde atılan başarılı adımlar, herkesi heyecanlandırmış ve cesaretlendirmiş durumda. Geçmişte bu tarz toplantılarda gereksiz
zaman harcanırdı. Bugün Gebze özelinde söylüyorum; mülki amirleriyle, OSB’leriyle, üniversiteleriyle, sürekli gece gündüz bir arada bulunulan bir ortam mevcut. Dışardan 40-50 milyon
dolara ithal edilen bir ürünün, gözümüzün
önünde üretilip, ticarileşmiş olması bizim bütün
dinamiğimizi, kimyamızı değiştirdi. Geçmişte lüzumsuz gelen bu toplantılara, büyük heyecanla ve keyifle gelir olduk. Gördük ki, artık bu
iş oluyor. Dolayısıyla da kendi iş konularımızda
cesaretle yeni yeni teklifler getirebilir hale geldik. Lütfen kompliman olarak almayın, Haluk
Görgün Hocamız gibi 100 kişi olsa bu ülkede,
yani bu coşkuyla hareket eden ve etrafına inanç
sevk eden, çok kısa zamanda ciddi mesafeler
alacağımızı düşünüyorum. OSB’ler arasında çok
iyi bir koordinasyon yapıldığında da, çok ciddi
zaman kazanıldığını görüyoruz. Diğer önemle
bahsetmek istediğim konulardan biri; ülkemiz-
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de bakır kablo kullanım geleneği. Bu baskın bir
psikoloji haline gelmiş teknik kadrolar arasında.
İnsanları alüminyum kabloya yönlendirmekte zorlanıyorsunuz. Türkiye 2,3 milyar dolarlık bakır ithalatı yapıyor. Kamunun öncülük etmek suretiyle konuya eğilmesi durumunda, özel
kullanım alanları dışında Türkiye’nin yaklaşık
2 milyar dolara yakın bakır ithalatından kurtulacağını düşünüyorum. Bunu Sayın Bakanımıza
da özellikle ifade ettik.
İrfan Koç: Onko ve Koçsel İlaç’ın Yönetim Kurulu Başkanı’yım. Bir ilki başardım, Türkiye’de
en teknolojik ilaç fabrikasını kurdum. Avrupa’dan bu konuda GMP alan tek firma biziz.
Katma değeri çok yüksek olan ilaç sektöründe,
en yüksek ihracat potansiyeline sahip firmayız.
Bunlar güzel şeyler. Ama zorlukları da var.
Prof. Dr. Kerem Alkin: OSB içinde yer almanızın avantajları, dezavantajların da vurgulayarak
anlatırsanız, bize çok büyük katkısı olur.
İrfan Koç: Organize Sanayi’nin içinde olmamızın en büyük avantajı, böyle teknolojik bir yatırımı yapabilmemdir. Sağ olsun, Sayın Başkanım, Sayın Bölge Müdürü Nil Sönmez Hanım
ve ekibinin destekleriyle dünyadaki 14 teknolojik fabrikadan birini yapmak nasip oldu. Bu
OSB’de bunu yapmasaydım, başka yerde kolay
kolay başarabileceğimi düşünmüyorum. Sayın
Başkanım sağ olsun, zor günlerimde destek vererek başarmamı sağlamıştır. Huzurlarınızda da
teşekkür ederim. Benim sanayiciliğim 2010 yılında başladı. Ondan evvel sanayiciliğim yoktu.
Tamamen ilaç ithalatı ve ticaretiyle uğraşan bir
insandım ben. Türkiye’nin had safhada bir teknik insan sorunu var. Biz dünyanın en teknolojik
makinelerini getirdik, çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bu büyük bir sorun. Türkiye’de yüksek
teknolojide çalışacak eleman bulmak çok zor.
Biz elemanları alıyoruz, yurtdışına eğitime gönderiyoruz. İnanın ancak 5-6 ay çalıştırabiliyoruz.
Sonrasında transfer olup başka yere gidiyor. Bu
Türkiye’nin belki en önemli sorunlarından birisi. Özel sektör olarak, o yetiştirdiğimiz elemana
sahip çıkamıyoruz. Yatırım yapıyoruz, her türlü
masrafı yapıyoruz, eğitiyoruz, öğretiyoruz, ama
maalesef o elemana sahip çıkamıyoruz.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Milli Eğitim veya YÖK
bursu ile gidenler için bir üniversite ya da benzeri bir kamu kuruluşunda 5 yıl çalışma şartı var.
İrfan Koç: Özel sektörde yok. Zaten sorunumuz
bu. Bu önemli sorun eğer çözülürse, sanayi kendi
yetiştirdiği elemana sahip çıkarsa, o zaman çok
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi
(GOSB) Yönetim Kurulu
Başkanı, Enka Cıvata Yönetim
Kurulu Başkanı

Halkbank KOBİ Pazarlama-1
Daire Başkanı
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Selçuk Üniversitesi’nde
İşletme, Anadolu
Üniversitesi’nde İktisat
Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra
Yüksek Lisans öğrenimini
Selçuk Üniversitesi’nde
Halkla İlişkiler Bölümü
üzerine yaptı. Ezer, 2000
yılında Halkbank bünyesinde
çalışmaya başladı. İç Kontrol,
Bireysel Bankacılık Daire
Başkanlığı Tahsis Bölüm
Müdürü, İzmir 1. Bölge
Koordinatörlüğü Bölüm
Müdürü, Çorlu Şube Müdürü,
Ayazağa Şube Müdürü ve
Libadiye Şube Müdürü
olarak görev yaptı. Şu anda
KOBİ Pazarlama -1 Daire
Başkanı olarak görevine
devam etmektedir.

“CUMHURIYET’IN KURULUŞUNDAN
BUGÜNE KADAR HAYATA
GEÇIRILEN EN BÜYÜK PROJELERDEN
BIRI, OSB MODELIDIR”
• Vahit Yıldırım
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Dr. Celal Sami
Tüfekçi

Prof. Dr. Haluk
Görgün

Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı

Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü

daha hızlı ilerleriz. Bir kanun çıkması lazım. ArGe ile ilgili bir noktaya değinmek de istiyorum.
Türkiye’de bizim Ar-Ge merkezimiz de olan alet
edevatlar hiçbir yerde yok. Sayın Rektörüm, sizi
de bir gün bekleriz.
Prof. Dr. Haluk Görgün: Ben ziyaret ettim merkezinizi. Sanırım yurtdışındaydınız. Çok güzel,
çok memnun kaldım. Hakikaten nükleer santral titizliğinde, temizliğinde, müthiş bir yerdi.
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doğdu. 1992 yılında
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mezun oldu. Yüksek Lisans
eğitimini 1995’te BostonNortheastern University’de
Makine Mühendisliği
alanında tamamlayan Tüfekçi,
2003 yılında Rensselaer
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aldı. Kariyerine ABD’de proje
mühendisi olarak başlayan
ve çok sayıda projede
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Tüfekçi, 2006-2007 yılları
arasında Thales (Fransa)
firmasında uydu tasarım
uzmanı olarak çalıştı.
2007 yılında TÜRKSAT
Milli Haberleşme Uyduları
Programı Direktörlüğü
görevini üstlendi. Tüfekçi,
2014 yılında SSM Uzay
Daire Başkanlığı görevine
atandı. 2015 yılında ise
Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcılığı’na getirildi.

1973 yılında İstanbul’da
doğan Dr. Haluk Görgün,
1995 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi, ElektrikElektronik Fakültesi, Elektrik
Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 1998 yılında
aynı üniversitede Yüksek
Lisans öğrenimini tamamladı.
Amerika’da, Rensselaer
Polytechnic Institute’de
doktora yaptı. 2005 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi,
Elektrik- Elektronik Fakültesi,
Elektrik Mühendisliği
Bölümü’nde Yardımcı Doçent
olarak çalışmaya başlayan
Dr. Haluk Görgün, 2008
yılında Doçent unvanını aldı.
2008-2009 yılları arasında
Elektrik Mühendisliği
Bölüm Başkan Yardımcılığı
görevinde bulundu. 2014
yılı itibariyle Gebze Teknik
Üniversitesi Rektörü olarak
görevlendirildi. Nisan ayında
ASELSAN Yönetim Kurulu
Başkanlığı'na atanmıştır.

“GEBZE OSB, ÖNCE BAŞLAMIŞ
OLMANIN BIR ANLAMDA AVANTAJINI,
BIR ANLAMDA DA SORUMLULUĞUNU
ÜSTLENMEKTEDIR”
• Prof. Dr. Haluk Görgün

İrfan Koç: Sağ olun. Türkiye’de şu anda onkoloji
ilaçlarının yüzde 98’i ithal. Ben bunu yapmaya
soyundum Türkiye’de. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım, o tartışılır. Çünkü ilk başta bankacılar dahil, hiç kimse bizim Ar-Ge çalışmalarımıza, Ar-Ge ruhsatlarımıza değer vermedi.
Türkiye’de en değerli şey gayrimenkul.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Gayri-nakdi teminatlarla ilgili olarak çok önemli bir yasal düzenleme yapıldı. O yasal düzenlemenin içerisine eğer
Ar-Ge ruhsatları ve benzeri belgeler eğer konmadıysa, dahil olması için bir teşebbüste bulunabiliriz. O da çok yararlı olabilir.
İrfan Koç: Benim toplam yatırımım 110 milyon
Euro’nun üzerine çıktı. Ruhsatlarım hariç. Türkiye’de bankacılık bana göre dünya bankacılığının çok gerisinde. Konut kredisi gibi alanları kast etmiyorum, sanayi kredisinde diyorum.
Maalesef Türkiye'de yatırım ve proje bankacılığı yok, en kısa zaman da bunun bir standarda
oturtulması gerekmektedir diye düşünüyorum.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Yatırım ve proje bankacılığı, Türkiye’de ilerleme kaydetmesi gereken
bir konu, diyelim.
İrfan Koç: Biz iş adamları için diğer en önemli
konu da, teknik elemanımızın yeterli olmaması ve elimizde tutamamamız. Devlet nasıl birini
yurtdışına gönderdiğinde 5 sene 10 sene çalışma zorunluluğu koyuyor, özel sektöre de koyması lazım. Bu konuda desteklerinizi istiyoruz.
Bülent Araslı: Ben Belgin Yağları Genel Müdürü olarak bir yıldır buradayım. 30 yılım Sabancı Grubu’nda, Kordsa Global Şirketi’nde geçti.
Kordsa’nın bir dünya şirketi oluşuna bizzat şahit oldum. 100’ün üzerinde ülkede Türkiye’nin
Sabancı Grubu’nu anlattık. Sonunda milyar dolarlık dünya lideri bir şirket ortaya çıktı. Burada bulunmaktan ötürü gerçekten son derece
mutluyum. Çünkü ben ağırlıklı olarak zamanımı Sabancı Center’da, merkezde ve yurtdışında geçirdim. Burada böyle bir yer olduğu, bu
tür ileri teknolojiyle, dünyanın her tarafına ih-
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racat yapan, çok başarılı şirketler olduğunu bilmiyordum. Çok çok etkilendim. Sağ olsunlar
GOSB yönetimi çok güzel organizasyonlar yapıyor. Şirketlerin birbirlerini tanımasını sağlıyorlar. Aylık düzenli bir araya gelişlerimiz oluyor, ilişkilerimiz gelişiyor, vizyonumuz açılıyor.
Gerek komşuluk olsun, altyapı olsun, birbirinden öğrenme olsun, yönetim şekli olsun, burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bizim
üretimimiz, sanayi şirketlerine sanayi yağları ve otomotiv sektörüne motor yağları sağlamakla ilgili. Hemen hemen her sektör için
koruyucu yağlar, bakım yağları, hareketi kolaylaştırıcı tüm yağ çeşitleri, metal işleme yağları
gibi çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Lokasyon gerçekten son derece stratejik. Benim altını
çizmek isteyeceğim konu, burasının daha çok
sayıda genç yeteneği çekme ihtiyacı. Hak ettiğinden daha az cezbediyor şu anda yetenekleri. Bunun herhalde altında şu temel neden yatıyor: Buraya toplu ulaşımda bir sıkıntı var. Toplu
ulaşıma bir çözüm getirilirse sanıyorum bizler
daha kalifiye, daha teknik elemanlara çok daha rahatlıkla ulaşabileceğiz. Ulaşım özellikle
İstanbul’dan buraya zor. Arabayla bile şu anda
zaten problem yaşıyoruz. Onun dışında burada
bulunmaktan son derece mutluyuz
Özgür Özdoğru: Autoliv Cankor Genel Müdürü’yüm. OSB’deki fabrikamızda emniyet kemeri ve hava yastığı üretiyoruz. Yabancı sermayeli bir şirketiz. TOSB ve Güzeller OSB’de de
fabrikalarımız var. Bu anlamda bu bölgenin, di-

ğer OSB’leriyle karşılaştırmasını yapabiliyoruz.
Vahit Bey’e bu anlamda teşekkür ediyorum.
Son dönemde gerçekten Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin farkını, Vahit Bey’in vizyonunu,
tüm ekibiyle beraber gerçekten hissediyoruz.
Bu anlamda örnek model olması anlamındaki çabaları takdir ediyorum ve destekliyorum.
Ortak Akıl Toplantısı’nın gündemindeki ilginç
maddeler var, oradan devam edersem, Gebze tabii, Türkiye’nin işgücü havuzu. Özellikle mavi yakalı çalışanların birçoğu Gebze Bölgesi’nde oturuyor. Burada 25 bini aşkın mavi
yakalı çalışan olduğundan söz ediliyor. 25 bin
kişi çok ciddi bir rakam. Özellikle 25 bin kişinin sabah akşam servis otobüsleriyle taşınması Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne ve Türkiye’ye yakışan bir durum değil. Raylı sistemin
çok önceden kurulmuş olması gerekirdi. Bunun
inanın ki, çalışan bağlılığı anlamında etkileri
var. Diğer taraftan bu sorun şirketler açısından
da ciddi bir maliyet doğuruyor. Özellikle montaj sanayinde iş yapan firmaların iş gücü katkısı yüksek. Bizim buradaki fabrikamızda bin
200 çalışanımız var. Diğer fabrikamızda da bin
250 çalışanımız var, üçüncü fabrikamızda da
450 çalışanımız var. Benzer bölgelerden bahsediyoruz. Toplam 2 bin 900’e yakın çalışanımızı 3 vardiyaya servislerle getirip götürmek tek
başına zaten ayrı bir organizasyon. İstanbul’da
oturmayı tercih eden çalışanlarımız da var. Dolayısıyla, onların gelmesi gitmesi bile İstanbul
trafiğini düşündüğümüzde, bir problem. O yüzden toplu ulaşım böyle bir yapıda mutlaka ge-

Ortak Akıl Toplantısı
katılımcıları insan
kaynağı teminindeki
sıkıntılara özel bir
vurgu yaptılar.
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Aselsan Yönetim Kurulu
Başkanlığına atanan
Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk
Görgün, Türkiye ihracatının
yüzde 10’unun Gebze’den
yapıldığını belirtti.

rekli. Yurt dışında misafirlerimiz, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne gelip giderken mevcut
ortamdan çok etkileniyorlar. Bunları ifade de
ediyorlar. Birçok sektörden farklı şirketin aynı
OSB içinde faaliyet göstermesi onların alışık olduğu bir şey değil. Bence güçlü yanımızı nasıl
daha güçlü hale getirebiliriz diye düşünmek gerekiyor. Malum, herhangi bir analiz yaptığımızda gelişime açık yanlara odaklanıyoruz. Ama
gelişime açık yanlar genelde çok güçlü yanlar
haline dönüşmüyor. Güçlü yanları üzerine daha çok gidersek farklılığımızı daha çok ortaya
koyabiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan
İrfan Bey’in konuşmasına da bir katkıda bulunmak anlamında, beyaz yakalı çalışanı nasıl
elimizde tutarız, konusuna da değinmek istiyorum. Biz eğer uzun süreli bir sertifika programına gönderiyorsak arkadaşlarımızı; yurtdışı
da olabilir yurtiçi de olabilir, mutlaka belirli bir
dönem şirkette kalma taahhüdü imzalatıyoruz.
Eğer, kişi erken ayrılmaya karar verirse, şirketin
kendisine yaptığı yatırımı geri ödüyor.

lar maliyet, yetişmiş elaman ve yardımcı sanayi altyapısıdır. Bu açıdan da OSB’ler çok büyük
avantaj teşkil ediyor. Aslında LG hangi ülkeye
gitse, yan sanayilerini de beraberinde götüren
bir şirket. Yatırım yapılacak bölge civarında OSB
olduğunda böyle bir ihtiyaç da kalmıyor. Bu da
yatırım tarafından bakıldığında büyük avantaj.
Bizim problemlerimize gelince… Biz mevsimsel
bir ürün üretiyoruz. Yani, normalde 400 kadromuz varken, şu anda bin 200 kişi ile çalışıyoruz.
Bu da kısa dönemde büyük bir istihdam yapmak
demek. Biz de vasıflı değil, vasıfsız diyebileceğimiz işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bu nedenle OSB’lerde kadın istihdamını güçlendirecek,
teşvik edecek çalışmalar yapılması lazım. Kadın istihdamının çok önemli faydası olacağını
düşünüyorum. Bizim sadece kadınlardan oluşan üretim hatlarımız var. Kadın montajcımız,
kaynakçımız var; hepsi de çok verimli ve şirkete bağımlı bir şekilde çalışıyorlar. Diğer önemli
bir problemimiz, hep bahsediyoruz kaliteli mühendisler. Aslında ülkemizin ana sorunlarından
biri bu. Özel proseslerden konuşmuyoruz artık;
plastik üretim, sac üretimi dediğimizde de, kaliteli mühendis bulmak zor. İyi mühendislerin ilk
tercihi şehir merkezleri oluyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi‘nin böyle bir dezavantajı var.
Herkes bahsetti. Toplu taşımadan lokasyona kadar, mevcut problemlerden... Gebze Teknik Üniversitesi’nin, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olması bizim için büyük bir avantaj
olur. Kısaca bahsetmek gerekirse, ben 1991 yılında Arçelik’e girdim. O tarihte çamaşır makinesi, bulaşık makinesini lisans ile üretiyorduk.
Fakat o zaman, iyi mühendisler Arçelik’i tercih
ediyordu. 1991 yılında Ar-Ge kuruldu. Patentte büyük atılım gerçekleşti. Bugün bizim genç,
eğitilmiş mühendislerimiz Almanya’dakilerden
çok daha iyi durumda. Neden böyle? Çünkü beyaz eşya sektörü orada tercih listesinde alt sıralarda yer alırken bizde üst sırada bulunuyor. Bu
tabii Türkiye’nin dezavantajı denebilir. En üst
sırada savunma sanayinin, uzay teknolojilerinin olması lazım. Daha sonra otomotiv gelmeli. En sonunda da beyaz eşya tercihi olmalı. Ancak o dönemde birinci tercih olduğumuz için,
bunu avantaja dönüştürdük. Mevcut durumda
da yetenekli, kapasitesi yüksek arkadaşlarımızı sanayiye yöneltmemiz gerekiyor. Tabii teknokentler varken, buraya Ar-Ge’yi çekebilir miyiz?
O çok zor. Bizim burada daha verimli, müşterinin istediği kalitedeki ürünü daha ucuza yapabilmek için çalışmamız gerekiyor.

Emin Bulak: Bizim yabancı bir ortağımız var.
Yabancı yatırımları açısından bakıldığında, büyük bir yatırım yapacaksanız, öncelikli konu-

Ragıp Tunalılar: Ulus Metal’in Yönetim Kurulu
Başkanı ve Genel Müdürü olarak aranızda bulunuyor ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde-
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ki tüm sanayici dostlarım gibi burada olmaktan
gurur duyuyorum. Biz Gebze OSB ‘ye 2007 yılında taşındık. Daha önce Beylikdüzü’nde, Birlik OSB’de faaliyette bulunuyorduk. Burada arzuladığımız şartları tam olarak bulabildiğimizi
söyleyemem. Zira hayalimdeki OSB beni ileriye
götürecek uluslararası müşterilerime yakınlaştıracak bir yer olmalıydı. Birlik OSB'de bu potansiyelimiz bulunmuyordu. O yıllarda Şekerpınar
bölgesinde bulunan organize sanayi bölgelerini
gezer, işletmemizin ve çalışanlarımızın seviyesini yükseltip uluslararası standartlarda üretim
ve ihracat yapabilir miyim sorularına yanıt arardım. Gerçekten de 2007 yılında buraya geldikten sonra üretim standartlarımız ve ihracatımızı artırırken, çalışan seviyemizi ve firmamızın
müşteri gözündeki yerini de sürekli yükseltmeye başladık. Bunu yaparken çevremizdeki sanayicilerden örnek aldık. Gelişimizle birlikte bu
bölgede ve dünyadaki ileri teknoloji uygulamalarını, uluslararası üretim ve yönetim standartlarını hayata geçirmeyi kendimize hedef olarak
seçtik. Gebze Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi için pek çok yorum ve düşünce belirtmek
mümkün. Geliştirilmesi gereken birçok konumuz var. Ancak tüm bunlar bu bölgenin sınırları içinde kalacaktır. Oysa Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkınca başka bir dünya var.
Sanayicilerin rekabet edebilmek için kusursuz
bir şekilde üretim yaparken, birim zamandaki
üretimi hesaplamak ve zamana karşı yarışmak
zorunluluğu vardır. Herhangi bir aksama bizler
için önemli cezalar ve yaptırımlar anlamına gelir. Ancak bu zaman baskısını yaşarken OSB’nin
kapısına çıktığımız andan itibaren kilitlenip
kaldığımızı üzülerek belirtmem gerekiyor. Bozuk ve dar yollarda ilerlemeyen bir kamyon ve
tır yoğunluğu, iki büyük ilin ortasındaki yoğun
trafikte saatler harcamamıza neden oluyor. Aynı bağlamda özellikle çalışanlarımızın işe geliş
gidişleri önemli bir sorun teşkil ediyor. Sekizde
başlayan mesai saatlerine sabah beşte yola çıkmak zorunda kalan çalışanlarımız zaman içinde önemli yorgunluk ve bıkkınlık göstermeye
başlıyorlar. Sonuçta birçoğu ya işten ayrılıyor ya
da motivasyon ve verimlilik kaybına uğruyorlar.
Sayın Genel Müdürümüzün de belirttiği üzere
genel olarak sanayinin ulaşım sorunu bizim için
de önemli bir darboğaz. Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan yüzlerce tesis ve 25 bin
çalışanın ulaşım ihtiyaçları için banliyö hatları,
metro, havaray ve limanlara direkt ulaşım ihtiyaçlarının çözülmesi gerekiyor. Gerçekte servis
ile işe gidiş dönüş dahi yapısal eksikliği gideren
bir çözüm olarak yıllar içinde yerleşmiş bir durum. OSB’ler bulundukları bölge ile bir bütün
olarak ekoloji oluşturuyorlar. Buna ulaşım gibi

Bülent Araslı

Emin Bulak

Belgin Madeni Yağlar Genel
Müdürü

Arçelik - LG Genel Müdürü
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Bülent Araslı, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İşletme
Bölümü’nden 1982 yılında
mezun oldu. Eğitimini
Boğaziçi Üniversitesi MBA
programıyla sürdürdü.
İş hayatına 1982 yılında
Çukurova Dış Ticaret
firmasında İhracat Uzmanı
olarak başlayan Araslı,
kariyerine M.A.N.’da devam
etti. 2005-2009 arasında
Almanya’da Interkordsa
GmbH ve Kordsa GmbH
Almanya şirketlerinin Genel
Müdürlüklerini üstlendi.
2010-2015 arasında ise
Satıştan Sorumlu Başkan
Yardımcılığı görevini
yürüttü. 2016 yılında tekrar
Almanya’ya dönerek Tek Kord
İş Direktörlüğü ve Interkordsa
GmbH Genel Müdürlüğü
görevlerinde bulundu.
2017 Yılı Ocak ayından bu
yana Belgin Madeni Yağlar
Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin
Genel Müdürlüğü görevini
yürütmektedir.

İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde 1983 yılında
Uçak Mühendisliği Lisans
eğitimini, 1986 yılında
Makine Mühendisliği Yüksek
Lisansı’nı tamamladı.
1991 yılında Arçelik A.Ş.’de
Ürün Geliştirme Mühendisi
olarak çalışmaya başladı.
1994-2001 yılları arasında
Arçelik A.Ş. Çamaşır
Makinesi İşletmesinde çeşitli
birimlerde Takım Lideri olarak
görev aldı. 2001 yılından
itibaren Arçelik A.Ş’ de
çeşitli yöneticilik görevlerini
takiben 2011 yılında Üretim
Teknolojileri Direktörlüğü,
2012 yılında Tüketici
Hizmetleri Direktörlüğü’ne
atandı. 2015 yılından itibaren
Satınalma Direktörlüğü
görevini sürdüren Bulak,
01.10.2017 tarihinde
Arçelik-LG Klima Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
görevini üstlendi. Emin Bulak,
1960 İstanbul doğumludur.

“KATMA DEĞERI ÇOK YÜKSEK
OLAN ILAÇ SEKTÖRÜNDE, EN
YÜKSEK IHRACAT POTANSIYELINE
SAHIP FIRMAYIZ”
• İrfan Koç
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Fuat Burtan Arkan

İrfan Koç

Arfesan, Arpek Alüminyum
İcra Kurulu Üyesi

Onko İlaç ve Koçsel İlaç Yönetim
Kurulu Başkanı
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Fuat Burtan Arkan,
1977 yılında İstanbul’da
doğdu. 1996 senesinde
Saint Joseph Fransız
Lisesi’nden mezun olduktan
sonra öğrenimine Laval
Üniversitesi’nde devam
etti. Aldığı ekonomi eğitimi
sonrasında, Arfesan Arkan
Fren Elemanları Firması’nda
çeşitli kademlerde görev
aldı; fiilen Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı sürdürmektedir.
Arpek Arkan Parça
Alimünyum Kalıp Enjeksiyon
ve Arkanlar Gayrimenkul
Yatırım şirketlerinde Yönetim
Kurulu üyesidir. STK
çalışmalarına Taysad'da
başlayan Arkan, şu anda
Togev'de görev alıyor.
Fuat Burtan Arkan Fransızca
ve İnglizce dillerini akıcı
şekilde konuşuyor.

İş hayatına, Türkiye’nin
önde gelen ilaç firmalarında
başladı, burada uzun yıllar
Genel Koordinatörlük
görevini sürdürdü. Türkiye’de
biyolojik ürün olan kan
ilaçlarının eksikliğini fark
ederek, 1987 yılında Onko
İlaç’ı kurdu ve Türkiye’ye
kan ilaçlarını ithal etmeye
başladı. İlerleyen yıllarda
onkoloji ve aşı alanlarında
ürünlerin de portföye
katılmasını sağlayarak,
Koçsel İlaç’ı kurdu ve çeşitli
tedavi alanlarında ürün
sağlayarak ürün gamını
genişletti. 2010 yılında ilaç
fabrikası kurulumunu başlattı.
Dünyanın en ileri teknolojisini
fabrikaya taşıdı. 2015 yılında
üretim faaliyetine başlayan
fabrikada onkoloji ve steril sıvı
ilaç üretim hatları bulunuyor.
İrfan Koç, Onko İlaç ve
Koçsel İlaç’ın kurucusu olarak
halen her iki firmanın da
Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini sürdürüyor.

“GOSB YÖNETIMI ÇOK GÜZEL
ORGANIZASYONLAR YAPIYOR.
ŞIRKETLERIN BIRBIRLERINI
TANIMASINI SAĞLIYORLAR”
• Bülent Araslı

eğitim alt yapısı da dahil. Biz, sayın Gebze Teknik Üniversitesi rektörümüz Haluk Görgün’ün
de üniversite sanayi işbirliği için gösterdiği gayretleri görüyor ve kendisine teşekkür ediyoruz.
Hocamız ve üniversitemizin katkıları ile bu yıl
Ar-Ge merkezi kurduk. Bunun gibi, üniversite, sanayi işbirliğinin nitelikli personel talebine yönelik çözümler de oluşturabilmesini arzu
ederiz. Üretim ve sanayi söz konusu olduğunda
üniversite eğitiminin iş yaşamına daha entegre olmuş öğrenciler yetiştirebileceğine inanıyoruz. Yeni mezun mühendisler sanayinin bugünkü şartlarına uyum için kimi zaman yıllarını
ayırmak durumunda kalmaktadırlar. Üniversite
ve sanayinin bu konularda da önemli işbirlikleri ve görüş alışverişinde bulunabilecekleri inancındayım. Bununla ilgili bir çalışmayı Koç Holding ‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi' konulu
bir proje ile başlattı. Bizler onu daha iyi noktalara taşıyabilmeliydik. Yine Bursa Demirtaş
OSB’de başarıyla büyümüş ve valiliğe devredilmiş bir başka mesleki eğitim projesi bulunuyor.
Benzer şekilde Gebze Organize Sanayi Bölgesi
olarak önümüzdeki dönemde yetişmiş personel
ihtiyacımıza yönelik projeler gerçekleştirileceğine inanıyorum. Yetkin personel ihtiyacı konusunda tüm sanayiciler sıkıntı yaşıyorlar. Bizim işletmemizde 240 kişi çalışıyor, en az yüz
kişiye daha istihdam yaratacak kapasitemiz var.
İkinci, üçüncü vardiyaları başlatmamız gerekiyor, ancak yetişmiş eleman bulmamız mümkün
olmuyor. OSB’lerimizdeki tüm alt yapı vs. faaliyetlerin yanında eğitim alanında da işbirliğini
önemsememiz gerektiğine inanıyorum.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Bu konular aslında bir
mikro-kalkınma modellemesini de gerektiriyor.
Ragıp Tunalılar: İnsan kaynağının büyük bölümü hizmet sektörüne yöneldi. AVM’ler, güvenlik
şirketleri, sanayiden daha çok insan kaynağı çekiyor. Kimse üretimde çalışmak istemiyor. Hükümet’in üretimdeki istihdamı çalışan gözünde
cazip kılması için adım atması gerekiyor. Yani
üretimde çalışan bir insanla güvenlik şirketinde
çalışan bir insanın arasında, SGK veya başka konularda fark olması lazım. Nihayetinde üretim
katma değer yaratırken birçok sektörü büyütüyor. İlgili kurum ve kuruluşlarca değerlendirme
yapılırken bu farkların gözetilmesi gerekiyor.
Prof. Dr. Kerem Alkin: İmalat sanayine farklı bir
bakış açısı lazım.
Ragıp Tunalılar: İnsan kaynağının büyük bölümü hizmet sektörüne yöneldi. AVM’ler, güvenlik şirketleri, sanayiden daha çok insan kayna-
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ğı çekiyor. Kimse üretimde çalışmak istemiyor.
Hükümet’in bir şeyler yapması lazım. Yani üretimde çalışan bir insanla güvenlik şirketinde
çalışan bir insanın arasında, SGK veya başka
konularda fark olması lazım. Üretimden birçok
sektör faydalanıyor, ikisinin aynı terazide değerlendirilmemesi lazım.
Fuat Burtan Arkan: Merhabalar. Ben burada
Arfesan Firması’nı temsilen yer alıyorum. Gebze’de üretim yapıyoruz. Arfesan Arkan Fren
Elemanları Firması 1969’larda metal kalıp uzmanlığı temelinden, 1980’de havalı fren körüğü üretiminde uzmanlaşmaya geçmiş bir firma.
Geçen sene yaklaşık 1,6 milyon adet havalı fren
körüğü üretim yaptık. Bir kamyonda ortalama
4 adet olduğunu düşünürsek 400 bin kamyonluk veya 270 bin treylerlik bir ölçekten söz ediyoruz. Hedefimiz Türkiye otomotiv ihracatında bu sene ilk 40’a girmek. Üretimimizin yüzde
95’ini yurtdışına satıyoruz. Bazı ürünlerimiz
yurtdışından araçlara montajlı olarak Türkiye’ye geri geliyor. Biz de 90’lı yıllarda Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin içine taşındık. Bizim
de küresele açıldığımız yuva oldu burası. Sorunlara gelirsek… Sayın Müsteşar Yardımcımızın ve Haluk Hocamız çok güzel değindiği bazı
noktalar vardı. Ben onları tamamlayıcı konuşma yapmak yapmak istiyorum. Bu sanayi bölgesinde ve çevresinde yığılma ile karşı karşıyayız. Kümelenmeye geçemedik. Buna Rüştü
Bozkurt, Dünya Gazetesi’ndeki 15 Şubat 2018

yazısında değindi. Belki yetkinlik analizlerimizin daha iyi yapılması gerekiyor. Eğer yetkinlik
analizlerini yapamazsak, biraz önce Haluk Hocamın da söylediği, bağımsız, milli teknoloji gibi hedeflere varmada zorluklar yaşayacağımız
aşikar. Diğer taraftan, bir sermaye yetersizliğini
de konuşuyoruz. İrfan Bey de bununla ilgili bazı
noktalara değindi. Bir tasarruf eksikliğimiz var.
Artan arsa maliyetleri, bina maliyetleri, bizi bu
yatırımlardan belki alıkoyuyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin ihracatının artması için,
Sayın Müsteşar Yardımcımızın dediği gibi, katma değeri yüksek ürünlere, pazar payından kâr
payına geçirecek nitelikli ürünlere odaklanmamız gerekecek. OSB’ler bu hedefe yönelik olarak kümelenme modeliyle fark yaratabilir. Diğer yandan belki size farklı gelecek ama şöyle
bir düşüncem var; acaba OSB’ler halka açılabilir
mi? Böyle bir gelişme nasıl bir sonuç doğurur?
Prof. Dr. Kerem Alkin: Çok iyi bir sonuç doğurur.
Fuat Burtan Arkan: İstanbul Sanayi Odası Başkanımız Erdal Bahçıvan Bey’in bu sene başında
bir “Sanayici rant şehvetinden kurtulsun” şeklinde bir çıkışı oldu. Çok fazla basında yer bulmadı. Belki onun bu fikri bizleri, bir gayrimenkul yatırım şirketi üzerinden bir dönüşüme
yönlendirebilir.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Belirttiğiniz model, aslında Türk toplumunun sanayi ve tarıma sahip

Ortak Akıl Toplantısı
katılımcıları, bölgede
kaliteli mühendis
bulmanın giderek güç
bir nitelik kazandığına
dikkat çektiler.
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time gelmek bir belediye başkanı seçilmek kadar önemli bir mevki arz ediyor. Halka açılma,
sanayicileri bundan azıcık uzaklaştırmış olur.
İnsan kaynakları konusunda da faydası olur.
Ekonomik ve sosyal erozyona uğruyor bizim insan kaynaklarımız. Endüstri işçiliği biraz özendirilmeli. Nasıl zorunlu bireysel emeklilik sistemi devlet tarafından teşvik ediliyor, OSB’lerin
halka arzıyla da buralarda çalışan insanlara ek
gelir yaratacak bir modele geçilmiş olur. İşte o
zaman tasarruf da artabilir, böylece orta gelir
tuzağından kurtuluruz ve hedeflerimizi yakalayabiliriz. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz
sarmal devam edecek gibi gözüküyor.

Savunma Sanayi
Müsteşar Yardımcısı
Dr. Celal Sami Tüfekçi
Gebze’de de OSTİM
Savunma ve Havacılık
Kümelenmesi’nde olduğu
gibi kümelenmeler
kurulmasının mümkün
olabileceğini belirtti.

çıkması açısından son derece önemli. Temel
eksiklik şu: Türkiye’de hala bir sermaye piyasamız yok. Aslında bizim Türkiye Varlık Fonu
olarak, girişim sermayesini geliştirmek konusunda çalışmalarımızı tamamladıktan sonra,
bu konuda önemli bir görev üstlenmemiz de
söz konusu olabilir. Çok önemli bir noktaya
değiniyorsunuz. İnsanlarımızın arayış içinde
Çiftlik Bank ve benzerlerine para kaptırmalarını önleyecek, onları doğru ve değerli projelere yöneltecek sermaye piyasası enstrüman zenginleşmesini başarmamız gerekiyor. Bununla
ilgili çalışıyoruz. Sermaye piyasamızdaki yatırım araçlarını zenginleştirecek düzenlemeler
konusunda beklemediğimiz kadar, yani Türkiye’nin bir çok sektördeki performansına yakışmayacak kadar geri kaldık aslında. Özür dilerim, sözünüzü kestiğim için ama çok önemli bir
konuya değinmeniz nedeniyle, ben de buna bir
katkı sağlamak istedim.
Fuat Burtan Arkan: Teşekkür ederim. Ben bu
fikre kişisel olarak nereden ulaştım diye sorarsanız, mahkemelik olmayan OSB yönetimi
bulunmadığı olgusundan hareket ettim. GOSB
huzura kavuştu belki ama birçok OSB’de yöne-

Dr. Celal Sami Tüfekçi: Türkiye’nin yurtdışından aldığı ürünlerin yurt içinde de üretilebildiğini ancak kendi markalarımıza benzer ürünlerle dönüşemediğini gözlemliyoruz.
Bunun sebeplerini incelediğimizde öncelikle yüksek maliyet karşımıza çıkmaktadır. Bu
gerçekten hareketle, yüksek katma değerli sistemler üretebilmenin metodolojisini araştırdık.
Yurt dışında yıllar önce kurulan bazı fonların
bu ürünlerin ortaya çıkmasında rol oynadığını
gözlemledik. Doğrusu ben fon fikrine çok önem
veriyorum. Sadece savunma sanayiinde değil, diğer alanlarda da önemli buluyorum. Risk
fonları oluşturulmalıdır. Bu dönemde, savunma sanayinde eksikliğini hissettiğimiz teknolojiler veya ürünlerin kabiliyetini kazandıracak
firmalar da kurduk. Bunlardan biri, basında çok
yer alan, sizin de duymuş olduğunuzu tahmin
ettiğim ULAK firmasıdır. ULAK firması esasında bizim Ar-Ge Dairemizde yürüyen bir projemizdir. Şimdi bu firmayı kurmakla çok doğru
bir adım atmış olduğumuzu görüyoruz. ULAK,
bugün kırsal bölgelerde kullanılacak baz istasyonlarının neredeyse yüzde 50’sini üretmektedir. ULAK’ın en büyük rakibi olan Huawei bir
Çin firması. Bu Çinli firma, Türkiye’deki baz istasyonlarının yüzde 70’inin üreticisi. Baz istasyonunun tanesinin dünyadaki rayiç bedeli 40
bin dolar seviyesinde bulunuyor. Biz ULAK projesini başardıktan sonra Huawei indirim yaptı. Türkiye’de üretilen baz istasyonu dünyanın
en iyilerinden birisidir. Ama biraz evvel vurgulamaya çalıştığım gibi asıl mesele yapmak değil, ekosistemi oluşturmaktır. Bu noktayı bankacılarımızın huzurunda da vurgulamaya
önem veriyorum. ULAK örneğini, bir farkındalık oluşturmak için anlattım. Terörle mücadelede büyük katkı sağlayan İHA’larda da benzeri
bir başarı elde edilmiştir. İHA’ların dedektörleri yine ASELSAN ile birlikte kurduğumuz TRD
A. Ş. tarafından geliştirilecektir. Yine bu çerçevede TRMOTOR adlı, Türkiye’de motor tekno-
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lojilerinde tasarım ve proje yönetimi kabiliyetini elde edecek bir firma kurulmuştur. Değerli
katılımcılar, görüldüğü üzere, yapılacak çok sayıda iş bulunmaktadır… Kurduğumuz firmalar
savunma sanayiine hizmet ediyor ama ürettikleri teknolojinin sivil alanlara da etkisinin çok
büyük olacağını düşünüyorum. Biraz önce toplantı katılımcılarından İrfan Bey, sanayicinin
korunması konusunu gündeme getirdi. Aynı
konu ULAK’ta da karşımıza çıktı. Mesele teknik olarak üretebilmekte değil; ekosistem oluşturmaktadır. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde de, yapılacak analize göre OSTİM Savunma
ve Havacılık Kümelenmesi’nde olduğu gibi kümelenmeler kurulması mümkün olabilir. Bunun için ihtiyaç ve yetkinliğinize göre nasıl işbirliği yapabileceğimiz belirlenmelidir.
Tuğrul Tekbulut: Yönetim Kurulu Başkanlığını
yaptığım Logo Yazılım, Silikon Vadisi’ndeki başarılı şirketler gibi “garajda” başladı ve büyüdü.
Kadıköy’de Yazıcıoğlu İşhanı’ndan bir start-updan başlayıp uluslararası güce ulaşmış herhalde
Türkiye’deki ilk ve tek örneğiyiz. Bugün bulunduğumuz noktaya gelmemiz 35 sene aldı. İlk
yatırımımızı aldığımızda kuruluşumuzun 28
senesini doldurmuştuk. Neden bu kadar uzun
süre aldığı sorusunun cevabı bulunursa Türkiye’nin girşimcilikle kalkınmasının yolları da
bulunur sanıyorum. Bir önceki valimiz Sn. Ercan Topaca bana neden bir Steve Jobs, Bill Gates
olamadığımı sormuştu. Olabilmenin koşullarını yaratabilseydik, herhalde şu anda ülkemiz
çok daha ilerilerde olurdu. Ben bu bölgeye ilk
kez 1996 yılında gelmiştim. Kadıköy’de henüz
küçük bir şirket olarak faaliyet gösteriyorken,
Türkiye’nin en büyük yazılım şirketi olarak bizi burada kurulan teknoparka yatırım yapmaya
davet emişlerdi. O dönemde Logo Yazılım’ın cirosu 5 milyon dolar civarında idi. Buradaki yatırımın hedefi ise 7,5 milyon dolara ulaşıyordu.
Bu bölgeye yatırım yapmamın istenmesinin sebebi, Logo Yazılım’ın diğer şirketlere de örnek
olacağı düşüncesiydi. Hiç çekinmeden, boyumuzun ölçüsüne bakmadan, yatırımımızın temelini, öz kaynaklarımızla 1997 yılında attık.
Yıllar içinde çeşitli aşamalarla süren yatırımın
tamamına ermesi ancak 5 yıl önce gerçekleşti.
İlk geldiğimizde bu bölgede tarlalar vardı. Fakat buna rağmen çok etkilenmiştim. Çünkü
gerçekten Türkiye’de görmediğim muhteşem
bir altyapıya sahipti. OSB’lerin en büyük katma değeri, altyapıları ortaklaştırmak olmuştur.
Altyapıları ortaklaştırdığınız zaman, gerçekten
verim artışı oluyor. Logo Yazılım da buna inanarak bu bölgeye yatırım yapmıştır. Bu bölgeye geldiğimiz dönemde bugünkü yollar olma-

Prof. Dr. Mehmet Çelik

M. Tuğrul Tekbulut

ASELSAN Teknoloji ve
Strateji Yönetimi Genel Müdür
Yardımcısı

Logo Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?
ODTÜ Makina Mühendisliği
Bölümü’nden 1989’da lisans,
1991 yılında Yüksek Lisans
ve 1997 yılında Doktora
derecesini aldı. 1998-2010
yılları arası Aselsan MST/
REHİS grubunda görev yaptı.
2003 yılında mekanik
anabilim dalında Doçentlik
unvanını aldı. 2010 yılında
KTO Karatay Üniversitesi’ne
Prof. Dr. ve Kurucu Bölüm
Başkanı olarak atanmıştır.
Şubat 2015-2017 tarihleri
arasında TÜBİTAK Başkan
Yardımcılığı, TÜBİTAK
Başkan Vekilliği, TÜBİTAK
Bilim Kurulu Üyeliği ve YÖK
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Üyeliği görevlerini yürüttü.
AB Mikronano Yönetim
Kurulu Üyesi ve Aselsan
Akademi Kurul Başkanı olan
Prof. Dr. Mehmet Çelik, Mayıs
2017’den itibaren ASELSAN
Teknoloji ve Strateji Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı
olarak görev yapmaktadır.

Logo’nun kurucu üyelerinden
M. Tuğrul Tekbulut, 1980’de
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1983 yılında
aynı bölümden Yüksek
Lisans derecesini aldı. Daha
sonra Sabancı Üniversitesi
Biyomühendislik Bölümü’nde
de Yüksek Lisans yaptı.
Harvard Business School
bünyesindeki Owner and
President Management
programından mezun oldu.
1984’da arkadaşları ile
birlikte bugün Logo Grup
altında toplanan yazılım
girişimini kurdu. Türkiye Bilişim
Vakfı ve Yazılım Sanayicileri
Derneği’nin kuruluşunda görev
aldı, TÜSİAD Girişimcilik ve
Yenilikçilik Çalışma Grubunu
kurdu. 2006-2009 yılları
arasında Bilişim Sanayicileri
Derneği TÜBİSAD’ın Yönetim
Kurulu Başkanlığı’nı yürüten
M. Tuğrul Tekbulut, halen
Logo Grubu’nda Yönetim
Kurulu Başkanı olarak
görevini sürdürmektedir.

“RAYLI SISTEMIN ÇOK ÖNCEDEN
KURULMUŞ OLMASI GEREKIRDI.
BUNUN İNANIN, ÇALIŞAN BAĞLILIĞI
ANLAMINDA ETKILERI VAR”
• Özgür Özdoğru
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Özgür Özdoğru

Ragıp Tunalılar

Autoliv Cankor Genel Müdürü

Ulus Metal Yönetim Kurulu Başkanı

KIMDIR?

KIMDIR?

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği’nde Lisans
eğitiminden sonra Marmara
Üniversitesi’nde Bankacılık
ve Sigortacılık alanında Yüksek
Lisans eğitimi aldı. İş hayatına
1999’da Kibar Holding’de
finans departmanında başladı.
Ardından Kent Gıda’da finans
bölümünde birçok kademede
yöneticilik yaptıktan sonra
2011 yılında Mondi Tire
Kutsan’a CFO olarak geçti.
2015 yılında Autoliv Cankor’a
Ülke Mali İşler Müdürü olarak
katıldı. 2016 yılından bu yana
Autoliv Cankor Genel Müdürü
olarak görev yapıyor.

1960 yılında doğan Ragıp
Tunalılar, İstanbul Vefa
Lisesi'nden mezun olmuştur.
1991 yılında Ulus Metal
Sanayi ve Ticaret AŞ’yi
kurarak iş hayatına atılmıştır.
Ulus Metal ilerleyen yıllarda
yerli otomotiv sektörüne
yaptığı üretim yapmaya ve
ihracata başlamıştır. Ulus
Metal bugün, Gebze Organize
Sanayi Bölgesi'nde 20 bin
metre kare üzerinde otomotiv
yan sanayi ürünleri, kalıp
ve sac pres metal parçaları
üretmektedir. Ulus Metal,
2019 yılının ilk çeyreğinde
Polonya’da üretime geçmeyi
planlamaktadır.

“2007’DE BURAYA GELDIKTEN
SONRA ÜRETIM STANDARTLARIMIZ
VE IHRACATIMIZI ARTIRDIK.
ÇALIŞAN SEVIYEMIZ DE YÜKSELDI”
• Ragıp Tunalılar

masına rağmen ulaşımın bugüne göre çok daha
kolay olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. O
dönemde İstanbul’dan bu bölgeye gelmek 35
dakika sürüyordu. Zaman içinde süre uzadı.
Günümüzde bu süre 2 saati aşmaktadır. Bu olgudan hareketle şu sonuca ulaşmak mümkün:
Biraz önce bir başka arkadaşımızın söylediği gibi ulaşımın önceden planlanması gerekir.
OSB’ler mutlaka demiryolu ile ilişkilendirilmeli. Gerçekten de zaman zaman, arıza yapıp yolu
tıkayan bir TIR, nakliyeyi saatlerce engelleyebilmektedir. Siz işletme içinde saniyeleri optimize ediyorsunuz, eğitimsiz bir sürücünün devirdiği TIR’ın kapattığı yollar nedeniyle saatler,
binlerce dolar kaybedebiliyorsunuz. OSB’ler
ulaşım, enerji, su, iletişim ve arıtma gibi altyapıları ortaklaştırmanın yanında artık depolama,
lojistik, nakliye, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi
hizmetleri de ortaklaştırmalı ve bunlar kurulma planlamasında yer almalı. Zamanımız bilişim çağı. Bilişim, kaynakların ortak kullanılmasını sağlayan paylaşım ekonomisinin önünü
açmış durumda. Endüstri 4.0’ı sadece fabrika
içlerinde kuramayız, tüm değer zinciri içinde
gerçekleştirmeliyiz. Endüstri 4.0’ın OSB’lerini planlamalıyız bugün. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni kurulmasını sağlayan, öncülük yapan ağabeylerimiz Türkiye’de örnek bir proje
oluşturdular. Kamu ve özel sektörün dünyada
oluşturmuş olduğu en güzel işbirliği örneklerinden biridir burası. Kurulduğu zaman yasası bile
yoktu. Vali’nin idaresinde, Ticaret Odası ve Sanayi Odası Başkanları ve sanayicilerin bir araya
gelerek oluşturduğu müteşebbis heyeti öncülük etmiştir. Bu girişim çok başarılı sonuç verince, organize sanayi bölgeleriyle ilgili kanun
da, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşu
incelenerek hazırlanmıştır. Yerel inisiyatiflerle
oluşturulan bu model daha sonra dünyaya ihraç edilebilecek bir noktaya gelmiştir. Bu girişimi başlatan ve bugünlere getiren ekibe şükran
borçluyuz. Ebediyete göçenlerine de rahmet diliyoruz. OSB’lerin en önemli özelliği özerk yapı olmalarıdır. Belediyelerin OSB’lere yaklaşımı
geçmişte bu nedenle çok iyi olmamıştı. Çünkü
OSB’ler belediyelere bağlanırsa, için çok ciddi bir gelir kaynağı olma potansiyeline sahiptir.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Belediyelere bağlanma
riskinden söz ediyorsunuz…
Tuğrul Tekbulut: Vahit Bey Kanunu ve süreci
çok daha iyi biliyordur. Benim bildiğim kadarıyla bu, senelerdir ciddiyet arz eden bir konudur. Biraz önce altını çizdiğim noktaya dönecek
olursak; kamu-özel sektör işbirliğinin ne kadar
başarılı sonuçlar yaratabileceğini ben ilk kez
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burada gördüm. Bilindiği gibi Kanuna göre arsaların belirli bir miktarı satılıp, üretime geçildikten sonra OSB’lerin öz yönetime geçmesi gerekmektedir. Yani kamu çekilmektedir. Bence
bu iyi olmamaktadır. Uzlaşma kültürümüzün
olmaması, işleyen bir yapı kurmamızı engellemektedir. GOSB’da son senelerde çok huzurlu bir yönetim mevcut. Bunu Vahit Bey’in şahsiyetine borçluyuz. Geldiği günden beri, burada
arabulucu ve yapıcı tarzıyla bütün farklı tarafları bir araya getirmiştir. Diğer OSB’lerde, arkadaşlarımızın belirttiği gibi mahkemelere intikal eden konular vardır.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Problemin kaynakları
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Tuğrul Tekbulut: Şahsi kanaatime göre sorunun en önemli kaynağı, imar sorunlarıdır. İmar,
OSB tarafından verilmektedir. Buradan kamunun çekilmesi bence çok doğru olmaz. Elbette bu benim şahsi görüşüm. Sanayi ve Ticaret
odalarının da oy hakkının olması gerektiğini
ben açıkçası düşünüyorum. Vali Bey müdahil
olduğunda anlaşmazlıkların gerilime sebebiyet vermesi engelleniyordu. Vahit Bey’in gelmesiyle sorunlar aşıldı ama Türkiye’de kaç Vahit Bey var, bilemiyorum. Gebze Bölgesi’nde şu
anda yaşadığımız sorunlara da değinmek isterim. Biz Logo Yazılım olarak burada bir beyaz
yakalı şirketi kurduk. Yatırımımızın başlangıç

aşamasında çalışanlarımızı İstanbul’dan buraya taşımayı düşünüyorduk. Fakat ulaşım sorunu nedeniyle bugün çalışanlarımız gelmekte
tereddüt ediyor. Buna bağlı olarak eleman bulmakta çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle kurumumuzun önemli bir kısmını Ankara’ya
taşıdık ve başkentte büyüyoruz. Daha kaliteli
eleman bulma olanağının da etkisiyle, Hacettepe Teknopark'da faaliyet gösteriyoruz. İzmir’de
de faaliyetimiz var. Yani elemanı nerede bulursak biz orada faaliyet gösteriyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse burada yatırım yapmanın,
özellikle beyaz yakalı ve yüksek kalite eleman
açısından bize bir avantajı olmadığını söyleyebiliriz. Üniversitemizin kurulması, elbette çok
faydalı oldu. Sağ olsun Rektörümüz hepimizle
ayrı ayrı görüşüyor, sorunlarımızı nasıl çözebiliriz, diye inceliyor. Rektörümüzle işbirliğimiz
devam ediyor. Ama buradan mezun olan gençlerin Gebze’de yaşatamadığımız sürece, Gebze’yi sosyal dokusuyla düşünmediğimiz sürece,
sonuç almakta güçlük çekeriz. Biliyorsunuz, bu
bölgede Bilişim Vadisi yatırımı yapılıyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nden çıkarılan derslerin orada da dikkate alınması iyi olurdu. Logo
Yazılım, bugün merkezi Gebze’de olan Türkiye’nin en büyük bilişim firmalarından birisidir. Biraz önce kamunun tümüyle işin içinden
çekilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Özel
sektörün de böyle bir girişimin yönlendirmesi
içinde olmamasının da doğru olmadığını söyle-
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Yönetim Kurulu
Başkanı Tuğrul
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Gebze’ye gelmenin
35 dakika
sürdüğünü; bugün
ise 2 saati aştığını
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Aselsan Genel
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet
Çelik, OSB’lerden üye
firmaların yetkinlik
ve ihtiyaç analizini
yapıp iletmelerini
beklediklerini belirtti.

mek istiyorum. Toparlayacak olursak, şu anda
bölgemizin en büyük sorunun eğitimli eleman
bulunamaması, ulaşım ile lojistik olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Mehmet Çelik: ASELSAN’da Teknoloji
ve Strateji Yönetiminden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapıyorum. ASELSAN
ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi arasındaki
işbirliklerini nasıl arttırabiliriz sorusuyla ilgili
olarak birkaç önem verdiğim noktayı vurgulamak istiyorum. Müsaade ederseniz kısaca
ASELSAN’ın alt yüklenicilerle çalışma tarzından bahsedeyim. ASELSAN yaklaşık 2000 alt
yüklenici firma ile çalışmaktadır. Yurtiçi firmalarla 886 milyon dolarlık işbirliğimiz var. Ciromuz 1.6 milyar dolar civarında. Yüzde 60 civarında yerlilik oranımız var. Yurtdışı tedarik
yüzde 40’lar seviyesinde. Benim özellikle vurgulamak istediğim nokta şudur: Piramidin üst
tarafında ana yüklenici olarak ürünler geliştiriyoruz. Fakat daha yapmamız gereken çok fazla
iş, ulaşmamız gereken hedefler var. İhracatımız
henüz 200 milyon dolar seviyesinde. ASELSAN

ölçeğinde bir firmanın 200 milyon dolar değil, belki 2 milyar dolar ihracat yapması gerekir. Diğer ülkelerdeki benzer savunma sanayi
firmalarına ve çalışan sayısına göre ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu görüyoruz. Buradan OSB’de çalışan firmalara geleceğim. Bizim yüksek teknoloji ürünlerini millileştirme
hedeflerimiz var. Fakat ana yüklenicilerle çalışan alt yüklenicilerde çok önemli boşluklar var.
Bu boşluklar tamamlandığı zaman işbirlikleri daha da artacak ve hedeflerimize ulaşacağız.
Biz genellikle OSB’lerden şunu bekliyoruz: Siz
merkezi olarak kendi firmalarınızın yetkinlik
ve ihtiyaç analizini yapıp bizlere iletin. Firmaların yetkinliklerinin neler ve nelere ihtiyaçları
olduğunu bilelim. İhtiyaç analizlerine baktığımız zaman ASELSAN olarak alt yüklenici firmaları eğitime tabi tutabiliyoruz. Elektrostatik deşarjdan tutun, korozyon ve korozyondan
korunmaya, yalın üretimden tahribatsız muayene tekniklerine göre birçok alanda yan sanayi firmalarına ücretsiz eğitim veriyoruz. Alt
yüklenici firmaların gelişimini hedefliyoruz.
Sonra sizlerin (OSB) iş kalitesini arttırarak rekabetçi firmalar olabilmeniz için bazı kalite
standartlarıyla ilgili mentörlük yapıyoruz. Daha evvel bazı sektörlerimizle (SST) alt yüklenici değerlendirme toplantıları yapılırdı. Şimdi
ASELSAN İcra Kurulunda alınan karar uyarınca
ASELSAN’ın tüm sektörlerini kapsayacak şekilde alt yüklenici firmalarla çalıştaylar yapılması kararlaştırıldı. Çalışanların firmalarda sürekliliğinin sağlanması konusu önemli bir sorun.
Açıkçası, biraz önce söylenen görüşlerden biraz
farklı düşünüyorum. Bazı OSB’lerde personele
verilen eğitimin karşılığında istenen taahhütler sorun olmaktadır. Sonuçta ne oluyor biliyor
musunuz? Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilerden benzeri belgeler alınmak istenince
eğitimi bırakıyor veya başka firmalara gitmek
istiyorlar. Gidemiyorsa o bölgeyi terk ediyor. Yani bir şeyler yapılması, çeşitli tedbirler alınması gerekiyor. Fakat sürdürebilir insan kaynakları için çalışanların kendi iş uzmanlığında görev
yapması, yöneticisinden takdir görmesi ve firmanın çalışanlarını motive etmesi gerekiyor.
Araştırmalara göre bu konular, çalışanın memnuniyeti ve sürdürebilirlik için maaştan daha
önemli olmaktadır. Son zamanlarda basında
Hollanda’nın savunma sanayinden çok önemli
ve nitelikli eleman çektiği konusundaki haberlere rastlamışınızdır. Fakat ASELSAN’dan ayrılan eleman sayısı çok az olmuştur. İnsan kaynağı sürdürebilirliği için firmanın, çalışana etkin
vizyon vermesi, mesleği için gelecek vaat edecek projelerde çalıştırması çok önemlidir. OSB
firmaları, insan kaynağını elde tutmak için sa-
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dece çalışan personelin maaşını artırmayı değil, çalışanlara emek verip firmanın vizyonunu
çok iyi bir şekilde aktarmayı da düşünmeliler.
ASELSAN’da milli ve yerli ürün geliştirmek için
bir kurul kurduk. Bu kurulun iki temel hedefi
var: Birincisi, ASELSAN içinde tasarımını yaptığımız ürünlerimizin millileştirilmesi ve yerlileştirilmesi. İkincisi, alt yüklenicilerden ve KOBİ’lerden aldığımız ürünlerin millileştirilmesi
ve yerlileştirilmesi. Bununla ilgili iki önemli
veri tabanı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlere arz edeceğiz. Bu çalışmalardan biri
olarak KOSGEB stratejik ürün projesi için uzlaşı
belgesi vereceğimiz firmaları seçtik ve belgelerini hazırladık. 15 firma var. Bu bölgeden (Körfez) bir firma var. 12 firma Ankara bölgesinden,
bir firma İzmir’den, bir firma da Eskişehir’den.
Fakat bu proje sadece KOBİ’ler için geçerlidir. Büyük sanayi firmaları da kendi çalıştıkları KOBİ’lerle benzeri çalışmalar yapabilirler.
Üniversite-sanayi işbirliği dediğimizde uygulamada 2 temel sorunla karşılaşıyoruz: Bunlar
sanayi ve üniversite tarafının sorunlarıdır. Birincisi, üniversite öğretim elemanları sanayiye
tam gitmiyor. Diğeri ise sanayici Ar-Ge’ye tam
inanmıyor. Ar-Ge’ye inansa yeterince ve uzun
vadeli para harcaması gerekiyor. Devletin TÜBİTAK, KOSGEB vb. teşvik mekanizmaları var.
Bunlara sadece fon kaynağı olarak bakmak yeterli olmuyor. Halbuki Amerika, Güney Kore gibi ülkelerdeki özel sektörün Ar-Ge’ye büyük
harcamalar yaptığını görüyoruz. Türkiye’de sanayicilerin çoğu Ar-Ge’yi, girişimciliği ve yenilikçiliği daha çok firmaya sermaye sağlayan fon
mekanizması olarak görüyor. Bu yaklaşım bir
şekilde sistemi tıkıyor, nitelikli insanı da tıkıyor, firmanın vizyonunu da tıkıyor. ASELSAN
geçen sene Ar-Ge’ye 473 milyon dolar harcamış.
Bu da genellikle SSM’nin Ar-Ge projeleri kapsamında gerçekleşmiş. Kendi öz kaynaklarından
ise 88 milyon dolar harcamış. Tasarım üzerine çalışma her zaman para kazandırır. OSB’lerin en büyük sorunlarından birisi fason ve taklit imalatları sürdürme eğilimidir. Ar-Ge’ye ve
özellikle milli ürünleri geliştirmeye enerjimizi
harcarsak hepimiz kazanırız.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Konya’da şöyle stratejik bir hata yapılmış olabilir: Diyelim ki ASELSAN’dan çok spesifik bir yüksek lisans teklifi
geldi. O zaman ASELSAN’a kolaylık sağlaması açısından, YÖK’ün de bilgisi dahilinde öğretim üyelerini, öğrencinin ayağına göndererek
‘in house’ yüksek lisans programı yürütebiliyoruz. Bunun karşılığında da ASELSAN’ın bir beklentisi olabilir. Yani öğrenci yüksek lisans bedelini karşılamazken, “Seni zaten gönderiyorum”
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diye üste bir şey istemek doğru olmaz. Bence
kurumlar kendi çalışanlarına çok önemli değer
kattıkları için talepkar olabilir ama ortada böyle bir şey yoksa talepkarlık doğru olmaz.
Dr. Celal Sami Tüfekçi: Türkiye’de savunma
sanayinde çalışan kişi sayısı 35 binle sınırlıdır.
Fransa, Türkiye’ye coğrafi açıdan benzer; aşağı yukarı benzeri nüfus ve toprak büyüklüğüne
sahiptir. Bu ülkede sadece uzay alanında 35 bin
kişinin çalıştığını görüyoruz. Oysa Türkiye’nin
uzaydaki projelerine, ASELSAN’da yürütülen
projelere baktığımızda, Fransa’daki projelerden
aşağı kalır yanları olmadığını görürüz. Fırlatma,
yerel GPS, milli haberleşme uydusu, gözlem uyduları… Bunları milli olarak yapma konusunda
Türkiye ciddi bir yol aldı. Ama bugün bile topu
topu bu alanda çalışanların sayısı bin kişiyi geçmiyor. Bu alandaki insan kaynağını geliştirmemiz gerekmektedir. İkinci değinmek istediğim
konu, birlikte çalışma kültürüdür. İnsanlar birlikte çalışıp güç birliği yaptıkları zaman daha
yüksek katma değer üretebiliyorlar. Bu nedenle, sanayicilerin bir araya gelmesi, kümelenmeler oluşturmaları büyük önem arz etmektedir.
Vurgulamak istediğim son konu ise ölçümdür.
Türkiye’de saymayı sevmiyoruz. Geri besleme
yapmak da sevilmiyor. Yükselmek istiyoruz
ama nerede olduğumuzu göremiyoruz…
Prof. Dr. Haluk Görgün: Sanayici aslında çok
naif ve nazik. Bazen dinlenilmesi bile biraz yetiyor. Sanayicilerin asıl istediği, huzur ve istikrar.
Sanayicinin aldığı riski ne devlet, ne üniversite ne de banka alıyor. Dünya değişiyor; bir anda Airbnb diye bir şey çıkıyor, getirdiği iş modeli, sektörü değiştiriyor. Uber diye bir şey çıkıyor,
yatırım yapmadan taksilerden daha fazla para kazabiliyor. Dolayısıyla yeni her fikir sanayici için risk demek. Bir OSB başkanımız, “Bizim
işimiz bisiklete binmeye benziyor. Sürekli pedal çevirmemiz gerekiyor” demişti. Düşmemek,

“BU BÖLGEYE YATIRIM YAPMAMIN
ISTENMESININ SEBEBI, LOGO
YAZILIM’IN DIĞER ŞIRKETLERE DE
ÖRNEK OLACAĞI DÜŞÜNCESIYDI”
• Tuğrul Tekbulut

ayakta kalmak için sürekli pedal çevirmek zorundalar. Sanayiciyi bence emlakçı ve müteahhitten ayırmak gerekiyor. Çoğu zaman aynı
kategoride bakılıyor. Oysa çok farklı. Biz üniversite olarak lisans bölümü olan tüm bölümlere, son senelerinde endüstriyel uygulama dersi
getirdik. Endüstriyel uygulama dersi, bölümün
kabul ettiği firmada uzun dönem staj yapma fırsatı veriyor. Bu da tabii ki, hem firma için, hem
de mezun olacak kişi için bir fırsat. Gebze Teknik Üniversitesi, Ar-Ge odaklı bir üniversite, bilim insanı ve araştırmacı potansiyelini yetiştirmek için kuruldu. Halihazırda 8 bin öğrenci var.
5 bini yüksek lisan ve doktora öğrencisi. Dünya
sıralamasında 600 ve 800 bandına giren iki devlet üniversitesinden bir tanesi.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Türkiye’de genel anlamda envanter çalışması yapılması lazım.
Dr. Celal Sami Tüfekçi: Biz de teknoloji envanteri ve insan kaynaklar envanteri oluşturmaya
çalışıyoruz. Biraz önce vurguladığım gibi kendi
köşemizde şampiyon olmaya çalışmak yerine
birlikte hareket etmeyi becerebilmeliyiz. Ancak bunu yapabilirsek başarılı oluruz.
Şenol Telli: OSB’lerde elektrik üretimi ile ilgili yeni modellerin geliştirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bir teşvik kaosu var firmalarımızda, onu gözlemliyorum. OSB olarak firmalarımız özelinde çalışmalar yapmaya başladık
imkanlardan istifade edilebilmeleri için. Dış ticarette Afrika ülkeleri öne çıkan ihracat pazarları olarak dikkat çekiyor. Özellikle ülke bazında, Nijerya, Tanzanya, Cezayir ve Gana yıldızı
parlayan pazarlar. Hızlıca Çinlilerden pazar alabilecek durumdayız. Pazarın genelinde de Türkiye ile ilgili kaliteli ve uygun fiyat algısı gün
geçtikçe oturmaya başladı. Bu nedenle ben
özellikle Afrika’ya dikkat çekmek istiyorum.
Vahit Yıldırım: OSB’lerin varlığından şikayetçi olan belediyelerin vizyon sahibi olmadığını
söyleyebilirim. Emlak vergisi alınmadığı için
OSB’lerin varlığına karcı çıkmak, büyük bir hata olur. Diğer yandan GOSB’da çalışan 25-26 bin
kişinin yüzde 95’inin İstanbul’dan taşınıyor olması, bana göre yerel yönetimlerin kendilerini sorgulamalarını gerektirir. Belediyeler mavi
ve beyaz yakalılar için uygun konut yapsa, çalışanlar nerden burada yaşamasınlar? Burada
yaşamaları yerel yönetimlere de ciddi anlamda katkı sağlarlar. Aslında bu konularda yerel
yönetimlerle aramızda diyalog vardır; gerekli istişareler yapılmaktadır. OSB’ler belediyeler tarafından şans olarak görülmelidir. Çünkü
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OSB’lerde planlı sanayileşme vardır. OSB’lerde
her şey düzenlidir. Belediyelerin tek tek fabrikalarla ilgilenmesi gerek kalmamaktadır. Keza çevre meseleleri ile de uğraşmak zorunda
değildirler. Çevre konusunda bütün sorumluluk OSB’dedir. Bildiğiniz gibi sanayinin kapasite kullanım oranları düzenli olarak açıklanıyor.
Sanayi Bakanlığı’nda OSB’ler konusunda bir ölçüm bulunmamaktadır. Gerçek bu iken kapasite hangi kritere göre ölçülmektedir? Sanayi Bakanlığımızın OSB’lerin gücünü ölçmesi lazım.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Bu konuda bizim iktisatçılar olarak, Türkiye İstatistik Kurumu ile tartıştıktan sonra bulduğumuz sonuç şu oldu: Aynı
sistematik hata ile hesap edilen veri doğru olmasa da trendi doğrudur. Murphy Kanunu, diyoruz
buna. Yani dolayısıyla kapasite kullanım oranındaki artış doğru ama oran doğru olmayabilir. Biz
Murhpy Kanununu orada böyle işletiyoruz.
Vahit Yıldırım: Üniversite sanayi işbirliğine değinmek istiyorum… Bu çok eski bir sorundur.
Öyle ki, biz küçükken de konuşuluyordu, bugün de konuşulmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüz Hocam Prof. Dr. Haluk
Görgün ile çok güzel bir sinerji yakalamış bulunuyoruz. Sürekli şikayet eden ama bir şey yapmayan insanlar olmamalıyız. Bir sorun varsa
çözüm aramalı, biz ne yapıyoruz, düşünme-

liyiz. Nitekim şimdi biz, sanayi-üniversite işbirliği konusunda Gebze Teknik Üniversitesi
ile bir rol model oluşturmayı arzuluyoruz. Sayın Rektörümüz, bu masada oturan sanayicilerimizin çoğunun fabrikasını gezmiştir. Bu ilgi
karşılıklıdır. Nitekim bu masadaki sanayicilerimizin hepsi, Gebze Teknik Üniversitesi’ne gitmiştir. Çok güzel bir sinerji yarattık. Örneğin
şimdi üniversite ile kahve makinesi üretiyoruz. Bilmem biliyor musunuz, Türkiye şu anda kahve makinesi ithalatı için yurtdışına 400
milyon Euro ödüyor. Bugüne kadar kimse bunu üretemedi. Şimdi işte bu makineyi, Üniversite ile beraber üretiyoruz. Üniversitenin olmadığı bir sanayi ve sanayinin olmadığı bir
üniversite olamaz. Onun için mutlaka üniversitelerimizle çalışmamız lazım. Teşvikler konusuna da değinmek istiyorum. Bana göre teşviklerin OSB bazında verilmesi gerekmektedir.
Öncelikle parametreler belirlenmeli; daha sonra bu parametreleri yerine getiren OSB’lere teşvik vermelidir. Katma değerli üretim yapan, Sanayi ve Ticaret Odaları’nın işlevlerini üstlenen,
katılımcılarını dış pazarlara açmak için çalışan OSB’ler, bunun karşılığını almalıdır. Gebze OSB bütün ihracatın yüzde 4,5’ini yapıyorsa, bunun karşılığı olmalıdır. Farklı bir teşviki
olmalıdır. OSB modelini yurtdışına ihraç edince birden fazla kazancımız olacaktır. Öncelikle
bir ülkede OSB kurmak, işletmek, o ülkenin sa-

Arfesan İcra Kurulu
Üyesi Fuat Burtan
Arkan, “Eğer yetkinlik
analizlerini yapamazsak,
milli teknoloji gibi
hedeflere varmada
zorluklar yaşayacağımız
aşikar” dedi.
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Onko ve Koçsel İlaç
Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Koç, GOSB’de yer
almaları sayesinde
yüksek teknoloji yatırımı
yapabildiklerini belirtti.

nayi istihbaratına sahip olmak anlamına gelir.
İkincisi, eğer, Türk yatırımcısı, Türk ihracatçısı,
o ülkeyle ilgili bir sorun yaşıyorsa, ya da kafasında soru işaretleri varsa, çözümü ilgili OSB’de
bulabilir. Biliyorsunuz, Afrika pazarlarına açılmak gündemde. Benim önerim şöyledir: Türkiye Cumhuriyeti gerekiyorsa altyapı ve üst yapı finansmanını karşılasın, biz oralarda OSB’ler
kuralım… Altyapı ve üst yapı Türk müttehitleri
tarafından yapılacağı için para yine Türkiye’ye
dönmüş olur... Teknik okul konusuna gelirsek…
OSB’ler dışında teknik okul olması doğru değil-

“SANAYICI AR-GE’YE INANMIYOR.
EN BÜYÜK SORUNLARDAN BIRI
BU. AR-GE’YE INANMAK IÇIN PARA
HARCAMAK GEREKIYOR”
• Prof. Dr. Mehmet Çelik

dir. Çünkü teknik okulların en önemli unsurları atölyeleridir. Özelleştirdik diyelim… Teknik
okula giden öğrencilerin kapasitesi, gelir durumu belli. Dolayısıyla gereken parayı verecek öğrenci bulmak mümkün değildir. Onun içindir
ki, teknik okullar mutlaka OSB’lerin olmalıdır.
Milli Eğitim mutlaka OSB’lerin içinde teknik
okul şartını koymalıdır. Son olarak OSB’de çalışan insanların sorunlarına değinmek isterim.
Şu anda en büyük sorun, insanların oturdukları evden, çalıştıkları yere kadarki ulaşım süreçleridir. Bir insanın ortalama sabah iki ve akşam iki olmak üzere 4 saatini yolda geçirdiğini
düşünün. Sabah beş buçukta kalkacak, servise
binecek, iki saati yolda geçecek, işe gelecek... O
çalışanda moral kalır mı? OSB kuruluş aşamasında yapılması gereken şeylerden biri, ulaşımı
planlamaktır. “Sanayi şehirleri” kurma hedefi çok doğrudur. Keşke çalışanlarımız, OSB’lere
yakın, bisikletle işe gidip gelebilecekleri evlerde
yaşasalar… Avrupa’daki fabrikalarda bugün artık dördüncü nesil personel çalışıyor. Fabrikalara evleri gibi bakıyorlar. Orada çalışmak, bir
gelenek gibi babadan oğula geçiyor. Türkiye’de
biz de bunu yapmak durumundayız. Türkiye’de
özel bir şirket, yeri geliyor, yılda 1 milyon Euro
servis harcaması yapıyor. 1 milyon Euro’yu çalışanlarına verse onlar da mutlu olur, bizler de
mutlu oluruz… Bir kanun çıkarılırken takdir
edersiniz ki, ilgili STK’lardan ve yetkili insanlardan görüşler alınması gerekiyor. Peki gerçekten görüş alınıyor mu? Yoksa görüşler alınmış
olmak için mi alınıyor? Bizler için hazırlanan
kanun ve yönetmeliklerin, görüşümüz alınarak
hazırlanması lazım. Böyle bir OSB’yi var etmişsek, görüşümüz önemlidir diye düşünüyorum.
Son olarak KDV konusuna değinmek istiyorum.
En büyük sorunlarımızdan bir tanesi... Sanayici olarak KDV alacaklarımızın, iki, üç, hatta beş
senelik süreçte mahsup edilmesi doğru değildir.
Özgür Özdoğru: Sayın Başkan, bu kadar sözün
sonunda biz cari açığı kapatmaya çalışan, pançosu olmayan, Don Kişot’lar gibiyiz. Ragıp Bey çok
güzel vurguladı. Otomotivden örnek vereceğim;
Türkiye’de bir aracın ortalama olarak yüzde 50’si
ithal malzeme ile üretilir. Ve bu çok üzücüdür.
Prof. Dr. Kerem Alkin: Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. OSB’lerle sene sonuna kadar
yapacağımız toplantılardan bence önemli sonuçlar çıkacaktır. Benim naçizane önerim, Türkiye’nin OSB modeli başarısının uluslararası düzeyde tescilinin önemsenmesidir. Türkiye OSB
modelinin başkaları tarafından sulandırılmadan, örnek bir model olması olarak uluslararası
tescilinin çok anlamlı olacağını düşünüyorum.

With

“ÇEYREK ASRI
AŞAN BIR ZAMANI
GERIDE BIRAKTIK”
“Türkiye’deki OSB modelinin oluşturulması ve uygulanmasına
öncülük ettik ve gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla tüm OSB’lerin
rol model olarak benimsediği bir OSB olduk.”

VAHIT YILDIRIM
Gebze Organize Sanayi
Bölgesi (GOSB) Yönetim
Kurulu Başkanı

Çeyrek asırlık zaman
diliminde; birbirinden değerli
firmalarımızdan aldığımız
güçle, birçok ilke imza
attık, Türkiye’deki OSB
modelinin oluşturulması ve
uygulanmasına öncülük ettik ve
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla
tüm OSB’lerin rol model olarak
benimsediği bir OSB olduk.
Ve bugün GOSB olarak,
sadece yurtiçinde değil,
yurtdışından da ilgiyle takip
edilen, bugüne kadar biriktirdiği
deneyimleri yurtdışına taşıyan
bir marka haline geldik.
Bir kurum için 32 yıldır var
olabilmek, bu süre zarfında
tüm bilimsel, teknolojik

gelişmelere ayak uydurmak
ve amansız rekabet ortamında
sürekli büyüyerek gelişmek,
her biri sektörünün en iyisi
olan firmaların tercih ettiği bir
alan yaratmak hiç şüphesiz
ki, azımsanmayacak bir
başarı örneğidir. Ulusal ve
uluslararası alanda bugün
geldiğimiz seviyenin haklı
gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz. Biz firmalarımızla
beraber güçlü bir takımın
çok güçlü birer oyuncusuyuz.
Birlikte daha ileriye yol almaya
devam edeceğiz. Bu vesileyle,
GOSB’da faaliyet gösteren tüm
değerli firmalarımıza, GOSB’a
kattıkları değer için ve GOSB’u
güçlü kıldıkları için teşekkür
ediyorum. 32 yıllık zorlu bir
parkurun bugünkü ayağında,
verdiğimiz hizmetlerin,
Türkiye’den ve dünyadan takdir
ve beğeni topladığını biliyor,
kaliteli hizmetin bitmeyecek
sonsuz bir süreç olduğunun
bilinciyle çalışmalarımızı
sürdürmeye ve sanayicimizin
arkasındaki destek güç olmaya
devam ediyoruz. Türkiye’deki
OSB modelinin oluşturulması
ve uygulanmasında öncülük

etmiş ve artık sınırlarının
dışına çıkarak bu modeli
yaymak isteğinde olan GOSB;
bugünkü vizyon, misyon ve
değerlerine uygun olarak,
yurt dışında bir Organize
Sanayi Bölgesi kurmak için
çalışmalarına başlamıştır. En
önemli sloganımız, yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır.
Şu anda çalışmaları iki yıldır
süren Tataristan’daki OSB
yatırımları gündemimizde.
Tabii ki bu da bir başarı
hikayesi. Başkent Kazan'da
GOSB adıyla karma bir OSB
kuracağız. Buna yönelik
çalışmaları GOSB olarak
biz yapacağız. Altyapı ve
üst yapı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından
şirketlere tahsis edilen arsa
gelirlerinin yüzde 75'i ülkeye,
yüzde 25'i GOSB'a aktarılacak.
GOSB'un para kazanmasından
ziyade esas amaç, Türk
firmaların Tataristan üzerinden
Rusya'ya girmesini, güvenli
yatırım ile üretim yapmasını
sağlamak. Bu bölgenin
inşasından para kazanmak
önceliğimiz değil. Kazan'daki
OSB 2,5 milyon metrekareye
kurulacak. Tataristan’da
satılan ve kiralanan arsalardan
Türkiye'deki GOSB'un kasasına
para girecek. Orada olmazsa
olmazlarımızdan bir tanesi,
Türkiye’deki OSB mevzuatının
bire bir Tataristan’da da
yürürlüğe girmesidir.
Dünyada sanayici, yatırımcı
kendini koruyacak kanunlara
bakar. Türkiye’de organize
sanayi bölgelerinin başarısının
kökünde, kendine has
bir kanunu olması vardır.
Türkiye’deki kanunun
Tataristan’da da aynen
uygulanmasını hedefliyoruz.
Orta vadede 2020 yılına kadar,
dünyada farklı bölgelerde en
az 5 OSB, uzun vadede ise
50 ülkede OSB kurmak ve
işletmek en büyük hayalimiz
ve hedefimizdir. Yaptıklarınız
ile söyledikleriniz uyuşuyorsa
söylediklerinizin bir kıymeti
vardır ve dinlenmelidir.
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GEBZE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ'Nİ GELECEĞE TAŞIYACAK
10 PARAMETRE
1- Üniversite - sanayi işbirliğinde önemli aşama

6- Vasıflı insan kaynağı sorunu çözülmeli

Gebze Teknik Üniversitesi ile GOSB arasında Prof. Dr. Haluk
Görgün’ün döneminde çok verimli bir sinerji yakalandı. Üniversite
ile GOSB, Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin üretiminde işbirliği
yaptı. Yeni rektör döneminde bu sinerjinin geliştirilerek sürdürülmesi arzu ediliyor.

Bölgedeki şirketlerin en önemli gereksinimlerinden biri, kaliteli
mühendisler. Plastik üretim, sac üretimi gibi temel alanlarda dahi
kaliteli mühendis bulmak zor olabiliyor. Zira iyi mühendislerin ilk
tercihi şehir merkezleri oluyor. Gebze Teknik Üniversitesi mezunlarının bölgede kalmasını sağlayıcı adımlar, faydalı olur. Beyaz ve
mavi yakalı çalışanların yaşayacağı, bölgeye yakın toplu konutların kurulmalı düşünülmeli. Yine bu kapsamda, OSB çalışanlarına
yönelik eğitim programları hayata geçirilmeli.

2- Kümelenme şart
Organize Sanayi Bölgeleri’ni sıçratacak adımların başında kümelenme stratejisinin oluşturulması geliyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi henüz kümelenmeye geçemedi. Bu hedefe yönelik
olarak yetkinlik analizlerinin yapılması gerekiyor.

3- Toplu taşıma altyapısı
Gebze, deniz, kara, hava ulaşım, lojistik olarak bütün yolların kesiştiği bir noktada yer almaktadır. Yaklaşık 20 milyon insanın bir
saatte kolayca ulaşabileceği bir konumda bulunuyor. Buna karşın
lojistik ve ulaştırmada sıkıntılar yaşanmaktadır. Toplu ulaşım imkanlarının kısıtlı olması, kalifiye, teknik eleman istihdamında sıkıntıya sebebiyet vermektedir. Özellikle 25 bin kişinin sabah akşam
servis otobüsleriyle taşınması trafikte zorluk meydana getirmektedir. Binlerce çalışanı servislerle İstanbul'a götürmek getirmek,
şirketler üzerinde maliyet baskısı da yaratmaktadır. Gebze Organize Sanayi Bölgesi, raylı sisteme acilen ihtiyaç duymaktadır.

4- Lojistik sorunlar aşılmalı

7- İnsan kaynağına yatırım karşılıksız kalmamalı
Vasıflı insan kaynağı yakıcılığını korurken firmaların yatırım yaparak yurtdışına eğitime gönderdiği personelin dönüşte başka kurumlara geçmesi, bu sorunu daha da derinleştirmektedir. Vasıflı
insan kaynağına yapılan yatırımların firmaya geri dönüşünü sağlayacak bir çalışma modelinin geliştirilmesi gerekmektedir.

8- “Satın alınamayan ürünleri üretmeye hazırız”
Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtdışından satın alamadığı herhangi
bir ürün varsa Gebze Organize Sanayi Bölgesi bunu üretme kabiliyetine sahip ve bu göreve hazır. Bu gücü kullanmak gerekmektedir. OSB’ler, bu hedefe yönelik olarak devletçe görevlendirilebilir. Bu politika cari açığı azaltıcı bir rol oynayacaktır.

9- Başarı tescil edilmeli

Ulaştırma altyapısındaki sıkıntılar, lojistik süreçlerinde zorluklar
çıkarıyor. Zaman zaman arıza yapıp yolu tıkayan bir TIR taraf,
nakliyeyi saatlerce engelleyebiliyor. OSB’lerin mutlaka demiryolu ile ilişkilendirilmesi gerekiyor.

Dünyada eşi benzeri olmayan organize sanayi bölgeleri modelinin ihracı bir süredir gündemde. Rusya, Ukrayna, Balkan ülkeleri,
hatta ABD’den dahi OSB yapısının taşınmasıyla ilgili teklifler var.
Model dünya gündemine gelirken bir yandan da uluslararası tesciliyle ilgili girişimleri tamamlamak gerekir.

5- Vasıfsız insan kaynağı güçlüğü giderilmeli

10- Ar-Ge ve tasarım bilinci gelişmeli

Şirketler vasıfsız işçi bulmakta zorlanmaktadır. Şirketler bu sorunu aşmak için insan kaynağı danışmanlık şirketlerine yüksek
ücretler ödemek zorunda kalıyorlar. Bu sorunu çözmeye yönelik
olarak OSB’lerde kadın istihdamını güçlendirecek, teşvik edecek çalışmalar yapılması faydalı olur. Kadın istihdamının işyerine
bağlılığı dikkat çekici. Örneğin Arçelik-LG’de kadınlardan oluşan üretim hatları var. Şirkete bağlı bir şekilde çalışıyorlar.

Fason ve taklit imalatlar, OSB’lerin önemli sorunu olma vasfını
korumaktadır. Ar-Ge’ye, milli ürünlere yer vermek, OSB’lere kazandırır. Sanayicinin Ar-Ge’ye inancında yetersizlikler sürüyor.
Son dönemde Ar-Ge’ye yönelik çok sayıda devlet teşviki uygulamaya girdi. Fakat birçok şirketin Ar-Ge’ye ve yenilikçiliği daha
çok sermaye sağlayan fon mekanizması olarak baktığı görülüyor. Bu konuda bilinç değişimine ihtiyaç vardır.

