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O rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Ege Bölge Toplantısı, Torbalı 
OSB’nin ev sahipliğinde Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan EBSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, organize 
sanayi bölgelerinin her türlü denetime açık 
konumlarıyla, kayıtlı ekonomiye katkıları, üretim 
için gerekli ve destekleyici alt yapılarıyla öncelik-
lendirilmesi gerektiğini savundu. 

Yeni dünya düzeninde üretimi yeniden 
şekillendirecek ana başlıkları; Sanayi 4.0 ile akıllı 
üretim, akıllı fabrika, yenilenebilir enerji kaynak-
ları, organik tarım, sağlık sektörü ile yeni nesil 
OSB’ler ve şehirler olarak sıralayan Yorgancılar, 
“Bundan sonraki süreçte ‘Akıllı Endüstriyel Park-
lar’ olarak da adlandırılan yeni nesil OSB’ler ile 
dünyanın ilerlediği bu yöne doğru rotamızı 
çevirmek zorundayız” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, 
Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğ Taslağı’na göre, organize sanayi 
bölgelerinin indirimli elektrik enerjisi almasını 
sağlayan sanayi tarifesinin kaldırılarak yüksek 
ve düşük tüketimli iki ayrı tarifeye geçileceğini 
hatırlatırken, bunun da maliyetleri artıracağını 
anlattı. YEKDEM maliyetlerinin döviz arttıkça yu-
karıya doğru çıktığını söyleyen Yorgancılar, yeni 
düzenlemeyle sanayicinin kullanacağı elektriğin 
kilowatsaat fiyatının 45 kuruşlara yükseleceğini, 
bunun da yüzde 35 zam anlamına geldiğini be-
lirtirken, Bakan Özlü’den Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı ile ortak bir toplantı düzenlenerek 
sanayicin elektrik sorunun çözülmesine ilişkin 
destek beklediklerini aktardı.

Torbalı OSB Müteşebbis Heyet Başkanı ve 
OSBÜK Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Attaroğlu 
da “Burada Ege Bölgesi’nden 50 OSB’nin tem-
silcisi toplandı. OSBÜK Yöneticilerini de dahil 
ettiğimizde 60 farklı OSB’nin yöneticileri aynı 
salondayız. Sayın Bakanımız Faruk Özlü de bizleri 
kırmayarak aramıza katıldı ve sorunlarımızı birin-
ci ağızdan dinleyecek. Bizlere bu fırsatı verdiği 
için kendisine teşekkür ediyor, böyle önemli bir 
toplantıya ev sahipliği yapmanın da gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

Elektrik hattı isteği
Torbalı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin 

Dönmez ise “Öncelikle bölgemize elektrik hattı 
çekilmesi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu 
konuda kamulaştırma yetkisi OSB’lerin elinden 
alındığı için beklemek zorunda kalıyoruz. Bizler, 
OSB’lere kamulaştırma yetkisinin geri verilmesi-
ni istiyoruz” dedi. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü de kurulu-
şun 325 organize sanayi bölgesini temsil ettiğini 
belirterek, ekonominin ve üretimin güvenliğinin 
kalıcı istikrardan geçtiğini; OSBÜK'ün, 325 orga-
nize sanayi bölgesi, 52 bine yakın fabrikası, 1 mil-
yon 750 bine dayanan istihdamıyla Türkiye'nin 
'üreten gücü' olduğunu kaydetti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Ko-
caoğlu, yerli otomobile talip olan İzmir’in yatırım 
için Aliağa OSB ile Şakran arasında bazalt taş 

ocaklarının bulunduğu bölgeyi önerdiklerini 
kaydetti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise sanayi alt yapı-
sının planlı bir şekilde gelişimine yön vermek 
amacıyla organize sanayi bölgelerine önem 
verdiklerini belirterek, İzmir'in üçüncü sırada yer 
aldığını söyledi.

“İzmir'i belli sektörlerle 
sınırlamak haksızlık”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
de İzmir'i belli sektörlerle sınırlamanın haksızlık 
olacağını vurgularken; sanayi, ticaret, eğitim, 
sanat, enerji, sağlık, tarım, madencilik gibi birçok 
alanda geniş potansiyeli olan kentin bu yönle-
rinin fırsata dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

OSB yöneticileri, girişimciler ve iş adam-
larının toplumsal misyona hizmet ettiklerini 
belirten Özlü, şunları söyledi:

"Vergi veriyorsunuz, risk alıyorsunuz, re-
kabet ediyorsunuz, istihdam ve katma değer 
oluşturuyorsunuz. Üretimin temeli olan insan 
kaynağının birinci basamağında yer alıyorsunuz. 
Dolayısıyla gözetilmesi gereken, çok değerli bir 
toplumsal misyonu yerine getiriyorsunuz. Türki-
ye'nin sanayileşmesi, kalkınması, büyümesi, her 
anlamda dünyanın en önde gelen ülkelerinden 
biri olması yolunda sizlerin katkılarına inanıyo-
ruz, sizlere güveniyoruz. İzmir bizim için Türk 
ekonomisi ve sanayisi için son derece önemli, 
son derece stratejik bir şehirdir. Şehirlerin büyük-
lüğü, katma değerle, üretilen hizmetle ve ülke 
kalkınmasına sunduğu artılarla ölçülür. Mem-
nuniyetle belirtmek isterim ki, İzmir büyüyen, 
gelişen, sanayileşen Türkiye'nin sembol şehirle-
rinden biri olmuştur. İzmir'in bu yönü hepimiz 
için, tüm Türkiye için bir gurur kaynağıdır. İzmir, 
sadece ülkemizin değil, dünyanın önde gelen 
'marka kentlerinden' biri olmayı başarmıştır".

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar 
“Bundan sonraki süreçte ‘Akıllı Endüstriyel Parklar’ olarak da 
adlandırılan yeni nesil OSB’ler ile dünyanın ilerlediği bu yöne doğru 
rotamızı çevirmek zorundayız” diye konuştu.

“ROTAMIZI AKILLI ENDÜSTRIYEL 
PARKLAR’A ÇEVIRMEK ZORUNDAYIZ”
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➠ “Piyasa Gözetim 
Komitesi” kuruluyor

➠ Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi ekonomiye 
olumlu yansıyacak

➠ Eğitim Meclisi, YKS’yi 
değerlendirdi

➠ LPG sektöründeki 
düzenleme şirketleri 
etkileyecek

➠ E-ticaretteki gelişmeler 
masaya yatırıldı

➠ Konfeksiyon ve Hazır 
Giyim Meclisi’nden 
Müsteşar Şenel’e ziyaret
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T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken ve Meclis Başkanı Kadir Başoğlu baş-
kanlığında; özel sektör, ilgili sivil toplum ku-
ruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla 
TOBB Birlik Merkezi’nde toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ül-
ken yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye 
Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi olarak farklı 
alanlardan (tuğla, bims, gaz beton) temsil-
cilerin katılımının ve ortak görüş birliğine 
varılmasının çok önemli olduğunu ve bunu 
başardığı için Meclis’e teşekkür ettiğini ifa-
de etti. Meclis faaliyetlerini memnuniyetle 

“Piyasa Gözetim Komitesi” kuruluyor

Eğitim Meclisi, YKS’yi 
değerlendirdi

takip ettiğini belirten Ülken, ilgili her konu-
da Meclis’e vereceği desteğin altını çizdi.

Meclis Başkanı Kadir Başoğlu da Mec-
lis’in 18 Ocak tarihinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü 
Yasin Kalem’e yapacağı ziyaret hakkında 
üyeleri bilgilendirdi ve konuyla ilgili fikirle-
rini aldı. Yapılan istişareler sonunda, ziyaret 
esnasında TS 825 ile ilgili konunun üzerinde 
durulması konusunda mutabık kalındı.

Bilgilendirme yapıldı
Kadir Başoğlu, 14 Aralık ’ta yapılan 

Meclis toplantısında, oy birliğiyle kurul-

ması kararlaştırılan “Piyasa Gözetim Ko-
mitesi” hakkında detaylı bilgilendirme 
de yaptı. İlk aşamada amaçlarının her üç 
grubun sanayicisine ulaşmak olduğunu 
belirten Başoğlu, ilerleyen zamanda komi-
tenin çalışmalarının kamu için de faydalı 
girdiler sağlayacağına olan inancını dile 
getirdi. Toplantı TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Ülken’in yaptığı kapanış ko-
nuşması ile sona erdi.

Diğer yandan Türkiye Toprak Sanayi 
Ürünleri Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin 
Kalem’i de ziyaret etti. Heyet sektörün son 
durumu hakkında bilgilendirme yaparak, 
mevcut sorunlarla ilgili bilgi verdi.

ÖSYM olduğunu vurgulayan Gürer, 2010 
yılında uygulanmaya başlayan LYS ve YGS 
sisteminin 2018 itibariyle YKS olduğunu, 
bu sınavın iki oturumda yapılacağını, te-
mel yeterlilik ve alan yeterlilik sınavlarının 
gerçekleştirileceğini dile getirdi. 

 
Girişimlerde bulunulacak 

Gürer ayrıca, sınavın Haziran ayında ya-
pılacağını, Ağustos ayı itibariyle tercihlerin 
tamamlanacağını, Eylül ayındaki ek yerleş-
tirmeler ile Ekim ayında sürecin biteceğini 
kaydetti. 

Toplantıda, 30 Kasım 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen “Nitelikli Öğretmen Yetiştir-
me” konulu 6. Eğitim Kongresi ile ilgili olarak 
Meclis Danışmanı Prof. Dr. Alipaşa Ayas ta-
rafından detaylı bilgi verildi. Ayrıca, KOSGEB 
teşviklerinden özel eğitim kurumlarının fay-
dalanması için Bakanlıklar nezdinde yapılan 
girişim ile eğitim-öğretim teşviklerinin tüm 
özel okul öğrencilerine verilerek, öğrenci 
sayısının artırılması konuları istişare edi-
lerek, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde 
girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

T ürkiye Eğitim Meclisi toplantısı, Meclis 
Başkanı Dr.Yusuf Ekinci başkanlığında, 

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve 
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma 
ve Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Güç ile 
ÖSYM Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı Sibel 
Gürer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ekinci, TEOG yerine ge-

tirilen yeni sınav sistemi ve YKS sistemi ile 
ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacıyla 
bir araya geldiklerini söyledi.

MEB Soru Oluşturma ve Geliştirme Da-
ire Başkanı Hüseyin Güç de bağlı bulun-
duğu genel müdürlüğün dördüncü yılı 
olduğunu, ölçmenin Türkiye’de kıymetinin 
yeni anlaşıldığını dile getirerek, TEOG yerine 
getirilen yeni sınav sistemi ile ilgili detaylı 
bir sunum gerçekleştirdi. 

ÖSYM Kurumsal İlişkiler Daire Başkanı 
Sibel Gürer ise yeni üniversiteye giriş sis-
temi YKS ile ilgili bilgilendirmede bulun-
du. YKS sisteminin uygulayıcı kurumunun 
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T ürkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 
Meclisi, TOBB Ankara Sosyal Tesisleri’n-

de Meclis Başkanı Gökhan Tezel’in başkan-
lığında bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak 
Eylül ayı sektör raporu değerlendirilerek, 
tüplü LPG satışlarında azalma görülürken, 
dökme LPG satışlarında artışın meydana 
geldiği bildirildi. 

Ayrıca ilgili tebliğ kapsamında 15 Nisan 
2018’de uygulamaya geçeceği belirtilen 
tüp izleme ve takip sistemiyle ilgili piyasada 
80 milyona yakın tüp olduğu ve gerek bar-
kodlama gerek veri girişi anlamında verilen 
sürenin yetersiz olacağı dile getirildi. 

Ulusal stok yükümlülüğü kapsamında 
13 Aralık tarihinde LPG sektörü özelin-
de yayımlanan düzenlemenin 1 Ocak 
2018’de yürürlüğe gireceği, sektördeki 
stok kabının tutulması gereken stok için 
yeterli olmadığı, ikame konusunun fayda 
sağlamakla beraber bazı şirketlerde yük-
sek bir ekonomik etki yaratacağı ve stok 

LPG sektöründeki 
düzenleme şirketleri 
etkileyecek

yükümlülüğü hesaplama formülündeki 
katsayının yeniden değerlendirilmesi ge-
rektiği ifade edildi. 

İşlemler kolaylaştırılıyor
Toplantıda Sorumlu Müdür Yönetme-

liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-

melik Taslağı kapsamında yapılan değişiklik 
ile Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri’nin 
kaldırıldığı da aktarıldı. Ayrıca bayilik lisans 
süre uzatım işlemlerinin elektronik ortama 
alınmasıyla işlemlerin kolaylaştırılması yö-
nünde atılan adımlar konusunda da bilgi-
lendirmede bulunuldu.

Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi 
ekonomiye olumlu 
yansıyacak

GB’nin modernize edilmesi ve AB ile ticari 
ilişkilerin alanının genişletilmesi olmak üzere 
üç ayağı olan müzakere çerçevesi hakkında 
bilgi verildi. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, 
GB’nin güncellenmesine yönelik bağımsız 
bir araştırma kuruluşuna etki analizi yaptır-
dıklarını ve bunun sonucunda GB’nin gün-
cellenmesi ile Türkiye’nin GSYİH’sinde %1 
artış olacağı, buna yeni STA’ların eklenme-
siyle oranın iki katına çıkacağı bilgisi verildi.

Faaliyet raporu paylaşıldı
Ekonomi Bakanlığı’nın sunumunun ar-

dından dünyadaki ekonomik görünümü 
analiz eden bilgilendirme sunumu üyelerle 
paylaşıldı. Toplantıda, Dikey Anlaşmalar Kı-
lavuzu da görüşüldü. Bu konuda, Rekabet 
Kurumu’nun ev sahipliğinde, sektör temsil-
cilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplan-
tının sonuçları paylaşıldı. Son olarak Türkiye 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi bünyesin-
de, çevre konularında proaktif olmak için 
oluşturulan ve çalışmalarına aktif bir şekilde 
devam eden Çevre Çalışma Komisyonu’nun 
2017 faaliyet raporu paylaşıldı. 

T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi, 
2018 yılının ilk toplantısını Meclis Baş-

kanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu başkanlığında, 
TOBB İstanbul Hizmet binasında, Meclis üye-
leri ve Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Tan, Daire Başkanı Halil 
İbrahim Şener ve dış ticaret uzmanlarının 
katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda, Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları 
(STA), Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi 
ve Brexit kapsamında yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. 
Sunumda, Türkiye’nin ülkelerle STA yapma 
sebepleri GB boyutuyla da sıralandıktan 
sonra STA’ların dış ticaretimizdeki yerine 
dikkat çekildi. 

Sunumda, Türkiye’nin GB ile kazanımları 
ve GB’nin güncellenmesine yönelik yapılan 
çalışmalara değinilerek, AB ile GB’nin gün-
cellenmesi diyaloğunun 2014 yılının Ocak 
ayında başlatıldığı belirtildi. Daha sonra GB 
kapsamındaki yapısal sorunların giderilmesi, 
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T ürkiye E-ticaret Meclis toplantısı, Mec-
lis Başkanı Öget Kantarcı başkanlı-

ğında, kamu, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’n-
da gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk gündem maddesi kap-
samında, Nielsen’den katılan Yankı Yalçın 
bir sunum yaptı. Medya ölçümlemeleri, 
özel araştırmalar, çeşit ve alan yönetimine 
yönelik optimizasyon ile verimlilik çalışma-
larında bulunduklarını aktaran Yalçın, bir 
perakende endeksi takip ettiklerini ifade 
ederek elektronik ticaret tarafında çalışma-
lar yapılabileceğini dile getirdi.

Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan katılan Daire 
Başkanı Dr. Mehmet Baş ise tıbbi cihazların 
elektronik ortamda satışıyla ilgili mevzu-
atlar hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Bu noktada satış yerlerinin tanımlarının 
yapıldığını, insan sağlığı odaklı tıbbi cihaz 
tedarik zincirinin düzgün ve halk sağlığı-
na uygun bir şekilde yönetilmesinin yanı 
sıra üretimde ve satış sonrası hizmetlerde 

SEKTÖRLER

E-ticaretteki 
gelişmeler ele alındı

sürdürülebilirliğin sağlanmasının hedef-
lendiğini belirtti.

Vergisel düzenlemeler 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan katılan 

Grup Başkanı Abdullah Altınörs elektronik 
ticarette vergisel düzenlemeler konusun-
da bilgi verdi. Yeni fikirlerin ticarileşmesi ve 
startup’ların kurulup büyümesinin önemi-
ne de değinilen toplantıda, Meclis üyeleri 
tarafından KOBİ’lerin dijitale yönlendirilme 

ve teşviki konusu gündeme getirildi. Bu 
kapsamda gelişmekte olan ve gelişmiş 
ülke örnekleri istişare edildi. 

E-ticaret ile ihraç edilen ürünlerin 
iade süreçlerinde gümrük uygulamaları 
ve KDV iade süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik girişimler hakkında bilgilendir-
mede bulunularak, konunun Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yapılan düzenlemelerle çözül-
düğü aktarıldı.

Konfeksiyon ve 
Hazır Giyim 
Meclisi’nden Müsteşar 
Şenel’e ziyaret

yet, görüşmede konu ile ilgili beklentilerini 
de iletme fırsatı buldu.

Meclis Başkanı Şeref Fayat sektörün 
hali hazırda kurulu kapasitesinin bulundu-
ğu büyük şehirlerde de desteklenmesinin 
katma değerli üretimin sürekliliğinin sağ-
lanması açısından çok önemli olduğunu 
belirterek, Cazibe Merkezleri kapsamında 
yer alan bölge ve illerde yüksek adetli stan-
dart/basic ürünlerin üretiminin sağlanabi-
leceğinin altını çizdi.

“Laleli sektör için önemli”
Meclis Başkan Yardımcısı Gıyasettin 

Eyyüpkoca ise Laleli sanayisinin sektörün 
doğası gereği İstanbul’da kalmak zorun-
da olduğunu bildirdi. Burada oluşturulan 
sistemde alıcı ile satıcının birebir buluşa-
bildiğini, günübirlik üretimle müşterinin 
talebinin karşılandığını ve model ve trend 
bazında farklı taleplerin hızlı bir şekilde 
müşteriye teslim edilebildiğini anlatan Ey-
yüpkoca, sektörü bu yönde destekleyecek 
teşviklerin de uygulamaya alınmasının öne-
mine dikkat çekti.

T ürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sa-
nayi Meclisi Heyeti, Ekonomi Bakanlığı 

Müsteşarı İbrahim Şenel’i makamında zi-
yaret ederek hazır giyim sektörü ve yatırım 
teşvikleri için değerlendirmelerde bulundu. 
Heyette; Meclis Başkanı Şeref Fayat, Meclis 

Başkan Yardımcısı Gıyasettin Eyyüpkoca, 
Meclis üyeleri İsmail Kısacık, İrfan Özha-
maratlı ve Ramazan Kaya yer aldı. Heyet 
Bakanlığın 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştir-
me Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun yürürlüğe girmesi için verdikleri 
destekten ötürü Müsteşar’a teşekkürlerini 
de sundu.

Hazır giyim sektöründe hali hazırda 
uygulanmakta olan güncel yatırım teşvik 
sistemine ilişkin değerlendirme ve önerile-
rin bulunduğu dosyayı Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı İbrahim Şenel’e teslim eden he-
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Ay ve yıldız serpilmiş sanki gökten üstüne
Rifatli bir hisarsın kulelerinle ey TOBB!... 
Alın akıyla girip vatan millet testine
Baki kalan esersin kulelerinle ey TOBB!... 
Mesajın misal olur o şanlı tarihine 
Selam olsun yürekten senin asil ruhuna 
Korku veren duruşla vatansız güruhuna
Çekinmeden basarsın kulelerinle ey TOBB!... 
Gönderine çekilmiş al bayrağım gururla 
İzlerim geçer iken pek büyük bir sürurla 
Ziyâ'ya ilham olan içten gelen kararla 
Manevi bir tesirsin kulelerinle ey TOBB!... 

TURAN ÇAKMAK
Bir Öğretmen

EY TOBB! 


