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TOPLANTI TUTANAK NOTLARI
İKA Kalkınma Kurulu Sanayi, Ticaret ve Lojistik Komisyonu’nun dördüncü toplantısı, 11.11.2014
tarihinde Gaziantep Üniversitesi TEKNOPARK binasında "Irak'taki Son Gelişmelerin Bölge
Sanayisine Etkileri ve Çözüm Yolları" gündemi ile gerçekleştirilmiştir. Ajans tarafından bölge
ihracat verilerinin derlenerek komisyon üyelerine sunum yapılmasının ve Gaziantep
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Türkay DERELİ tarafından açılış konuşmasının
gerçekleştirilmesinin ardından açık oturuma geçilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcılar
tarafından dile getirilen görüş ve öneriler aşağıda özetlenmiştir:
05-07.11.2014 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleşen “Türkiye İnovasyon Haftası”
etkinliğinin kısa bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Buna göre, 8 bin kişinin katıldığı
etkinliğe sanayicilerin daha yüksek katılımının beklendiği, bu çeşit etkinliklerin
inovasyon kültüründe domino etkisi yaptığı ifade edilmiştir.
Kamu desteklerin etki analizi yapılması gerekliliği ifade edilmiştir.
Lojistik merkezin bir hizmet alanı olduğu, Adıyaman ve Kilis illerinin ihracatının daha
efektif olması için bu illerin de faydalanabileceği bir lojistik merkez için fizibilite
çalışmasının yapılabileceği düşüncesi paylaşılmıştır.
T.C. Devlet Demiryolları tarafından 19 lojistik merkez tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştır.
Gaziantep bu 19 merkezden biri olmamakla birlikte, bölgemizin dış dünyadan bağımsız
olmadığı, Ortadoğu istikrara kavuşursa, Irak savaşı sonrası büyüme gibi, daha da
büyüyebileceği ifade edilmiştir. Savaş sonrası ülkelerin normale dönmesi ile tüketimin
artacağı, Ortadoğu lojistiği için Gaziantep’in uygun bir nokta olduğu düşüncesi
paylaşılmıştır.
Nüfusun kentler arasında nasıl dağılacağı ile ilgili gelecek projeksiyonlarda Gaziantep’in
2050 yılında 5-10 milyon nüfusa sahip şehirlerden biri olacağının tahmin edildiği
belirtilmiştir.

Gaziantep’in şehirlerle bağlantısının hala eksik olduğu, Gaziantep’ten Denizli, Bursa,
Isparta gibi direkt uçuşların olmadığı örneklerle dile getirilmiştir. Kamunun yıllık yolcu
sayısı 3 milyona ulaşmadan Gaziantep Havalimanı’nı büyütmeyi planlamadığı, şu haliyle
havalimanının yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca mevcut pistin büyük uçaklar ve
transit uçuşlar için yeterli olmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Lojistikle ilgili çalışmaların
havalimanından başlanması tavsiyesi dile getirilmiştir.
Kamunun bazı politikalarla stratejik kararlar alması, fizible olmasa da itici güç olmak için
yatırımlar yapması Sivas’a yapılan demiryolu yatırımları ile örneklendirilmiştir.
Gaziantep liman şehri olmamakla beraber bir strateji çerçevesinde lojistik merkez haline
getirilebileceği ifade edilmiştir. Bu kararda, bölge sanayicilerinin ve yatırımcılarının
isteğinin belirleyici olduğu dile getirilmiştir. Boru hatlarının geçtiği Kahramanmaraş ve
liman şehri Mersin’in avantajlara sahip olmasına karşın Gaziantep’in lojistik merkez
olmasının bir strateji çerçevesinde mümkün olduğu ifade edilmiştir.
Şehir milliyetçiliği örnekleri verilerek (iller arasındaki kullanılan ortak havalimanlarının bazı
başarısız örnekleri paylaşıldı) bunun illerin gelişimini olumsuz etkilediği dile getirilmiştir.
Adıyaman’ın %38’inin tarım alanı olduğu ve kültür turizmi potansiyelinin olduğu,
Adıyaman’ın tarım ve turizm ile yeteri kadar kalkınamadığı ve ilin kalkınması için katma
değerli üretim yapan sanayiye ihtiyaç duyulduğu fakat sanayi kültürünün tam
oluşmadığı görüşü dile getirilmiştir.
Adıyaman’ın kent kimliği ve gelecek vizyonunun belirlenmesi adına Adıyaman Şehir
Kimliği Çalıştayı düzenlendiği belirtilmiştir. Bu çalıştayda “Adıyaman’ı nasıl tanımlamak
istiyorsunuz?” sorununa cevap arandığını ifade edilmiştir. Nemrut Dağı’na gelen
turistlerin daha çok Malatya üzerinden geldiği, Adıyaman’da konaklamadığı, tanıtım ve
ulaşım faaliyetlerinin yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Adıyaman’da turizmin
geliştirilmesi adına Gaziantep-Adıyaman yolunun iyileştirilmesi ve Gaziantep’ten her gün
bir otobüsün ücretsiz olarak tanıtım amaçlı Adıyaman’a sefer düzenlemesi önerisi dile
getirilmiştir.
Girişimci ruh yeterli olmamakla beraber Adıyaman’da ticari faaliyetlerin 4-5 yıl önceye
göre geliştiği, yurtdışı heyet gezilerinin düzenlendiği, KOSGEB ofisinin faaliyete geçtiği
bilgileri verilmiştir. Suriye pazarının kapalı olmasına rağmen sanayi üretiminin ihracatı
yükselttiği belirtilmiştir. Kurulan Adımer adlı birlik ile blok mermer üreticilerinin iş
birliği oluşturduğu, Kâhta’da büyük ölçekli tekstil firmalarının yer aldığı bilgileri
paylaşılmıştır. İşçilik masraflarının önemli olduğu, insan gücüne dayalı bir sektör olan
tekstil için Adıyaman’ın 5. Teşvik bölgesinde olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca alternatif
pazarlar üretmek adına ne gibi çalışmalar yapıldığı sorusu irdelenmiştir.
Avrupa’da varisinin olmadığı fabrikaların Türk firmalarla şirket evliliği talepleri olduğu
ifade edilmiştir.
Halı sektörünün Gaziantep’te çok önemli olduğu fakat bir talep daralmasında da büyük
bir risk yaşanabileceği, halı makinalarının 3 yılda bir yenilendiği, bölgenin teknoloji
üretmeye geçmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Gaziantep Üniversitesi’ne ait, işletmesi ise özel sektör tarafından yapılan TARGET’in
TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 ofisten biri olduğu, akademik çıktılarda kalite
sorunu olmakla beraber (patentlerin etkin olmaması) üniversitelerin bir şey üretmediği
algısının yanlış olduğu, Türkiye’de bilgi ve teknoloji üretim açığı olduğu dile getirilmiştir.
Adıyaman Üniversitesi’nin Gaziantep Üniversitesi bünyesindeki Teknopark ’ta ofis
açacağı, bir protokol imzalandığı ve Kilis Üniversitesi için de benzer bir projenin
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tasarlandığı bilgisi verilmiştir.
“Tersine Beyin Göçü” projesinin çalışmadığı, kadro alamayan araştırmacının tekrar
yurtdışına gidip o ülkelerin bilimine hizmet ettiği ifade edilmiştir. Almanya’da Patent
Ajansı kurulduğu, raftaki patentlerin sergilendiği ve talep edenlerin para karşılığı
patentleri alabildiği bir merkez olduğu ifade edilmiştir.
Gelişmekte olan şehirlerden biri olan Gaziantep’in Irak Savaşından itibaren bu pazara
yönelik üretimi ile bir büyüme yaşadığı ifade edilmiştir. Irak ve Suriye gibi pazarlara
hitap eden TRC1 Bölgesi’nin yaşanacak problemlerle krize girebileceği dile getirilmiştir.
Bu güçlü kırılganlığa karşı neler yapıldığı sorusu ortaya atılmıştır. Irak ve Suriye
pazarlarını baz almak yerine batılı pazarlara erişmek için üretimin dönüştürülmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Büyük firmaların daha karlı gördüğü sektör dışı yatırımlar yaptığı, kısa vadeli kazançlara
ilgi duyulduğundan üretimin dönüşümünün gerçekleşmediği ifade edilmiştir.
Karışıklıklara rağmen, Irak ve Suriye’nin ciddi ticari talepleri olduğu, bundan dolayı
Mardin Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan iş adamlarının Gaziantep’e geldiği, krizlerin fırsata
dönüştüğü, TRC1 Bölgesi’nin Suriye ve Irak’a ticarette avantajlara sahip olduğu ifade
edilmiştir.
Sanayi ve üniversite arasında “kazan kazan” yaklaşımına dayalı işbirliği geliştirilmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Sanayi ve üniversite işbirliği mekanizmalarından biri olarak
TOBB’un “81 İle 81 Akademik Danışman Projesi” ile belirlenen akademisyenlerin illerin
ticaret ve sanayi odalarına danışmanlık yaptığı belirtilmiştir. Bu projeyle; iller ilçeler
arasında hatta kısa mesafelerde bile görülen sosyoekonomik farklılıkları anlamak
amacıyla yerelde verilerin toplanması amaçlanmaktadır.
Ekonominin yerelden
yönetilmesi misyonu yüklenen bu danışmanların odaların TOBB’a entegrasyonunu
amaçladığı ifade edilmiştir.
Üniversite-sanayi işbirliğinde artış olduğu, TARGET’in Projet adlı organizasyonu
kapsamında Gaziantep’ten 40 firmanın 40 projesinin temsili bir törenle aynı anda
TÜBİTAK proje başvuru sistemine giriş yapacağı bilgisi paylaşılmıştır. Marka olmak için
önce üretimin ve üretimde teknolojik inovasyonun gerçekleşmesi gerektiği
vurgulanmıştır.
Kümelenme faaliyetlerine katılacak şirket seçiminde kırgınlıkların olabildiği, birlikte
çalışma kültürünün yeterli olmadığı ifade edilmiştir.
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD)’nin bazı çalışmalarından
bahsedilmiştir; Buna göre Afrika pazarında TRC1 bölgesi için fırsatlar araştırılmakta,
bölgede bayisi olmayan firmalar bölgeye davet edilmekte, üyeler güncel konular
hakkında bilgilendirilmektedir.
Revize olan Sanayi Strateji Belgesi’nde bölgenin üretiminin dönüşümü, yeni sektörlere
girme ve yeni pazarlara erişimi adına tedbirlerin olup olmadığı sorusu dile getirilmiştir.
Revizyonla birlikte stratejinin daha çok Ar-Ge ve inovasyon üzerine olduğu, 415
eylemden 70 tanesinin sanayi ile ilgili olduğu, Ar-Ge ve inovasyon desteklerinin daha
geniş perspektiften verileceği bilgisi paylaşılmıştır. Ekonomik hedeflerin tutturulması
için Kamu, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Stratejisi’nin hazırlandığı ve uygulamaya
geçilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Düşük teknolojili yatırımlara destek vermek
yerine orta ve yüksek teknolojili ürünlerin desteklenmesi, %1 olan Ar-Ge harcamalarının
GSYH içindeki payının %3’e çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir.
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Son dönemde bazı uluslararası bankaların Gaziantep’te piyasaya suni sorunlar
pompalayarak sanayiciyi zora soktuğu tespiti dile getirilmiştir. Bankaların ve şirketlerin
birbirine muhtaç olmasına rağmen, bankalar tarafından gelecekle ilgili kötümser
tablonun satıldığı bu finansal ortamda Gaziantep’in bazı sıkıntılar yaşayabileceği ifade
edilmiştir. Sermaye yapısı güçlü şirketler olmakla birlikte, küçük ve orta ölçekli
firmaların sorun yaşayabileceği, bankaların kredileri geri çağırabileceği, Gaziantep’in
yaşayacağı bir finansal krizi tüm Türkiye’nin yaşayacağı ve bu bağlamda sanayicilerin
doğru adımlar atması gerektiği belirtilmiştir. Oluşturulan bu suni probleme karşı TRC1
illerinde neler yapılabileceği hakkında sanayicilerle daha yakından görüşerek bu
konunun tartışılması tavsiye edilmiştir.

KARARLAR
Toplantı sonucunda;
Tarihi daha sonra kararlaştırılacak bir sonraki toplantıda kamuoyuna kapalı bir şekilde,
Gaziantep’te piyasaya suni sorunlar sunulduğu bu dönemde neler yapılabileceği,
sanayicilerin hangi adımları atması gerektiği konusunun görüşülmesine
karar verilmiştir.
KOMİSYON BAŞKAN YRD.

KOMİSYON BAŞKANI

Naim HARPUTLUOĞLU
Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreteri

Necati BİNİCİ
Gaziantep Kent Konseyi Muhasip
Üyesi
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Figen ÇELİKTÜRK
Gaziantep Ticaret Odası
Genel Sekreter Yardımcısı

