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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.
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Ö N S Ö Z

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet Planlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, “Devlet Planlama Teşkilâtının ku
rulması hakkındaki 91 sayılı Kanun” yürürlüğe konulmuş ve Birinci, ikin
ci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yıllık programları hazır
lanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çerçevesin
de, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında olduğu gibi, 91 
Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe ko
nulan Tüzük gereğince “Özel İhtisas Komisyonları” kurulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal sektörlerde, ihtisasları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştir
mek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilâtma, Kal
kınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha ge
niş çevrenin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlen
dirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları süre; 
Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanmasın
da edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzmanlaşma gözö- 
nüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih DPT -1160 sayılı 
genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeüklerine; ilgili tüzük ge
reğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların görüşü
nü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili mercilerle koordi
nasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komis
yonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manları yürütmüşlerdir.



Özel ihtisas Komisyonları çalışmalannda tutarlılığın sağlanabilmesi 
amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir “çalışma modeli” hazırlanmış 
ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele uyulması isten
miştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu mo
dele bağlı kalmışlar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak 
zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planlan, “aşamalı planlama” yön
temi kullanılarak hazırlanmaktadır. “Üç aşamalı planlama” olarak ad
landırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmalan içermektedir-

1 — Makro inceleme aşaması,
2 — Sektör incelemeleri,
3 — Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmalan.

Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları raporlar 
genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler olmakla 
birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşamasında) daha 
büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel ihtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağlı 
olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katılan bü
tün uzmanlann görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtilmesi esas alın
mıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş 
ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer bil
gi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporlarından, 
temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planmın Ülkemizin temel sorunları olma niteliklerini sürdürege- 
len; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi 
dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırıl
ması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaş
tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenü yürütülmesi ile 
ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında önemli katkı
lar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komisyonlarında görev almış ve ra
porların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyelere, Devlet Planlama 
Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.

Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı 

Kemal CANTÜRK



KOMİSYON ÜYELERİNİN GENEL LİSTESİ

Komisyon Başkam : Hami Kartay - Ankara Sanayi Odası Y. K. Başkam

Raportör : Ercan Dülgeroğlu - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Raportör : Turgut Yurdemi - Ankara Sanayi Odası

Ü Y E L E R

Adı, Soyadı Kuruluş

Yılmaz Soysal Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Merkez
Acente Müdürü

Faruk Sükan Denizcilik Bankası Genel Md. Müşaviri
Selim Subaşı imar ve iskân Bak. Arsa Ofisi Gn. Müdürü
Naim Akbay Çerkezköy Organize San. Bölgesi Müteşebbis

Teşekkül Başkanı
Şükrü Eğin Çerkezköy Organize San. Bölgesi Md. Vk.
Ermukan Şengezer Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası
Mehmet Atacan Türkiye Elektrik Kurumu
Burhan Göbelez Kimya Mühendisleri Odası
Rüştü Ömel Köy işleri Bakanlığı Koop. Eğitim ve El Sanat

ları Genel Müdürlüğü
ismet Cankara T. Halk Bankası Genel Müdürlüğü Fon Kredi

leri Müdürü
Tarık Ülker Millî E,itim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğre

tim Genel Müdürlüğü
Prof. Lûtfi Zeren İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarhk Fakültesi
Akşit Taner Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
Basri Beyaz Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
Saffet Atik Ulaştırma Bak. Ulaştırma Koordinasyon idaresi



Adı, Soyadı Kuruluş

Mahir Atahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürün
leri Genel Müdürlüğü

Haşan Yetener Türkiye Ziraat Odalan Birliği
Halûk Alatan İmar ve İskân Bakanhğı Ankara Nâzım Plân

Müdürlüğü Bşk.
Gürel Gürkan Mimarlar Odası
Ayca Damalı imar ve iskân Bakanlığı Plânlama ve imar

Genel Müdürlüğü
Niyazi Şahin Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Ilhan Çataloğlu Kayseri Sanayi Odası
Ali Çiflikli PTT Genel Müdürlüğü
Ali Ataman Konya Belediye Başkanhğı
M. Ali Yazıcıoğlu Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı
Necip Er içişleri Bakanhğı
Yavuz Zeytinoğlu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkam
Önel Akalm ihracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi
Kenan Arat Devlet istatistik Enstitüsü
Nezih Gökduman Devlet istatistik Enstitüsü
Ömer Alp Ankara Sanayi Odası
Ahmet Bozkurt Ankara Sanayi Odası
Fikret Sönmez İzmir İktisadî ve Ticarî ilimler Fakültesi
Erdal Türkkan Hacettepe Üniversitesi
Taner Berksoy Hacettepe Üniversitesi
Hande Suher İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Orhan îmre Ticaret Bakanlığı Müşaviri
Yılmaz Daylan Kayseri Sanayi Odası Genel Sekreteri
Ahmet Postgil Kayseri Sanayi Odası Başkanı
Ethem Özbakır Ivedik Caddesi EGO Lojmanları Daire 18

Karşıyaka - Ankara
Harun Pastanoğlu T. Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Hüseyin Kâni Büyüközer Sanayi ve Teknoloji Bak. Sanayi Dairesi Reisi
Metin Çapan Sanayi ve Teknoloji Bak. Sanayi Dairesi Uzmanı

vm



KOMİSYON GENEL TOPLANTISI: I

Başkan: Hami Kartay Gün: 25.6.1976

Yer: Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü

Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Metin Çapan 
İsmet Cankara 
Nezih Gökduman 
Kenan Arat 
Mehmet Ali Yazıcıoğlu 
Önol Akalın 
Prof. Lûtfi Zeren 
Saffet Atik 
A. Vahap Malalacık 
Yavuz Zeytinoğlu 
Ercan Dülgeroğlu 
Yılmaz Soysal 
Faruk Sükan 
Turgut Yurdemi 
Atillâ Canpolat

San. ve Tek. Bakanhğı 29 11 51/345
T. Halk Bankası A.Ş. 11 85 88
Devlet İstatistik Ens. 18 11 70/222
Devlet İstatistik Ens. 18 11 70/334
Enerji Bak. Enerji Dairesi 29 29 84/19 
İhracatı Gel. Etüd Mrkz. 17 81 53 
İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 45 21 50/2236 
Ulaştırma Koordinasyonu İd. 11 20 18 
T. Ziraat Od. Birliği Tek. Müş 25 23 13 
Eskişehir Org. S. B. Kom. Bşk. 14 021 
Bursa Tic. ve San. Odası 18 800
D.B. Deniz Nak. Mrk. Ac. Md. 45 61 48 
D.B. Deniz Nak. Gn. Md. Müş. 44 48 03 
Ankara Sanayi Od. Etüd Md. 25 05 90 
D.P.T.
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KOMİSYON GENEL TOPLANTISI: II

Başkan: Hami Kartay Gün: 16.7.1976
Yer: Ankara Sanayi Odası

Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Yılmaz Soysal D.B. Deniz Nak. Mrk. Ac. Md. 45 61 48
Faruk Sükan D.B. Gn. Müd. Müşaviri 44 48 03
Selim Subaşı Arsa Ofisi Gn. Müdürü 18 66 00
Naim Akbay Çerkezköy Org. San. Bölgesi

Müteşebbis Teşekkül Bşk. 22 02 08-27 22 00
Ermukan Şengezeı T. Sınaî Kalkınma Bankası 45 90 80/49/08 10
Ahmet Bozkurt Ankara Sanayi Odası 11 47 65
Mehmet Atacan Türkiye Elektrik Kurumu 29 17 40
Şükrü Eğin Çerkezköy Org. San. Bölgesi

Müdür Vekili 44 62 83
Burhan Göbelez Kimya Müh. Odası 25 52 83
Rüştü Öncel Köy İş. Bak. Koop. Eğitim ve

El Sanatları Gn. Md.lüğü 27 28 42
İsmet Cankara T. Halk B. Fon Kredileri Md. 11 85 88
Tarık Ülker M.E.B. Meslekî ve Teknik

Eğ. Etüd ve Prog. Da. 1737 46
Prof. Lûtfi Zeren İ.T.U. Mimarlık Fak. 45 21 50/223
Yük. Müh. Akşit Tamer Meteoroloji Gn. Md. Ar. Şb. 14.11 00/260
Basri Beyaz Toprak ve Tar. Ref. Müst. 28 11 00/35
Saffet Atik Ulaştırma Koordinasyonu İd. 11 2018
Ali Mahir Atahan Su Ürünleri Gn. Md.lüğü 18 81 20/30
Haşan Yetener T. Ziraat Odaları Birliği 25 34 59
Halûk Alatan Ankara Nâzım Plân Bürosu 18 63 67
Gürol Gürkan Mimarlar Odası 26 39 88
Ayla Damalı İmar ve İskân Bak. 17 80 25/23



Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Niyazi Şahin
İlhan Çataloğlu
Ali Çiflikli
Ali Ataman
Mehmet Ali Yazıcıoğlu

Necip Er 
Atillâ Canpolat 
Turgut Yurdemi 
Yavuz Zeytinoğlu

D.S.I. 18 33 97
Kayseri Sanayi Odası 34 89
PTT Gn. Müdürlüğü 11 65 80/245
Konya Belediyesi 11132/6453
Enerji ve Tabiî Kay. Bak.
Enerji Dairesi 29 29 84/19
İçişleri Bakanlığı 18 23 96/15
Devlet Planlama Teşkilâtı 18 55 50
Ankara Sanayi Odası 25 05 90/91
Eskişehir Org. San. Böl. Bşk. 14 021



KOMİSYON GENEL TOPLANTISI: m

Başkan: Hami Kartay Gün: 7.10.1976

Yer: Ankara Sanayi Odası

Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Turgut Yurdemi Ankara Sanayi Odası 17 67 25
Ercan Dülgeroğlu Bursa Ticaret ve San. Od. 18 800
Yılmaz Soysal D.B. Deniz Nakliyatı 45 61 48
Faruk Sükan D.B. Deniz Nakliyatı 44 48 03
Ali M. Atahan Tarım Bakanlığı 18 81 20
Ferhan Erkan Toprak ve Tar. Ref. Müst. 26 9110
Mecdi Arca Çerkezköy Organize San. Böl.

Müt. Heyeti Üyesi 23 31 38
Naim Akbay Çerkezköy Organize San. Böl. 

Müt. Heyeti Bşk.
Necmettin Öztenir Çerkezköy Organize San. Böl.

Müteşebbis Heyeti Üyesi 76 20 45
Şükrü Eğin Çerkezköy Org. S. B. Md. V. 44 62 83
Alâattin Eren
Ayla Damalı İmar ve İskân B. 17 50 35/32
Beşir Say Arsa Ofisi Gn. Md. Mua. 18 50 30
Mehmet Atacan T.E.K. Gn. Md. 29 17 40
Ali Çiftlikli PTT Gn. Md. Baş Müh. 11 85 63
İlhan Çataloğlu Kayseri San. Od. Gn. Sek. V. 34 89
Yavuz Zeytinoğlu Eskişehir O.S.B. Başkanı 18 350
Burhan Göbelez Kimya Müh. Odası 25 52 83
Ali Ataman Konya Belediyesi 13 941
Mustafa Toprakçı Konya Belediyesi 11132/64

xn



Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Ermukan Şengezer 
Necip Er 
Hüsamettin Şafak 
Prof. Lûtfi Zeren 
Atillâ Canpolat

T. Sınai Kalkınma Bank.
İçişleri Bakanbğı
San. ve Tek. Bk. Teknik Müş.
Î.T.Ü. Mimarlık Fakültesi
D.P.T.

49 08 10/11 
18 23 96/19

45 21 50/2236



ALT KOMİTE TOPLANTISI: I

Başkan: Hami Kartay Gün: 2.7.1976

Yer: Ankara Sanayi Odası

Adı, Soyadı Kıırulıış Telefon

Ercan Dülgeroğlu 
Turgut Yurdemi 
Atillâ Canpolat

Bursa Ticaret ve San. Odası 18 800 
Ankara Sanayi Odası 17 67 25
D.P.T.



ALT KOMİTE TOPLANTISI: U

Başkan: Hami Kartay Gün: 27.7.1976

Yer: Ankara Sanayi Odası

Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Yavuz Zeytinoğlu 
Turgut Yur demi

Eskişehir Org. San. Böl. Bşk. 18 350 
Ankara Sanayi Odası 17 67 25



ALT KOMİTE TOPLANTISI: III

Başkan: Hami Kartay Gün: 19.9.1976

Yer: Ankara Sanayi Odası

Adı, Soyadı Kuruluş Telefon

Ercan Dülgeroğlu 
Turgut Yurdemi

Bursa Ticaret ve San. Odası 18 800 
Ankara Sanayi Odası 17 67 25



I - G i R i Ş

Ülkemizde Organize Sanayi Bölgelerinin Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı Döneminde göstereceği gelişmeleri, 
bu alandaki eğilim, sorun ve gerekli tedbirler dizisini sap
tayan bu rapor. Başbakanlığın 17 Mart 1976 tarih ve 1160 Sayılı 
Genelgesi gereğince Devlet Plânlama Teşkilâtınca kurulan "Orga
nize Sanayi Bölgeleri Özel İhtisas Komisyonu" tarafından hazır
lanmıştır .

Raporda, ulusal ve uluslararası düzeyde Organize 
Sanayi Bölgelerinin gelecekteki göstereceği gelişme eğiliminin 
doğru olarak ortaya konulabilmesi açısındany günümüze değin 
görülen gelişmeler, mevcut ve özellikle gelecekte ortaya çıka
cak sorunların dünyada ve ülkemizde neler olduğunun ortaya ko- 
nulmasma çalışıİmiştır.

Rapor, iki kısımdan teşekkül etmektedir: Ana rapor 
ve ekleri, Ana rapor aslında ek olarak verilen görüşlerin ışı
ğında hazırlanmış ve mevcut bilgilerin bir düzene sokularak: 
daha akıcı takibine olanak sağlanmıştır. Ekler ise, bugüne değin 
alınan yazılı görüşlerin suretlerinden meydana gelmektedir. Bu 
görüşler raporun muhteviyatını etkileyen önemli faktörler olarak 
mütalâa edilmeli, ancak her birinin kendine has özellikleri do- 
layısiyle ayrı -ayrı da incelenmelerinde yarar olduğu gözden uzak 
tutulmamalıdır,

Bunun dışında, raporla ilgili kuramsal konularda, bu
güne kadar görülen tarihsel gelişmelerde ve istatistik! bilgilerin 
sağlanmasında diğer kuruluşlardan gelen önerilerin yanında ayrıca 
Komisyonumuz Raportörü Ercan Dülgeroğlunun "Organize Sanayi Böl
geleri ve Bursa Örneği" isimli henüz yayınlanmamış doktora tezin
den de (K) önemli Ölçülerde yararlanılmıştır.

(5) Bakınız: E ..Dülgeroğlu, Organize Sanayi Bölgeleri ve Bursa 
örneğyL, (Yayınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi
İktisat Eakültes:., İstanbul, 1976



A - TANIM VE SINIRLAMALAR

Organize Sanayi Bölgeleri, ağır sanayi ve kompleks
leri dışında, hemen bütün imalât sanayii tiplerinin belirli bir 
plân dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri için, sı
nırları tasdikli çıplak arazi parçalarının gerekli altyapı hiz
metleriyle (arizinin parsellenmesi, yolların inşaı, drenaj ve 
kanalizasyon yapımı, su ve elektrik temini ve diğer fiziki un
surlar) ve ihtiyaçlara göre tayin edilecek sosyal kurumlarla 
(PTT, İtfaiye, Sağlık Tesisleri, G-üvenlik Hizmetleri ve diğer 
sosyal karakterli unsurlar) donatıldıktan sonra, plânlı bir şe
kilde ve belirli standartlar dahilinde sanayi için tahsis edi
lebilir ve işletilebilir hale getirilmesinden ortaya çıkan bir 
bütündür.

Organiza Sanayi Bölgeleri, aynı kavramlar kapsamına 
giren diğer tanımlar ile kat’i surette karıştırılmamalıdır. Bu 
konuda en geniş kavram sanayi mıntıkalarıdır. Sanayi mıntıkaları, 
fiziki alt yapı ve sosyal kurumlar gibi 'unsurlar ile geliştiril
mezler ancak, kent ve metrepoliten plânlamada, sanayi alanı ola
rak tespit edilirler. Ülkemizde "Küçük sanayi sitesi" olarak ta
nımlanan sanayi siteleri de, küçük ölçekli firmalara atölye ve 
küçük fabrika üniteleri ve daha fazla geliştirilmiş hizmetler 
(Pazarlama, teorik yönetim ve diğer) sağlamaktadır. Ayrıca?es
naf ve sanatkârların toplandığı dükkân şeklindeki sanayi çarşı
ları da çok küçük ölçekli sınaî altyapı organizasyonlarıdır.
Bütün sayılan bu tanımlar ile birlikte»firmaların tek tek gele
neksel yer seçimleriyle toplanmış sınaî akslar veya bölgeler 
"Organize Sanayi Bölgeleri1nden tamamen farklıdır.

Organize Sanayi bölgeleri ile birlikte diğer sanayi 
faaliyetlerini düzenli yerleştirme vasıtaları; kentleşme, dengeli 
bölgesel gelişme, ulusal kalkınma ve sanayileşme ile teşvik ted
birleri kavramlarının içinde belirli boyutlarda ele alınma!: duru
mundadır.

Firmaların, geleneksel tarzda., mikro düzeyde tek tek 
yer seçimi kararlarının her zaman makro seviyede bir optimizasyon 
sağlamadığı ülkemizde, tek tek firmaların yer seçimi kararları 
yerine toplu yerleşim imkânı sağlayan Organize Sanayi Bölgele
rinde sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesi uzun dönemde, mekansal 
ölçekte ve makro seviyede daha tutarlı bir işlev olacaktır.

Bu sebeplerle, Organize Sanayi Bölgelerinin kent na
zım plânlarında, sanayi sektörleri ana plânlarında, bölgesel ve 
ülkesel kalkınma plânlarında, mekân ve zaman unsurları da dikkate 
alınarak kullanılması, gerekli bir vasıta şeklinde mütalâa edilmes 
zorunludur.



B - TARİHÇE

Organize Sanayi Bölgelerinin dünyadaki ilk uygulama
ları doksan yıl öncelerine kadar uzanmaktadır. İlk Organize Sana
yi Bölgeleri Amerika ve İngiltere'de geliştirilmiş,daha sonraları 
1950'lere kadar yavaş sayılan Bir trend izlenmiştir. Gelişme ha
lindeki ülkelerde dahil günümüzde dünyanın hemen bütün ülkelerinde 
Organize Sanayi Bölgelerinin çok yaygın bir plânlama aracı olduğu 
görülmektedir. Halen bu ülkelerin sayısı altmışın üzerindedir«Or
ganize Sanayi Bölgeleri Yurdumuzda 1960 yıllarında incelenmeye baş
lanmış ve bundan önceki beş yıllık her üç plânda da yeterli ağır
lıkta olmasa da yer almıştır.

1961-1962 yıllarında uygulanmaya başlayan ilk Organize 
Sanayi Bölgesi Projesi Bursa'da tüm sorunlarına rağmen ba.şarılı 
olmuş ve Organize Sanayi Bölgesi kavramının Türkiye’de kendisini 
kabul ettirmesine öncülük etmiştir. Bundan sonra kurulan Manisa 
ve Konya Organize Sanayi Bölgeleri 933 Sayılı Kanundan önceye 
rastlamaktadır. Gaziantep ve Konya Organize Sanayi Bölgeleri 
ise anılan Kanundan sonraki döneme rastaladığı için birer de 
kararnameye sahip bulunmaktadırlar.
II - MEVCUT DURUM

A - Plânlı Dönem Gelişmeleri
Daha öncede açıklandığı gibi Organize Sanayi Bölgeleri

nin gelişmesi için başlangıç, aynı zamanda plânlı döneminde baş
langıcına rastlamaktadır .

Birinci Beş Yıllık Plânda Organize Sanayi Bölgesi kav- _'v 
ramına rastlanılnakla beraber 1963 Yılı Programı ve takibeâen 
yılların progracılarında Organize Sanayi Bölgeleri açıkça yer 
almıştır.

İkinci Beş Yıllık Plânda Organize Sanayi Bölgeleri;böl
gesel gelişme, şehirleşme ve yerleşme sorunlarını halletmek için 
bir araç olarak kabul edilmiş ve plân hedefleri stratejisi de 
ilke olarak Organize Sanayi Bölgelerini kapsamına almıştır.

Üçüncü Beş Yıllık Plân ve Yeni Stratejide de Organize 
Sanayi Bölgeleri yerleşme ve şenirleşme bölgelerinde sanayileş
meyi düzenle.yiciuvel şehirleşmeyi disipline edici bir araç olarak 
ele alınmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Plân dönemine girerken ancak beş 
Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçtiği görülmekte ve ilk 
defa olarak Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili müstakil bir 
Özel İhtisas Komisyonu kurulmuş bulunmaktadır. ,
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33 - Yasal Gelişmeler

Organize Sanayi Bölgeleri halen kendine özgü, bütünlük 
arzeden bir yasaya sahip değildir.

1913 yılında kabul edilen ve 1927'de genişletilen 
Teşvikli Sanayi Kanununda "Bedelsiz Fabrika Toprağı Verme”fik
ri mevcut idi.. Bu Kanun 194-2 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 
Öte yandan 1926 yılında çıkarılmış olan 748 Sayılı Kanun halen 
yürürlükte olup. Bakanlar Kurulu Kararıyla fabrika ve müessesata 
arazi ve arsa temini ve satılmasını ifade etmektedir. .Ancak bu Ka
nunda doğal olarak bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır, 
^aten arazi temini konusunda zorlanarak bir dayanak yapılması ça
baları da (Ankara Organize Sanayi bölgesinde olduğu gibi)bir so
nuca ulaşamamaktadır ,

ilk defa 1966 yılında bir boşluğu dolduran hukukî te
şebbüs olarak, "Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu Yönetmeliği" 
görülmektedir. Tam bir hukukî temeli olmayan bu yönetmelik 1974 
yılma kadar dört defa değiştirilmiş olmasına rağmen Organize 
Sanayi Bölgelerinin yasal, malî ve İdarî sorunlarını çözmeğe ye
terli hale gelememiştir.

1967 yılında Kalkınma Plânı hedeflerine ve yıllık prog
ramlara uygun olarak çok yönlü teşvik ve tanzim imkânları getiren 
ve Organize Sanayi Bölgelerinin, bilhassa arazi teminine ait,so
runlarına. çözüm sağlayan 933 sayılı "Kalkınma Plânının Uygulanması 
Esaslarına dair Kanun" yürürlüğe konulmuştur.

Bu Kanunun 1,maddesi "Geliştirme ve Teşvik Fonları" 
ile Organize 0anayi Bölgelerinin finansman promlemlerini çözer- 
ken, 2.maddenin (c) bendi de birinci fıkrasıyla sanayi bölge
lerine gerekli arazi için kamulaştırmayı ve ikinci fıkrasıyla 
da altyapı yatırımları yapıldıktan sonra sanayiciye devir yet
kisini Bakanlar Kurulu Kararnamaleri ile düzenlenmekte idi. Do- 
layısivle Organize Sanayi Bölgeleri hukukî açıdan sağlam bir te
mele dayandırılmaktaydı. Aynı maddeler turistik bölgeleri de Sa
nayi Bölgeleri ile birlikte ele almış ve Anayasa Mahkemesine açı
lan bir dava sonucu anılan Kanunun 2.maddesinin (c) bendinin ikin
ci fıkrası devir esaslarının kararname ile değil Kanunla düzen
lenmesi gerekçesiyle 25 Ekim 1969 tarihinde iptap edilmiştir.

Bıı suretle Organize San yi Bölgeleri temel bir yasal da
yanaktan yoksun kalmışlardır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
devir yetkisinin kalkması sonucu, ikinci Beş Yıllık Plân döne
minde ancak iki Organize Sanayi Bölgesi ele alınabilmiştir.



İptalden cince, 10 Mayıs 1976'da Organize Sanayi Böl
geleri arazisi teminiyle ilgili 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu
nun yürürlüğe girdiği bilinmektedir .Arsa Ofisi uygulaması, Or
ganize Sanayi Belgeleri için etkin olmamıştır.(S) Bunun sebep
leri arasında, yasal yetersizlikler, kaynak kifayetsizliği ve 
örgütleşme noksanlıkları vb. sıralanabilir.

Organize Sr.ru yi Bölgeleriyle ilgili olarak teşebbüs 
edilmiş fakat neticeye ulaşmamış hukukî vakıalar arasında;
"Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Kurumu Kanun Tasarısı", ve "Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanun Tasa- 
rısı"da bulunmaktadır. Her iki tasarının da muhtevası Organize 
Sanayi Bölgelerinin sorunlarına gerçekçi ve etkin çözümler ge
tirmekte ve temel hukukî dayanak olmakta esasen yetersizdi.

24 Temmuz 1972*'de çıkartılan Maliye Bakanlığı Tebli
ğinin Organize Sanayi Bölgeleri arazisinin,Sanayiimize intikâ
line kadar emlâk vergisinden muaf tutulmasını ve 15 Temmuz 1976 
da çıkartılan 7/12207 Sayılı Kararnamenin,yeni bazı Organize 
Sanayi Bölgeleri kurulması ve su ile elektrik temininde yeni 
bir usul tespitini kararlaştırmasını, hukukî son gelişmeler 
olarak nitelemek mümkündür.

C - Ekonomik Gelişmeler
Türkiye'de bugün için 57 Organize Sanayi Bölgesi giri

şimi mevcut bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi el'an faaliyete 
geçmiş, 2'si kuruluş halinde, 56 'sı teşebbüs halinde, 15'ü Plân
lama safhasında ve bir tanesi'de vazgeçilmiş haldedir. Faaliyet 
halindeki Organize Sanayi bölgelerinde 1975 yılı sonu itibariyle 
yapılan altyapı yatırımları 200 milyon Tl.civarında bulunmaktadır. 
Bu yatırımlarla geliştirilen toplam Organize Sanayi Bölgesi ala
nı 8,5 milyon m2 civarındadır.

(S) Bu konuda bakınız: Ek-C



1 - Yatırımlar

Faaliyet halindeki Organize Sanayi Bölgelerinle yapılan ya
tırımlar ile bunların altyapıya dağılımı aşağıdaki tablolarda 
gösterilmektedir. (Tablolar incelenirken,hareama rakamlarının 
carî yıl fiatlan ile yer aldığı ve bugünkü değere göre düzen
lenmediği dikkate alınmalıdır.

Tablo : 1 - Faaliyet Halindeki
Organize Sanayi Bölgelerinde 
Yatırımlar (1975) (BİN Tl.)

Organize Sanayi Toplam Altyapı
Bölgeleri______ Yatırımları
BURSA 79.980
MAFİŞA 27.000
KONYA 11.050
GAZİANTEP 29.209
ESKİŞEHİR 49.452
TOPLAM_______________  '196.692
Kaynak: E.Dülgeroğlu,A.g.e.,sf.127

Tablo : 2 - Faaliyet Halindeki Organize Sanayi 
bölgelerinde Altyapı Yatırımlarının 
Dağılışı (1975) (BIN)Tl.)

Altyapı Yatırımlarının
Cinsi  Yatırım Tutarı  2L
Arazi Alımı 25.660 13,0
Yol Yapımı 32.836 16,7
Su Getirme 43.314 22,1
Elektrik Temini 22.283 11,3
Kanalizasyon ve Drenaj 23.072 11,7
Haberdeşme 6.110 3,1
İdari Organizasyon 19.444 9,9
Diğer Altyapı Yatırımları
(İdare Binası,Kafeterya 23*973' 12,2

  196.692 100,0

Kaynak: E.Dülgeroğlu,A.g.e.,sf.128
Yukarıdaki tablolar 1975 yılı sonunda Organize Sanayi 

Bölgelerinin bir enstantanesini vermektedir.Görüldüğü gibi su 
getirme altyapı yatırımları içinde $ 22,1 ile en yüksek payı 
almakta-ve Türkiye uygulamacı için projelerde su kaynaklarının 
daha iyi plânlanması için bir işaret vermektedir.

Faaliyet halindeki Organize Sanayi Bölgeleri ile sanayi 
için sağlanan yerleşme alanları ise aşağıdaki tabloda gösteril
mektedir. • /••



Tablo t 3 - Faaliyet Halindeki Organize Sajıayi
Bölgelerinde Alan Tahsisi (I975)(m2)

Organlae S anay: 
Bölgeleri 
BURSA '
MANİSA 
KONYA 
GAZİANTEP 
ESKİŞEHİR (1)
T O P L A M :

AJLiyapı Amaçlı 
Al.an Kullanımı 

"'7127352 
193»070 
208.397 
287»640 
137 ,,85O

1»539»309

Net Sanayi Alanı
Kullanımı______

1.721.078
1.498.390
794.437

1,922.025
912.150

6.848.080

Toplam Organize 
Sanayi Bölgesi 
Alanı
2.433.430
1.691.460
1.000.834
2.209.665
1.050.000
8.337.389

Kaynak ; E.Dülgeroğlu, A.g.e.,sf.130
(l) : Altyapısı gerçekleşen kısmın alanıdır.
2 ~ Finansman

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin finansmanında en 
önemli pay daha önce açıklanan "Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fomf'na aittir. 1975 yılı itibariyle bu fondan temin edilen 
finansman,yatırımların % 53,1'ini karşılamıştır. Diğer önemli 
finansman kaynağı ise faal bölgelerin arazi, su ve elektrik 
satışları ile sağladığı oto finansman kaynakları olmaktadır.
T ab 1 o ; 4 Türkiye’de Faal Organize Sanayi

Bölgelerinin Yatırım ve Finansman 
Kaynak lan (1975)

Organize Sanayi Bölgeleri 
Yatırımının Finansman 
Kaynakları
Organize Sanayi Bölgeleri 
Fonundan Tahsis Edilen 
Krediler 
Otofinansman
Diğer Finansman (S) ____
TOP 1 A M :

Tutarı 
(Milyon Tl.)

104,5
6 4 , 2
28,0

196,7

53.1 
32,7
1 4 . 2

100,0

Kaynak: E« Dülger oğlu, A. g. e . , sf. 7 5
(X) Diğer finansman kaynakları Maliye Bakanlığının Bursa için

US Al d." don sağladığı 26,2 milyon Tl. ve bakiye müteşebbis katılma
payıdır.
Organize Sanayi Bölgeleri Kurma fonundan tahsis edilen krediler

ise aşağıda verilmektedir,



Tablo : 5 - Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 
Fonu ve Fondan Tahsis Edilen 
Krediler (Tl.)

Yıllar
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
TOPLAM

Tahsis Edilen Krediler
1.650.000

10.499.000 '

6.487.605
1.750.894
3.412.912

14.011.904
22.396.990
10.232.085
34.055.93*

F o n
7.600.000

10.400.000

104.497.326

20.000.000
20.000.000
25.000.000

101.225.000
101.225.000
98.973.355
384.423.353

Kaynak: E.Dülgeroğlu, A.g.e., sf.74
Tablodan izlendiği şekliyle fonun şimdiye kadar ancak 

İo 27’si tahsis edilebilmiştir. Finansman politikası miktar yönün
den yeterli olmadığı gibi, usul ve esaslara ilişkin uygulamalar 
yönünden de etkin değildir.
3 - Toplu Görünüm

Türkiye'de faal Organize Sanayi bölgeleri yanında, 
kuruluş halinde, teşebbüs halinde, planlanmakta ve vazgeçilmiş 
Organize Sanayi bölgeleri adedi toplamı 52'ye ulaşmıştır. Tüm 
Organize Sanayi bölgelerinin ülke içinde dağılımı Harita: l'de 
görülmektedir .

Kurulmakta olan Organize Sanayi Bölgeleri Erzurum 
ve Bartın (Zonguldak)'ta bulunmakta ve 143 hektarlık toplam 
alanı kapsamaktadır. 1975 yılı itibariyle 15 milyon Tl.bir ya
tırım bu bölgelere yapılmıştır.

Teşebbüs halinde bulunan Organize Sanayi Bölgeleri 
sayısı son çıkan kararname ile 36'ya yükselmiştir. Bunlar;

1. Ankara
2. Elazığ
3. Çerkezköy(Tekirdağ)
4. İnegöl (Bursa)
5. Çiğli (İzmir)
6. Tavşantepe (İstanbul) .



7. Kurtköy (İstanbul)
8. Ümraniye (İstanbul)
9. Elirne

10. Kayseri
11. Denizli
12. Gebze
13. Küt ahya
14. Bolu
15. Kars
16. Antalya
17. Durdur
18. Aliağa (İzmir)
19• Artvin
20. Dilecik
21. Çanakkale
22. Çorum
23. Giresun
24. Kahramanmaraş 
25• Konya
26. Nevşehir
27. Niğde
28. Ordu
29. Samsun
30. Sinop
31. Sivas
32. Trabzon
33. Urfa
34. Van
35. Aydın 
3b. Yozgat
İllerinde yer almaktadırlar. Hepisinin kararnameleri 

çıkartılmıştır.
Plânlanması düşünülen Organize Sanayi Bölgeleri de

şunlardır.
1. Diyarbakır
2. Kırşehir
3. Malatya 
4 • Sakarya
5. Mardin
6. Antalya
7. Balıkesir
8. İsparta
9. İçel

10. Tokat
11. Uşak
12. Kocaeli 
1_3. İskenderun
Bütün bu sayılanların yanında bir tane de teşebbüsünden 

vazgeçilmiş Organize Sanayi Bölgesi vardır. Bu bölge,ilgili kuru
luşlar ve Sektörler arasında koordinasyonsuzluk ve plânsızlık ör
neğini ortaya koyan Adana Organize Sanayi bölgesi teşebbüsüdür.
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- İ l i n  - MAÇLAR VE İLKELER 
A - Anaçlar

Organize Sanayi Bölgelerinin genel amacı;sınaî üreti
min sür'atle artmasını sağlayacak biçimde müteşebbisi uygun ko
şulları hazırlanmış yatırıma özendirmek ve onu, altyapı problem
lerinden arınmış bir şekilde faaliyet, düşünce ve plânlarını mün
hasıran hızlı, tasarruflu ve düşük maliyetli üretim artışına tek
sif edici ortamı sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen amaç, aslında Organize Sanayi Böl
gelerinin kalkınma ve saniyileşme hedefleri doğrultusunda bir 
araç olarak kullanılmasıyla ülkenin kaynaklarının rasyonel kul
lanımına eşdeğer bir amaç olmaktadır. Doğa, çevre, altyapı im
kânları , arazi vb. kaynaklar Organize Sanayi Bölgeleri aracı saye
sinde daha rasyonel kullanılır.

Organize Sanayi Bölgeleri kıt kaynakları israf etmeden 
ülkenin tüm sanayileşme»kentleşme ve dengeli bölgesel kalkınma 
gereksinmelerine, kendi çapında, cevap vermeyi makro ekonomik 
açıdan yönlendirir.

Organize Sanayi Bölgeleri; bir yandan geleneksel yer 
seçimi kuramına firmaların sınaî maliyetlerini mikro düzeyde 
düşünerek cevap verirken^diğer yandan makro düzeyde sosyal ma
liyetlerin topluma en düşük düzeyde olmasına yardımcı olma he
define yöneliktir.

Zaman bakımından değerlendirilmede»Organize Sanayi 
Bölgeleri altyapı için harcanacak zamanın firmalar yönünden kı
salmasıyla, üretimin artışını hızlandırmak amacına yönelmiştir.

Ayrıca, çevre korunması konusunda,Organize Sanayi Böl
geleri, firmaların tek tek yor seçmelerine nazaran,topluca yerleşme 
teknolojisinin ışığında daha yararlı olmak amacını taşımaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri; temin edilen altyapı ve hiz
metleriyle bölgede tesis kuracak firmalara önemli dışsal ekono
miler getirmekte,firmaların münferiden ve plânsız olarak çok yük
sek maliyetli altyapı gereklerini topluca ve plânlı bir şekilde 
çözümlediği için hem firmalar, hem de toplum açısından israfı 
önleyici ve üretime geçişi hızlandırıcı fonksiyon ifa etmektodir. 
Böylece ülkemizin kıt kaynaklarının optimal kullanımını sağlayıcı 
iyi bir vasıta olarak değerlendirilmesi gerekir.

Organize Sanayi Bölgeleri»ülkenin sanayileşme strateji
sinde temel sanayileşmeye, sağlıklı kentleşmeye ve dengeli bölge
sel kalkınmaya çeşitli ölçülerde katkıda bulunacak bir araçtır.



B - İlkeler - 12 -

Organize Sanayi Bölgelerinin sahip olması gerekli ilk 
ilke, bölgeye ait büyüklük, yoğunluk ve tip gibi karakteristik 
ölçülerin çok iyi tespit edilmesine bağlıdır.

Bir Organize Sanayi Bölgesinin yurt imkânlarını zorla
yıcı olan optimum üzerinde büyüklük ve yoğunluğu, dışsal eksi ta
sarrufların doğmasına sebep olur. Bunun aksi olan durumda ise, ül
kenin altyapıya harcanan kaynakları israf edilmiş olur.

Belirli bir sürede (10-15 Yıl) Sanayi Tesisleri ile dol
ması plânlanan Organize Sanayi Bölgeleri için proje yapımı ilkele
rinin ülke şartlarına göre geleştirilmesi yararlıdır. Bu bakımdan 
Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı ve hizmet talebi ve arzı pro
jeksiyonlarının mikro, va makro düzeyde gerçeklere yakın olarak ya
pılması zorunludur.

Organize Sanayi Bölgelerinin ülke koşullarına uygun tip
lerinin saptanmasında da ilke olarak yarar vardır. Bu suretle;

- Kuruluş yerine göre; kentsel veya kırsal,
- Kurucularına göre; karma veya kamusal,
- Bünyesel imkânlarına göre; yalnız altyapıya sahip veya 

sosyal hizmet kurumlarıyla geliştirilmiş,
- Sanayiciye intikâl şekline göre; satılan veya kiralanan,
- Fonksiyonlarına göre; genel amaçlı veya ihtisaslaşmış 

(Yani,tek cins imalât yapan, dikey veya yatay entegre 
olmuş fonksiyonel,yardımcı,yuva veya araştırma esaslı)

Organize Sanayi Bölgeleri tipleri için bir tercih soru
nu ortaya çıkmaktadır.

Organize Sanayi Bölgelerinin ülke tatbikatında genel 
plânlamada tiplerin tercihine önem verilmelidir.

Organize Sanayi Bölgeleri;
- Hızlı nüfus artışının bir neticesi olan işgücü arzına 

uygun istihdam..iüıkâfıı sağlar. '

- Sağlıklı bir kentleşme politikasının takibinde kentsel 
plânlamayı kolaylaştırıcı ve yönlendirici imkânlar 
sağlar.

- Böl^^BellEkonomik yapının gerektirdiği mekân kulla
nımını bölgeye en yararlı bir şekilde düzenleyici 
rol oynar. ,



- Sanayiinin çevreye (havaya, suya, bitkisel varlık
lara canlılıra vb.'ne) yapabileceği olumsuz etkileri 
topluca önleyici, azaltıcı ve kontrol edici tedbir
lere imkân verir.

- Ülkesel fiziki plânların yapılmasında,sürükleyici 
sektör olan sanayi yerleşimini düzenleyici ve plân
lama tercihleriyle uyumunu sağlayıcı özelliğe sahiptir.

- Sanayi müesseselerinin organik çelişmesi için elveriş
li imkânları sağlar. Tevsi planlanması bunun yardımcı 
unsurudur.

- Meslekî ve Teknik Öğretimle üretim üniteleri arasında 
uyyun organik ilişkiler kurulmasına ve istihdam öncesi 
meslekî eğitimin toplu merkezlerde kolaylıkla, yapılma
sına imkân sağlar.

- Yatırımların teşvik ve yönlendirilmesinde ve yöresel 
dengesizliğin giderilmesinde etkin bir uygulama ara~ 
cıdır.

- Organize Sanayi bölgeleri için uygun alan seçimi,kent 
seviyesinde olduğu kadar ülke seviyesinde de genel ve 
fiziki bir plâna tabi olmalıdır. Bu hususta:
. Tarım kesimiyle (Tarımsal arazi potansiyelinin korun
ması bakımından)

. Kent plânları ihtiyaçlarıyla 

. Madencilik sektörüyle 

. Turizm ve tarihi çevre ile 

. Millî parklar ile

. Ve Ekenomik yanının diğer sektörleri ile
çatışma yaratmayacak fakat belirli bir koordinasyon ile 

amaçlarda paralellik sağlayacak eşanlı (Simültane) ilkelere dik
kat edilmelidir.

IV - SORUNLAR
Organize Sanayi Bölgelerinin gelişmesini engelleyen

çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bu engellerin ortadan kaldı
rılamamış olması ise, sanayi bölgelerinin sağlayacağı yararlar
dan faydalanılmamasınmyanında,çözümü çok müşkül yeni problemlerin 
gittikçe yoğunlaşan şekilde artmasına yol açmaktadır.Gelecekte bu 
problemlerin çözümü için harcanacak zaman, emek ve gerekli kapital, 
çok yüksek: bir külfeti şimdiden topluma yükleme durumundadır. Bu 
sebeple aşağıda açıklanacak sorunların vakit geçirilmeksizin çö
züme ulaştırılmasıyla ekonomik ve sosyal faydanın maksimizasyonuna 
yaklaşılmış olacaktır. /
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A - Temel Sorun: Yasa
Türkiye'de önleş yıl önce önemi benimsenerek uygu

lamaya konulmasına rağmen Organize Sanayi Bölgelerine ait derli 
toplu bir temel mevzuatın, yasal yönden mevcut olmadığı bundan 
önce açıklanmıştı.

Temel bir yasanın yokluğu yanında, Organize Sanayi 
Bölgeleriyle yakından ilgili kurumlar da tabi oldukları yasaları 
Organize Sanayi Bölgeleri için farklı şekillerde yorumlayarak 
uyguladıklarından, maalesef hukukî bir çarkın çalışması imkânsız
laşmaktadır. Bu durumda, Organize Sanayi Bölgelerinin, uygulanacak 
temel politikasıyla ahenkli olarak gerçek ihtiyaçlara cevap veren 
bir statüye kavuşturulmasında kesin bir zorunluluk vardır.

Ancak böyle sağlam bir hukukî dayanak hem teşebbüs- 
halinde, hem de faaliyet halinde olan bölgelerin temel sorunla
rını çözerek, bu konudaki girişimlerin yurt sathında yaygınlaştı
rılmasına ve geliştirilmesine kuvvet ve hız kazandıracaktır.

B - Diğer Sorunlar
Yukarıda bahsedilen çok çeşitli sorunlar ifadesi bir 

açıdan yasal boşluk ve yetersizliklere dayandığı halde, konuya açık
lık getirilmesi bakımından bu çeşitli sorunları da ^rı başlıklar 
halinde belirtmek yararlı görülmüştür.

1 - Uygun Arazinin Seçimi,Temini ve Planlanmasına 
ilişkin Sorunlar.

Bu sorun Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş 
teşebbüsünde ortaya çıkan en önemli sorunudur. Şimdiye kadar kurul
ması plânlanan bazı bölgeler hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
dahi istihsal edilmiş olmasına rağmen yetki dağılımı ve çekilişleri 
sebebiyle muhtelif kuruluşların konuya değişik açılardan bakmaları 
ve evvelce muvafakati alınmış kuruluşların dahi sonradan farklı 
mütelâada bulunmaları sebebiyle uzun yıllar çaba sarfedildiği hal
de bölgelerin realizesi mümkün olamamaktadır . (Örneğin ANKARA 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Teşebbüsü) Yer seçimi ve planlanması yapı
larak gerekli muvafakatları alınmış olan bölgeler hakkında işin 
realizesi safhasına geçilmiş olduğu sırada, evvelce muvafakatini 
bildiren ilgili kuruluşların sonradan farklı mütelâada bulunmala
rının önlenmesi veya diğer ilgili kuruluşlarca buna itibar edilme
mesi sağlanmalıdır.

Organize Sanayi "^ölgeleri Ekonomik gelişmeye ivme ve
rici bir güç olarak kullanaldığı dikkate alınırsa, yer seçimi ve 
plânlamanın makro ölçekte ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. ...



Halen genel bir yer seçimi (kriterler ela dahil) tayini ve bunun 
ülke mekânında rasyonel dağılımı ile ilgili bir ana plân olmaması, 
kararları mahallî teşebbüs vakalarına bırakmaktadır. Bu ise, te
şebbüs karakterindeki farklılıklar sebebiyle sakıncalıdır.Yanlış 
yer seçimi kararlarının ileride çok sakıncalı durumlar yaratmasına 
meydan vermemek için, şimdiden makro düzeyde, çok katı olmamak şar- 
tiyle, Organize Sanayi Bölgelerine ait sosyal fayda, dengeli coğ
rafi dağılım:» gelişmenin zamanında ve mekânda Organizasyonu ilke
leri ile birlikte düşünülerek genel bir plânlama yapılması zorun
ludur .

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi için yer seçimi safha
sında ülkesel ölçekte deniz, kara ve hava ulaşım imkânları ile 
bölgede kurulacak potansiyel arasında zaman ve mekân yönünden uy
gunluk sağlanmasına itina gösterilmelidir.

2 - Finansman Sorunu
Bu günkü uygulamada Organize Sanayi Bölgeleri için 

yegâne finansman imkânı sağlayan "Organize Sanayi Bölgeleri Kur
na Fonu Yönetmeliği"nin dahi yasal dayanağı bulunamamıştır. Bu 
fona göre sağlanan krediler ve müteşebbis teşekkülün asgari °/o 10 
Dian katılma payı, Organize Sanayi Bölgeleri temel hedefleri bakı
rımdan müteşebbis teşekküle ciddi yükümlülükler ve mahzurlar geti
rici niteliktedir. Katılma payına, bölgesel özellikler dikkate alı
larak esneklik getirilmelidir.

IV.Beş Yıllık Plân Döneminde uygulanacak dinamik bir 
)rganize Sanayi Bölgeleri politikası, finansman ihtiyacının da 
şimdiden uzun dönemli planlanmasının yapılmasını gerektirmektedir.

Teşebbüs halinde ve plânlanan 49 mutasavver» Organize 
îanayi Bölgesi çok kaba bir tahminle her biri 200-3C0 hektardan,
.5 yıllık bir dönemde yaklaşık 4 milyar T.'lık fona ihtiyaç gös- 
;ermektedir.Fona geri dönüşler ve otofinansman, bu miktarı orta 
lönemde düşürecektir. Bu durum ise, etkin bir mali politika uy
gulamasına ihtiyaç göstermektedir.

Finansman sorunlarının,şartlarına uygun ölçek ve an- 
.ayış içinde yeniden değerlendirilmesi ve yasal dayanağa kavuş- 
urulması gereklidir.Zira, fondan almaı kredilerle gerçekleş- 
irilen alkyapı masrafları vadesi içinde fona geri ödendiğinden, 
sasen Devletin görevi olan altyapıyı sağlama külfeti, Organize 
anayi Bölgesinde tesis kuranlarca yüklenilmiş olmaktadır.
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3 - Yönet im, Denet ini ve Koordinasyon Sorunları:

Organize Sanayi Bölgeleri uygulamada tutarlı bir yö
netim, denetim ve koordinasyondan yoksundur. Mevcut uygulama 
bir benzetme ile apartman yönetimini andırmaktadır. Bölgelerin 
işleyiş ve uygulaması ilgili müteşebbis teşekküllerin yetki ve 
sorumluluğuna dayanan bir sisteme kavuşturulmalıdır.

Organize Sanayi Bölgelerinin tüm sorunları ile ilgili 
resmî kuruluşlar arasında sıkı bir -koordinasyon sağlanmalıdır. Bu 
koordinasyonun yürütülmesi, yetkilendirilmiş bir koordinatör ünite 
kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

Koordinasyonun bilhassa proje hazırlama safhasında 
sağlanması bütün ilgili kuruluşların Organize Sanayi Bölgelerine 
ait kuruluş, inşaat ve işletme sorunlarının çözümünde büyük ko
laylıklar sağlar. Bilindiği gibi, halen çok çeşitli kurultşiar 
çok çeşitli safhalarda devreye girmekte ve sorun yaratmaktadırlar.

Koordinasyonun belirlenmesi ve Organize Sanayi Bölge
leriyle ilgili tüm kuruluşların yetki ve sorumluluklarının, 
hazırlanacak; plân, yıllık program ve icra plânlarında yapılacak 
işlerle birlikte saptanması zorunludur.

4 - Organize Sanayi Bölgelerinin İç Hizmetlerine İlişkin
Sorunlar:
Organize Sanayi Bölgeleri firmalara çeşitli ortak hiz

metler sağlarken büyük müşkülâtlarla karşılaşmaktadır.

Bölgeye elektrik temininde Türkiye Elektrik Kurumu 
ile olan ilişkiler; su sağlanması konusunda D.S.İ. ile olan 
ilişkiler; haberleşmeye ilişkin sorunların çözümünde PTT ile 
olan ilişkiler;itfaiye,çöp toplama, işçi ve personelin taşınması 
vb. hususlarda Mahallî idarelerle olan münasebetler sorunlara 
çözüm sağlamaktan uzak kalmakta ve bu kuruluşların sebep olduğu 
gecikmeler dolayıeiyle bölgenin işl-.yişi bozulmakta ve firmaların 
faaliyetlerinde kesintilere sebep olmaktadır.

5 - Organize Sanayi Bölgelerinin Getirdiği Konut,Yerleşim
ve Eğitim ^orunları:
Organize Sanayi Bölgeleri plânlanırken, bölgenin yara

tacağı istihdam imkânlarına paralel olarak ortaya çıkan ve bölge 
etrafında teşekkül eden düzensiz yerleşim .ve bunun eki olan diğer 
sosyal sorunlar zamanla daha da yoğunlaşmakta ve çözümü güçleşmek
tedir . Açık olarak belirtilmelidir ki, sanayi bölgelerinde yeni 
firmaların kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik potansiyel 
ve artan istihdam, bölgenjn civarında yeni konut yerleşim merkez
lerinin titizlikle plânlamasını zorunlu kılmaktadır.



Bu konuda her türlü sosyal imkânları plânlanmış yeni 
iskân sahalarının daha "bölge planlanması yapılırken kamulaştı
rılması ve amaçlara uygun şekilde realizasyonunda İmar ve İskân 
Bakanlığının etkin rolü üstlenmesi sağlanmalıdır.

V - POLİTİKALAR
A - Organize Sanayi Bölgeleri Politikası;

Bütün ülke ekonomisi için Organize Sanayi Bölgeleri 
uygulamasında hukukî, ekonomik, arsa sağlanması ve tüm altyapı 
sorunlarını çözümleyici, bölgenin kuruluş ve devamı süresince 
finansal ve bürokratik açılardan da mümkün olduğu kadar problem 
çıkarmayıcı hususları esas alan temel bir felsefeye sahip, tu
tarlı ve bütün bir politika izlenmesine ihtiyaç vardır.

B - Diğer İlgili Politikalar:
Bu temel politika; amaçlar ve ilkeler bölümünde belir

tilen temel sanayileşme stratejisi istihdam, şehirleşme,alan kul
lanımı,çevre kirlenmesi, meslekî eğitim, sanayiin organik gelişimi, 
teşvik ve yönlendirme, altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gibi 
politikalar içinde de Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili konu
larda da gerekli yeri ve ağırlığı almalıdır. Esasen böylece IV*
^eş Yıllık Plânın diğer politikaları ile bu konunun uyum sağlana
bilmiş olacaktır.



VI - ÖZET - SONUÇ

Sanayileşmenin ve kentleşmenin meydana getirdiği sonuçlar 
dolayısiyle ortaya çıkan Organize Sanayi -^ölgeleri kavramının 
günümüzde tanımlaması \rapılabilir tir hale gelmiştir.

Sanayileşmiş ülkelerde uygulanan sanayileşme ve kentleşme 
politikaları içinde.plânlamanın çeşitli kademelerinde Organize 
Sanayi ölgeleri tamamlayıcı alt sistemler şeklinde ele alınmak
tadır .Böylece , sanayileşmenin disiplinli ve düzenli yerleşime 
kavuşması ve tek tek firmaların en yüksek fayda sağlaması yanan
da, toplumsal sosyal faydanın maksimize edilmesi, yatırımın üre
time geçiş süresinin kısalması,kalkınma kutuplarının reorganizas- 
yonu ve bölgesel dengeli k...Ikınmanın sağlıklı kentleşme ve sana
yileşme ile birlikte sağlanması gibi hususlarda önemli gelişmeler 
sağlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgeleri kavramı aslında klasik kuruluş 
yeri kriterlerinin mu telif neticeleri dolayısiyle başarılı 
olamadığı noktalarda uygulama imkânı bulabilmiş ve gittikçe 
artan bir ilgi, bu kavramın daha da geliştirilmesi halinde 
etkinliğinin artacağını ortaya koymuştur.

Yer seçimi sorunu ülke ekonomilerinde makro düzeyde ele 
alınmak zorundadır. Mikro düzeyde firma optimizasyonu ile il
gili kararların her zaman makro düzeyde bir optimizasyon sağ
lamadığı dikkate alınırsa, yer seçimi kararlarında münferit 
firma kararları yerine, toplu Organize Sanayi bölgelerinde 
yerleşme ve bunların da ülkesel, bölgesel ve kentsel ölçekte 
planlanması toplumsal, açıdan daha yararlı neticeler verecektir.

Türkiye'de son onbeş yıllık dönemde geleneksel kuruluş 
yeri seçimi kararları yanında, Organize Sanayi Bölgeleri de 
kurulması yoluna gidilmiştir. Bu konudaki çabaların genel bir 
yoğunluk kazanmış olmasına rağmen, henüz yeterli düzene sahip 
olamayan Organize Sanayi Bölgeleri konusunda ülkemizde çok ciddi etüd ve plânlamaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
konuda; sorunlar ortaya çıktıkça alınacak kararların ileride 
ekonomimize büyük yükler getirmemesi için şimdiden genel bir 
plânlama yapılması gereklidir. Bu plânlama sırasında, Organize 
Sanayi Bölgelerinin yalnız yer seçimi ve sanayileşme-Kentleşme 
açısından değil, aynı zamanda gün geçtikçe önem kazanmakta olan 
çevre sorunları açısından da ele alınması zorunluluk arzetmektedir.

Halen Türkiye’nin hemen hemen bütün kentleri sanayi öncesi 
İktisadî yapının Özelliklerine göre düzenlenmiş bir şekle sahip
tir. Bu sebeple, kurulanak Organize Sanayi Bölgelerinin, kentlerin 
mevcut imkânlarını zorlaması yerine, gelecekte ortaya çıkacak ge
lişmeler dikkate alınarak yeni yerleşme j^erleri ve yeni fonksiyo
nel alanlar yaratılması şeklinde düşünülmesi yararlı olacaktır.



Organize Sanayi Bölgeleriyle oluşacak yeni kent düzenlemeleri 
gelecekteki ihtiyaçlara daha olumlu cevaplar verebilecektir. 
Kentleşme açısından diğer etkenler yanında Organize Sanayi Böl
geleri, plânlamada önemli kolaylıklar sağlayan bir araç olmak
tadır.
Organize Sanayi Bölgeleri için yapılan altyapı yatırımları,sos
yal sabit sermayenin rasyonel kullanımını sağlamaktadır. Sanayi 
tesislerinin bir arada bulunması, gerekli altyapı maliyetini 
azaltmakta ve üretim için daha elverişli, zaman kaybettirmeyen 
ve dışsal ekonomileri husule getirici bir ortam yaratmaktadır*
Ülkemizde Organize Sanayi Bölgelerinin etkin şekilde kullanımı 
sağlanabildiği takdirde, halen potansiyeli olan fakat altyapı 
yetersizlikleri nedeniyle değerlendirilmeyen atıl kaynakların 
kalkınma yolunda harekete geçirilmesi ve verimli hale getiril
mesi mümkün olabilecektir. Ayrıca, ülke düzeyindeki dengesiz 
sanayi dağılımının yarattığı sosyo-ekonomik sorunların çözümü 
Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasıyla kolaylaşacaktır..
Ülkemizde Organize Sanayi Bölgeleri uygulamasında yeterli ge
lişmenin sağlanamamış olmasının en başta gelen sebebi, bu ko
nunun henüz yasal bir statüye sahip olamayışındandır. Bu durum 
Organize Sanayi Bölgelerini her yünüyle çıkmaza sokmuştur. Böl
ge için srerekli arazinin iktisabı ve finansman .imkânlarından, 
bölgenin işletilmesi safhasına ilişkin problemlerine kadar çö
züm gerektiren herşey, bu sistemsizlik içindeki çabaların so
nuçlarına bağlı kalmaktadır . Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili 
temel sistemi belirleyecek yasal statünün tesbit ve uygulanması 
yanında, bu bölgelerin nerelerde, nasıl ve ne zaman kurulacağı 
ve faaliyetlerinin diğer sektörlerle olan ilişkilerinin kentsel, 
bölgesel ve ülkesel düzeyde mekân ve zaman bakımından göstereceği 
gelişme özelliklerini de içine alan ana plân vakit kaybedilmeden 
tesbit edilmelidir.
Bugüne kadar kalkınma plân ve programlarında kentleşme, sana
yileşme ve yerleşme amaçlarında bir araç olarak kullanılmak 
istenen Organize Sanayi Bölgelerinin uygulama politikaları ile 
sanayileşme politikası arasında bir paralellik ve gerekli koor
dinasyon kurulamamıştır. Bundan sonra hazırlanacak plân dokü
manlarında ve bilhassa 4.Beş Yıllık Plân'da ülkenin yapısal de
ğişimi de dikkate alınarak hazırlanacak sanayileşme stratejisi 
ve politikaları içinde mekân ve zaman unsurlarının Organize Sana
yi Bölgeleriyle birlikte ele alınması yararlı olacaktır. Genel 
plânlama sırasında diğer önemli bir husus ta; ilgili kuruluşla
rın koordinasyonudur.



Organize Sanayi Bölgeleriyle ilgili faaliyetleri yürüte
cek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda ana bir kuru
luş ile D.P.T., İmar ve İskân Bakanlığı ve diğer kuruluşlar ara
sında gerekli koordinasyonun sağlanması zorunludur. İlgili yasa 
hazırlanırken bu koordinasyonun koşulları mutlaka dikkate alın
malıdır.

Organize Sanayi Bölgelerini plânlarken, teşvik politikaları 
ile de yakın bir ilişkinin kurulması, öngörülen hedeflere daha ko
lay, çabuk ve akılcı yoldan ulaşılmasını sağlayıcı önemli bir fak
tördür. Organize Sanayj_ Bölgelerinin fizikî bir teşvik unsuru ola
rak değerlendirilmesi yanında., mali karakterli diğer teşvik ted
birlerinin da bütün bir sistem halinde ele alınması, sanayiin hız
lı gelişmesi ve yaygınlaşmasına etkili olacaktır.

Halen faaliyette bulunan veya kurulu? halindeki Organize 
Sanayi Bölgelerinin müteşebbis teşekkülleri ve idari teştilâtları1- 
nın kendi sorunlarına sahip çıkarak etkin bir baskı grubu haline 
gelmeleri ve bölgeleri hakkında alınacak kararlarda ve yapılacak 
plânlarda söz sahibi olmaları fayda sağlayıcı olacaktır.

Türkiye ekonomisinin ve sanayiinin yapısal bir değişmeye 
konu olduğu ve bunun için temel sanayileşme stratejisinin tesbi- 
tinin zorunlu görüldüğü bir dönemde, Organize Sanayi Bölgeleri
nin tesbit edile ;ek strateji içinde ve iyi düzenlenmesi halinde; 
Türkiye'nin temel sanayileşmesi, sağlıklı kentleşmesi ve dengeli 
bölgesel kalkınması amaçlarına olumlu katkıda bulunması doğal 
pir netice olacaktır.



E K L E R



A - IV«Beş Yıllık Kalkınma Plânı Organize Sanayi Bölgeleri
Özel ihtisar-5 Komisyonu için hazırlanan Not;
İMAR VY: İSKAN B i KANLIĞI, A o Damalı.

B - ûr-uanize Sanayi Bölgeleriyle ilgili GIDA,TARIM ve HAYVAN
CILIK BAKANLIĞIj nın Görüşleri.

C - IV.Beş Y; İlık Plân, Organize Sanayi Bölgeleri Özel İhti- 
sas Komisyonu, Alt Komisyon Ön Raporunun Arsa Ofisi Yasa
sının işlerliği Acısından Eleştirisi;
ARSA OFİSİ GENEL -MÜDÜRLÜĞÜ. ......

D - Organize Sanayi Bölgeleri için Uygun Arazi Seçimi,Temini 
ve Planlanmasına İlişkin Sorunlar;TOPRAK ve TARIM REFORMU 
MÜSTEŞARLIĞI, Arazi işleri Genel Müdürlüğü,
Eııvan ter--EISA Proje’ Daire Başkanlığı.

E - Farkla. ülçok ve Ekonomiler Açısından Endüstriyel Mekân
Organ.:'s azy onlar •• ULAÇ'T IRKA BAKİN LİGİ, Ulaştırma Koordi- 
ııasy 03 ıu Iu ar es i „ SÂt ik.

E -- Organize Sanayi Bölgeleri ile İlgili Olarak Ön Raporda 
İlgi Duyulan Konulara.İlişkin Görüşler; TÜRKİYE HALK
BANKASI al CENKı, MÜDÜRLÜĞÜ, Ş.Ulusoy, İ.Cankara

G - TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU Açısından Organize Sanayi Bölge
ler.'!; M Alacan

H - TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ»nin Dördüncü Beş Yıllık
Kalkınma Plânı. Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili 
G örüşü.. A . V . Halat acık.

I -- Çerkezköy O/: gah ize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Teşekkül
Görüşler i, N. Akl.- ay.

İ - Organize N rayi Bölgeleri Tahsisine İlişkin KONYA Belediye
Başkanlığı Gölüşleri

»J - D .E. Deniz Nakliyat T .A.Ş.Genel Müdürlüğü* nün Raporda
Yer Almasını Önerdiği Görüşler.

E K Organize Sanayi .Bölgeleri ve Yerlerinin Seçimi İçin 
Öneri; L,Keren

L Organize Sur-ay i Bölgeleri Ozei İhtisas Komisyonu Alt 
Komisyon Oa Raporuna Ait MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Görüş
ler i ;LesioLF ve Teknik öğretim Etüd ve Programlama
Dairesi Başkanlığı; H.Aktuğ.



M - Türkiye Odalar Birliği Sanayi Bölgeleri Müdürü Öktem 
Ediz'in görüşü.

N - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun ön 
rapora ilişkin görüşleri.
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IV'NCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI A
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÖZEL 
İHTİSAS KOMİSYONU İÇİN HAZIRLANAN
NOT: İmar ve İskân Bakanlığı

Ayla Damalıl’.v Tanım:
Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayiin büyüklüğüne bakılmaksızın, 
ağır sanayi ve kompleksleri dışında, belirli bir yatay ve düşey 
entegrasyonu sağlamaya yönelik, bölgesel ve ülkesel ölçekte üre
tim yapan sanayi tesislerinin, belirli bir plâna göre geliştirile
bilmesi için, sınırları onanlı arazi parçalarının, altyapı (ara
zinin parsellenmesi, drenaj, yol, kanalizasyon yapımı, elektrik 
arzı su kaynağının geliştirilmesi ve su dağıtım şebekesinin ya
pımı) ve sosyal donanım tesislerinin tamamlanarak belirli stan
dartlarla işletilmek üzere organize edilmiş sanayi bölgeleridir.
Organize Sanayi Bölgeleri, geniş sanayi alanları veya aksları, 
küçük sanayi siteleri, sanayi çarşıları ve el sanatları bölge
leri ile karıştırılmamalıdır.
2 . Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Durumu ve Gelişimi:
3 • Politikalar:

o Organize Sanayi Bölgeleri sanayileşmeyi teşvik edici bir 
araç olarak kullanılacaktır,

o Organize Sanayi Bölgeleri, sanayilerin, dolayısiyle yerleş
melerin istenen mekansal dağılımını sağlamada bir teşvik ara
cı olarak kullanılacaktır,

o Organize Sanayi Bölgelerinin dağılımında ve büyüklüklerinin 
saptanmasında ülkesel istihdam,kentleşme, arazi kullanma, 
çevre korunması, alt yapıların rasyonel kullanımı, sanayiin 
gelişmeyi hızlandırıcı ve sürükleyici olması politikaları 
ile ilişkiler sağlanacaktır,

b Organize Sanayi Bölgelerinin kısa sürede saptanması ve işle
yiş dönemindeki güçlüklerin önlenmesi için yasal, ekonomik, 
finans ve yönetsel açılardan tutarlı bir politika izlenecektir.

4 . Amaçlar:
o Organize Sanayi Bilgelerinin bir araç olarak kullanımı ile 

sağlanmak istenen temel amaç, kaynakların (doğal,çevresel, 
altyapı,teknik, arazî) rasyonel kullanımıdır,

o Bu yolla bir yandan sanayi maliyetlerinin ve sosyal mali
yetlerin düşük tutulması,diğer yandan da hızlı üretim ar
tışının sağlanmasıdır.



Sanayilerden ortaya çıkan kirlenmelerin, sanayilerin Organize 
Sanayi bölgelerinde toplulaştırılması yoluyla belirli yörelere 
inhisar ettirilmesinin sağlanmasıdır .
Ortak tasfiye metodları kullanılarak alınacak çevresel tedbir
lerin sanayi üretim maliyetlerini arttırıcı etkisinin azaltıl
masıdır .

. İlkeler :
Organize Sanayi Bölgeleri sanayilerin toplulaştırılması temel 
ilkesine olanak hazırlar.
Bir Organize Sanayi Bölgesinde yer alacak sanayiler arasında 
büyüklük (arazi ve teknik) farkı gözetilmeksizin yatay veya 
düşey entegrasyon bulunması gereklidir. (Ağır sanayi ve komp
leksleri hariç)

Bir Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak sanayiler, bölgesel 
ve veya ülkesel ölçekte üretim yapan sürükleyici sektörleri 
kapsayan türde sanayiler olacaktır.
Organize Sanayi -^ölgesi içinde yer alacak sanayilerin belirli 
gelişme plânlarına göre genişleme ve tevsiine uygun olacaktır.

Organize Sanayi Bölgeleri, önceden sağlanan su, elektrik, yol 
kanalizasyon gibi hizmetler nedeniyle, münferit sanayi kurulma
sında yer alan yapılaşma ve inşaat izni gibi yatırım öncesi iş
lemlerin ortadan kalkmasına yol açacak,proje süresini kısaltmış 
olacaktır.

Bu hal ve ayrıca bölge içinde hazır altyapı nedenleriyle sana
yiciler için özendirici bir anlam taşıması sağlanacaktır.

Firmalar arası entegrasyona dikkat edilmek yoluyla, sanayiler 
arası ipput-output ilişkileri nedeniyle endüstriler arası
ulaşım maliyetlerinin minimum düzeye inmesi sağlanmalıdır.

Organize ^anayi Bölgelerinin mümkün ise bir yerleşme alanına, 
(kriterler) bölümünde saptanacak mesafede kurulması sağlanarakf firmaların kentleşme ve sosyal donanım gibi unsurlardan dış 
ekonomiler sağlaması gerçekleştirilmelidir.
Kentsel ölçekte sağlıklı bir kentleşmeyi sağlıyacak bir bi
çimde kentsel plânlamada yönlendirici bir alet olarak kulla
nılmalıdır .

Bölgesel ölçekte bölgesel ekonomik potansiyelin (arazi, alt- 
yapı-liman, elektrik, su hammadda tedarik alanı, mamul satış 
alanı) bölgeye ve ülkeye en yararlı bir biçimde kullanımasında 
düzenleyici rol oynamalıdır. ,



Sorunlar:
Politikalar., amaçlar ve ilkeler bölümlerinde belirlenen konu
larda Organize Sanayi bölgelerinin ülke ölçeğinde dağılımı,yer 
seçimi, bölgelerin planlanması ve uygulanması kademelerinde çe
şitli sorunlarla karşılaşılmaktadır . Ancak, bu sorunların büyük 
bir bölümü "Kriterlerin" geliştirilmemiş olmasından ortaya çık
maktadır. Bunun dışında Organize Sanayi Bölgelerinin dağılımı, 
yerseçimi, plânlama ve uygulaması ile ilgili kuruluşların kar
şılıklı yasal ve yönetsel yetkilerine saygı duyarak karşılıklı 
anlayış ve işbirliğini geliştirmemeleri de büyük engeldir. Bu 
nedenlerle öncelikle kriterlerin geliştirilmesi, sonra politi
kalar, amaçlar, ilkeler ve kriterler gözönünde tutularak somun
ların çözümlenmesinde mevcut yasal, yönetsel, parasal ve teknik 
engeller saptanmalı buna göre tedbirler bulunmalıdır.



ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİYLE İLGİLİ E
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞININ GÖRÜŞLERİ

Hernekadar ülkemiz sanayileşmeye önem veriyor ve bu yolda dev 
adımlarla ilerleme kaydetmek arzusunda isede ortada kaçınılmaz 
bir gerçek bulunmaktadır; şöyleki, tüm canlılar hayatlarını ida
me ettirebilmeleri için devamlı beslenmek zorundadırlar. Giderek 
artan nüfusumuzun tarım ve özellikle Su Ürünlerine olan talebi de
artmaktadır. Bu nedenle, Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimin
de tarım ürünleri ve sudaki canlı kaynaklara zarar verilmemesi 
yönünden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü) müsaadesi mutlak surette alınmalıdır.
Ayrıca, Sanayi kuruluşlarının bir çok yerlerde suları yeter de
recede kirletip çevre sorunları yarattıkları bir gerçektir. Hal 
böyleyken halen yeni kurulan ünitelerde tasfiye tesisleriyle il
gili hiçbir tedbir alınmamakta ve her geçen gün yeni ünitelerin 
işletmeye açılışlarıyla kirliliğe yeni ilâvelerde bulunulmakta
dır.Daha fazla çevre sorununa sebebiyet vermemek için teşvik 
belgesi verilecek tüm sanayi kuruluşlarının tasfiye tasisi pro
jelerinden bir suretinin Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderile^ 
rek tasdik edildikten sonra işlem görmesi gerektiği kanısındayız.



IV.BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI c
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÖZEL
İHTİSAS KOMİSYONU ALT KOMİSYON
ÖN RAPORU HAKKINDA ARSA OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞLERİ
G İ R İ Ş :
Ofisimizce, III.Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan Organize 
Sanayi Bölgelerinin gerçekleştirilmesi faaliyetleri, yatırım prog
ramlarında önemle ela alınmıştır.

Bu uygulamalar sırasında muhtelif aşamalarda farklı önem derece
sinde dar boğazlarla karşılaşılmıştır.

Konu ile ilgili yeni mevzuat düzenlemelerinde tatbikattan edinilen 
tecrübeler dikkate alınarak gerçekçi tedbirlerin alınması imkânı 
ortaya çıkmış buluımaktadır.
Ancak söz konusu dar boğazlar ofisimizce çalışma sahasına giren 
hizmetlerle ilgili bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.
Konunun diğer hizmet yönleriyle de ayrı değerlendirilmesinin gere
keceği tabiidir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN PLANLANMASI:
Ülke çapında bir plânlamadan bölge imar plânlarına varıncaya ka
dar? yapılmakta olan çalışmalarda ilgili kurun ve kuruluşlar arasında 
yeteri derecede bir koordinasyon mevcut değildir.

Sanayi politikası ile ' planlama ve altyapı çalışmalarının ayrı 
ayrı Bakanlıklar bünyesinde yürütülmesi sebebiyle geniş bir iş 
birliği çalışmalarını gerektirmektedir.
Bu işbirliğinin sağlanması ilk ve önemli tedbir olarak mütalaa 
edilmektedir.



YERLEŞME BÖLGELERİNİN SEÇİMİ:

Sanayi bölgelerinin yer seçimi genellikle mülkiyet araştırmala
rına ihtiyaç duyulmadan yapılmaktadır. Bu seçim sonucu plânlanan 
bölgelerin genellikle mülkiyet statüsü bunların ofisimizce kısa 
zamanda alınıp, ihtiyaç sahiplerine intikâllerini engeller mahi
yettedir. Bilindiği gibi ofisimiz umumî hükümlere före, arazi ve 
arsa sağlamak imkânlarına sahiptir. Daha önce yapılacak mülkiyet 
araştırmaları sonuçlarına göre, ofise kısa zamanda mal edilebilecek 
arazi parçaları bulunması ihtimal dahilindedir.
Ayrıca,istimlâk konusunda ofise özel yetkiler vermek suretiyle 
istimlâk işlemlerini kısaltmak büyük ölçüde faydalar sağlıyacaktır.

Özel mülkiyet dışında kalan, Hazine, Mera, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki ve benzeri kamu arazisinin ofise intikâlinde 
mevcut formalitelerin azaltılması ve zamanın kısaltılması zorunlu 
bulunmaktadır.
Araştırma, Plânlama ve projelendirmede altyapı niteliğinde bulunan 
kadostral plânlarla, halihazır haritaların mevcudiyeti şarttır.
Halen ülkemizin tamamının halihazır harita ve kadostrosunun yapıl
mamış olması, tayin edilecek sanayi bölgelerine bu çalışmalarda 
öncelik verilmesini gerektirmektedir. Aksi takdirde bunların yapıl
ması için uzun zaman beklenmesi zorunda kalınacaktır.

SANAYİ BÖLGELERİE İH KURULMASI;
Yer seçimi yapılan ve plânlanan sanayi bölgelerinin altyapılarının 
da tamamlanarak sanayicilere intikâl ettirilmesi faydalı görülmek
tedir. Ofisimizin teknik kadro ve mali imkânlara kavuşturulması 
halinde, imar plânlarının yapımı, uygulanması ve altyapı hizmetle- 
rinide ifa etmesi mümkün bulunmaktadır.



D
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN UYGUN 
ARAZİ SEÇİMİ TEMİNİ ve PLANLANMASINA
İLİŞKİN SORUNLAR TOPRAK VE TARIM REFORMU

MÜSTEŞARLIĞI
Ülkemizde sanayi gelişmelerinin teşviki ve plânlı yerleşmenin 
temini amacını güden Organize Sanayi Bölgeleri teşkilinde bugüne 
kadarki uygulamalarda arsa sağlanması yönünden zaman zaman bazı 
zorlukla karşılaşıldığı bilinmektedir.
Ortalama 3000 dönüm civarında bir araa büyüklüğüne ihtiyaç gös
teren bu tür sanayi bölgelerinin yer seçimlerinde arazinin topoğ- 
rafik yönden uygunluğunun yanısıra, yerleşim kararları yönünden 
uygun olması ve arazi fiyatlarının mümkün olduğu kadar düşük sevi
yede tutulması da gözetilmektedir. Yerleşme kararları yönünden 
genellikle şehirlerin dışında ve nisbeten ucuz olmaları sebebiyle 
de devlete ait araziler üzerinde kurulma eğilimi gösteren bu tür 
sanayi bölgelerinin yer seçimlerinde dikkate alınması gereken diğer 
hususta arazinin tarımsal nitelikleri olmaktadır.
25.6.1973 tarihinde kabul edilen 1757 sayılı Toprak ve Tarım Re
formu Kanununun 212 nci maddesi bütün Türkiye'de tarım toprakla
rının mülkiyet durumuna bakılmaksızın denetim altında tutulmasını 
amaçlamaktadır. Bu -^anunla getirilen tedbirler sonucu ülkemizde 
daha önce teknik kuruluşlarca yapılan arazi tasnifleri bölgeler 
itibariyle dikkate alınarak tarımsal alanların korunması işlemine 
başlanılmış bulunulmaktadır. Sözü edilen amaç gereği yeni açıla
cak yada Organize Sanayi -Bölgelerine ayrılacak alanlarda Harımsal 
arazi potansiyelinin korunmasına -titizlikle devam edilmesi Ülkemizin 
geleceği bakımından önem arzetmektedir. Bu nedenle tarım dışına 
çıkarılması icap eden tarımsal alanların arazi kullanma kabiliyeti 
sınıflarının teknik özelliklerinin dikkate alınması icabetmektedir,
Topraksu Genel Müdürlüğünce, 1966 yılından beri yapılmakta olan 
Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası Etüdlerine (l) göre ; 
Türkiye'nin yüzölçümü 77.797 hektardır. Bu alanın 27.699.003 
hektarı ($ 35,6) tarım arazisi, 21.145.690 hektarı ($ 28,0) çayır 
mera arazisi ve 23.468.463 hektarıda ($ 30,2) orman ve funda 
arazisidir. Aynı etüd sonuçlarına göre Türkiye'de işlenerek ta
rım yapmaya uygun arazi; 1.sınıf 5.012.537 ($ 6,4) hektar, 11.sınıf 
6.758.702 ($8,7) hektar III.sınıf 7.574.330 ($ 9,7) hektar ve IV, 
sınıf 7.201.016 ($ 9,3) hektar olmak üzere toplam 26.546.585 
($ 34,1) hektar, işlenerek tarım yapmaya uygun olmayan, V,VI ve 
VII.sınıf arazi ise 46692633 ($ 60) hektardır.



Bilindiği gibi tarım toprağı, madenler, ormanlar, tarihi anıtlar,
turistik değerler ve benzerleri gibi millî bir servettir. Bu 
servetin elde edilmesi insan ömrünü çok aşan zamanı gerektirmek
tedir. Meselâ, bir santim derinliğinde 1.sınıf bir tarım toprağının 
oluşması işin 150 yıla ihtiyaç vardır. Bu çins 60 cm.derinlikte 
bir arazi 9.000 yılda meydana gelir. Böyle bir varlığın tarım dışı 
amaçta kullanılmak üzere bir defa vasfı bozulduğunda yeniden elde 
edilmesi hemen hemen imkânsızdır. Bu nedenle toplumlumuzun beslenme 
dışındaki öteki ihtiyaçlarını gidermek amacı güden köy, kasaba ve 
şehirlerin kurulması ve geliştirilmesi, endüstri alanları, turis
tik yerler, spor alanları ve benzeri plânlama kararlarının ve ma
den, taş, kum, tuğla ocakları ve Millî Savunma ihtiyaçlarının gerek
tirdiği tarım alanlarının tarım dışında ve tarım dışına çıkarma 
amacında kullanılmasında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
denetimi Kanunda gerekli görülmüştür.

Toprak ve Tarım Reformu Kanunundaki amaçlardan, tarımda toprak 
ve su kaynaklarının teknik ve ekonomik gereklere göre kullanıl
ması, korunması, ıslahı ve geliştirilmesi verimliliğin sürekli 
arttırılması ve bunun devam ettirilmesi üretimin arttırılması 
en azından değeri çok yüksek tarım topraklarının, bir ölçüde 
elde tutulmasına bağlıdır. Hiçbir denetime bağlı olmaksızın kişi 
yada tarımda yeterince uzmanlaşmamış kamu kuruluşlarının kendi 
görevleri açısından tutarlı sebeplerle tarım toprağını tarım dı
şına çıkarabilme imkânının bulunması bu amaçların gerçekleşmesini 
önleyecek bir nitelik taşır.
Özellikle gelişme halinde olduğu bildirilen sanayi sektörünün 
denetimsiz olarak yerleşme plânları dışında kendine en uygun 
şartların bulunduğu köy hudutları içinde yer seçebilme imkânı
nın sağlaamasında hiçbir millî menfaatten söz edilmesi mümkün 
değildir.
Bir sanayi yerleşmesi kendine bağlı öteki sanayi kollarını ve 
alt sanayii ve bunlar bir araya geldiklerinde konutu çekici nite
lik taşırlar; başka bir deyişle sadece kendi ihtiyaçları olan 
sınırlar içinde kalmayıp çok daha geniş alanların kullanılmasını 
gerektirirler. Bu nedenle de sanayi kuruluşlarının kesinlikle 
yerleşme plânlarında öngürülen alanlarda yer almalarında zorun
luluk vardır.
Sanayileşen toplumlarda konularda ihtisaslaşma önem kazanır. 
Türkiye'de artık yerleşme plâncısı her konuda yeterli olamamak
tadır. Ülkemiz açı sından. .tarımın taşıdığı önem gözönüne alınarak 
^oprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkarılmış ve tarım topraklarının 
korunması amaçlanmıştır. Tarım topraklarının korunması yerleşme
plancılığı' dışında ayrı bir uzmanlık işidir. •/,•



Bu nedenle yerleşme plânlamasında uzmanlaşmış İmar ve İskân Ba
kanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri konusunda yetkili Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla tarım toprakla
rının korunmasında uzmanlaşmış Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının ortaklaşa karar vermelerinde zorunluluk bulunmaktadır. 
Nitekim İmar ve İskân Bakanlığınca uygun görülen bazı münferit 
sanayi yerleşmelerinin devletin milyonlarca lira harcayarak ta
rımsal sulama yapmayı amaçladığı devlet sulama şebekeleri ve çok 
değerli tarım toprakları üzerine rastladığı tesbit edilmiş ve Plân
lama kararlarının düzeltilmesi sağlanmıştır. (Adana1da kurulması 
kararlaştırılan Efes Pilsen Fabrikasının, Adana Organize Sanayi
Bölgesinin, Afyon Küçük Sanatlar Bölgesi ve Et ve Balık Kombina
sının yerlerinde ve benzerlerinde olduğu gibi)
5te yandan, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca hazırlık etüd-
leri yapılmakta olan, kırsal arazi kullanımı plânlaması çalışmala
rının tüm Türkiye'de tamamlandığında, mutlak korunması gerekli ta
rım alanları ve tarım dışı kullanışlara, bu arada Organize Sanayi 
3ölgelerine, ayrılacak araziler hakkında daha çabuk karar verme 
imkânı da bulunacaktır.
Sonuç olarak, 1557 Sayılı Kanunun 212 nci maddesi, tarım arazile
rinin tarım dışı maksatlarda kullanılmasını zorunluluk hallerine 
inhisar ettirmiş ve zorunluluk olmadıkça 212 nci maddede belirtilen 
amaçların tahakkuku için gerekli arazinin tarıma elverişli olmayan
lardan yada en az elverişli olanlardan seçimini öngörmüştür.
Tine aynı Kanunun 19 ncu maddesinde, Müsteşarlığımız emrine geçen 
ıraziler belirtilmiş olup, bunların tasarrufu tamamiyle Müsteşar
lığımızın yetkisinde bulunmaktadır.

5u nedenlerle, Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimleri sırasında, ieklif edilen alternatif alanların tarımsal niteliklerinin ortaya
■.onması ve seçilen alanlar içerisinde kalan ve Müsteşarlığımız em
inde bulunan arazilerin müteşebbis kuruluşa devrinin mümkün, olup 
ilmayacağının başlangıçta tesbit edilebilmesi amacıyla, Organize 
lanayi Bölgeleri yer seçimlerinin Sanayi ve ’^eknoloji Bakanlığı, 
mar ve İskân Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı ve Mübteçarlığımız 
İlgili elemanlarının katılmasıyla oluşacak -bir komisyonca mahal- 
ine gidilerek yapılmasında fayda görülmektedir.
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FARKLI ÖJjÇEK VE EKONOMİLER AÇISINDAN 
ENDÜSTRİYE'L MEKAN ORGANİZASYONLARI

Saffet Atik
Ulaştırma Bakanlığı
Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi

Organize Sanayi Bölgeleri, genelde ekonomik ilişkilerin mekân 
organizasyonuna yansıması biçiminde tanımlanabilir.
Konu farklı ölçek ve ekonomiler açısından değerlendirilebilir; 
şöyleki,

Makrc-olçekte, ekonomik ilişkiler sisteminin yarattığı ekonomik 
mekân, bu ekonomik ilişkilerin fiziki bütünlüğü biçiminde,milli 
ölçekte arazi kullanımında belirir, özellikle endüstriler-arası
iktisad açısından, birbirleri ile yoğun ilişkiler içerisinde bu
lunan endüstri!er,in fiziki konum olarakta âış ekonomilerin yara
tı İnav.-maliyetin en aza indirilmesi gibi amaçlarla yanyana gelip 
K.,j.i.eşmc Ekonomileri" oluşturduğu bilinmektedir. Makro ölçekte 
bu iki tip mekan kavramı (Ekonomik ve Fiziki Mekân) "gelişme ku
tupları" modelinde birleşmektedir.

Gelişme kutupları, millî fiziki ölçekte, kaynakları harekete 
geçirme sürecinde, birbirleri ile direkt ve yanal ilişkiler
içinde olan endüstrilerin yanyana gelmesi ile doğmaktadır.Bu 
kutuptan doğan gelişme diğer bölgelere de sıçramaktadır. Böyle
bir modelde bölgelerarası gelişmişlik ve denge kavramı içeril- 
mektedir *

Daha küçük ölçekte ise; organize endüstri bölgeleri, endüstriyel 
üretimin maliyetler ile yapılmasına olanak sağlayan, altyapı, 
ulaşın ve diğer gerekli kolaylıkların organize edilerek, üretim 
birimlerine tahsis edilmesini öngören mekân düzenlemeleridir.
Organize Endüstri bölgelerinin Makro Ölçekte Ele Almışındaki 
Genel Noktalar:
Makro ölçekte gelişme kutuplarının yer seçiminde coğrafi determinizm 
kaynaklarının dağılımı açısından söz konusudur.
Ancak dengeli yada dengesiz kalkınma stratejileri,bölgelerarası reka
bet, bölgesel gelişmişlik ve endüstriyel ilişkiler ile ucuz üretim sağ
lamak için gerekli diğer girdiler bu yer seçiminde önemli olmaktadır. 
Teknolojik girdiler ' perisinde'en önemli o]anları, ulaşım,endüst
riyel tipolojiler ve ...salarındaki organik bağlar ile işgücü bulabilme 
olanaklarıdır, Ayrıca Delli bir yığılım ekonomisinin yaratılması için 
şüphesiz, birbirleri ile yapısal bağları bulunan endüstrilerdi ve hiz
metlerin bir araya gelmeleri de gerekmektedir.
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Gelişme kutupları modelinin gerçekleştirilmesinde, millî ölçekt 
bir fiziki plânın varlığı gereklidir . Ülkesel arazî kullanımı 
bu plâna göre belirecektir. An^ak Türkiye'de sektörel plânlama
nın yapılması ve ekonomik parametrelerin dışında, plânda mekan
sal referansın olmaması, adı edilen modelin plânlı biçimde eldo 
edilmesini önlemektedir. Bu noktadan hareketle, yazımızda Or
ganize Sanayi Bölgeleri İhtisas Komisyonu ön raporunda da belir 
tildiği gibi Türk uygulamasında görülen şekli ile ele alınacak
tır.

Organize Sanayi Bölgeliri gerçekte kalkınma ve millî fiziki 
plân bütünlüğü içinde ele alınmalıdır . Böyle bir ele alınış 
biçimi ülkesel ölçekte olduğu kadar, bölgesel ölçekte de 
ekonomik ilişkilerin rasyonelize edilmesine yol açacaktır.
Organize Sanayi Bölgeleri makro-ölçekte, sistematik bir yak
laşım içerisinde, bir bütünü oluşturan parçalar biçiminde ya- 
pılaştırmak ve fiziki konumun sağlanması, bölgesel gelişme 
stratejileri, fiziki gelişme doğrultularının belirlenmesi ve 
kentsel kademelenme süreçlerinde etkin bir araç olacaktır.
Öte yandan Organize Sanayi Bölgelerinin kurulmasındaki, amaç 
fonksiyonunun belirgin hale getirilmesi de önem kazanmaktadır. 
Bu amaç cümleleri en genel biçimiyle iki türlü ifade edilebilir
Belli noktalarda yoğunlaşan endüstrilerin, daha sıhhatli bi
çimde gelişmesini sağlamak; üretim maliyetini düşürmek, is
tenmeyen yan etkileri en aza indirgemek, yeni endüstrilerin 
doğması için uygun ortan yaratmak gibi anaç cümleleri for
müle edildiğinde, Organize Endüstri Bölgeleri, mevcut yapı
nın doğurduğu basınçtan dolayı kurulacaktır. Burada amaç, 
mevcut ilişkilerin ve jrapmın rasyonelize edilmesidir. Endüst
riyel gelişim ile birlikte doğan, altyapı ve konut gereksimi- 
nin kentsel altyapı ve kolaylıkların elde edilmesi vs. gibi 
sorunlara çözüm arayıcı niteliktedir.

İkinçi tür amaç cümlesi ise Organize Endüstri Bölgelerinin 
gelişmesini bir araç olarak ele alarak özendirici tedbir
ler niteliğinde, aytyapı ve diğer gerekli kolaylıkları sağ- 
lıyarak endüstriyel gelişmeyi elde etmek şeklinde tanımla
nabilir .

Türkiye’de şimdiye dek 4-7 Organize Sanayi B<j]_gesi girişiminde 
bulunulmuştu! Bunların hangilerinin, hangi amaçlar ile gerçek
leştirilmek istendiğinin bilinmesi yararlı olacaktır.



Makro-ölçekte Yer Seçimi Sorunları:

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, Organize Sanayi Bölge
lerinin ekonomik gelişmeye ivme verici bir güç olarak kullanıl
dığını söylemek doğru olacaktır.

Bu güç, salt ekonomik gelişme biçiminde anlaşılmamalı, mekân 
organizasyonunu da belirleven bir öge olarak ele alınmalıdır.

Türkiye ölçeğinde sanayi bölgelerinin yer seçiminde, bu bölge
lerin gerçekleştirilebilme şansı kadar, kurulacağı bölgelerin alacağı öncelikle düşünülmelidir. Böyle bir değerlendirmede
aşağıdaki noktalar yer seçimi açısından önem kazanmaktadır .
Yatırımların coğrafi dağılımı, gelişmenin mekânda yaygınlaştı
rılması gözönüne alınarak, sosyal fayda da bir değerlendirme 
kriteri olmalıdır. Bu konuda, özellikle ilgili kamu kuruluşları 
girişimci ya da destekleyici olarak belli bir politika izlemeli
dir. Ulaşılabilirlik Organize Sanayi Bölgelerinin ülkesel bölgesel 
ve kentsel ölçekte trafik doğurucusu oldukları bilinmektedir. Bu 
bölgelerden çıkan veya varan akımların rahatça kanalize olabile
cekleri ulaşiç ağlarının bulunabilirliği yer seçimi açısından 
önem kazanmaktadır.

Organize Sanayi Bölgelerinin kolay ve ucuz bir mal akımı sağla
yabilmesi için özellikle "Kütle Taşımını" yapabilen ulaşım alt
yapısına yakın konumu sağlanmalıdır.

Çeşitli ulaşım sistemlerinde bir ton km.yapılabilmesi için ge
rekli yakıt tüketim katsayıları demiryolları, denizyolları ve
boruhatları için sırası ile 1.0,9.8, 1.4 ve 1.4 olarak bulunmuş
tur. Burada demir ve denizyollarının belirgin üstünlükleri fark
edilmektedir. Ancak yurdumuzda eşya taşımalarının büyük bir kısmı 
pahalı sistem olan karayolları ile yapılmaktadır . (Ulaşım sistem
lerinin eşya taşınmasındaki payları ^'ürkiye için şöyledir.Karayolu 
^ 73,9, Demiryolları % 25,8 , Denizyolları $ 0,3 , Buna karşın
gelişmiş ülkelerdeki dağılım, karayolları İo 19,2, Demiryolları 
İo 46,4, Deniz ve iç Su Yolları % 17,2, Boruhatları İ 17,2 olarak
belirmektedir.) Ucuz ve kolay bir mal akımı temin ederek üretim 
maliyetini düşürmek gerçekte Organize Sanayi Bölgelerinin kurulma 
nedenlerinden birisidir. Bunu sağlamak için, kütle taşımını gerçek
leştiren "Demiryolları" ve "Denizyolları" ulaşım sistemi c-1 orak 
seçilmelidir.Öte yandan "İç su yolları" bu amaçla kullanabilme etüd 
leri yapılarak, taşınıra açısından değerlendirmesi gerekmektedir. Bu 
konuda Türkiye ulaşım plânını yapan kuruluşlardan,ileriye dönük ya
tırımlar- ve öneri ulaşım sistemleri açısından görüş alınmalıdır. 
Organize Sanayi Bölgelirinin yer seçiminde ikinci diğer bir önemli 
faktör kalifiye işgücü bulunabilirliği olmaktadır. „/..



Organize Sanayii Bölgelerirmıjdk’.;^ Ölçek be Konumu ve içsel 
Yapış?. 'uy.-/ ç,
Endüstrilerin farklılaşması ve uzmanlaşması da yer seçiminde göz- 
önünde tutulmadadır.Faaliyet ile ilişkin diğer hizmet ve kolaylık
ların belli noktalarla y: galimi,maliyet düşüren diğer bir unsur 
olacaktır f/la; m a.', i ya;: v d-.r nda,ülkesel ve belgesel ölçekte 
diğer alt;r.' v-. 1 d . . .. 1 "a lektrik ve su arzı gibi) bu
bölgelerin kuruluş maliye bleru aşıcından değerlendirilmelidir.
Organize Sanayi Bölg berinin kent veya metropol içinde yer se
çimi ve mekansal tasarımı süresine^ ise aşağıdaki konular önem 
kaz anmakt adır»
Endüstri sektörü bir çok. kent için "Kent Doğurucu" eylem olmak
tadır, Diğer bir deyimle, endüstri sektörü, kent ekonomisinde 
temel sektörü oluşturmaktadır. öce yandan endüstri sektörü kent
sel ölçekte yer seçimi açısından genelde "bağımsız yer seçme" 
olanağına sahiptir.

Bu özelliği ile endüsrri "Kent .Doğusunu olduğu, kadar. "Kent 
formunu belirleyici” sek bor olma durumundadır,, Kent ana-formu 
bir anlamda endüstriyel eylemler ve onun konumuna göre belirlen
mektedir» Bu açıdan. Organize Sanayi Bölgelerinin yer seçimi, 
kentsel arazi kullarımı, konut alanları,. ulaşım ağı ile diğer 
kullanım ve altyapı ile son derece yakından ilgilidir» Gerçekte 
sanayi yer seçimi ve kentsel yapıdan soyutlanamaz. Bu konuda 
özellikle aşağıdaki konular değerlendirilmelidir«

Organize Sanayi Bölgeleri ile kent arasındaki ilişkiyi kuran 
ulaşım altyap..sı, bölgenin doğuracağı mal ve konut işyeri seya
hatleri dolayısiyle kişi taşımaları açısından değerlendirilmeli 
ve tercih t otlu taşınım yönünden olmalıdır»

Bu bölgelerde istihdam edilecek ıs gücünü gereksindiği konut 
alanlarının büyüklüğü, konumu ve fiziki tasarrımı,mevcut konut
lekesi ve arazn kullanımı ile organik bir bütünlük sağlayacak 
biçimde sanayi bölgesi tasarrımı ile birlikte ele alınmalıdır.
Organize Sanayi Bölgelerinin ken+sel eylemlere yapacağı etkiler,
ayrıntılı biç j. ı de hesaplanmalıdır. Endüstriyel gelişim diğer eko
nomik ve fizik / sektörlerde doğuracağı değişiklikler (Kentsel 
ekonomisinde t .oaret, lıizmet , ulaştırma vb.,sektörler ile çevre,* 
çevre şartları, kirlilik ve kent ekolojisi açısından)bilinmelidir.



Organize Sanayi Bölgelerinin tasarrımmda ise, herşeyden önce bu bölgede yer alacak endüstri tiplerinin tanımı kesinlikle 
yapılmalıdır. Aralarında girdi-çıktı ilişkisi olan ve yanyana 
gelerek, organik bağlar kuracak endüstriler ile üretim özellik
leri itibariyle bunlara ters düşmeyecek yapıya sahip endüstri
ler bu bölgelerde yer almalıdır.
İleriye dönük tahminlerde titiz davranılması gerekmektedir. Ek
sik tahminlerin ilerde yeni ve pahalı yatırımları doğuracağı» 
yüksek tahminlerin ise atıl kapa site yaratacağı ve her iki halde 
de millî ekonomiye zarar verileceği gözönüne alınmalıdır.

Endüstriler için farklı konularda (Özellikle teknolojik girdiler 
ile; su-elektrik-yakıt ve arazi tüketimi gibi gereksinmelerde) 
sağlıklı standartlar geliştirilmelidir.
Endüstri bölgelerinin tasarrımmda ekonomik olabilme koşulları 
altında esneklik sağlanmalıdır.

Yukardakilerin dışında, çok daha fazla konuda ayrıntıya inilmesi 
gerektiği açıktır. Bütün bunların derlenip, birlikte değerlendiril
mesi gerekmektedir.

Konu ile ilişkili, kamu ve özel sektör kuruluşları arasında or
ganizasyon, plânlama, ginansman ve uygulama yönlerinden işbirliği 
ve koordone hareket etme zorunluluğu görülmektedir.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ
OLARAK, ÖN RAPORDA İLGİ DUYDUĞUMUZ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
KONULARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR

1- 1965 yılından bu yana Bankamız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bütçelerine konulan fonlardan, Organize Sanayi bölgeleri için açı
lan kredilerin tediyesinde aracılık görevi ifa etmektedir.
2- Bölgelerin özellikleri, coğrafi ve ekonomik durumları dikkate 
alınarak, iyi bir araştırmaya dayanan Organize Sanayi Bölgesi 
seçimi, Sanayi Kuruluşlarını hızlandırıcı bir rol oynayacaktır.
3- Organize Sanayi Bölgeleri, sanayiin kurulup gelişmesine elve
rişli bölgelerde olmalıdır. Adet olarak çok sayıda değil, fakat 
sanayiin gelişme göstereceği bölgelerde, her imkana sahip büyük
lükte kurulmalıdır.
4- Sanayiin, Organize Sanayi bölgelerinde toplanması için bazı 
özendirici ve teşvik edici tedbirler alınmalıdır,

- Bölgelerde kurulacak yatırımlar için bazı muafiyetler,
- Arazi satışlarında kolaylık,
- Bölge yatırımları için özel fon tesisi ile fondan öncelikli 
kredi uygulaması,

- Bu yatırımlara ait proje hazırlama ve yatırım safhasında 
yardımcı olunması,

îlk anda akla gelen tedbirler olabilir .
5- Müteşebbis teşekküllerce öngörülen $ 10 katılma payı, genel
likle, açılan kredinin Organize Sanayi Bölgesi inşaat döneminin 
faiz komisyon ve gider vergisini karşılayacak seviyededir.
Bölgenin inşaat dönemini içine alan 5 yıllık süre içinde sadece 
faiz, komisyon ve gider vergileri alınmakta, tâcsit tahsilatı ta
kip eden 20 sene içinde yapılmaktadır. Başlangıç 5 senede genel
likle arazi satışları yapılmadığına göre, % 10 katılma payı alın
maz ise faiz, komisyon ve gider vergisi nereden karşılanabilir.
Bu hususun düşünülmesi gerekmektedir.
6- Organize Sanayi Belgesinin kuruluş sorumluluğunu üzerine
alan müteşebbis teşekküllerin, sık sik denetlenmesi, kredi dahil 
bütün sorunlarında onlara yardımcı olunması yerinde olur kanaatin
deyiz .
Yukarıda kısaca yer alan görüşlerimizi komisyonun bilgilerine 
sunarız.
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TEK AÇISINDAN ORGANİZE SANAYİ Organize Sanayi Bölgeleri
BÖLGELERİ Özel İhtisas Komisyonu

TEK Temsilcisi
MEHMET ATACAN

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) nun 1312 sayılı kuruluş Kanunu, 
bu Kanunda yazılı istisnalar dışında tekeli altında olmak üzere 
yurduı ihtiyacı bulunan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve 
ticaretini yapmak görevini TEK'e vermiştir.

TEK bu görevini, müşterinin mülkiyet sınırına (uygun bir noktaya) 
kadar dağıtım tesislerinin etüd, proje ve inşaatı dahil olmak üzere 
yaparak veya yaptırarak ve işleterek sürdürmektedir.

Kurumumuz bu görevini yaparken yurt ekonomisi açısından yatırımda 
optimumu sağlamak durumundadır ve ayrıca işgücünün plânsız kuru
luşların, enerji gereksinmeleriyle harcanmasını da istememektedir.
Ülkemizin elektrik enerjisi tüketim tahminlerine kısaca bir ba
kacak olursak:

1975 Yılında 
1980 ”
1985 "
1990 
1997 
2002 "

olduğunu göreceğiz.
Bu tüketimin karşılanmasını sağlamak üzere yapılması gereken ener
ji tesisleri bir plân ve programa tabi tutulmaktadır. Dağıtım 
tesislerinin Kurumumuzca yapılması gerektiğine göre bilinmeyen ve 
dağınık noktalardan gelecek elektrik enerjisi istemlerininbu plân 
ve programın gerek yapılması gerekse uygulanması yönlerinden en
gelleyici olmasından başka İşgücümüzün yetersiz kalması halini de 
beraberinde getirecektir. Bu ise gerekli enerji tesislerinin iste
nilen terminde yetiştirilmemesi ve kuruluşların hazır olmasına 
rağmen işletmenin enerjisizlikten mümkün olmaması gibi sonuçlar 
doğurur.
0 halde daha önceden bilinecek toplu bölge halindeki enerji ge
reksinmelerinin zamanında ve ekonomik olarak karşılınması veya 
Organize Sanayi Bölgelerinin bu niteliğe uyan bir uygulama oluşu 
Kurumumuz açısından memnuniyetle karşılanmaktadır.

15,570 x 10^ kwh (Fiili) 
28,300 x 10'
48.350 x 10'
78,500 x 10'
146.000 x 10'
214.000 x 10y



' kuruluşun enerji gereksinmesini karşılamak üzere yapımı ge
len enerji tesisleri (enerji nakil hattı ve/veya trafo merkezi) 
isin büyüklüğüne (Karaktaristiğine göre) 2-4 yıl zaman içerisinde 
.kün olabilmektedir.

;anize Sanayi Bölgeleri için bu müddet gözönüne alınarak ;
Sanayi Bölgelerinin gereksindiği güç miktarı (kw veya K7A olarak;)
Kurulacağı coğrafi yöre
Elektrik enerjisi gereksinilen tarih
umumuza bildirilmelidir. Kurumumuzun gerekli girişimde bulu- 
ilmesi için İmar ve İskân Bakanlığının "Plân İzni"ni enerji istek 
.ibinden istemek zorunluluğundadır.
rji istek sahibinin kurulu? yeri Belediye hudutları içinde 
unuyorsa isteğin karşılanmasında imtiyaz sahibi o belediyedir.

7.1976 tarihli Organize Sanayi Bölgeleri Özel İhtisas Komisyo- 
toplantısmda açıklanan duruma göre "Organize Sanayi Müteşebbis 
uluş Heyeti"nin hiç bir yasal yönü bulunmamaktadır. Buna göre 
ayicilere enerji satışının önerilen şekilde bu heyet tarafından 
ılması da mümkün değildir. Şu halde bu heyet Kurumumuza sadece 
dımcı olacak fakat Organize Sanayi Bölgesindeki her bir kuruluş 
umumuza esas muhatap kabul edilebilecektir.
lan toplantıda 47 adet Organize Sanayi Bölgesinden söz edilmiştir, 
a Kurumumuzun bugüne kadar direkt veya endirekt 6 adet Organize 
ayi Bölgesinden haberi olmuştur. Bu hususta Kurumumuzca ilgili 
çilere yapılan başvurulardan bir sonuç alınamamıştır. Zamanında 
bir alabilmemiz ve enerji tesislerini hazırlayabilmemiz bakı
dan, yukarıda açıklandığı üzere, gerekli bilgilerin tam ve sağlam 
rak ve zamanında Kurumumuza iletilmesine zorunluluk vardan.

gilerinize arzederim.
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TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİNİN
DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA, PLÂNI Türkiye Ziraat Odaları
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ Birliği
ÖNGÖRÜŞÜ Teknik Müşaviri

A.Vahap MALATACIK

Türkiye'de Organize Sanayi bölgeleri konusu, 1960 yıllarında ele 
alındığına göre, henüz genç denebilecek bir geçmişe sahip bulunan 
vede Beş Yıllık Kalkınma Plânlarında yeni yeni önem kazanan bu 
konunun, daha sonraki yıllarda doğabilecek olumsuz sonuçlara yer 
vermemek için şimdiden üzerinde önemle durmak gerekir.
Bu nedenle Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı Organize Sanayi Böl
geleri Özel İhtisas Komisyonu raporunda yurt tarımı açısından büyük 
bir titizlikle ele alınması gerekli görülen hususları özetle aşağı
daki şekilde sıralamak mümkündür.
1 - Planlanacak Organize Sanayi Tesisleri yer seçiminde tarıma el

verişli olmayan, yada çok az elverişli bulunan arazi içerisinden 
seçilmesi,

2-0 yerin meteorolojik ve ekolojik durumlarının iyi bir şekilde 
etüd edilmesi,
a) Özellikle o yerin belirli ve hakim rüzgar yönü, yağış, nisbi 

rutubet ve hava basıncı durumları ile buna bağlı diğer mete
orolojik faktörlerin etüdü,

b) Plânlanan Sanayiin durumuna göre, fabrikalardan çıkacak ze
hirli gazların vede fabrika artıklarının insan sağlığı ve 
çevrenin tarımsal bitki durumu ile hayvan varlığına zararlı 
olmaması hususlarının araştırılması ve bu konuların üzerinde 
önemle durulması,

3 - Ham maddeye yakınlık, ya da hara madde ve üretim maddelerinin
kolaylıkla ulaşım imkânları,

4 - Özellikle sanayi kolları ile ilişkisi bulunan üretime yardımoı
olabilecek ve ekonomik önemi haiz birbirine bağlı sanayi çeşit
lerinin birlikte ele alınması,

5 - Çalışanların konut,okul ve diğer gereken sosyal imkânlarının
sağlanması,

konularının daha önceden ele alınması zorunlu görülmektedir.
Yukarıda belirlenen konular hazırlanacak rapor dispozisyonuna göre 
rapordaki yerlerine açık rir şekilde dahil edilmesinde büyük yarar 
vardır.
Saygılarımla,



DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÖZEL İHTİSkS
KOMİSYON RAPORU HAKKINDA MÜTALÂA Naim AKBAY

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Teşekkül Heyet: Bşk.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı içerisinde Organize Sanayi Böl
gelerinin yasal, arazî seçimi ve planlanması, finansman, yönetim, 
denetim ve koordinasyon, iç hizmetler, konut, yerleşim ve eğitim 
sorunlarının mevcut imkân ve şartlar içerisinde en iyi şekilde iş
lerliğini ve cazip hale getirilmesini temin için bugüne kadar ya
pılan olumlu çalışmaların ışığında ve dile getirilen muhtelif gö
rüşlerin değerlendirilmesi neticesinde komisyon tarafından hazır
lanmış rapor tatbikat alanına konulduğu takdirde Organize Sanayi 
Bölgelerinin müşterek sorunlarına çözüm bulmada, büyük bir aşama 
olacağı görüş ve inancındayız. Bu vesile ile raporun hazırlanmasında 
emeği geçmiş bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimizi 
ifade etmek isteriz.

Raporun nihaî hale getirilmesinde, muhtelif teşekkül temsilcilerinin 
genellikle aynı paralelde değişik şekillerde değindikleri görüşlere 
aynen iştirak ediyor; zaman ve yeterlilik açısından tekrarda fayda 
görmüyoruz. Ancak aşağıda birkaç madde içerisinde özetlediğimiz ko
nulara ağırlık verilmesini ve nihaî rapora ithalini belirtmekte yarar 
görmekteyiz.
1 - Organize Sanayi Bölgeleri küçük sanayi siteleri değildir ,

ağır sanayi ve kompleskleri dışındaki büyük sınaî kuruluşları 
barındıran,müteşebbisi, uygun koşulları hazırlamış, altyapı 
problemlerinden arınmış bir bölge olarak özendiren faaliyet 
alanları olarak tanımlandığına göre bölgesel özelliklerde 
dikkate alınarak konu bir bütün olarak ele alınmalı^Türk eko
nomisine değer katkısının büyüklüğü ortaya çıkarılmalı vo ge
lişmesi için ilgili bütün devlet kuruluşlarının fikrî ve icraî 
bakımlardan bu yöne kanalize edilmesini temin etmek gerekmektedir.

2 - Organize Sanayi Bölgeleri kurma fonunun yalnız altyapı hizmetunsuru olmaktan çıkarılıp daha cazip ve işler bir ortamın yara
tılması için kapsamı genişletilmelidir. Örneğin:

İmar İskân Bakanlığınca bir mesken kurma fonu,Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca Su ve Elektrik ihtiyaç fonu, Ulaştırma Bakan
lığınca Ulaşım ve Haberleşme fonu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca sağlık ve sosyal tesisler fonu,,, gibi fonlar teşkil edilerek 
müteşebbisin, istifadesine hazır hale getirilmelidir.



- Teşvik tedbirleri kavramı ve kapsamı bölgesel özellikler,ula
şım imkânları ve ihracat kolaylıkları dikkate alınarak geniş
letilmelidir.

- Türkiye'de bugüne kadar kurulmuş ve kuruluş, talinde bulunan 
Organize Sanayi Bölgelerine fondan tahsis edilen kredinin an
cak fa 27'sinin gerçekleştirilebildiği raporun tetkikinden an
laşılmaktadır. Kanımızca kısa vadede daha gazla sayıda fakat 
natamam Organize Sanayi Bölgeleri planlanması ve kurulması 
yerine; uzun vadede, sayıca az, fakat her türlü etüdü mükemme
len yapılmış bölgelerde arzu edilen şartları havi Organize Sanayi 
Bölgelerinin kurulması prensip olarak kabul edilmelidir*

- Organize Sanayi Bölgeleri müteşebbis teşekkül heyetinin icra 
organı olarak idare komitesi ve bölge müdürlüğünden başka bir 
üst mercii ve genel kurulu olmadığına göre, Türkiye’de kurul
muş veya kuruluş halinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin 
tıpkı bir Odalar Birliği gibi müşterek bir üst teşkilâtı tees
süs ettirilmelidir. Bu kuruluş kendine özgü bir yasaya kavuş
turulmalı, tüm projeler bu teşekkül tarafından tipleştirilmeli 
ve yapılmalıdır.

- Organize Sanayi Bölgeleri müteşebbis teşekkül heyetinin mülk 
edinebilme ve kamulaştırma hakkına sahip olup olmadığına hiçbir 
yerde rastlanmamıştır; bugüne kadar yapılan tatbikatlar bir yer
de yasalara ters düşmektedir. Bu itibarla konunun yasal yönden

bir açıklığa kavuşturulması ve bir esasa bağlanmasına lüzum vardır .
ikamda da arzettiğimiz şekilde sorunlar hepimizin müşterek dava- 
.dır, tatbikatlar, çağın getirdiği teknolojik ve sosyal değişimler 
.betteki yeni, yeni birtakım sorunlarıda beraberinde getirecektir, 
ınlar da zamanı geldikçe yeni birtakım sorunları da beraberinde geti- 
icektir. Bunlarada zamanı geldikçe yeni birtakım alternatifler bulu- 
ırak müşterek çılaşnalar yaparak çözün bulunabileceğine inanmaktayız.
»misyonu başarılı mesailerinden dolayı tebrik eder. Teşekkürleri- 
.zi sunarız.
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSİNE 
İLİŞKİN KONYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
GÖRÜŞLERİ

Ülkeniz sanayiinin siir'atle gelişebilmesi ve günden güne artan 
nüfusa yeni iş sahalarının açılabilmesi, bu arada, hava kirlan- 
nesinin önlenmesi ile daha önemlisi, yurt ekonomisine büyük oran
da katkıda bulunulabilmesi bakımından, şehirlerde, Organize Sanayi 
-Bölgelerinin öncelikle tesisi ve faaliyete geçirilmesi zarureti 
aşikârdır .
Konya kenti, Türkiye'mizde Organize Sanayi Bölgesine sahip kent
lerden biri olmakla beraber, müteşebbis teşekkül Konya Belediyesi, 
gerek hazırlık safhasında, gerek kuruluşta ve gerekse kurulatan 
sonra birçok problemlerle karşılaşmış ve kent ister-istemez Orga
nize Sanayi Bölgesinin sür'atle faaliyete geçmesinde bürokrasinin 
etkisine maruz kalmıştır.
Organize Sanayi Bölgelerinin teşkilinde kendini gösteren ve gide
rilmesi gerekli sorunlar, maddeler hailinde aşağıda belirtilmiştir:
1 - Öncelikle, Organize Sanayi Bölgeleri için, uygulanacak, tutarlı

temel politikaya, uygun düşecek biçimde yasal bir statünün çıka
rılmasında kesin bir zaruret vardır. Yasa, günün koşullarına 
gerçek ölçülerde cevap verebilecek nitelikte olmalı ve ne şe
kilde olursa-olsun, farklı uygulama anlayışlarına yer vermeme
lidir.

2 - Sınaî üretimin sür'atle artmasını sağlayacak biçimde müteşeb
bisi yatırıma teşvik etmeli, merkeziyetçi bir uygulamaya sebe
biyet vererek, müteşebbis, atılımından soğutulnamalıdır. Örne
ğin, ipotekte olduğu üzere, katı hukuk uygulaması gibi.

3 - Sağlanacak kredide; kurulacak Organize Sanayi Bölgelerinin
tüm gereksinmeleri gözöııünde bulundurulmalı ve her yönüyle 
ihtiyaca cevap verebilecek sosyal tesisleri haiz bir bölge 
vücuda getirilebilme İldir.

4 - Organize Sanayi Bölgesi kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş böl
gelerin, yeni talepler karşısında ihtiyaca cevap verememesinin 
önüne geçebilmek gayesiyle, müteşebbis teşekküle, müracaatında 
gerek kamulaştırılacak arazi yönünden ve gerekse finansman kay
nağı açısından yardımcı olunmalı ve yardım sür'atle sağlanabil
melidir . /



Organize Sanayi bölgelerinin altyapı tesislerinin inşaasmda, 
kurunlar arası münasebetler, iyi niyete dayandırılmaktan ziyade, 
birinci fıkrada da ifade edildiği üzere, yasalara bağlanabilme
lidir .

Organize Sanayi Bölgesi tesis edilecek şehirlerde, müteşebbis 
teşekkül bünyesinde, münhasıran bu işte kullanılacak personel 
istihdam edilmeli ve söz konusu personelin giderleri fondan 
karşılanmalıdır.

Her yıl artan birim fiatları ve değişen kamulaştırma bedel
leri, zamanla fonun sağladığı kredinin üstüne çıkmakta ve 
fakat, müteşebbisin bu yoldaki ek kredi talebi; ya uygun 
karşılanmama.kta veya uzun süreli incelemeye tâbi tutularak, 
tesisin bir an önce faaliyete geçirilmesi akım kalmaktadır .

Bölgede yapılan arsa satışlarından sağlanan meblâğın, müteşeb
bis teşekkülce, hiç değilse belirli bir müddet, aynı gayenin 
değişik dallarında kullanılmasına imkân ve fırsat verilmelidir.

Bölgenin yönetin, denetim ve koordinasyonu müteşebbis teşebbüsler- 
ce sağlanmalı ve müteşebbis teşekkül dinamik bir yapıya sahip 
bulunmaladır.



RAPORDA YER ALINMASINI 
ÖNERDİĞİMİZ BAŞLIKLAR D,B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I - G E N E L
a. İleri Ülkelerde Uygulana
b. Memleketimizde Uygulana 

Ekononik-İ darî
Meslekî, Sınaî, Teknik açıdan mukayeseler

II - GECEN PLAN DÖNEMLERİNDE GERÇEKLEŞME ORANI VE BÖLGENİN SOSYO EKONOMİK GENEL DURUMUNA OLIMLU OLUMSUZ KATKILARI (Faal her 
bölge için)
Sosyal açıdan 
Ekonomik açıdan 
K.Plânı açısından

III - UYGULAMALARIN DAR BOĞAZLARI VE NEDENLERİ

IV - UYGULAMALARIN IŞIĞINDA MEMLEKETİMİZ BÜNYESİNE EN UYGUN 
MODELİN GELİŞTİRİLMESİ
Sosyal 
Ekonomik 
kasal açıdan

V - IV.BEŞ YILLIK PLÂN İÇİN İLKE VE TEDBİR ÖNERİLERİ 
(Plân kıllarında Realizasyonu)

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLÂNDA YER ALMASINI ÖNERDİĞİMİZ İLKE VE
TEDBİRLERE AİT NOT:
1. Organize Sanayi Bölgelerinde yer alacak kuruluşların parsel 

tahsisleri, bölge yönetiminin ve Odalar Birliğinin teklifi 
Ulaştırma Bakanlığının ve diğer ilgili Bakanlıkların görüşü 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile kesinleşir.

2. Organize Sanayi Bölgelerinin coğrafi kununu (Yeri ve Sınırları) 
girişimciler tarafından önerilecek en az iki alternatif halinde 
Odalar Birliğinin teklifi Ulaştırma Sakanlığı ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının ve diğer ilgili bakanlıkların görüşü; 
İmar ve İskân -bakanlığının onayı ile saptanır,



Organize Sanayi ^Bölgelerinin ulaştırma ihtiyacı bölgenin özel
liklerine göre Kara-Hava ve Deniz Ulaştırması Genel Müdürlük
lerinin görüşü alınarak ve mutlaka uzun dönen plân hedeflerine 
uygun olarak ilgili Sanayi Odalarınca saptanır.
Bütün Organize Sanayi Bölgelerinin hangi liman bölgesi ile 
ilgilendirileceği planlanmalı ve ithal-ihraç limanı ve tran
sit bölgelerine ilişkin ulaştırma plânlaması yapılmalıdır.
Organize Sanayi Bölgelerinin müşterek hizmetleri arasında 
Ulaştırma Merkezleri de özellikle yer almalı iştirakçilerin 
kabul ettiği bölgelerde müşterek ulaştırma araç ve gereçleri 
parkı kurulmalıdır .
Organize Sanayi Bölgelerinin sivil savunma ve savunmaya iliş
kin konuları Bölge Müdürlüğü içinde merkezi bir üniteye müş
terek hizmet olarak bağlanmalı.
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DRGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE
[ERLERİNİN SEÇİMİ İÇİN ÖNERİ Prof.Y.Müh.Mimar

Lûtfi ZEREN 
(25.6.1976 Günü Toplantıda 
yapılan önerinin özeti)

jrganize Sanayi Bölgelerinde üretimdeki performansı arttırıcı fak
törlerden biri de şüphesiz, söz konusu sanayi kuruluşlarında çalı
şacak işçilerin "işçilik gücü" performanslarının yüksek düzeyde 
tutulabilmesidir.

Bu gerçek ortadayken, işçilerin "İşçilik Güçlerini" önemli bir şe
kilde etkileyen sorunlardan biri de, kendilerinin konut sorunlarıdır.

T .ırada konut sorunu iki önemli görünümle ortaya çıka.bilir:

Birincisi konutun var olabilirliği; İkincisi ise konut var olduğu 
takdirde,burada yaşayacak kişilere yeterli konfor koşullarını sağ
layabilmesidir.
Yukarıda belirlenen gerçekler karşısında, Tür kiye'de yaptığım bazı 
araştırmalara göre: Bir durumda, sanayi bölgesinin çevresinde, düşü
nülen potansiyele göre, çalışacak işçi yoğunluğunu barındıracak konut 
adedini karşılacak arazi parça.sı bulunamamıştır. Diğer bir durumda 
ise, konut bölgesinin yerleşmesi gereken arazi parçasına, sanayi 
tesislerinin kurulmuş oldukları görülmüştür. Bunlar ve bunlara benzer 
sebeplerle, Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölge ile ilgili konut soru
nunun birlikte düşünülmesi ve bu düşünüşe uygun olarak da, yer seçi
minin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Zamanımızda, yukarıda sözü edilen organizasyonlar için yapılacak 
yer seçimlerinin belirli bir teknolojisi vardır. Bunlarda ağırlık, 
özellikle konut bölgelerinin yer seçimleridir ve‘ bunların verdik
leri olanaklara göre de, yine belirli teknolojiye göre, sanayi böl
gelerinin yer seçimleri ve türleri saptanabilir. (Burada sanayi türü 
insan potansiyeli ile ilişkilidir.)
Seçilecek konut bölgeleri, özellikle sanayi bölgelerinde, çeşitli 
çevresel etkenler karşısmdadır. Bu etkenlerin, sosyal çevre ya da 
fiziksel çevre etkeni oldukları düşünülecek olursa, her konut böl
gesinde de iklim önemli bir yer almaktadır. İklimle dengeli konut 
bölgesi yer seçimi, bugün için ve en gelişmiş olarak, "Şehircilik 
ve Mimarlık Biyometeorolojisi" esaslarına göre yapılmaktadır.



Söyleşine seçilmiş bir yerde, şehirsel strüktürü, iklimle dengeli 
ıir şehirsel organizasyon olabilmiş ve bu şehirsel üniteyi meydana 
;etiren binalar da iklimle dengeli olarak yapılmışlarsa; burada in- 
lanlar konfor içersinde yaşarlar. Ayrıca, bugün için önemle üzerinde 
.urulmakta olan çevresel sorunların, bu doğal davranışla,minimize 
idildikleri görülebilir bir gerçektir. Sözü edilen etkenlerin,insan
la belirecek biyolojik,fizyolojik ve pisikolojik tepkileri,yine in
sanın minimum, enerji harcayarak dengeleyebilmesi, kendisinin çeşitli 
Lş türlerinde daha enerjik davranabilmesi olanağını sağlayabilmektedir 
)iğer taraftan,iklimle dengeli bir şehirsel ünitede, enerji tasarru
funun önemli bir yüa d'eye ulaşabileceği de bilinen gerçeklerden biridir
îukarıda kısaca değinilen hususlara bağlı olarak, Organize Sanayi 
îölgelerinin saptanmasında, konut sorununun da daima birlikte göz- 
inüne alınarak; "Şehircilik ve Mimarlık Biyometeorolojisi" esasları 
lyarınca yer seçimlerinin yapılmasının, ülkemizin yararının çok yük
sek düzeyde olabileceği düşüncesiyle, "IV'.Beş Yıllık Kalkınma Plânı" 
srogramına alınmasını öneririm.

Temmuz 1976
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 
KOMİSYONU ALT KOMİSYON ÖN 
AİT BAKANLIĞIMIZ GÖRÜŞÜ

ÖZEL İHTİSAS 
RAPORUNA

Meslekî ve Teknik Öğretim 
Etüd ve Programlama 
Dairesi Başkanı 
Hüseyin AKTUG

Organize Sanayi Bölgeleri planlanması ve altyapı hizmetleri yapıl
ması sırasında sanayi bölgesinin uygun bir yerinde meslekî eğitim 
kurumlan için bir alan ayrılmalıdır. Meslekî Eğitim Merkezi,gerek 
temel meslek eğitimi vermede ve gerekse sanayi dalında çalışanlara 
mesleklerinde ilerlemek veya yeni meslekler kazandırmada yararlı 
olacaktır.
Organize Sanayi Bölgesinin planlanmasında eğitim kurumlarına gerekli 
alanların ayrılmaması halinde meslekî ve teknik öğretim kurmaları ile 
bam yi arasındaki organik bağın kurulması çok güç olmaktadır.
Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması sırasında meslekî ve teknik 
öğretim kurumlan için yeterli alanın ayrılmasını ve bu konuda Millî 
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği edilmesi konusunda gerekli tedbirlerin 
şimdiden alınmasının teminini arzederim.
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TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ 
SAM Yİ BÖLGELERİ MÜDÜRÜ 
ÖKTEM EDİZ'İN GÖRÜCÜ

LGİ: 5.7.1976 tarih ve 7.9.1976-3240 sayılı yazınız.

maî yatırımları teşvik için ve düzenli sanayileşme açısından 
En müessir kalkınma aracı" olarak tanımlanan Organize Sanayi 
'ölgelerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan Özel İhtisas 
emisyonumuzun çalışmaları takdirle karşılanmıştır.

.ncak, seyehatte bulunmam nedeniyle Sanayi Odasında yapılan değerli 
oplantmıza katılamamış olmanın üzüntüsü içindeyim.

lgi'deki yazınıza ekli ve Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin so
munların özekle dile getirildiği Raporunuz,’ bu bölgelerin plânlanma- 
ıından,işletilmesine kadar olan çeşitli safhalarda karşılaşılan zor- 
.ukları ve izlenen tutarsız politikayı başarılı bir şekilde yansıt- 
ı aktadır.

Arazi Seçimi ve Alımı:
Organize Sanayi Bölgelerinin kurulacağı arazinin seçimi ve temini 
ilk ve en önemli*sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ön seçimi yapılmış bir arazinin,çeşitli Bakanlık ve kuruluşlarca 
benimsenmesi,ekonomik altyapı olanaklarının etüd edilmesi,arazi
nin satın alınması,ekonomik altyapı olanaklarının etüd edilmesi, 
arazinin satın alınması veya kamulaştrıl İması ve bu sırada l/lOOO 
ölçekli haritalarının yaptırılması,uzun formaliteler ve süre ge
rektirmektedir .
Bu durumda projenin gerçekleştirilmesi gecikmekte,bölgenin kuru
lacağı duyulan yörede spekülatif hareketler ile düzensiz gece
kondulaşma hareketleri oluşmaktadır.

İlgili Bakanlıklarca,seçilen arazilerde,altyapı etüdlerinin ye
terli biçimde ve sür'atli yapılamamış olması,işi geciktirici bir 
başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Örneğin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan Çerkezköy 
Organize Sanayi Bölgesinin ön projelerinin taıafımızca hazırlanması 
sııasmda, yörede yeterli su kaynağı bulunmadığı görülmüş, durum 
ilgililere.aksettirildiğinde,soruna çözüm bulabilmek amacı ile 
bir çok Bakanlık ve Kuruluş Temsilcisi ile uzun süreli toplantı
lar yapılmak zorunda kalınmıştxr .Bölgenin su sorununun çözümü için 
DSİ'ce bir baraj yapıla/bilirliğinin araştırıldığı söylenmektedir.



organize 'enayi . ölgelirido kurulmak için az engebeli,tatlı meyilli 
prazilere ihtiyaç duymaktadır. Birinci sınıf tarım arazilerine Sanayi 
Ölgesi yapmak düşünülmeyeceği gibi, sanayii,altyapı olanaklarının 
ulumadığı dağlık araziye itelemekte düşünülemez. Dünyanın çeşitli 
lkelerindeki uygulamalar bu. görüşümüzü doğrulamaktadır.

ncak tarımcılar.imiz,sanayileşme çabalarına giriştiğimiz bu gün- 
erde "Tarım toprakları elden gidiyor, bir çuval buğdaya bir araba 
lmacağı günler yakındır.13 şeklinde sanayii boy hedefi ve tek so- 
umlu olarak görmektedirler.

u nedenle, optimum noktada bi" çözümle hem tarımı fazla aksatma- 
acak ve hemde sanayie cazip gelecek arazinin, altyapı olanakları 
a gözetilerek dikkatle seçilmesi esas kabul edilmelidir.

- Günümüzde çevre sorunları, ağırlığını giderek daha, fazla his
settirmektedir

Bu sorunlarla mücadele,Organize Sanayi Bölgelerinde topluca ve 
tek işletmelere oranla çok daha rantabl tarzda yapılabilmektedir.

Kentin bir miktar uzağında,meteorolojik şartları uygun bir alan
daki Organize Sanayi bölgesinden kente zararlı gaş ve dumanlar 
gelmeyeceği gibi,akarsu ve denizlere akıtılmadan önce,ana kollek- 
tör üzerinde yapılacak tek ve büyük bir tasfiye tesisi de zararlı 
sıvalard arıtmada yeterli olabilmektedir.
Bu nedenle.düzenli yolları,yeşil sahaları ve estetik yajıları 
ile bir park görünümünde olan Organize Sanayi Bölgelerinin,çevre 
sorunları ile mücadelede de‘en müessir araç olduğu her vesile
ile belirtilmektedir.

- Organize Sanayi -Bölgesinde çalışan iş gücü ile bunların ailele
rinin barınacağı konut alanları planlanmakla kalmamalı, bu konut 
kesiminin zamanla bir kent şekline dönüşeceği düşünülerek,gerekli 
okul, hastalıane. . vs , .gibi genel hizmet ünitelerinin yapımı, ilgili 
Bakanlıklarca programa alınmalıdır.

- Şehirlerin içinde faaliyet gösteren ve Çevre S orunları yaratan 
sanayicilerin.tesislerini kentin Organize Sanayi Bölgesine taşı
maları ve ayrıca yeni tesis kuracak sanayicileri Organize Sanayi 
Bölgelerine yönlendirmek için cazip teşvik tedbirleri geliştiril
melidir o



İ »ESNAF V'î) SARAT KkRLARl 
EONFEDERA S YÖNÜM GÖRÜ ŞÜ

İLGİ: 5»7o 1976 gün 7-9»13-76-3240 sayılı yazınız.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 1 lanı Organize Sanayi Bölgeleri 
özel İhtisas Komisyonunca, imalât sanayilerine göre hazırlanmış 
rapor taslağının Organize ^anayi Bölgelerine uygun hale getirilmesi 
çalışmaları meyanında ilgi yazınız ekinde alınan Özel İhtisas Komis
yonu alt komisyon raporu tetkik edilmiş ve Konfederasyonumuzca da 
uygun'mütalâa olunmuştur.

Organize Oar.ayi Bölgelerinin gelişmesini engelleyen sorunlar, ön raporda da belirtildiği veçhile çeşitli olup yasal sorunların
gelişmeyi büyük ölçüde engellediği kanısındayız.

, tBilhassa mahalli belediyeler ve İmar ve İskân Bakanlığınca ikmali 
gereken muamelelerin ifasında çekilen sıkıntı ve zaman kaybını 
önleyici tedbirlerin alınmasının son derece faydalı olacağı husu
sunu bilgilerinize arz ederiz,
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