3. SANAYİ ŞURASI
“Sanayi Yatırım Bölgeleri ve Kümelenme”

A. MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
1.

İhtisas sanayi yatırım bölgelerinin (OSB’ler, Endüstri Bölgeleri ve Sanayi Siteleri) mevzuatının
kümelenmeyi kolaylaştırıcı, destekleyici ve teşvik edici yönde güncellenmesi,
2. Merkezi otoritenin sanayi yatırım alanlarını planlayan birimlerinin onayı olmadan yerel
yönetimler tarafından sanayi alanlarının açılmasının engellenmesi,
3. Türk Ticaret Kanununun kar amacı gütmeyen şirketlerin kurulmasına imkan tanıyacak şekilde
değiştirilmesi,
4. Kümelenme destek ve teşvik mekanizmalarının performans göstergelerinin oluşturulması ve
izlenmesi çalışmalarının dahil edilmesi,
5. Kümelenme sisteminin doğru işletilmesi için; bir sanayi master planı hazırlanması, EKK’ya
sunulması ve belirlenen bölgenin endüstri bölgesi olarak seçilmesi, yerin bakanlık tarafından
kamulaştırılması ve yatırımcılara uzun süreli kiraya verilmesi,
6. OSB’lerin 5. ve 6. teşvik bölgesi kapsamına alınması,
7. Sanayi yatırımları gerçekleştirilirken talep temelli bir piyasa araştırması yapılması ve yatırımların
devlet eliyle yönlendirilmesi,
8. İLTEK (İleri teknolojili kentler programı) projesinin gündeme alınması,
9. Sanayi Odalarının ve/veya Ticaret ve Sanayi Odalarının kümelenme destek programına başvuru
hakkının artırılması,
10. Öğretim üyelerine kümelenme çalışmalarında finansal destek verilmesi,
11. Mevcut sanayi bölgelerinin de OSB’ler şeklinde yapılanmasının sağlanması,
B. KOORDİNASYON SORUNLARI
12. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile üniversiteler ve
diğer paydaşlardan oluşan “küme yönlendirme komitesi” oluşturulması ve çalışma usul ve
esaslarının belirlenmesi,
13. Üniversitelerin kümelenme çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla üniversite içi ve
üniversiteler arasında ortak alanlarda kümelenme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu amaçla
destek mekanizmalarının hazırlanması,
14. Endüstri Bölgeleri, OSB’ler, Serbest Bölgeler, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bölge
yönetimleri tarafından kümelenme çalışmalarının yapılması,
15. Kamu kurumları tarafından web üzerinde sunulan kümelenmeye ilişkin hizmetlerin birbirleri ile
etkileşimli hale getirilerek ulusal bir kümelenme portalının kurulması ve işletilmesi,
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16. Kamunun, üniversitelerin, meslek örgütlerinin, STK’ların ve kümelerin bir araya geleceği sektörel,
bölgesel, ulusal kümelenme platformlarının oluşturulması ve ulusal platform aracılığı ile ulusal
kümelenme politika ve stratejilerine katkı sağlayacak yıllık uluslararası kümelenme
konferanslarının düzenlenmesi,
17. Kalkınma ajansları tarafından küme potansiyeli belirleme çalışmaları yapılması ve kümelenme
çalışmalarının kalkınma ajansının ana faaliyet alanları içerisinde yer alması ve bu çalışmalara
liderlik ederek uygulamaların içinde yer alması,
18. Her bir sektör için endüstri bölgesi oluşturulmasının sağlanması,
19. Kümelerin belirlenecek bir ana sektör etrafında oluşturulması,
20. Girişimcilik ve sanayinin gereksinimlerini karşılamak üzere finans kuruluşları ile koordineli
çalışarak bir finansman modellemesi geliştirilmesi için çalıştay düzenlenmesi,
21. İllerde reel sektörün ve üniversitelerin çalışmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
koordinasyonunda çalışmalarının sürdürmelerinin sağlanması,
22. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kurulmasında üniversitelerin ortak çalışmasının sağlanması,
23. Sanayicinin yatırımları için birden fazla bakanlık ve çok sayıda kamu kurumu ile muhatap
olunmasına son verilmesi ve yatırımcının elinden tutulması,
C. BİLİNÇ VE FARKINDALIK EKSİKLİĞİ
24. Sanayi Yatırım Bölgelerinin yönetimlerinden başlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odalarının
yönetim kurullarına yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
25. Öncelikle küme kolaylaştırıcıları olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzmanların
yetiştirilmesine yönelik Türkiye Kümelenme Akademisinin bir an evvel faaliyete geçirilmesi,
26. Üniversitelerin girişimcilik ve inovasyonla ilgili programların lisans ve lisansüstü müfredatlarına
kümelenme ile ilgili derslerin eklenmesi,
27. Akıllı Sistem Teknolojileriyle ilgili bir çalıştay düzenlenmesi,
28. Kümelenme faaliyetlerinde üniversitelerin sorumluluğunu artırıcı mekanizmaların oluşturulması.
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