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Tesadüf mü?

Hollanda’nın önde gelen 
firmalardan De Meeuw 

Group Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde kuracağı 
fabrikasının temelini attı. 3’te

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi KOSGEB Temsilciliği açılışı 
ve Avrupa KOBİ haftası dolayısıyla 

düzenlenen “2023’e doğru 
AB vizyonu ve KOBİ’ler” 
konulu etkinlik, sanayi ve 
üniversite dünyasından 
birçok kişiyi bir araya 
getirdi.  23’te

Başkent OSB’de “AB Vizyonu ve KOBİ”ler tartışıldı

Hollanda Başbakanı
Başkent OSB’de



	  

	  

	  

	  

	  

	  

BerFan:	  Havalandırma	  ve	  Pnömatik	  nakil	  sistemleri	  başta	  olmak	  üzere,	  Çevre	  yönetmelikleri	  doğrultusunda	  	  	  
ihtiyaç	  duyulan	  ekipmanlar	  ve	  ilgili	  sistemlerin	  üretimlerini	  gerçekleştirmektedir.	  

Aksiyel	  Vantilatörler	   	   	  

Verim	  : 	  %	  75	  
Debi	   : 	  1.000	  -‐	  250.000	  m³/h	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Basınç	   : 	  10	  -‐	  180	  mmSS	  

	   	  

	   Çatı	  Tipi	  Vantilatörler	  
	   	  

Verim	  : 	  %	  80	  
Debi	   : 	  500	  -‐	  25.000	  m³/h	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Basınç	   : 	  10	  -‐	  100	  mmSS	  

	  

Radyal	  Fanlar	   	   	  

Verim	  : 	  %	  86	  
Debi	   : 	  100	  –	  1.000.000	  m³/h	  
Basınç	  : 	  10	  –	  3.000	  mmSS	  	  

	  

Malzeme	  Nakil	  Fanları	   	   	  

Verim	  : 	  %	  72	  
Debi	   : 	  500	  -‐	  75.000	  m³/h	  
Basınç	  : 	  50	  –	  1.000	  mmSS	  

	  

	  

Jet	  Puls	  (Torbalı)	  Filtreler	  	   	  

Max	  Kapasite	   : 	  200.000	  m³/h	  

	  

BerFan	  Mühendis l ik 	  

 
Arı Sanayi Sitesi 693.cü Sk No:131 Ostim / ANKARA 
Tel: +90 312 395 85 51 , Faks: +90 312 395 85 38 

www.berfanmuhendislik.com.tr, info@berfan.com            

Endüstriyel	  Fan	  ve	  Filtre	  İmalatı	  

ber  fan  



Başkan’dan
Şa di TÜRK

Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK

Yayın Koordinatörü: Cavat KÖMÜRCÜ

Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Cavat KÖMÜRCÜ
Burhan AKKOÇ, Mehmet ERGİN

Yayına Hazırlayan: CEGAM 
Tel: 0.312. 441 37 23 Faks: 0.312. 441 37 26

e-mail: info@cegam.com.tr

Baskı: DUMAT OFSET MATBAACILIK
Bahçekapı Mahallesi 2477. Sokak No: 6 Şaşmaz /ANKARA

Tel: 0.312. 278 82 00 Faks: 0.312. 278 82 30
e-mail:dumat@dumat.com.tr

Bölge Müdürlüğü: Malıköy/Temelli/ANKARA
Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312. 640 11 11

e-mail: info@baskentosb.org

İçindekiler

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk: “KOBİ’ler, Türkiye’deki ekonomik 
büyümeye yakıt sağlamaktan esneklik yaratmaya, Türkiye ve AB 
arasında köprü kurma hedefinden istihdamın desteklenmesine 
kadar birçok alanda çok önemli rol üstleniyor.” 18sayfa

12sayfa

17sayfa

Tesadüf mü?

Hollanda’nın önde gelen firmalardan De 
Meeuw Group Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi’nde kuracağı fabrikasının temelini attı. 
Hollanda Başbakanı Sayın Mark Rutte, ülkesinden 
kilometrelerce ötede fabrikanın temel atma törenine 
katılarak, bu yatırımı ne kadar önemsediğini 
gösterdi.

Rutte konuşmasında özellikle neyi vurguladı 
biliyor musunuz?  “Bir Hollanda şirketi ilk defa 
sıfırdan Ankara’da fabrika kuruyor” dedi.

Peki, bir Hollandalı şirketinin ilk olan bu fabrikayı 
Başkent OSB’de kurması tesadüf mü?

Aynı törende De Meeuw Group Genel Müdürü 
Sayın Rene Meeuwissen de Başkent OSB’de kurdukları 
bu fabrikayla çalışma alanını Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’ya taşıyacaklarını söyledi.

Peki, yeni dünyalara açılım için koskoca bir ülkede 
bir çok organize sanayi bölgesi dururken Başkent 
OSB’nin tercih edilmesi bir tesadüf mü?

Hepimiz biliyoruz ki, yatırımcı hiçbir zaman işini 
şansa bırakmaz, hele hele uluslararası bir yatırım 
yapacaksa hiç bırakmaz. Yatırım yapacağı ülkenin 
potansiyelini, geleceğini, stratejik durumunu, 
aynı şekilde o ülkede tesisini kuracağı bölgenin 
uygunluğunu, altyapısını, üst yapısını, ulaşımını, 
nakliyesini ve benzerlerini en ince detayına kadar 
araştırır.

Şunu gururla ifade etmek isterim ki, ülkemizin ve 
Başkent OSB’nin tercih edilmesi tesadüf değil. 

Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’ın “Bu 
yatırımın sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’nin etrafında 
4 saatlik uçuş mesafesinde, dünya nüfusunun dörtte 
birinin yaşadığı, dünya milli gelirinin üçte birinin, 
dünya ithalatının yüzde 47’sinin oluşturulduğu 56 
ülkeye yapıldığı” saptaması da kara kaşımız kara 
gözümüz için tercih edilmediğimizi bize gösteriyor.

Hiçbir şey tesadüf değil, tesadüfle açıklanamaz. 
Nasıl ki, daha Başkent OSB’nin temellerini atmadan, 
bölgeyi dünyaya demir ağlarla bağlayacak lojistik 
merkezini planlamamız tesadüf değilse, nasıl ki sosyal 
donatı alanlarıyla, bulvarları, caddeleri ve modern 
tesisleriyle “Geleceğin Sanayi 
Kenti”ni kurmamız tesadüf 
değilse...

Bir ülkenin Ankara’da 
sıfırdan ilk tesisini Başkent 
OSB’de yapması da tesadüfi 
değildir.

Çünkü biz sadece 
bugünü değil, geleceği de 
planlıyoruz.

Ne demiş 
atalarımız?

Büyük geleceğe 
giden yol, büyük 
düşünceden başlar.

Türk: Ekonominin 
temel taşı KOBİ’ler

Ankara 2. Sanayi fuarı açıldı
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara’nın hava ve 
savunma sanayinde liderliğine ve fuarların önemine 
dikkat çeken konuşmasında, “Yeni yüzyıldaki ekonomik 
buluşma noktaları fuarlardır” dedi.”

8sayfa

Başkent Yatırım A.Ş. işleri büyüttü
Başkent OSB’nin en büyük ortağı olduğu Başkent Yatırım 
A.Ş, Başkent OSB’nin işlerini üstlenmenin yanı 
sıra, katılımcıların fabrika binalarını da inşa ediyor.

ŞA-RA Group’un 
büyük başarısı...
Başkent OSB’nin Başkanı Şadi Türk’ün en 
büyük ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu Şa-Ra Group, Türkiye’nin “En büyük 
1000 İhracatçısı” ile Türkiye’nin “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” arasında yerini aldı.

BAŞKENT
OGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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“Yeni Teşvik Mevzuatı 
ve Uygulamaları”na 
ilişkin bilgilendirme”, 
“Yönetimde ve Üretimde 
Yalın Sistem” semineri 
Başkent OSB’de yapıldı.

  

Geniş toplantı salonlarına 
sahip Başkent OSB’nin 
İdari binasının hizmete 

girmesiyile, eğitim çalışmaları da 
hız kazandı. Bölgemizde bu amaçla 
katılımcıya dönük bir çok seminer, 
bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Salonlarımız bölge müdürlüğümüzün 
yanısıra katılımcılarımıza da hizmet 
veriyor.

“Yönetimde ve Üretimde Yalın 
Sistem” Başkent Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü’nde 06 Eylül 2012 
tarihinde  gerçekleştirilen seminerde 
tartışıldı.

Maliyetlerin kaliteden ödün 
vermeden düşürülmesi, müşteri 
memnuniyetinin arttırılması, piyasa 
koşullarına uyum esnekliğinin 
kazanılması, nakit akışının 
hızlandırılması ve dolayısıyla firma 
karlılığını hedefleyen yönetim ve 
üretim biçimi olarak özetlenen “Yalın 
Sistem”, “TOYOTA” firmasının 
ulaştığı başarılarla önem kazanmaya 
başladı.

Kılgı Sistem Tasarım Proje 
Uygulama Danışmanlık firmasından 

Bülent Sönmez’in sunumuyla 
başlayan seminer, Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi sanayicilerin 
katılımıyla gerçekleşti.

“Yeni Teşvik Mevzuatı ve 
Uygulamaları” 
“Yeni Teşvik Mevzuatı 

ve Uygulamaları” konulu 
eğitim ve bilgilendirme eğitim 
toplantısı 28 Eylül 2012 tarihinde 
Başkent Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 
İnovakademi Eğitim ve 
Danışmanlık’tan Gökhan Erol 
ve Mustafa Çalı’nın sunumuyla 
başlayan etkinliğe Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi katılımcılarının yoğun 
ilgi gösterdi. Bu arada seminere 

katılan katılımcılara sertifikaları da 
verildi.

Katılımcılarımız
salonlardan yararlanıyor
Başkent OSB Salonları 

katılımcılara da hizmet vermeye 
devam ediyor.

Katılımcılarımızdan Proterm 
Endüstriyel Tesisler ve İnş. San. 
Tic. Ltd. Şti. “İş İskelesi Kurulması” 
konulu bir eğitim düzenledi. 

6 Ekim 2012 tarihinde Bureau 
Veritas Uluslararası Güvenlik 
Firmasından Bayram ERTEM’in 
vermiş olduğu eğitime 20 firma 
çalışanı katıldı. Eğitimin sonunda 
sınav yapılarak başarılı olanlara İskele 
Sertifikası verildi.

Başkent OSB’de eğitim 
çalışmaları tam yol...
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n Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi II. 
Etabında dökümcülerin 
tesis kurması üzerine 
planlanan sitenin 
alt yapı çalışmaları 
tamamlanma 
aşamasına geldi. 

Dökümcülerin 
kurulacağı alanın eğimi 
dikkate alınarak taş 
duvarlar örülerek düz 
hale getirildi. Elektrik, 
su, doğalgaz ve telefon 
gibi alt yapı çalışmaları 
tamamlandı. Arazi 
atölyeler dikkate 
alınarak parsellere 
ayrıldı. 11 tesisin 
yapılması planlanan 
alana yatırımcılar yoğun 
ilgi gösterdi.  

Tesislerin inşaatına 
2013 yılında başlanması 
bekleniyor.

Köprü 
tamamlanıyor
n Başkent OSB’nin I. ve II Etapları ikinci 
kez birbirine bağlanıyor. Bu amaçla I. 
Etabı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 
üzerinden II. Etaba bağlayan köprünün 
yapımı çok kısa sürede tamamlanma 
aşamasına geldi. 

Köprünün yapımını üstlenen firma 
yetkilileri, olağanüstü bir durum olmadığı 
taktirde önümüzdeki Aralık ayı sonunda 
köprünün tamamlanarak iki etabın ikinci 
kez birbirine bağlanacağını ifade ettiler.

Dökümcülerin  
altyapısı tamam

5

Başkent OSB II.etabında sosyal donatı 

alanı içinde yer alması planlanan caminin 

inşaatına başlandı. Kemer kolonları atılan 

caminin kaba inşaatı bu yıl sonuna kadar 

tamamlanacak. Cami işler planlandığı gibi 

giderse 2 Kasım 2013’de ibadete açılacak.

Cami inşaatına 
başlandı
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II. Etabın alt yapısı 
tümüyle tamamlandı. 
Yol yapım çalışması ile 
kullanma suyu depo 
inşaatları ise devam ediyor.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde I. Etapta halen 

faaliyette olan 100’e yakın tesise 
her gün yenilerinin eklenmesi 
gerçekleşirken, II. Etapta 
çalışmalar yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Çalışmalarda en 
önemli yeri tutan bölgenin alt 
yapısı tümüyle tamamlandı. II. 
Etapta yer alacak iki bulvar, 26  
cadde ve 12 adet yaya yolunun 
yapım çalışmaları devam ediyor. 
Bu arada II. Etabın kullanma 
suyu gereksinimini karşılamak 

üzere biri 10.000 metreküp, 
diğeri 2.500 metreküp hacimli 
iki deponun inşaatı da sürüyor. 
Depolar Başkent OSB’nin en 
yüksek noktasına kurulduğu için 
su dağıtılırken pompaya gerek 
kalmayacak. Daha önce 1 adet 
2.000 metreküp su deposu olan 
Başkent OSB, yeni depoların 
tamamlanmasıyla toplam 14.500 
metreküp depoya sahip olacak, 
bu da Başkent OSB tümüyle 
dolduğunda bir günlük su 
ihtiyacını karşılayacak düzeyde 
bulunuyor.

II. Etabın,  yol yapımı ve 
kullanma suyu depolarının 
inşaatlarının yüklenicilerle 
yapılan sözleşme uyarınca 
30 Kasım 2013 tarihinde 
tamamlanması bekleniyor.

II. Etap 
hızlandı

6

Ako Jant’ın Başkent OSB II. etabında 
yapımına başlanan fabrikası tamamlanma 
aşamasında, 2013 yılında üretime başlıyor.

Başkent OSB’nin II.etabının alt yapısının 
tamamlanmasıyla üretim tesislerin kurulmasına 

da başlandı. Alanında Türkiye’nin önemli sanayi 
kuruluşlarından olan Ako Jant’ın II.etabında yapımına 
başlanan fabrikası tamamlanma aşamasına geldi.

Ako Jant Fabrika Müdürü Ali Yaman’ın verdiği 
bilgiye göre, 1 Ekim 2011’de temeli atılan fabrikanın 
binası Ocak 2013 tarihinde tamamlanacak.

Toplam alanı 41.400, üretim alanı 24.000 metrekare 
olan fabrika Mart 2013 yılında üretime başlayacak.

Diğer taraftan Paysa Prefabrik de imar çapı aldığı 
fabrikasının yapımına yakında başlayacak.

II. etaba dev bir tesis
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ASO Yönetim 
Kurulu Üyesi  
Hasan Altun 
vefat etti
Altun’un cenaze törenine, 
Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan, ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir'in yanı sıra Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk,  
başkanvekili Cavat Kömürcü ve 
çok sayıda sanayici katıldı. 

Ankara Sanayi 
Odası Yönetim 

Kurulu Sayman Üyesi 
ve Asansör Sanayi 
Meslek Komitesi 
Meclis Üyesi Hasan 
Altun vefat etti.

Cenaze törenine, 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, ASO 
Başkanı Nurettin 
Özdebir, ASO Meclis Başkanı Tarık 
Artukmaç, ASO Yönetim Kurulu 
Üyeleri, ASO Meclis Üyeleri ve çok 
sayıda sanayici katıldı. 

Altun’un cenazesi, kılınan 
namazın ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Başkent OSB olarak merhuma 
Allah’tan rahmet, kederli ailesine, 
sevenlerine ve Ankara Sanayi Odası 

Medyadan yoğun ilgi
Medyanın Başkent OSB’ye ilgisi her geçen gün artıyor. KOSGEB 

Başkent OSB Şubesinin açılışı ve aynı gün yapılan “2023’e Doğru 
AB Vizyonu ve KOBİ’ler” paneli çok sayıda gazeteci tarafından izlen-
di. Haber kanallarında ve gazetelerde geniş yer bulan bu etkinliğin 
ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile  Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan temelini attılar. OSB’deki  Hollanda De Meeuw Group-ABC 
Prefabrik AŞ Fabrikasının temelini  atma töreni de medyanın yoğun 
ilgisini çekti. Birçok televizyon haberine konu oldu ve bir çok basılı ve 
sosyal medyada da yer aldı. 

7

Kes Klima’nın 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Nihat Kes Vefat etti
Kes Klima Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
Yönetim Kurulu  Üyesi Nihat KES vefat 
etti.
Katılımcılarımızdan Kes Klima Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan KES’in ağabeyi  olan  Nihat 
Kes’in cenazesi İstanbul Zincirlikuyu 
mezarlığında defnedildi.

Başkent OSB olarak merhuma 
rahmet, Kes ailesine başsağlığı dileriz.



8

Başkent OSB’nin hakim 
ortağı olduğu Başkent Yatırım 
A.Ş, Başkent OSB’nin 
işlerini üstlenmenin yanı 
sıra, katılımcıların fabrika 
binalarını da inşa ediyor.

Özellikle Başkent OSB'deki alt 
yapı çalışmalarıyla ön plana 
çıkan Başkent Yatırım A.Ş. 

artık tesisler de inşa ediyor. Başkent 
OSB’de kurulu bulunan üç adet 
makine ve depolama sahasına sahip 
kilit taşı fabrikasında ürettiği çeşitli 
parke taşlarıyla bölgenin bulvar, 
cadde ve sokaklarını yapan Başkent 
Yatırım A.Ş. katılımcıların fabrika 
binalarını da yapmaya başladı.

Yapılan tesisler 
Başkent Yatırım A.Ş, yüklendiği 

alt yapı işlerinin yanı sıra Başkent 
OSB’nin itfaiye binası ve ana 

giriş kapısı inşaatlarını tamamladı. 
Başkent Yatırım, halen Başkent OSB 
sınırları içinde yer alan küçük sanayi 
siteleri ile banka binalarının yapımını 
sürdürüyor. 

40.650 metrekare alan üzerinde 

Başkent Yatırım A.Ş.
işleri büyüttü

48 adet imalathane ve ticarethane binası da Başkent Yatırım 
tarafından yapılıyor. Sözkonusu tesislerin inşaatları sürüyor.

Başkent 
Yatırım’ın 
yapımını 

üstlendiği 
banka ve 

ticari binaların 
inşaatları

 devam ediyor. 

8
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kurulan küçük imalat ve ticaret 
merkezinde 48 adet imalathane ve 
ticarethane yer alıyor. Kaba inşaatları 
bitirilmek üzere olan sanayi sitesindeki 
imalathane ve ticarethanelerin büyük 
bir bölümü satıldı. Zemin ve asma 
kattan oluşan küçük sanayi sitesindeki 
binaların her biri 847 metrekareden 
oluşuyor.

Bankalar Caddesi’nde Başkent 
OSB’de faaliyete başlayacak bankalar 
için planlanan binaların inşaatları 
da devam ediyor. 6.510 metrekare 
alan üzerinde kurulan banka ve 
ticarethanelerin de önemli bir bölümü 
satıldı. Banka ve ticarethaneler için 
yapımı süren 14 adet binadan ihtiyaca 
uygun sayıdaki binanın 2013 yılı içinde 
tamamlanması bekleniyor.

 
Sunlego’nun inşaatı
Başkent Yatırım A.Ş’nin ihalesini 

kazandığı Sunlego Enerji Sistemleri 
San. ve Tic. A.Ş’nin fabrikasının 
inşaatı ise devam ediyor. Çelik 
konstrüksiyon olarak yapılan fabrika, 
tamamlandığında 4.750 metrekare 
olacak. Fabrikanın 2013 yılı içinde 

teslim edilmesi bekleniyor.

Başkent Yatırım. A.Ş’nin 
yaptırdığı itfaiye binasında bir yangın aracı 24 saat hizmet
 veriyor. Başkent OSB, Ankara OSB’ler içinde itfaiyesi
 olan tek OSB olma özelliği taşıyor.

Başkent Yatırım
 A.Ş’nin yaptırdığı Başkent 

OSB’nin giriş kapısı Ankara 
Valisi Alaaddin

 Yüksel tarafından 
hizmete açılmıştı.

Başkent Yatırım A.Ş, Başkent OSB’nin 
sokaklarını da temizliyor. Başkent 

Yatırım A.Ş’nin aldığı çok amaçlı tem-
izlik aracı, sokakları süpürüyor, yıkıyor 

ve hazinesinde topladığı çöpleri belli 
bir alana bırakıyor.

Başkent Yatırım’ın
 yapımını üstlendiği Sunlego Enerji Sistemleri 

San. veTic.A.Ş’nin inşaatı devam ediyor. 
Çelik konstrüksiyon olarak yapılan fabrikanın 

2013 yılı içinde teslim edilmesi bekleniyor.
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Kayseri Çalışma ve İŞKUR 
Müdürlüğü ile Kayseri 
Erciyes Üniversitesi’nin 
öncülüğünde  ikincisi 
düzenlenen “İnsan 
Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı”na işsizler ve 
stajyerler akın etti. 

Türkiye’de bir yandan 
milyonlarca genç, issiz 

olarak sokaklarda gezerken, 
diğer yandan sanayiciler  
fabrikalarında çalıştıracak 
eleman bulmakta zorluk 
çekiyorlar. Sanayiciler, 
üniversiteler, meslek odaları bir 
yandan işsizler ordusu, diğer 
yandan sanayicileri tesislerinde 
çalışacak eleman bulamamasına 
çözüm ararken Kayseri’de ilginç 
bir fuar gerçekleşti.

Kayseri Çalışma ve İŞKUR 
Müdürlüğü ile Kayseri Erciyes 
Üniversitesi’nin öncülüğünde 
“II. İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı” düzenlendi. İş arayanlarla 
işverenleri buluşturan fuar, 
işsizler ve staj yapmak isteyen 
üniversite ve liseli gençlerin 
akınına uğradı. 

40’ı Kayseri OSB’den olmak 
üzere 120 kurum ve kuruluşun 
katıldığı fuarda işverenler 
fabrikalarında çalıştıracak 
“uygun eleman” ararken, işsiz 
gençler de iş bulma umuduyla 
fuara akın etti. Bu arada fuara 
katılan işsizler, firmaların 
stantlarındaki temsilcilerinden 
aldıkları iş bulma formunu 
doldururken, özellikle organize 
sanayi bölgelerindeki firmaların 
işçi bulmak için bazı teşvikleri 
de dikkat çekti Bazı firmalar 
“çalışmak isteyenlerin sayısının 
10-15 kişi olması halinde köylere 
özel servis koyma taahhütünde” 
bulunuyorlar. Firmalar, ayrıca 
vasıfsız işçilere mesleki beceri 
kazandırmak için eğitim vermeyi 
de üstleniyorlar.

20-22 kasım tarihleri arasında 
yapılan fuar çerçevesinde kariyer 
ve kişisel gelişim konusunda 
panel yapıldı ve konferanslar 
veridi. 

İşverenle iş arayanları buluşturan fuar

Başkent OSB heyeti Kayseri’de
Türk’ün Başkanlığındaki 
Başkent OSB heyeti,
OSBÜK’ün Kayseri’de 
düzenlediği “VI. OSB Enerji 
Zirvesi” ve Kayseri OSB’nin 
“Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezi”nin açılışına katıldı.

Başkent OSB heyeti, 22-24 kasım 
tarihleri arasında Kayseri 

OSB Bölge Müdürlüğü konferans 
salonunda yapılan ve “Enerji 
Verimliliği”nin tartışıldığı toplantıya 
katıldı. Şadi Türk başkanlığı’nda, 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Kurulu üyesi Burhan Akkoç, 
Hukuk Danışmanı Av. Abidin Şahin, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, 
mekanik bölüm sorumlusu Uğur Türe 
ve elektrik birimi sorumlusu Şaban 
Kavlak’tan oluşan heyet, toplantıdan 
önce Kayseri OSB’nin kurduğu 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin 
açılışına da katıldı.

Önemli bir açık kapanıyor
Başkent OSB’nin de gündeminde 

olan kendi elemanını kendisi 
yetiştirme uygulaması çerçevesinde   
her kademede mesleki okulların 
açılması, bütün sanayiciler için özel 

önem taşıyor.  Kayseri OSB’nin de 
bu amaçla gerçekleştirdiği “Mesleki 
ve Teknik Eğitim Merkezi"nin 
açılışına, “VI. OSB Enerji Zirvesi”nde 
hazır bulunan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, TBMM 
Sanayi Komisyonu Başkanı Mücahit 
Fındıklı, Sanayi Komisyonu’nun 
bazı üyeleri, Kayseri milletvekilleri, 
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mehmet Özhaseki, EPDK Başkanı 
Hasan Köktaş, OSBÜK Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile 
toplantıya katılan OSB’lerin başkan ve 
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda 
sanayici ve davetli katıldı.

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bu tür 
okulların ülkenin önemli bir açığını 
gidereceğini vurgulayarak, şunları 
söyledi: 

“Bir yanda işsizlik olduğu 
söylenirken, diğer taraftan burada 
organize sanayi fabrikalarında ‘getirin 
bin kişi alalım’ diyen fabrikalarımız 
var. Bunun en önemli nedeni, uzman, 
nitelikli ve işini bilen elemanlarla 
çalışmak isteğidir. Bizler kanunlarla, 
yasamayla, yürütmeyle onların işini 
kolaylaştıracağız, yatırımlarında 
onların yanında olacağız. Aynı 
zamanda onların işini kolaylaştıracak 
okullar açacağız.”
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Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 
Ankara’nın hava ve savunma 
sanayinde liderliğine vurgu yapan 
ve fuarların önemine dikkat çeken 
konuşmasında, “Yeni yüzyıldaki 
ekonomik buluşma noktaları 
fuarlardır” dedi.

ASO Başkanı Özdebir: 
“Türkiye’nin gelişmesinde Ankara 
çok büyük potansiyele sahip.” 

Ankara 2. Sanayi Fuarı Atatürk 
Kültür Merkezi’nde açıldı.  
Ankara Valisi Alaaddin Yüksel 

ile Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir’in açılışını yaptığı 
fuar, sanayiciler ve Ankaralılardan 
yoğun ilgi gördü.

Fuarın açılışında konuşan Ankara 
Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir,  Ankara’nın her geçen gün 
daha fazla geliştiğinin altını çizerek, 
“Ankara, 9 adet Organize Sanayi 
Bölgesi ve Türkiye’deki en çok 
teknoparka sahip il olarak teknolojide 
diğer illere göre açık ara önde” dedi.

Türkiye’nin ihracatındaki kilogram 
başına ortalama fiyatın 1,6 Dolar 
seviyesinde olduğunu belirten Özdebir, 
söz konusu bedelin gelişmiş ülkelere 
göre çok düşük olduğunu kaydetti. 
Özdebir, Ankara’nın ihracattaki 
kilogram başına ortalama fiyatının 
Türkiye ortalamasına göre çok ilerde 
olduğunu söyleyerek, “Ankara’nın 
yaptığı ihracatın ton fiyatı 23 bin 500 
dolar, Türkiye’nin ortalaması ise 1600 

dolar. Bizi ikinci sırada İstanbul takip 
ediyor” diye konuştu.  Türkiye’nin 
gelişmesinde Ankara’nın çok büyük 
potansiyele sahip olduğunu ifade 
eden Özdebir, söz konusu potansiyeli 
yansıtmak için yeni bir fuar alanına 
ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yeni fuar alanı için proje 
çalışmalarının başladığını belirten 
Özdebir, hedeflerinin söz konusu 
fuarı 2013 yılında hayata geçirmek 
olduğunu söyledi. Özdebir, yeni fuar 
alanında ilk olarak İDEF uluslararası 
savunma sanayi fuarı düzenlemek 
istediklerini belirterek, “Ankara, 
savunma sanayinin merkezidir” 
ifadesini kullandı.

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ise 

fuarların önemine dikkati çekerek, 
yeni yüzyıldaki ekonomik buluşma 
noktalarının fuarlar olduğunu ifade 
etti. Ankara’da yeni fuar alanları 
oluşturulması gerektiğini belirten 
Yüksel, Ankara’da yapılması planlanan 
Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nin en kısa zamanda 
bitirilmesi gerektiğini vurguladı. 
Ankara’nın hava ve savunma sanayi 
başta olmak üzere bir çok alanda 
lider olduğunu kaydeden Yüksel, 
“Kim Türkiye’de sanayiyi algılamak 
istiyorsa Ankara’ya gelecek” ifadelerini 
kullandı. Yüksel, Ankara’nın 6 adet 
teknoparkı olduğunu hatırlatarak,  
Bilişim Vadisi’nin Ankara’da hayata 
geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ankara 2. Sanayi Fuarı açıldı

12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız ile ABD 
Enerji Bakanlığı Politika 
ve Uluslararası İlişkiler 
Bakan Yardımcısı Andrea 
Lockwood'un da katıldığı 
toplantıda, enerjinin daha 
verimli kullanılması konusun-
daki  deneyimler paylaşıldı.

OSBÜK-ABD Enerji 
Verimliliği Proje Tanıtım 
toplantıları 26 Eylül 

2012'de, Gaziantep OSB,  27 Eylül 
201'de  Ankara ASO 1. OSB ’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşti.

Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan anlaşma 
gereğince ABD Enerji Bakanlığı, 
ülkesindeki konu ile ilgili uzman 
kuruluş ve kişileri Türkiye’de 
görevlendirerek projeye katılmak 
isteyen sanayi tesislerinde inceleme 
yapıyor, inceleme sonucuna göre  
“Enerji Verimliliği” konusunda 
önerilerde bulunuyor. 

ÖSBÜK'ün konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, ABD'li uzmanların 
geçen yıl pilot bölge olarak seçilen 
İzmir Atatürk OSB’de faaliyet 
gösteren 20 sanayi tesisinde “Enerji 
Verimliliği” konusunda yaptıkları 
çalışmalar sonucu, %20-30’a varan 
enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, pilot uygulamanın 
başarılı olması üzerine uygulamanın 
Türkiye geneline yaygınlaştırılması 
amacıyla ABD Enerji Bakanlığı 
yetkilileri ile görüşmeler yapıldığı, 
söz konusu projenin kademeli olarak 
Türkiye genelinde yaygınlaştırılması 
konusunda fikir birliği sağlandığı 
ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, projeyi 
tanıtmak ve İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi'ndeki sonuçları 
değerlendirmek üzere  Ankara 
ve Gaziantep'te iki ayrı toplantı 
yapıldığı anlatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, ABD Enerji 
Bakanlığı Politika ve Uluslararası 

İlişkiler Bakan Yardımcısı Andrea 
Lockwood, ABD Büyükelçisi 
Francis J. Ricciardone ve OSBÜK 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Özdebir'in de katılığı toplantılarda 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Yenilenebilir Enerji Genel Müdür 
Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, Andrea 
Lockwood, ABD Enerji, Politika 
ve Uluslararası İlişkiler Kıdemli 
Danışmanı Dr. Srivinas Mirmira 
birer sunum gerçekleştirdiler.

Sunumların ardından yapılan 
“Endüstriyel Enerji Verimliliği 
Potansiyeli Değerlendirme” konulu 
panelde Türk ve ABD'li uzmanlar 
katılımcılara  yapılacak çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

13

“Enerji Verimliliği” tartışıldı
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De Meeuw Group-ABC 
Prefabrik AŞ Fabrikasının 
temelini Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte ile Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan attılar.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin tam kadro katıldıkları 

temel atma töreninde konuşan Mark 
Rutte, bir Hollanda şirketinin Türkiye 
sınırları içerisinde ilk defa sıfırdan 
bir fabrikayı Türkiye’de kuracağını 
belirterek, bunun gerçek bir ortaklık 
olduğunu ifade etti. 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
uluslararası bir firmanın yatırım 
yapmasına olanak sağlayacak bir alt 
yapı oluşturduğu için Başkent OSB 
yönetimine teşekkür etti.

6 Kasım 2012 tarihinde “Geleceğin 
Sanayi Kenti” Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi uluslararası bir temel 
atma törenine sahne oldu. Hollanda 
Başbakanı Mark Rutte ile Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan, Hollanda 

Firması  De Meeuw Group-ABC 
Prefabrik AŞ Fabrikasının temelini 
bölgede gerçekleştirilen bir tören ile 
attılar.  

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan ve Türkiye’de 
Hollanda’nın sıfırdan kurulan ilk 
fabrikası olma özelliğini taşıyan 
tesisin temel atma töreninde konuşan 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, 
bunun gerçek bir ortaklık olduğunu 
ifade etti.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk ile 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 
tam kadro katıldıkları temel atma 
töreninde konuşan Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, De Meeuw Group-
ABC Prefabrik Fabrikasının Başkent’te 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulduğunu anımsatarak “Böyle güzel 
bir organize sanayi bölgesi kurdukları 

Hollanda, Türkiye’de ilk defa sıfırdan bir fabrikayı Başkent OSB’de kuruyor.

Hollanda Başbakanı
Mark Rutte Başkent OSB’de
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için Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
yönetim kurulu üyeleri ve çalışma 
arkadaşlarını tebrik ediyorum” dedi.

Çağlayan, Fitch’in Türkiye notunun 
arttırışını da, “Aslında Fitch’i de siz 
yatırımcılar yönlendirmiş oluyorsunuz, 
çünkü en büyük işareti yatırımcılar 
verir” diye değerlendirdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte 
törende yaptığı konuşmada, bir 
Hollanda şirketinin Türkiye’de ilk defa 
sıfırdan Ankara’da fabrika kuracağını 
belirterek, bunun gerçek bir ortaklık 
olduğunu ifade etti. 

Rutte, her iki firmanın da güçlü 
taraflarını birleştirdiğini vurgulayarak, 
yeni üretim tesisinin Türkiye ve komşu 
bölgelere ciddi hizmetler verebileceğini 
bildirdi. Rutte, bu ortaklığın başarılı 
olacağından hiç şüphe duymadığını 
söyledi. 

Çağlayan’ın konuşması
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 

De Meeuw Group-ABC Prefabrik AŞ 
Fabrikası’nın temel atma töreninde 
yaptığı konuşmada Türkiye ve 
Hollanda arasındaki ilişkilerin 400 
yıl öncesine dayandığını belirterek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin 
liderliğinde Türkiye-Hollanda 
arasındaki ekonomik ilişkileri 
5,5 milyar avrodan daha yüksek 
rakamlara çıkarmak için önemli 
çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Avro Bölgesi’nde sadece 6 ülkenin 
kriz öncesi ekonomik koşullara sahip 
olduğunu vurgulayan Çağlayan, şu 
anda Hollanda’nın Avro Bölgesi’nde 
büyüme performansı gösteren ve 
krizi başarıyla atlatmış 6 ülkeden biri 
olduğunu söyledi.

“‘Fitch’i de siz yönlendirdiniz”
Çağlayan, Türkiye’nin artık 

başarı öyküsü olan bir ülke 
olduğunu belirterek, “Artık biraz 
vicdana gelmiş olsa da bunu kredi 
derecelendirme kuruluşları da 
söylemeye başladılar. Fitch, Türkiye 
ile ilgili 20 yıl sonra da olsa, oldukça 
cimridir gerçi onlar, son derece 
cimri davranırlar Türkiye’ye, 
Türkiye’nin hakkını nihayet 
dün teslim ettiler. Bu aslında 
Türkiye için yeni bir lütuf yeni bir 
armağan değil, Türkiye bunu zaten 
haketmişti” diye konuştu.

De Meeuw Group’un ABC 
firması ile beraber Başkent’te 
yatırım yapmasını değerlendiren 

Çağlayan, “Aslında Fitch’i de siz 
yönlendirmiş oluyorsunuz bu 
noktada, çünkü en büyük işareti 
yatırımcılar verir” dedi.

Çağlayan, Hollanda’dan 
Türkiye’ye 16 milyar dolardan fazla 
yatırımın geldiğini dile getirerek, 

De Meeuw firmasının Türkiye’ye 
yatırım yaparken sadece Türkiye’yi 
seçmediğini söyledi. Türkiye’nin 
etrafında 4 saatlik uçuş mesafesinde 
56 ülkenin olduğu bir coğrafyanın 
merkezinde yer aldığını ifade eden 
Bakan Çağlayan, bu bölgede dünya 

Rutte: “Gerçek bir ortaklık”
Mark Rutte, Başkent 
OSB’de kurulan fabrikanın 
Hollandalıların Türkiye’de  
‘sıfırdan kurdukları’ ilk tesis 
olduğunu söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte de, temel atma 

töreninde bir konuşma yaptı. 
Rutte, bir Hollanda şirketinin ilk 
defa sıfırdan Türkiye’de fabrika 
kuracağını belirterek, bunun 

gerçek bir ortaklık olduğunu ifade 
etti.

Mark Rutte, her iki firmanın 
da güçlü taraflarını birleştirdiğini 
vurgulayarak, yeni üretim tesisinin 
Türkiye ve komşu bölgeye 
ciddi hizmetler verebileceğini 
belirtti. Rutte, bu ortaklığın 
başarılı olacağından hiç şüphe 
duymadığını söyledi. Hollanda 
Başbakanı Mark Rutte ile Çağlayan 
tören öncesinde çay içerek sohbet 
ettiler, törende hazır bulunan 
işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

s
 

s
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nüfusunun dörtte birinin yaşadığını, 
dünya milli gelirinin üçte birinin, 
dünya ithalatının ise yüzde 47’sinin 
bu bölgede oluşturulduğunu 
vurguladı.

Üçüncü ülkelere Ortak Yatırım 
Zafer Çağlayan, yeni teşvik 

sistemi ile Türkiye’ye çok büyük 
yatırımların geleceğine dikkati 
çekerek, Türkiye ve Hollandalı iş 
adamlarının yapması gerekenin, 
üçüncü ülkelerde beraber iş 
yapmak olduğunu söyledi.

Çağlayan, Fitch’in not 
yükseltmesinin bir çok alanda 
önemli yansımaları olacağını 
dile getirerek, Türkiye’nin 
kredibilitesinin artmış olmasının 
Türkiye’ye çok daha fazla yabancı 
kredinin gelmesini sağlayacağını 
söyledi.

Gelecek olan bu kredinin 
tüketimden ziyade yeni 
yatırımlarda ve KOBİ’lerin 
finansmanında değerlendirileceğini 
ifade eden Çağlayan, Türkiye’ye 
gelecek olan bu yatırım ve kredi 
kaynaklarının bir yandan faizleri 
düşürerek, sanayiciye daha ucuz 
yatırım imkanı sağlarken, bir 
yandan da yeni yatırım teşvik 
sistemini destekleyici önemli bir 
unsur olacağını bildirdi.

Çağlayan, not arttırımının, 
vatandaşa da kredi maliyetlerinin 
düşmesi ve iş hacminin gelişmesi 
gibi yararları olacağını belirtti.

Güneş balçıkla sıvanmaz
Türkiye’nin bu notu zaten 

hakkettiğini kaydeden Çağlayan, 
“Güneş balçıkla sıvanmaz. Türkiye 
bunu zaten hakketmişti. Bu Türkiye 

için yapılan bir lütuf değil” diye 
konuştu.

Bakan Çağlayan, “Not artışıyla 

birlikte doların gerileyeceği 
ve bunun ihracata olumsuz 
yansıyacağı” yorumlarının 
hatırlatılması üzerine de şunları 
ifade etti:

“Her ilacın bir yan 
komplikasyonu olur. Türkiye’ye 
para girişleri ve maliyet düşüşleri 
ister istemez Türk Lirasını biraz 
değerlendirecektir. Türk Lirasının 
değerlenmesinde ihracattan ziyade 
ithalat konusuna önem veriyorum. 
Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi 
maalesef ithalatı körükler. Bu 
da cari açık üzerinde olumsuz 
etki yaratabilir. Bunu söylerken, 
‘bununla karşılaşacağız’ anlamında 
söylemiyorum. İşte burada regülatör 
kuruluşlar devreye girer. Merkez 
Bankası bir regülatör kuruluştur. 
Buradaki dalgalanmaları regüle 
edecek kuruluştur.”
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De Meeuw Group Genel Müdürü Rene Meeuwissen:

“Bu bölgede yüksek ekonomik 
büyüme gerçekleşecek...”
De Meeuw Group Genel 
Müdürü Rene Meeuwissen de 
törende yaptığı konuşmada, 
gelecek yıllarda bu 
bölgede yüksek ekonomik 
büyümenin beklentisine 
uygun olarak Türkiye’ye 
yatırım yapmayı tercih 
ettiklerini söyledi.

Başkent OSB’de kurdukları 
bu fabrikayla geçici ve kalıcı 

konut yapımında uzman olan De 
Meeuw’nin çalışma alanını Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’ya taşıyacaklarını 
söyleyen Genel Müdürü Meeuwissen, 
Türkiye’deki yatırımlarına Ankara’da 
yerleşik ABC Prefabrik’in çoğunluk 
hissesini alarak başladıklarını anlattı. 
Rene Meeuwissen, buna paralel 
ürün kapasitelerini genişletmek için 
Başkent OSB’de 2.5 hektar arazi 
satın aldıklarını, yeni tesisi burada 
kuracaklarını ifade ederek, şöyle 
konuştu:

“De Meeuw ABC Prefabriki 
devralarak, yurt dışı faaliyetlerini iyice 

büyütmek istiyor. Gelecek yıllarda bu 
bölgede yüksek bir ekonomik büyüme 
gerçekleşecektir. Başbakan Rutte’nin 
Hollanda şirketlerinin Türkiye faali-
yetlerine dikkat çekmesi, bu ülkedeki 
olanakların Hollanda’da henüz çok 
az ilgi görmekte olması nedeniyle çok 
faydalı olacaktır. Başbakan Rutte’nin 
Türkiye’deki bu ilk fabrikamızı ziyaret 
etmesi, temel atma törenine katılması 
tabii çok gurur verici. Bu açılış, Türk 
sınırlarının çok daha uzağına kadar 
uzanacak olan yatırımlarımızın 
başlangıcını işaretlemektedir.”



17

Başkent OSB’nin Başkanı 
Şadi Türk’ün Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu Şa-Ra Group, 
Türkiye’nin “En büyük 1000 
İhracatçısı” ile Türkiye’nin 
“500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
arasında yerini aldı.

Şa-Ra Group Türkiye’deki 
“En Büyük 1000 İhracatçı” 
arasında 363’üncü, “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” arasında da 
392’inci sırada yer aldı. 

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk’ün Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu Şa-Ra 

Group, kurulduğu 1985 yılından 
bu yana şirketlerin hayatlarında 
çok kısa sayılabilecek 27 yıllık 
sürede Türkiye’nin “en”leri arasına 
girmeyi başardı. Her geçen yıl 
başarılarına yenilerini ekleyen   
Şa-Ra Group Türkiye’nin “En 
Büyük 1000 İhracatçı”sı ve “500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında 
yerini aldı. 

TİM (Türkiye İhracatçılar 
Meclisi) verilerine göre ihracat 
rekorunun kırıldığı 2011 yılında 
134,6 milyon Dolar ihracat 

gerçekleştirilirken, Şa-Ra Group 
bünyesinde yer alan Şa-Ra Dış 
Ticaret A.Ş. de TİM 2011 yılı 
“Türkiye’nin En Büyük 1000 
İhracatçı Firmaları” arasında 
363’üncü sırada yerini alarak bu 
rekorda pay sahibi oldu.

Şa-Ra Group benzer bir 
başarıyı Türkiye’nin en büyük 
sanayi kuruluşları arasında yer 
alarak da gösterdi. İstanbul Sanayi 
Odası’nın hazırladığı “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2011 
sıralamasına göre Şa-Ra Group 
bünyesinde yer alan Şa-Ra Enerji 
İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 392’inci 
sıraya yükseldi.

27 yılda büyük başarı

Enerji, hırdavat, inşaat ve 
turizm alanında faaliyet gösteren 
firmalardan oluşan Şa-Ra Group 

1985 yılında kuruldu.
Şa-Ra’nın çeyrek yüzyıllık 

tarihi ise başarılarla dolu. Her 
yıl üzerine koyarak büyüyen, 
alanında uluslararası rekabetin 
güçlü aktörlerinden biri haline 
gelen Şa-Ra, faaliyet alanında 
ulusal ve uluslararası planda güçlü 
bir yer edindi.

Yurt içi ve yurt dışında aldığı 
işleri zamanında tamamlaması, 
yüksek kalitesi ve uygun fiyatları 
ile tanınan Şa-Ra, mali ve teknik 
gücü, deneyimli ve vasıflı kadrosu 
ve bunların hepsinin üzerinde 
kurucularının koyduğu ‘En 
Mükemmeli Başarma’ olarak 
özetlenen çalışma prensipleri 
sayesinde  bu başarıları elde 
ediyor.

Şa-Ra Group’un şirketlerinden 
olan Şa-Ra Enerji A.Ş. Ankara 
Sanayi Odası’nın 47’inci yıl 
dönümü vesilesi ile verilen 2009 
yılı İnovasyon Başarı ödülüne 
layık görülürken, diğer taraftan 
Şa-Ra Cıvatanın Adana fabrikası 
“TOFAŞ tedarikçi listesi”ne kabul 
edildi ve böylece Almanya’dan 
sonra Şa-Ra Cıvatanın kalitesi 
“TOFAŞ” tarafından da 
tescillenmiş oldu. 

ŞA-RA Group’un 
büyük başarısı...
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Türk: Ekonominin 
temel taşı KOBİ’ler

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, 
AB-KOBİ Haftası etkinlikleri ve 
KOSGEB’in Başkent OSB’deki 

temsilciliğinin açılışı nedeniyle 
kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. 
Başkent OSB Bölge idari binasında 
gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde 
ilk önce KOSGEB temsilciliğinin açılışı 
yapıldı. Ardından, bilim adamlarının, 

uzmanların ve eğitimcilerin katıldıkları 
“2023’e Doğru AB Vizyonu ve 
KOBİ’ler” paneli gerçekleştirildi.

KOSGEB temsilciliğinin açılışını, 
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Davut Kavranoğlu, 
Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Polat, 
KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan 

ve TÜBİTAK Genel Sekreteri Ogün 
Bahadır kurdeleyi birlikte keserek 
yaptılar. 

Açılış ve panele ilgi çok yoğun oldu. 
Törende ilk konuşmayı yapan Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk, küresel 
ekonominin en önemli büyüme 
motorları olarak değerlendirdiği 
KOBİ’lerin AB’de olduğu gibi Türkiye 

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk: “KOBİ’ler, 
Türkiye’deki ekonomik büyümeye yakıt 
sağlamaktan esneklik yaratmaya, Türkiye 
ve AB arasında köprü kurma hedefinden 
istihdamın desteklenmesine kadar birçok 
alanda çok önemli rol üstleniyor.” 

KOBİ’lerin nitelikli işgücü bulabilmeleri 
için nitelikli işgücü yetiştirmeye yönelik 
mesleki ve teknik eğitim programlarına 
ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden 
Türk, “Bu programlar finansal açıdan 
desteklenmelidir” dedi.
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ekonomisinin de temel taşlarını 
oluşturduklarını söyledi. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu da, Türk 
halkının refah ve kalkınmışlık seviyesi 
açısından en az AB seviyesinde olması 
gerektiğinin altını çizdi. KOSGEB 
Başkanı  Mustafa Kaplan ise, özellikle 
KOBİ uygulamaları üzerinde durarak, 
“Türkiye’nin KOBİ uygulamaları 
anlamında iyi bir yerde olduğunu 
gözlemliyoruz” dedi.

Üç milyon KOBİ 
Başkent OSB katılımcılarının 

yanı sıra sanayi, üniversite ve 
birokrasi dünyasından çok sayıda 
davetlinin hazır bulunduğu törende 
ilk konuşmayı yapan Başkent OSB 
Başkanı Türk, KOBİ’lerin teşvikine 
ilişkin uygulamaların son yıllarda 
yaygınlaşmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon, 
AB’de ise yaklaşık 23 milyon KOBİ 
bulunduğunu söyleyen Türk, “Ticari 
hayatımızın yüzde 90’ından daha 
fazlası gibi muazzam bir çoğunluğu 
KOBİ’lerden oluşmaktadır” dedi. 

Türk, sözlerine şunları ekledi:
“Yenilikçi, uluslararası alanda 

rekabetçi KOBİ’ler, bugün küresel 
ekonominin en büyük büyüme 
motorları olarak değerlendiriliyor. 
Ekonomik kriz sırasında büyük 
şirketler ölçek küçültürken, KOBİ’ler 
istihdam yaratan az sayıda firma 
arasında yer almaya devam etti. 
KOBİ’ler AB’de olduğu gibi Türkiye 
ekonomisinin de temel taşlarını 
oluşturuyor. AB, rekabetçiliğin 
KOBİ’lerden geçtiğinin önemini 

biliyor. Bunun için girişimciliğin 
teşvik edilmesi ve uygun iş ortamının 
sağlanmasının önemine değer veriyor. 

Ekonomik büyümeye yakıt sağlıyor
KOBİ’lerin Türkiye’deki ekonomik 

büyümeye yakıt sağlamaktan esneklik 
yaratmaya, Türkiye ile AB arasında 
köprü kurma hedefinden, istihdamın 
desteklenmesine kadar birçok 
alanda çok önemli rol üstlendiğini 
anlatan Başkent OSB Başkanı Türk, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya Bankası’nın 2009 iş 
yapabilme rahatlığı endeksine 
baktığımızda Türkiye’nin 158 ülke 
içinde 59’uncu sırada yer aldığını 
görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında 
Türkiye’deki iş ortamı İtalya, Çek 
Cumhuriyeti, Yunanistan gibi 
ülkelerin önünde yer alıyor ki AB’ye 
henüz girmemiş ülkemiz için bu 
ciddi bir rakam. KOBİ’lerin ve büyük 
ölçekli girişimcilerin yatırımlarını 
yaparken, çalışanlarının ilişkide 
bulundukları kamu kurumları, destek 
kuruluşları, araştırma kuruluşlarının 
ve üniversitelerin büyük desteğine 
ihtiyaçları vardır. Bunlar birbirinden 

asla kopuk olmaması gereken bir 
bütünün parçalarıdır, hepsi birbirine 
ihtiyacı olan unsurlardır. Fakat 
günlük işlerimize kendimizi o kadar 
çok kaptırıyoruz ki birbirimizin ne 
istediğini ve bağlantı noktalarımızı 
kaçırıyoruz. Nasıl daha fazlasını 
öğrenip, öğretip, üretip daha iyi 
yönetmeyi sağlamaya ihtiyacımızın 
olduğunu bazen unutuyoruz, ama 
bunsuz olamayacağımızın farkına 
vardığımız etkinlikler içinde 
olmamızın gereğine inanıyorum.”

KOBİ’lerin irdelendiğinde mikro 
ölçekli işletmeler, küçük ölçekli 
işletmeler ve orta ölçekli işletmeler 
diye kaba hatlarıyla kategorize 
edilebildiğini söyleyen Türk, 
“Örneğin Başkent OSB’nin içinde 
gördüğünüz fabrikaların önemli bir 
kısmı KOBİ kapsamı içindedir. Aynı 
zamanda OSTİM’deki atölyelerin, 
ATA Sanayi’ndeki atölyelerin de 
tamamı KOBİ kapsamındadır. Böyle 
baktığınızda KOBİ’lerin ekonomide 
ciddi bir alanı kapsadığını, daha net 
algılayabiliyoruz” dedi.

Şadi Türk, Türkiye’deki kamu 
kurum, kuruluş ve mesleki odaların s

 

s
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KOBİ’lerin sorunlarını çözmek için 
çeşitli sübvansiyonlar ve teşvikler 
sağlayarak sürece doğrudan etkide 
bulunduklarını söyledi. Türk, “Bu, 
son yıllarda ülkemizde de hızlanarak 

devam etmektedir. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın, KOSGEB’in, 
Kalkınma Bakanlığı’nın ve diğer ilgili 
kurumların KOBİ’ler üzerindeki 
etkileri artmaktadır, bunlar kaynak 

anlamında KOBİ’lere ulaşmaktadır” 
değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeler anlaşılır olmalı
Türk şöyle konuştu:
“Türkiye’nin 2011-2013 KOBİ 

Stratejisi Eylem Planı’nda da KOBİ’ler 
devlet yardımı ve teşviklerden daha 
iyi yararlanabilmeli, gerekli yasal 
düzenlemeler de bu kesimin anlayacağı 
şekilde yapılmalı ve KOBİ’ler daha 
kapsamlı bilgilendirilmelidir.

Bu inançla KOSGEB temsilciliğini, 
Başkent OSB katılımcılarına daha 
iyi ve hızlı hizmet sunması amacıyla 
bölgemize kazandırmış bulunuyoruz. 
Bunun için sanayicilerimiz adına 
Sayın KOSGEB Başkanımıza, Sayın 
Bakanlığımıza teşekkürlerimi bir 
borç bilirim. Çünkü yakından ilişki, 
birebir ilişki KOBİ’lerin ilerlemesinde 
ve sorunların çözülmesinde çok etkili 
unsurlardan biri diye düşünüyorum.”

Nitelikli eğitime destek
KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
Başkanı Mustafa Kaplan, 
Türkiye’nin KOBİ uygulamaları 
açısından iyi bir yerde bulunduğunu 
söyledi.

Kaplan, Avrupa KOBİ 
Haftası’nın 2008’den beri 
kutlandığını hatırlatarak,  
Türkiye’nin geçen yıl hafta 
kapsamında en çok etkinlik 
düzenleyen ülke olduğunu kaydetti. 

“AB, bu sene ilk defa AB-KOBİ 
Haftası web sayfasında sadece üye 
ülkelerin dilleri olmasına rağmen 
Türkçe’yi de bir seçenek olarak 
koydu” diyen Mustafa Kaplan, 
“Türkiye’nin KOBİ uygulamaları 
anlamında iyi bir yerde olduğunu 
gözlemlediklerini” ifade etti. Kaplan, 
gelecek dönemde bunu resmi olarak 
da ilan etmeyi umduklarını dile 
getirdi.

68 ilde KOSGEB var 
KOBİ’lere verdikleri hizmeti 

yaygınlaştırmak adına hizmet 
merkezlerinin sayısını arttırdıklarını 
anlatan Kaplan, “Bundan iki sene 
önce KOSGEB 33 ilde vardı. Şu 
anda 68 ilde varız. İnşallah 81 ilde de 
var olmayı hedefliyoruz” dedi.

Desteklere erişim konusun-
daki çalışmaları hakkında da bilgi 
veren Kaplan, bürokratik işlemleri 
azaltan ve elektronik uygulamaları 
hayata geçiren bir yönetim anlayışını 
sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.

Kaplan, elektronik ortamdaki 
hizmetleri yaygınlaştırmayı istedik-
lerini belirterek, çağrı merkezlerinin 
de 7 gün 24 saat hizmet verdiğine 
dikkati çekti.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan: 

“Türkiye’nin KOBİ uygulamaları anlamında 
iyi bir yerde olduğunu gözlemliyoruz”
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Kavranoğlu, bugünkü 
problemin, yüksek 
katma değerli ürünlerin 
yaratılamaması 
olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Davut 

Kavranoğlu da KOSGEB Başkent 
OSB temsilciliğinin açılışında  
konuşmasına, Türkiye’nin 2023  
vizyonunu aktararak başladı. 
Kavranoğlu, devlet olarak 
amaçlarının halkın refahını 
ve huzurunu temin etmek ve 
Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş 
ülkeleri arasına katılmasını 
sağlamak olduğunu ifade etti. Bakan 
Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İnsan hakları, refah, kalkınmışlık 
açısından bizim halkımızın olması 
gereken yer neresidir dediğimizde; 
Avrupa Birliği seviyesinde ve onların 
ötesine gitmek olarak görüyoruz.”

En gelişmiş 10 ülke arasına 
girmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Kavranoğlu, bu amaçla çalışmalara 
devam ettiklerini ve 2023 yılında 2 
trilyon Dolarlık bir gayri safi milli 
hasılaya ve buna bağlı olarak kişi 
başına 25 bin Dolar milli gelire 
ulaşmak istediklerini aktardı. Ayrıca 
mevcut sayısı 60 bin olan tam 
zamanlı araştırmacı sayısının 2023 
yılında 300 bine çıkartılmasının 
amaçlandığını ifade eden Davut 
Kavranoğlu, şöyle devam etti:

 “Bu seviyenin neresindeyiz, bu 
seviyeye nasıl ulaşacağız?  500 milyar 
dolar bir ihracat hedefimiz var. 
GSMH 780 milyar dolar civarında, 
kişi başına milli gelirimiz 10 bin 
700 dolar civarında. 30 yıl önce 
cebinde 1 dolar bulunduranın 5 yılla 
yargılandığı yerden buralara geldik. 
Vizyonu kısıtlanmış, darbelerle 
boğuşan ideolojilere saplanmış bir 
ülkeden böyle pırıl pırıl OSB’leri 
olan, ihracat yapan dünyanın her 
tarafına mal alış verişi yapan bir 
ülkeye geldik. Bugün ülkemizde 
yaptığımız ihracatın yüzde 95’i sanayi 
üretimlerinden oluşuyor.”

 Bugünkü problemin yüksek 

katma değerli ürünler yaratmaktaki 
sıkıntıdan kaynaklandığını ifade 
eden Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı, bunu verdiği şu 
örneklerle detaylandırdı: “Bir 
örnek vermek gerekirse bizim ihraç 
ettiğimiz makinelerin kilosu 10 dolar, 
Almanya’nınki 100 dolar civarında. 
Bizim ihraç ettiğimiz makine 60 
bin Euro, İtalyanların orada sattığı 
aynı makine 180 bin Euro, bizim 
sattığımız makine tasarım olarak 
onlardan daha iyi durumda ama 
halen bunu beceremiyoruz.”

 Türkiye ekonomisinin bel 
kemiğini KOBİ’lerin oluşturduğunu 
belirten Kavranoğlu, Türkiye’deki 
şirketlerin yüzde 99’unun 
KOBİ’lerden oluştuğunu, bunların 
inovasyonu, manevra yapması 
ve yeni bir ürüne geçmesinin 
büyük şirketlere göre daha kolay 
olduğunu anlattı. Büyük şirketlerin 
kendilerini yenilemesinin daha zor 
olduğuna dikkat çeken Kavranoğlu, 
KOBİ’leri daha da güçlendirerek 
kendilerine ayrılan fonları daha etkin 
kullanmalarını, bilim ve teknoloji 
konusunda bilinçlenmelerini ve 
üniversitelerle işbirliği yapmaları 
vasıtasıyla dünya çapında daha 
etkin birer şirket haline gelmelerini 
amaçladıklarını aktaran Kavranoğlu, 
ifadelerini şöyle noktaladı: 

“Türkiye’de ihracatı yapan özel 
sektördür. Bize düşen sizin önünüzü 
açmak, sizlere yardımcı ve destek 
olmak. Biz bunu  giderek artan bir 
şekilde yapmaya devam edeceğiz. 
2023 vizyonuyla Türkiye’yi hem 
ekonomik olarak, hem demokratik 
olarak bir bütün halinde dünyanın 
en müreffeh ülkelerinden biri haline 

konusundaki eksikliklerinin 
giderilmesi amacıyla üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesini, teknoloji 
ve bilginin geliştirilmesine yönelik 
araştırma merkezlerinin kurulmasının 
yaygınlaştırılmasını isteyen 
Başkent OSB Başkanı, “KOBİ’ler 
ile ilgili düzenlemelerin yapılması 
aşamasında meslek kuruluşlarının 
katılımlarının sağlanması, bu kesimin 
de görüşlerinin alınması” önerisinde 
bulundu.

Türk, konuyla ilgili görüşlerini 
şöyle ifade etti:

“KOBİ’lerin nitelikli işgücü 
bulma, eğitim sorunları için 
nitelikli işgücü yetiştirme amacı 
taşıyan mesleki ve teknik eğitim 
programlarına ağırlık verilmeli 
ve bu programlar finansal açıdan 
desteklenmelidir. Şu anda Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndaki düzenlemelerle Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Organize Sanayi Bölgeleri ile 
ilgili düzenlemelerinde bu konu, 
öğrenci başına teşviklerle teşvik 
edilmektedir. Bunun, KOBİ’lerin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Davut Kavranoğlu:

“Bugün yaptığımız ihracatın yüzde 
95’i sanayi ürünlerinden oluşuyor”
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ve Organize Sanayi Bölgelerindeki 
yatırımcılarımızın insan kaynağına 
ulaşabilmeleri açısından önemli bir yer 
teşkil ettiğine inanıyoruz.”

Başkent OSB’nin beş hedefi 
Başkent OSB olarak, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Ankara Kalkınma Ajansı ve 
Ankara Sanayi Odası’nın katkılarıyla 
Yenileşim Hizmet Merkezi Projesini 
tamamladıklarını söyleyen Şadi Türk, 
bu projeyle Başkent OSB’nin önemli 
gördüğü beş hedefini şöyle 
sıraladı:

n Birinci hedefimiz 
eğitim, yenileşim, teknoloji 
geliştirmek, bölge 
idare sistemine uygun 
işbirliklerini oluşturmak.

n İkinci hedefimiz 
eğitim ve işgücü 
piyasası arasında bağın 
güçlendirilmesi, piyasanın 
beklenti ve ihtiyaçlarına 
uygun istihdam edilebilir 
işgücünün yetiştirilmesi, 
eğitim işgücünün mesleki, 
kişisel, yönetsel, başka 
bir ifadeyle her konuda 
erkenden geliştirilmesi ve sürekli 
eğitimlerinin sağlanması.

n Üçüncü hedefimiz bölgede 
yenilikçilik fırsatları oluşturmak, 
yenileşim potansiyelini harekete 
geçirmek, paydaşların buluşmalarını 
ve işbirliklerini sağlamak amacıyla 
kurumsal yapılandırmayı sağlamak.

n Dördüncü hedefimiz girişimciliği 
ve AR-GE faaliyetlerini desteklemek, 
bu kapsamda ortaklıklar oluşturmak 
amacıyla teknopark, yenileşim merkezi, 
teknoloji merkezi, teknoloji transfer 
ofisi ve benzeri oluşumlar için gerekli 
işbirliklerini kurmak ve uygulamasını 
sağlamak.

n Beşinci hedefimiz ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 
temsilcilikler,  proje ofisleri ve 
benzerlerinin açılması ve stratejik 
hedeflere uygun destek hizmetlerini 
sağlamak.

Hedefleri sayarken, yapılması 
gereken ile “mutlaka yapılması” 
gerekenin farkına vurgu yapan Başkent 
OSB Başkanı Türk, şunları söyledi:

“Her şeyi biz yapamayabiliriz, ama 
yapılmış olan her çalışmayı kendi 
bölgemizdeki sanayicimize ulaştırmak 
amacıyla işbirliği ortamını oluşturmak 

da ayrıca bir önem taşımaktadır. 
Ülkemizin genel sorunlarından bir 
tanesi aynı konuda çok fazla kuruluşun 
ve kurumun efor sarf etmesi. Biz 
bundan yana değiliz, önemli olan bu 
hedefler doğrultusunda çalışan bu 
kuruluşlara müştereken destek vererek, 
lider kuruluşların altında oluşan 
ofislerle bu destekleri almaktır.“

Yenileşim Projesine destek 
Başkent OSB’nin Yenileşim Merkezi 

Projesinin, bu alanda Türkiye’deki 
ilk projelerden olduğunun, bunun 

mutlaka uygulamaya geçmesi 
gerektiğinin altını çizen Şadi 
Türk, bu projenin amaçlarını 
da şöyle açıkladı:

“Bunun Türkiye 
ekonomisine katkısı 
nedir derseniz? Mevcut 
yatırımcılarımızı ve 
girişimcilerimizi arttırırken 
asıl olan şu anda girişimcilik 
unvanını kazanmış, 
yatırımlarını yapmış 
sanayicilerimizin yaşanabilir 
ve rekabet edilebilir gücünün 
sürekliliğini sağlamak. Bundan 
sonraki yol haritamızda bu 

hedefleri uygulamak vardır. Bununla 
ilgili alt stratejileri belirleme ve 
takvimlendirme çalışmaları bölgemiz 
yönetimi ve çalışanları tarafından 
devam ettiriliyor. Bu konuda bugüne 
kadar söylediğimiz birçok şeyi yavaş 
yavaş hayata geçirmenin zamanının 
geldiğini düşünüyoruz.”  
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Katılımcılar ürünlerini sergiledi
KOSGEB Başkent OSB temsilciliğinin açılışı ve “2023 doğru AB Vizyonu ve KOBİ”ler 
panelinin gerçekleştirildiği etkinlikte bazı katılımcılar da ürünlerini tanıtma fırsatı 
buldular. Konferans salonun hemen önünde bulunan  fuayede ürün sergisini konuklar 
inceledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Davut Kavranoğlu da Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk ile birlikte sergileri tek tek inceleyerek, oradaki yetkililerden bilgi aldı.

Sergiye katılan firmalar:
l Ertem Basım Yayın  Dağ.San.ve Tic. Ltd. Şti.
l İMTES imalat. Tekn. San.ve Tic. Ltd. Şti.
l NURİŞ Prefabrik Yapı İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.
l ANIL Kağıtçılık Ambalaj İnşaat Turz.San. ve Tic. A.Ş
l TEMSAN Kompresör San.ve Tic.Ltd. Şti.
l EB Rebosıo Elektrik Makina İmalat San.ve Tic.Ltd.Şti.
l Merih Asansör San.ve Tic. A.Ş
l DE MEEUW Turkey Prefabrik Sistemler İnş.San ve Tic.Ltd.Şti.
l Çelmaksan En.Mak.Kim.Elk.İnş.Tur.Taş. Gıda Tar.İç ve Dış Tic.A.Ş
l Cematek Müh.Mak.İnş.İml. San.ve Tic.Ltd. Şti.
l Damla Led Alt. Ayd. Sist.Elektronik ve Led Tekn.Pejz.İnş.San.ve Tic. Ltd 
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
KOSGEB temsilciliği açılışı ve 
Avrupa KOBİ haftası dolaysıyla 

düzenlenen “2023’e doğru AB vizyonu 
ve KOBİ’ler” temalı etkinlik, sanayi ve 
üniversite dünyasından birçok kişiyi 
bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında 
düzenlenen seminerlerde konunun 
uzmanları “2023’e doğru AB vizyonu 
ve KOBİ’ler”i tartıştı. 

GÜN BOYU SÜRDÜ
15 Kasım 2012 tarihinde yapılan 

ve gün boyu süren etkinliklerde 
çeşitli bakanlıklardan, KOSGEB’den, 
üniversitelerden ve sanayi dünyasından 
birçok isim kendi alanıyla ilgili 
katılımcılara bilgi verdi. Etkinlik 
kapsamında ilk oturum ”AB Uyum 
Sürecinde KOBİ’ler” temasıyla 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Tüysüz’ün Başkanlığında, ikinci 
oturum “Ulusal Destekler, İşbirlikleri, 

Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları” 
temasıyla ODTÜ Rektör Yardımcısı 
ve ODTÜ Teknokent Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Volkan Atalay 
Başkanlığında gerçekleşti. 

KOBİ’LERİN YÜKSELİŞİ
AB Bakanlığı Sosyal, Bölgesel 

ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı, 
AB İşleri Uzman Yardımcısı 

Aydan Ekici, “AB’de 
KOBİ Politikaları” 
sunumunda, 1973 petrol 
krizi sonrası KOBİ’lerin 
yükseliş sürecini anlattı. 
Büyük firmaların krizin 
ardından önemli pazar 
kayıplarına uğradığını 

söyleyen Ekici, “KOBİ’ler 1970’lerin 
sonuna doğru Sanayi bölgeleri ve 
iş kümelerinde üretim ve ihracat 
kapasitelerini arttırarak ayakta kalmayı 
başardılar” dedi.

7 YILDA 7 MİLYAR AVURO
Türkiye’nin AB sürecinde atılan 

adımları anlatan AB Bakanlığı, 
Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi 
Politikalar Başkanlığı AB İşleri 
Uzman Yardımcısı Umut Azak, 
“KOBİ’ler ve Birlik Programları” 

konusunda sunum 
yaptı. Hayat boyu 
Öğrenme Programı 
ile yedi yıl için 
toplam 7 Milyar Euro 
ayrıldığını söyleyen 
Azak, bu programla 
daha çok ve iyi iş 

olanağı yaratmak, sosyal bütünlüğü 
geliştirmek, birlik içindeki eğitim ve 
öğretim sistemleri arasında karşılıklı 
değişim, işbirliği ve hareketliliği 
güçlendirmenin amaçlandığını 
söyledi. 

Başkent OSB’de  
“AB Vizyonu ve 
KOBİ”ler tartışıldı
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CIP-EIP NEDİR?
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB 

Uzmanı Derya 
Kekeç, AB Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik 
Programı (CIP) ve 
Girişimcilik ve Yenilik 
Programları (EIP) 
hakkında bilgi verdi. 
Kekeç, sunumunda 

katılımcılara AB Rekabet Edebilirlik ve 
Yenilik Programı (CIP), Girişimcilik 
ve Yenilik Programlarının (EIP) 
amaçları ve vizyonları hakkında detaylı 
açıklamalar yaptı. 

EL ELE BÜYÜMEK
“KOBİ’ler ile el ele büyümek” 

adlı sunumu yapan Kredi Garanti 
Fonu Ostim Şube Müdürü Ahmet 
Taner Çetiner, Kredi 
Garanti fonundan 
yararlanmak için 
KOBİ ve KOBİ 
sayılan vasıflara sahip 
esnaf ve sanatkar, 
tarımsal işletme, 
çiftçi ve serbest 
meslek mensubu olmak gerektiğini 
söyledi. KOBİ fonundan yararlanmak 
için gereken kefalet üst limit sınırı 
hakkında bilgi veren Çetiner, daha 
sonra “mikro KOBİ’lere mikro 
krediler“ projesi hakkında bilgi verdi.  

“KOBİ’LER BÜYÜK OYUNCU OLACAK”
TÜBİTAK AB 7’inci Çerçeve 

Programı Ulusal İrtibat Noktası 
hakkında katılımcılara 
bilgi veren Betül Macit, 
AB 7’inci Çerçeve 
Programı’nı temel 
hatlarıyla dinleyicilere 
anlattı. 7’inci Çerçeve 
Programı’na, KOBİ’ler, 
büyük firmalar ve 

üniversitelerin başvurabileceğini 
söyleyen Macit, “Bu Program 

sayesinde KOBİ’ler uzun vadede kendi 
alanlarında büyük oyunculardan biri 
olma fırsatı yakalayacak” diye konuştu. 

ULUSLARARASI REKABET
Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel 

Müdürlüğü Daire Başkanı Emrah 
Sazak, KOBİ’lere Yönelik İhracatta 
Devlet Yardımı Uygulamaları 
hakkında yaptığı 
sunumda, uluslararası 
rekabetçiliğin 
geliştirilmesinin 
desteklenmesi 
gerektiğini söyledi. 
Sazak, Rekabetçiliğin 
geliştirilmesinin 
desteklenmesi konusunda, işbirliği 
kuruluşu koordinasyonunda 
firmalarımızın ortak sorun, ortak fırsat, 
ortak vizyon anlayışı içerisinde, plan 
ve program yaparak ihracat stratejileri 
geliştirmelerinin özendirilmesinin 
amaçlandığını söyledi. 

AR-GE GÜNÜMÜZDE ÖNEMLİ
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik 

Destek Programları Başkanı Fatih 
B. Yülek, “Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri” 
sunumunda 
TUBİTAK’ın temel 
görevlerini anlattı. 
Günümüzde AR-GE 
çalışmalarının çok 
önemli olduğunu 
söyleyen Yülek, 
“Beton, çimento, 
demir-çelik ve alüminyum gibi ham 
maddelerin birim kilogram fiyatları 
maksimum sent’ler mertebelerinde 
iken, bilgi ile birlikte bu maddelerin 
Otomobil, Uçak, Helikopter, Uydu 
ve mikroçiplerde kullanılması ile 
kilogram fiyatları milyon dolar 
mertebelerine çıkabilmektedir” dedi.

“REKABET GÜCÜNÜ 
ARTTIRMAK İSTİYORUZ”
Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı (TTGV) Proje Yöneticisi 
Hakan Özdemir, sunumunda TTGV 
hakkında bilgi 
verdi. TTGV’nin 
amaç ve projelerini 
anlatan Özdemir, 
“Ülkemizde teknolojik 
inovasyon faaliyetlerini 
destekleyerek 
üreticilerimizin 
uluslararası pazarlardaki rekabet 
gücünü arttırmak istiyoruz” dedi. 
Ulusal inovasyon sistemimizin 
kurulmasında ve geliştirilmesinde 
etkin rollerini sürdürmek istediklerini 
ifade eden Özdemir, kendi alanlarında 
uluslararası platformlarda örnek alınan 
önemli oyunculardan biri olmak 
istediklerini kaydetti. 

SEKTÖREL KIYASLAMA
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Verimlilik Genel 
Müdürlüğü, Sanayi 
ve Teknoloji Uzmanı 
İhsan Göçen, Sektörel 
Kıyaslama Sistemlerini 
anlattığı sunumunda, 
katılımcılara Yönetim 
Danışmanlığı Sektörü 
Sorunları hakkında 
bilgi verdi. Sektörel Kıyaslama Sistemi 
hakkında dinleyicilerin sorularına 
da  yanıt veren Göçen, “İşletmelerden 
elde edilecek verilere uygulanacak 
analiz sonucu elde edilen bilgilerle, en 
iyi performans gösteren işletmeden 
başlayarak teknik etkinlik puanına 
göre sıralanacaktır.” diye konuştu.

ANKARA’DA 5 TEKNOKENT VAR
ODTÜ 

TEKNOKENT Genel 
Müdürü Mustafa İhsan 
Kızıltaş, katılımcılara 
AR-GE, İnovasyon 
ve Teknokentler 
hakkında sunum 
yaptı. Türkiye’deki 
teknoparklar hakkında kısa bilgiler 
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veren Kızıltaş, “Türkiye’de 45 
Teknopark var. Bunlar arasında 
faaliyette olan 32 parktan 5’i Ankara’da 
yer alıyor” dedi. ODTÜ Teknokent’in 
alanında öncü bir yer olduğunu ifade 
eden Kızıltaş, Teknokent’teki öncelikli 
sektörlerinin Bilişim, Telekom, 
Elektronik, Savunma Sanayi, Sağlık 
Teknolojileri (Biyoteknoloji-Medikal 
teknolojiler), İleri Malzeme ve tasarım 
olduğunu söyledi. 

BAŞARININ ANAHTARI: 
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Bilkent Üniversitesi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Koordinatörü 
Yeşim Erdoğan, 
Üniversite-
Sanayi İşbirliğinin 
rekabette başarının 
anahtarı olduğunu 
söyledi. Erdoğan, 
“Üniversitenin bilgi 
birikimi ile sanayinin 

deneyimlerinin birleşmesinden 
oluşacak sinerjiyle Üniversitelerde 
bulunan araştırma potansiyelinin 
sanayinin gelişiminde kullanılabilmesi 
için işbirliğinin geliştirilmesi ülkemizin 
teknolojik ve endüstriyel gelişimi için 
bir zorunluluktur” diye konuştu. 

2023’TE İLK 10’A
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Genel 
Müdürlüğü Daire 
Başkanı Recep 
Uzungil, AR-GE ve 
Yenilik Destekleri’ni 
anlattığı sunumunda, 
Ülkemizin 2023 

Yılındaki Hedefi’ni açıkladı. 2023’te 

Gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına 
girmek istediklerini söyleyen Uzungil, 
belirledikleri hedefleri “2023 yılında 
500 Milyar Dolar İhracat yapmak, 
Türkiye’de GSYİH içinde AR-GE’ye 
ayrılan payın yüzde 3’e çıkarılması 
ve bu payın en az yüzde 2 veya 
yüzde 3‘ünün özel sektör tarafından 
karşılanması” olarak ifade etti. 

“DESTEK İÇİN VARIZ”
Türkiye’deki KOBİ tanımını 

yaparak sunumuna başlayan KOSGEB 
Daire Başkanı Tayfun Öner, KOBİ’leri  
“250’den az çalışan 
istihdam eden, yıllık 
bilanço veya net satış 
hasılatı 25 milyon 
TL’yi geçmeyen 
işletmeler” olarak 
tarif etti. KOSGEB’in 
kuruluş amacını 
anlatan Öner, “Sanayi, madencilik, 
imalat, enerji, hizmet ve ticaret, inşaat, 

ulaştırma, turizm, bilgi ve iletişim, 
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, 
idari ve destek hizmet faaliyetlerine 
destek olmak için varız” diye konuştu. 

TÜRKİYE ADAY
KOSGEB, Enterprise Europe 

Network, Proje Sorumlusu Uğurtan 
Sümer, “Avrupa İşletmeler Ağı 
ve KOBİ’lere 
Sunulan Hizmetler” 
sunumunda 
Girişimcilik ve Yenilik 
Programı, Akıllı Enerji 
Programı, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri 
hakkında bilgi verdi. 
Avrupa İşletmeler Ağına üye 48 ülke 
olduğunu ifade eden Sümer, EU 27 
Ülkeleri arasında Almanya, İngiltere, 
Fransa, İspanya, Hollanda’nın 
olduğunu Türkiye’nin ise aday   
ülkeler arasında yer aldığını 
söyledi.

Konuşmacılara 
teşekkür belgesi
Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, etkinliğin 
ardından panelistlere 
birer  “Teşekkür 
Belgesi” verdi.
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n Yeni TTK ile işyeri devirlerinde işçinin rızası zorunlu hale 
mi geldi?

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) kapsamında 
birleşme, bölünme, tür değiştirme işlemlerinden biriyle 
gerçekleşen işyeri devirlerinde işçileri etkileyen ve farklılaştıran 
düzenleme de yürürlüğe girmiştir. Konunun önemli hale 
gelmesinin ve dikkat çekmesinin nedeni yeni TTK’nın getirdiği 
düzenlemenin işyeri devirlerinin iş sözleşmelerine etkisini 
düzenleyen İş Kanunu’nun 6. maddesi ile çelişmesinden 
kaynaklanmaktadır. Yeni TTK ile 1 Temmuz 2012’den itibaren 
işyeri devirlerinin işçiler bakımından sonuçlarını ele alan iki 
farklı hüküm aynı anda yürürlüktedir. Aynı konuyu düzenleyen 
değişik hukuk normları arasında farklılıklar bulunması halinde 
uygulanacak hüküm sorunu karşımıza çıkarmaktadır. Böylesi 
bir sorun benzerlerinde olduğu gibi farklı hukuki görüşlerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

n İşçilerin birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye itiraz 
hakkı var mı?

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden önce işyeri devirlerinin 
iş sözleşmelerine etkisini düzenleyen temel hüküm 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 6. maddesinde yer almaktaydı. Söz 
konusu düzenlemeye göre;

İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir 
işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, 
devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde 
mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları 
ile birlikte devralana geçer.... Devreden ve devralan 
işveren iş sözleşmesini sırf işyeri veya işyerinin bir 
bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir 
işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.”

Yukarıdaki hükme rağmen yeni TTK’nın 178. 
maddesinde birleşme, bölünme ve tür değiştirme 
işlemlerinin her üçünde de uygulanacak “İş 
İlişkilerinin Geçmesi” başlıklı düzenlemeye göre;

“Öişçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi 
itiraz etmediği taktirde, devir gününe kadar bu 
sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla 
devralana geçer. İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni 
işten çıkarma süresinin sonunda sona erer, devralan ve işçi o 
tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür...”

İki hüküm beraber değerlendirildiğinde Yeni TTK 178 ile 
İş Kanunu’nun 6. Maddesi arasındaki temel çelişki açık bir 
şekilde karşımıza çıkmaktadır. İş Kanunu’nun 6. maddesi 
işyeri devirlerinde iş sözleşmelerinin de otomatik olarak 
devredilmesinde işçiye devre itiraz hakkı tanımamışken; yeni 
TTK 178. maddesi ile ancak işçi itiraz etmediği takdirde iş 
sözleşmelerinin devralana geçeceği öngörülmektedir. Bununla 
birlikte işyeri devirleri İş Kanunu’nun 6. maddesiyle gerek 
işveren gerek işçi bakımından iş sözleşmesinin feshedilmesine 
haklı dayanak olmayacağı kabul edilmiş iken, yeni TTK 178’de 
işçinin itirazı ile iş sözleşmesinin ihbar süresinin sonunda 
fesholacağına ilişkin tümüyle zıt bir düzenleme getirilmiştir.

Görüldüğü üzere İş Kanunu madde 6 ile yeni TTK madde 
178 arasında açık bir çelişki bulunmaktadır. Aynı konuya 
ilişkin birbiriyle çelişen iki farklı hukuk kuralı olması halinde 
öncelik hangisinden yana olacaktır? Bu soruya sağlıklı bir 
cevap verebilmek için öncelikle çelişen hükümlerin normlar 
hiyerarşisinde nerede konumlandığına bakmak gerekir. 
Örneğin bir kanun ile bir yönetmelik birbiri ile çelişiyorsa, 
uygulanması gereken hüküm üst norm konumunda olan 
kanundur. Ancak incelememize konu yasalarda çelişen 
her iki hüküm de kanun hükmü olduğu için, bu ölçüt bizi 
sonuca götürememektedir. İkinci kriter olan yeni kanun-eski 
kanun ayrımına göre yeni TTK daha sonra kabul edilen ve 

yürürlüğe giren kanun konumunda olduğu için daha öncelikli 
konumdadır. Genel kanun-özel kanun ayrımı çerçevesinden 
baktığımızda her ne kadar İş Kanunu iş ilişkilerini düzenleyen 
özel kanun niteliğinde olsa da birleşme, bölünme ve tür 
değiştirme işlemleri aslen ticaret hukukunun konusudur ve bu 
işlem yapılırken uygulanacak kuralları düzenleyen yeni TTK, 
İş Kanunu’na göre özel kanun konumundadır. Son olarak iş 
hukukunun temel prensiplerinden biri olan işçi lehine olan 
hükmün uygulanması ilkesinden bakıldığında Yeni TTK 178’in 
işçi lehine bir düzenleme olması nedeniyle İş Kanunu 6’ya göre 
üstün norm konumundadır.

Yukarıda sıralanan kriterlere ek olarak, çelişen iki farklı 
kanun hükmü karşısında yasa koyucunun asıl iradesini 
bilmek de önemlidir ve karar vermeden önce dikkate alınması 
gereken hususlardan biridir. Yasa koyucunun gerçek iradesi 
ise en doğru ve net şekilde madde gerekçesinden anlaşılabilir. 
Yeni TTK madde 178’in madde gerekçesini incelediğimizde 
hükmün İş Kanunu madde 6 ile çelişkisi nedeniyle yasama 
faaliyeti sırasında alt komisyon tarafından en fazla tartışılan 
düzenlemelerden biri olduğu anlaşılmaktadır. Bu özelliği 
nedeniyle alt komisyon müzakerelerinden çıkan sonuç madde 
gerekçesine de aynen aktarılmıştır. Alt Komisyon raporuna 

göre; Yeni TTK’nın 178. maddesi, İş Kanunu’nun 
6. maddesine nazaran özel bir hükümdür. 
Bununla birlikte işçiye itiraz hakkı tanıması ile İş 
Kanunu’nun 6. maddesine nazaran daha iyidir ve 
amaca uygundur. Bu nedenlerle 178. maddenin 
İş Kanunu’nun 6. maddesi karşısında özel hüküm 
olarak korunması, İş Kanunu’nun 6. maddesinden 
178. maddede ile düzenlenmeyen konuların 
doldurulmasında istifade edileceği madde 
gerekçesinde net bir şekilde belirtilmiştir.

Alt komisyon raporu doğrultusunda yasa 
koyucunun iki kanun hükmü arasındaki çelişkiyi 
bilerek yeni TTK madde 178’i kabul ettiği 
anlaşılmaktadır. Yasa koyucuya göre yeni TTK’nın 
178. maddesinin işçi lehine olması, amaca daha 
uygun ve toplumsal yönü daha güçlü bir düzenleme 

olması noktasından hareketle İş Kanunu’nun 6. maddesi 
karşısında özel bir düzenleme niteliğine sahiptir ve öncelikli 
uygulanmalıdır. İş Kanunu’nun 6. maddesi boşlukların 
doldurulmasında ve aynı zamanda TTK 178. maddesi ile 
çelişmediği noktalarda uygulanma olanağı bulacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında artık 1 Temmuz 
2012’den sonra gerçekleştirilecek birleşme, bölünme 
ve tür değiştirme işlemlerinde 
yapılacaklar listesine yeni bir 
madde daha eklenmesi 
zorunlu hale gelmiştir. 
Artık söz konusu 
hukuksal işlemleri 
gerçekleştirirken 
izlenecek yol 
haritasının 
basamaklarından 
biri de mevcut iş 
sözleşmelerinin devri 
için işçinin rızasının 
alınması olacaktır.

n Her birleşme, 
bölünme ve tür 
değiştirme yapan 
şirket bu rızayı almak 
zorunda mı?

Vergi Portalı

cagil.sahin@tr.pwc.com

Çağıl Şahin
SÜNBÜL
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Esas itibariyle bölünme işlemlerini düzenleyen maddeler 
arasında yer alan 178. madde, birleşme işlemlerine ilişkin 158. 
maddesi ile tür değiştirme işlemlerine ilişkin 190. maddesinin 
atıfları sonucu birleşme ve bölünme işlemlerinde de 
uygulanacaktır.

n Peki, birleşme ve bölünmeye katılan tüm şirketlerin bu 
rızayı almaları zorunlu mudur?

Birleşme ve bölünmelerde işleme devrolunan şirket 
konumunda katılan şirketlerin işçilerinden rıza alınması artık 
bir zorunluluktur. Ancak her ne kadar madde metinlerinde 
açık bir düzenleme yer almasa da bölünme ve birleşme 
işleminde devralan şirketlerin işçilerinden rıza alınmasına 
gerek bulunmamaktadır. Zira söz konusu işlemler sonucunda 
devralan şirketin işçilerinin iş sözleşmelerinin devri gibi bir 
sonuç doğmamaktadır.

Aynı soruyu tür değiştirme işleminde değerlendirdiğimizde 
ise burada işverenin şirket tipi ve unvanı hukuksal bir 
işlemle değişmektedir. Bu nedenle tür değiştirmede aslında 
değişmekte olan sadece işverenin hukuki şeklidir. Bu husus 
TTK’nın 180. maddesinde açıkça “bir şirket hukuki şeklini 
değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır” 
şeklinde ifade edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında tür değiştirme 
işleminde 178.maddeyi uygulayarak işçilerin rızasını almak 
prensipte tür değiştirmenin hukuksal temeli ile çelişmektedir. 
Ancak ne yazık ki 158.maddenin açık göndermesiyle tür 
değiştiren şirketin işçilerinin de rızasının alınması kanunun 
mevcut haliyle zorunlu bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır.

n İşçilerin rızalarının alınmasının muhtemel hukuki 
sonuçları neler olacaktır?

Bugüne kadar hiçbir bölünme, birleşme veya tür 
değiştirmede uygulanmayan ve karşımıza yeni TTK’nın 
getirdiği yeniliklerden bir tanesi olarak çıkan işçilerin rızasının 
alınmasının ne gibi hukuki sonuçları olacaktır?

İş Kanunu’nun 6. maddesi işyeri devri sırasında iş 
sözleşmelerinin devrini işçilerin rızalarının aranmadığı 
otomatik devir olarak kabul ettiği ve hatta fesih için haklı 
neden olarak saymadığı için işçilerin tek imkanı devirden sonra 
yeni işveren ile çalışmak istemiyorlarsa ihbar sürelerine uyarak 
istifa etmeleriydi. İstifa ile iş sözleşmesinin sona ermesinde 
ise kıdem tazminatı ödemesi söz konusu olmadığı için işçi 
aleyhine bir durum ortaya çıkmaktaydı.

Oysa yeni düzenleme ile şayet işyeri 
devri birleşme, bölünme 
veya tür değiştirme ile 
gerçekleşiyorsa artık iş 
sözleşmelerinin otomatik 
olarak devri söz konusu 
olmayacaktır. İşçinin 
rızası olmaması halinde 
ihbar süresi sonunda 
iş sözleşmesi sona 
erecek ve bu sona erme 
işçinin istifası niteliğinde 
olmadığı için işçinin 

kıdem tazminatına hak 
kazanması gündeme 
gelecektir. Bu durum 
her ne kadar kıdem 
tazminatının 
ödenmesi şartlarını 
düzenleyen 1475 
sayılı İş Kanunu’nun 
14. maddesinde 
sayılan haller 
arasında yer almasa 
ve yeni TTK 178 
maddesi devre itiraz 

eden işçinin iş sözleşmesinin sonuçlarını belirtmemiş olsa 
da yasa koyucunun işçiyi korumak ve işçiye daha fazla hak 
sağlamak olan iradesine uygun olacak davranış şekli devri 
kabul etmeyen işçilere kıdem tazminatlarını ödemek olmalıdır. 
Aksi durumda zaten işçi her zaman ihbar süresine uyarak istifa 
edebiliyordu ve bu durumda yeni TTK 178. maddesi ile getirilen 
ve işçilere verilen yeni bir hak olan devre itiraz hakkının 
hukuki sonuç bakımından bir etkisi veya işçilere artı bir getirisi 
olmayacaktı.

Öte yandan işe iade davalarının açılması ile ilgili 
olarak ise devir sonucunda iş sözleşmesinin geçmesine rıza 
göstermeyerek irade beyanından bulunan ve dolayısıyla iş 
sözleşmesini fesheden taraf işçi olduğu için işe iade davası 
açılmasının olanağı kalmamaktadır.

n İşveren ne kadar süre önce bildirim yapmak zorunda?
Yeni TTK 178. maddesi birleşme, bölünme ve tür 

değiştirmede işçilerin rızasının alınmasını öngörmekle beraber 
bunun nasıl bir prosedür ile gerçekleştirilmesi gerektiği, işçilere 
bildirimin ne şekilde yapılacağı, rıza için ne kadar bir süre 
verilmesi gerektiği, susmanın zımni kabul olup olmayacağı gibi 
hususları ele almamaktadır. Yeni TTK madde 178’e dayanak 
olan kaynak İsviçre Kanunu da bildirimin ne kadar süre önce 
ve ne surette yapılacağı hususunda bir düzenlemeye yer 
vermemektedir. Ancak aynı konuyu benzer şekilde ele alan 
Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 613a maddesinde işverenin 
devir ve sonuçlarını içeren yazılı bildirim yapmasını ve söz 
konusu bildirimin işçiye tebliğinden sonra bir ay içinde işçinin 
devre itiraz edebileceği öngörülmektedir.

Yeni TTK 178. maddesindeki bu eksik düzenleme özellikle 
ilk zamanlarda uygulamada zorluklara neden olacaktır. Söz 
konusu boşlukların işçi işveren ilişkilerini düzenleyen temel 
kanun niteliğinde olan İş Kanunu ile doldurulması yoluna 
gidilebilir. İş Kanunu’nun 22. maddesinde düzenlenen çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik halinde izlenmesi gereken 
prosedür, TTK 178. maddesine de sadece bildirim usulü 
bakımından kıyasen uygulanabilir. Zira birleşme, bölünme 
veya tür değiştirme ile işçi işveren ilişkisinin karşı tarafını 
hukuken de olsa değiştirmektedir ve söz konusu değişiklik 
çalışma koşullarında esaslı bir değişikliğe girer. Bu açıdan 
bakıldığında birleşme, bölünme veya tür değiştirme öncesinde 
İş Kanunu’nun 22. maddesine göre bildirim işçiye yazılı olarak 
yapılarak ve işçinin 6 gün içinde yazılı olarak kabul etmemesi 
beklenebilir.

Ancak belirttiğimiz gibi düzenlemedeki eksiklikler 
uygulamanın gelişmesi ve daha çok da konuyla ilgili doktrin 
görüşleri ve yargı kararları ortaya çıktıkça şekillenecektir. Bu 
itibarla boşlukların doldurulmasında özellikle işçiye verilecek 
süre bakımından İş Kanunu’nun 22.maddesinin yeterli olup 
olmayacağı yoksa daha uzun bir bekleme süresi mi olması 
gerektiği zaman içerisinde netleşecektir.

Sonuç olarak TTK 178. maddesi ile işçiyi koruyan ve işçi 
lehine bazı yönleri ile İş Kanunu’nun 6.maddesi ile çelişen 
düzenleme getirilmiştir. 1 Temmuz 2012 itibariyle birleşme, tür 
değiştirme ve bölünmelerde işçinin de söz sahibi olduğu bir 
yapı öngörülmüştür. Ancak özellikle madde metni içerisinde 
izlenecek prosedüre ilişkin düzenleme eksikliği, iş sözleşmesinin 
feshinde devre itiraz ederek iradesini ortaya koyan taraf işçi 
olmasına rağmen kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği 
hususlarında boşluklar bulunmaktadır.

Not: Yeni TTK 178. Maddesi işçinin rızasının yanı sıra devreden 
ve devralan işverenlerin müteselsil sorumluluğuna, sorumluluğun 
süresine ve alacakların teminat altına alınmasına ilişkin İş 
Kanunu’nun 6. maddesinden farklı düzenlemeler de getirmektedir. 
Ancak söz konusu hususlar başka bir değerlendirmenin konusu 
olma özelliğindedir ve bu yazıda ele alınmamıştır.  
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Başkent  OSB Katılımcısı ABC 
Ön Üretimli Modüler ve Çelik 
Yapı Sistemleri İnş. San ve 
Tic. A.Ş, Hollanda De Meeuw 
firması ile kurduğu ortaklık 
sonucu büyük bir 
tesise imza atıyor.

Ankara –Temelli bölgesinde 
çok mütevazi bir tesis kurarak 
üretime başlayan ABC 

Prefabrik hedefini büyüttü. Hollanda 
De Meeuw firması ile kurduğu 
ortaklık sonucu, 5 milyon EURO’luk 
bir yatırımla, 10.000 m2 kapalı alan 
olmak üzere 26.000 m2 arazi üzerinde 
ülkemizde alanında büyük ve modern 
bir tesise imza atıyor. 

ABC Yönetim Kurulu Üyesi Ergun  
Gök ile ABC’yi, gelecekteki hedefleri, 
neden Başkent OSB’yi tercih ettiklerini 
konuştuk. 

n İlk fabrikanızın temelini 
ne zaman attınız, ne zaman 
tamamladınız?

İlk fabrikamız  Ankara-Temelli 
bölgesinde kiralama yolu ile üretim 
yaptığımız bir tesisti. Bu tesis yeterli 
olmasa da büyük işlere imza attığımız 
bir tesistir.

n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

 Şu anda üretim halinde olan 
mevcut fabrikamız yaklaşık 3.750 
m2 kapalı alana sahip bulunuyor. 
Ancak daha sonra da anlatacağım gibi, 
Hollandalı ortaklarımızla birlikte  daha 
büyük yatırımlar için adım attık.

n O yeni yatırım konusunu daha 
sonra değerlendirelim, şu üretimde 
olan fabrikanızın faaliyet alanı nedir, 
ne üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

Ön Üretimli Şantiye Kamp tesisleri 
yapıyoruz. Ofisler, konteyner imalatını 
gerçekleştiriyoruz. Geniş açıklıklı 
çelik yapılar üretiyoruz. Yurt dışında 
(Pakistan ve Afganistanda) bomba ve 
tüfek mermisine dayanıklı çok özellikli 
ve  know- how gerektiren binalar 
üretiyoruz. 

n Tam kapasiteyle çalışır 
durumda mısınız? Kaç kişiye 
istihdam olanağı sağlıyorsunuz?

Mevcut fabrikamızda şu anda tam 
kapasiteyle çalışıyoruz. Fabrikamızda 
47 kişi istihdam ediyoruz.

n İhracat yapıyor musunuz?
Bir çok ülkeye ihracat yapıyoruz. 

Bunların başında Kuzey Afrika, Rusya, 
Orta doğu ve Türki Cumhuriyetleri 
gelmektedir.

nBaşkent OSB’yi neden tercih 
ettiniz? Başkent OSB’ye yatırım 
yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz 
olacak mı?

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nin çabuk gelişmesi, düzenli 
altyapısı, alternatifli ulaşım olanakları 
ve bu arterlere yakın olması, kısa 
bir süre içerisinde Sincan Etimesgut 
bölgesine Karayolu ile bağlanması 
gibi önemli avantajları var. Yönetimin 
yakın anlayışı ve destekleri de tercih 
sebeplerimizin başında gelmektedir.

Başkent OSB’de
yeni bir tesis
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n Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Başkent OSB’deki yeni bir 
yatırım için 2012 nisan ayında 
arsa aldık. Hollanda merkezli De 
Meeuw firması ile Ankara Merkezli 
ABC Ön üretimli modüler ve 
Çelik Yapı Sistemleri İnş. San. 
Tic. A.Ş. adı altında kurduğumuz 
ortaklıkla yapacağımız fabrikanın 
projelendirilmesi ve fizibilite 
çalışmaları tamamlandı. 

6 Kasım 2012 tarihinde 
Hollanda Başbakanı Sayın Mark 
Rutte ve Sayın Bakanımız Zafer 
Çağlayanın katılımları ile fabrika 
temelini attık.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki bu fabrikamız ilk 
etapta10.000m2 kapalı alan olmak 
üzere 26.000 m2 arsa üzerinde 
kurulacaktır. 5 Milyon Euroluk bir 
yatırım ile fabrika binasıyla, üretim 
teknolojileriyle çok modern bir 
fabrika planladık. Fabrikanın en 
geç Temmuz 2013 başında faaliyete 
geçmesini planlıyoruz.

Bu fabrikada ilk etapta 

Türkiye’nin acil ihtiyacı olan kalıcı, 
depreme dayanıklı hastane ve okul 
yapılarındaki know-how ile Kuzey 
Afrika, Rusya ve Ortadoğu’da 
güçlü bir pazar payı elde etmeyi 
amaçlıyoruz.

Yeni fabrikanın 
tamamlanmasıyla Group içerisinde 
yer alan üretimin bir kısmı buraya 
kaydırılarak yaklaşık 175 kişiye 
istihdam sağlanacaktır.
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“Dünden bugüne, bugünden yarına, sevgi, saygı ve güven taşıyoruz” 
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