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ASILSIZ VE MAKSATLI

İFTİRALARA
CEVABIMIZDIR

Sizler İçin Hazırlamış Olduğumuz Detaylı
Bilgilendirme Yazımızı İnceledikten Sonra Hâlâ
Aklınızda Bir Soru İşareti Kalırsa Her Zaman
Açıklamaya Hazır Olduğumuzu Bilmenizi İsteriz...

Saygıdeğer Sanayicilermiz;

“ Fazla tevazuunun sonu, vasattan nasihat dinlemektir.”
(İbn-i Haldun)

Bizler yapamadıkları/başaramadıkları/kazanamadıkları/hazmedemedikleri ile değil; hayata dönüşen projelerimiz, OSB’ye verdiğimiz hizmetler ve bıraktığımız eserlerle anlaşılmayı
bekleyip; aylardır başaramadıklarını hırs haline getiren bir takım vasat insanlardan nasihatler
dinledik lakin artık sizlere çarpıtılan gerçekleri anlatmak için tevazu sınırlarımızın dışına çıkma zamanı gelmiştir.
Bizler hukuka, adalete, kurumlara güveni tam bir Yönetim Kadrosu olarak işlerimizi klavye silahşörleri kullanarak çözmenin peşine düşmedik, güzel ve temiz ağızlarımızı değmeyecek
insanlar için bozmadık. Göreve seçildiğimiz ilk günden beri söylediğimiz üzere bizler OSB’nin
sahibi olmaya değil, OSB’nin gerçek sahiplerine hizmet etmeye geldik, yaptığımız işlerin büyüklüğü de bizleri doğrularken sandıktan galip çıkamayanlar için rahatsızlık meselesi haline
gelmiş; yapamadıkları, başaramadıkları/ hazmedemedikleri işler onlar için hedef olmak yerine oyun bozan çocuklar gibi asılsız şikayetlere konu edilmiştir. Gerçek amacı OSB sanayicisi,
üretim, istihdam gelişim olmayanların ağzında kurumumuzun daha fazla yıpranmasına müsaade etmeyeceğiz.
Bir takım hadlerini aşmayı huy edinmiş, yalnızca bizleri değil Devletimizin en üst
düzey kurumlarından olan Bakanlığımızı dahi zan altında bırakarak bir yandan her an
teftiş raporunu kendilerine sigorta olarak görmüş bir yandan da sözde Bakanlığa müdahale edilerek teftiş raporunun hafifletildiği gibi asılsız, mesnetsiz, yakışıksız iddialarıyla yalızca bizlere değil; Devletimize de iftira etmişlerdir. Bizler çok şükür hakkımızı,
adaleti hep doğru yol ile aramayı biat edinmiş insanlar olarak asla böyle şeylere tenezzül etmedik, etmeyeceğiz. Anlaşılan o ki kendileri bu tarz yöntemlere başvursa da ilahi adalet kendilerine müsaade etmemiş, buradan gelen hırs ve öfkelerini içinde tutamamışlardır. Bakanlığa ve
Savcılık makamına intikali oluşan süreçlerde son sözü yetkili makamlarımız söyleyecek olup
bizler saygı ile asılsız iddia ve isnatların sonuçlarını hep beraber göreceğimiz ve sizlerle
de paylaşacağımız günü bekliyoruz.
Yönetim Kurulumuzca, siz değerli Katılımcılımıza, Rapor içeriği ve Rapor üzerine Bölgemizce tesis edilen ve edilecek işlemler hakkında bilgiler verilmesi ve tek dertleri hazımsızlık
olan sözde platform tarafından gerek şahsımız gerekse kurumumuza yönelik yıpratma ve
algı çalışmaları nedeniyle gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması için bu mektubu sizlerle paylaşmak istedik.

MALİ GENEL KURULUMUZ NEDEN
ERTELENMEK ZORUNDA KALDI?
Açıklamalara geçmeden evvel T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü’nün Bölge Müdürlüğümüze
ulaşmış olan “Korona Virüs salgını ile ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar, İç işleri Bakanlığı Genelgeleri ve salgının Ülkemizde olduğu gibi Kayseri ilinde de artış
göstermesi, İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile de sokağa çıkma
kısıtlaması getirilmesi gibi hususlar dikkate alındığında, Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesi ile önceki yıllarda yapılan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul toplantılarına katılımın
fazla olduğu da göz önüne alındığında bu şartlar altında Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurul toplantısının yapılmasının
çalışanları ile katılımcılarının sağlıklarını riske sokacağı gerekçesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi genel kurul toplantısının
2021 genel kurulu ile birlikte yapılması uygun bulunmuştur.”
İçerikli yazısı ile 2020 Yılında yapılacak olan Mali Genel Kurulumuzun 2021 Yılı Mali Genel Kurulu ile birlikte yapılmasına karar
verilmiştir. Zira bu kararın hemen ardından 27.11.2020 Tarihli
Genelge ile “Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin
durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları,
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birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları
dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Sadece bu karar bile
bizim ne kadar öngörülü yöneticiler olduğumuzu ortaya
koymaktadır.
Vasıfsız platform bu durumu dahi kendisi lehine yorumlamış, sözde kasıtlı şekilde erteleme yapıldığını iddia
etmişlerdir. Ancak Sayın Yönetim Kurulu Başkanımızın
Covid 19 salgını nedeniyle
rahatsızlandığı haberinin
altına “Kesin bu virüsü de
OSB yi ele geçirmek isteyenler bulaştırmıştır ☺☺☺”
bir başka paylaşımın altına“Toplantı yapacağımızı

duyan yönetim ve müdürler
Covid olup erteleme talep
etmişler. Bana biraz garip
geldi” yazarak insanı değerlerden ne kadar yoksun olduğunu açıkça kabul eden şahsın erteleme haberini başka

şekilde yorumlayabilmesini
beklemiyorduk. Ertelemenin
altında sizlerin ve toplum sağlığının korunması dışına hiç bir
nihai amaç ve düşünce yoktur.
Kayseri OSB’ye sandığı getirmiş olan bizlerin demokra-

siden, Genel Kurullardan en
ufak bir çekincemiz yoktur.
Kaldı ki yapılacak olan yalnızca Olağan bir Mali Genel
Kurul’dur.
Verilemeyecek
hiç bir hesabımız ve cevabımız yoktur.

Ertelemenin altında sizlerin ve toplum sağlığının
korunması dışına hiç bir nihai amaç ve
düşünce yoktur.
YAPTIKLARIMIZLA VARIZ,
Kayseri OSB’miz tarafımızca ; Kanun, Yönetmelik ve benzeri düzenlemeler ile Genel Kurul
kararları çerçevesinde OSB’nin sevk ve idaresini yürütmek hususunda her zaman hassasiyet
gösterildiğini, Yürütülmekte olan tüm iş ve işlemlerde açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir
bir anlayışla hareket edildiğini yinelemek isteriz. Zaten bu sebepledir ki günlük 70.000 aracın girip çıktığı, 1200 ü aşkın sanayiciye hizmet

200 MİLYON TL
BORÇLANDIĞIMIZ
İDDİASININ TAMAMEN
ASILSIZ VE MESNETSİZ
OLDUĞU;
Kayseri OSB OLARAK asla
iddia edildiği gibi 200 Milyon
liralık bir borcumuz yoktur.
Yatırımlardan
kaynaklı
borçlarımız olduğu doğrudur.
Peki bu borçlarımız nelerdir?
Karşılığında OSB’mizin elde ettikleri nelerdir?
Kayseri OSB mizin yatırımlardan kaynaklı toplam 80 Milyonluk bir borcu vardır.
Bu borcun ilk kalemini Genel Kuruldan Onay alarak kredi kullandığımız 5 Megawatlık
GES tesisi kurulumundan kaynaklı kredi borcumuz oluşturmaktadır. Kaldı ki tesis zaten
kendi üretimi ile kendisini
ödemektedir. Buradan doğan
30 Milyon borcumuz 2022 yılı
tamamlanmadan bitmiş ola-

verilip, 75000 kişiye istihdam sağlandığı OSB
mizde tüm hizmetler en uygun hizmet bedelleri ile verilmektedir. Yalnızca 2015/2018 yılları
arasında dahi tarafımızca 1 milyar 100 milyon
Liralık yatırım yapılmıştır. Aşağıda detayları ile
açıklayacağımız üzere aldığımız eleştiri ve tenkitlerin, değiştirilmesi istenen hususların neredeyse tamamı; uygulama ve hukukun birbiri ile
örtüşmediği anlarda ayrım yapılmaksızın tüm
sanayiciler lehine yorum yapılarak gerçekleştirilen işlerdir.

caktır. Bu zamana kadar borcu
bitmiş olan GES tesisimiz OSB
mize yıllık 9 milyon dolar gelir
getirmektedir. Türkiye’nin tek
alanda inşa edilmiş devredeki
en büyük GES tesisi unvanına
sahip olan GES tesisimiz önümüzdeki 20 yıl boyunca faydalı ömür garantisi kapsamında
125 milyon dolar yani 1 milyar
lira gelir getirecektir.
Ortada muhteşem ve teşekküre şayan her aşaması
tamamlanıp üretime geçmiş
bir tesis varken, vasıfsız platformun üyeleri kulp bulmak
için yapım aşamasında alınan
teminatı tartışmaya açmışlardır. Efendiler biz bu tesisleri
yaptık, bitirdik üretime aldık;
sizler hep geçmiştesiniz laf
üretmekten proje üretmeye
zaman bulamıyorsunuz. Bizler
için mide bulandıracak kadar
çirkin olup kendilerine çok yakışan, teminat mektubu alınması yerine senet alındığı bu
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teminatın bankaya komisyon
verilmesi yerine bizlere verildiği konusundaki cevabımızı
bu iftira söylemine karşı suç
duyurusunda bulunarak vereceğiz. Ama şunu da açık yüreklilikle söylüyoruz ki varsa bunu
ispat edebileceklerse buyursun
çıkıp belgelerini sunsunlar; namuslu insanlara ahlaksız iftiralar atmasınlar

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI, ÜYELERİ, VE
BÖLGE PERSONELİNE
YÖNELİK ASILSIZ,
MESNETSİZ VE HAKARET
NİTELİKLİ İDDİA VE
SUÇLAMALARIN HİÇBİR
ASLI VE DAYANAĞI
OLMADIĞI İNCELEME
RAPORUYLA DA
TESPİT EDİLMİŞTİR.
Şöyle ki bahse konu Raporda;

BÜTÇEYİ ŞEFFAF
HALE GETİREN ZATEN
BİZLERDİK...

edilen maliyetler ile bilançolardaki maliyetlerin örtüşmediği ve arada hesap hataları ile
izah edilemeyecek çok ciddi
“Gerçekleşen gelir ve gider- boyutlarda farkların var oldulerin şeffaf olarak bilançolarda ğu” iddialarına ilişkin hiçbir
açıklanmadığı, makyajlanmış gerçek ve somut veri, bilgi
bütçeler ile maliyetlerin giz- ve emareye rastlanılmadılendiği, sanayicilerin harca- ğından Denetim Grubu’nca
malar hakkında doğru bilgi yapılacak herhangi bir işlem
edinmesinin
engellendiği, bulunmadığı anlaşılmıştır.
yazılı ve görsel basında beyan Bu şahıslar teşekkür ile şikâ-

yeti birbirine karıştırmış
olacak ki göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işin “Tek
Düzen Muhasebe Tekniği
ile şeffaf ve hesap verebilir” hale getirmek olduğunu
unutup bunu bile şikâyet konusu yapmışlardır. Oysa ki
önceki yıllarla kıyaslanıp teşekkür edilmesini beklerdik!

Bütçeyi Şeffaf Hale Getirmek 2015 Yılında Göreve
Başladığımızda Yaptığımız İlk İştir...
TÜM PROJELERİMİZ DEVLETİMİZCE
ONAYLI VE DESTEKLİDİR....
“OSB’nin yetkisi olmamasına rağmen yurt
dışında ticaret merkezi kurularak masrafları
OSB’den karşılanmak üzere sıklıkla gereksiz
yurtdışı gezileri düzenlendiği ve bu gezilerde
OSB Yönetim Kurulu Başkanının firması ile ilgi
faaliyetlerin yürütüldüğü” iddiasının gerçekleri yansıtmadığı muhasebe kayıtlarının incelenmesi ile ortaya çıkmıştır.
Nitekim Kurulmuş olan Dubai Türk Ticaret
Merkezimiz vasıfsız platformun iddia ettiği gibi
ne-idüğü belirsiz bir proje değil; tek ve en büyük
TTM olarak hem bizim hem de ülkemizin en
büyük gurur kaynaklarındandır. Türk Ticaret
Merkezinin Kurulması süreci Genel Kurulumuzdan oy birliği ile alınan yetki ile başlamış olup bu proje de tıpkı diğer yatırım ve projelerimiz gibi devlet destekli bir projedir. Projenin
asıl sahibi ve yaratıcısı bizler olduğumuz için
sözleşmeler gereği bir takım sorumluluklarımızın olduğu hususu doğrudur; ancak yanlış olan
ve kasıtlı olarak çarpıtılan; sanki OSB’miz zarara
uğratılıyormuş, keyfi işlemler yapılıyormuş gibi
gösterilmesidir. OSB’ mizin zararına olacak
yahut OSBmizi tehlikeye sokacak hiçbir du-

rum yoktur. Aksine bu proje T.C.Ticaret Bakanlığı’ndan ONAYLI (2010/6Sayılı Tebliğ
ile) ve DESTEKLİolup TİM A.Ş. öncülüğünde yapılmıştır. Bakanlığımızın teşvikinin
içeriği tebliğ ile de sabit olduğu üzere tüm
kiranın, personel maliyetlerinin, iç tefrişat-inşaat maliyetlerinin, tanıtım giderlerinin tamamının %75ini kapsamakta olup,
rakamlarla ifadesinde çok büyük bir destek
aldığımızı söyleyebiliriz.
Yine TTM kurulması öncesi ön talep toplanması sırasında Kayseri OSB’de faaliyet gösteren
130’un üzerinde firmadan olumlu dönüş gelmiş;
ancak projenin hayata geçirilmesi aşamasında
Covid-19 salgının baş göstermesi, sanayicilerimizin içerisinde bulundukları mali zorluklar
nedeniyle sayıda eksiklik kalınca TTM için Kayseri dışından da sanayicilerimiz dahil edilmiştir.
Ancak belirtmek gerekir ki yine de katılımcılarımızın çoğunluğunu kesinlikle Kayseri
içinden sanayicilerimiz oluşturmaktadır.
Bizler de Kayseri OSB Dış Ticaret Şirketimiz aracılığıyla bu çatı altında yer alıp Bölge
Müdürlüğü adına dış ticaret yaparak doğrudan katılımcı olamayan markalarımızı da
Dünyaya açacağız.

Dubai Projesi OSB’mize Herhangi Bir
Külfet Getirmeyen %75 İ Devlet %25 İ İse
Katılımcılar Tarafından Karşılanan OSB’nin
Organizasyonunda Yürütülen Emsalsiz
Bir Projedir.
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VAKFIMIZ VE OKULUMUZLA İLGİLİ GERÇEKLER..
“Okulun vakfa devredilmesi suretiyle usulsüzlüklerin üstünün
kapatıldığı” iddiasıyla ilgili olarak, bu iddiaya yönelik hiçbir maddi gerçeklik ve tespit olmaması nedeniyle Denetim Grubunca
yapılacak herhangi bir işlemin bulunmadığı Müfettişlerce tespit edilmiştir.
Burada yeri gelmiş iken detaylı şekilde açıklamak gerekir ki Vakıf
zaten Kayseri OSB’nin Vakfı, okul ise Kayseri OSB’nin okuludur.
Vakıf kurulması altında hiçbir kötü niyet ve şahsi çıkar yoktur.
Kayseri OSB nin kurumlar vergisi yönünden yeknesaklığının
sağlanabilmesi, okulun daha teknik olarak yönetilebilmesi, prim
teşvik ve sair tüm imkanlardan faydalanabilmesi, eğitim öğretim
faaliyetlerinin tek çatı altından yürütülmesi amacı ile Kayseri
OSB’ye ait bir vakıf kurulmuş ve teknik kolejimiz alınan Genel
Kurul kararı ile Vakfımıza devredilmiştir. Kaldı ki; bu yalnızca
bize özel bir uygulama olmayıp, OSTİM,
ASO gibi bir çok örneği verilebilecek
OSB okulu da OSB’lere ait vakıflarca
yönetilmektedir.
Burada bir kötü niyet aramak ancak
kötü niyetli insan
işidir. OSB yöneticilerinin vakıfta yer
almasında nasıl bir
beis görüldüğü de
tarafımızca merak
konusudur. Vakıf ile
Kayseri OSB nin bağlarının güçlenmesi
için gereken kişiler
Vakfımızda da yer almıştır. Vakfımız üye
olmak isteyen TÜM
SANAYİCİLERİMİZE
ZATEN AÇIKTIR. Vakıf Ana sözleşmemizin 6. Maddesi 1. Paragrafı
“Vakıf üyeleri, Kayseri OSB bünyesinde yer alan işletmelerin pay
sahipleri, ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kayseri; OSB
Bölge Müdürlüğü çalışanları olan gerçek kişiler yanında birikim
ve tecrübeleri sebebiyle madden veya manen Vakfa katkı sağlayacağı düşünülen gerçek kişiler ve Kayseri OSB bünyesinde faaliyet
gösteren tüzel kişilerden oluşur.” hükmü uyarınca tüm Sanayicilerimizin de başkaca hiçbir şart ve koşula ihtiyaç duymaksızın müracaat
etmesi halinde Vakfımıza üye olmak hak ve imkanları her zaman bakidir. Bu durum da göstermektedir ki tek amaç ve gaye OSB için
kurulan Vakfı, OSB ile ilişkili yöneticilerce en faydalı şekilde
yönetmek ve okulu en etkin biçimde faaliyete geçirmektir. Vakıf
salt bu amaçlarla kurulan ve öncesi olmayan bir vakıftır. HALİ
HAZIRDA DA Tüm OSB Yönetim Kurulu üyeleri Vakfımızın üyesi ve YÖNETİCİSİDİR. SONRAKİ YILLARDA YÖNETİMİN DEĞİŞMESİ HALİNDE GELECEK YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZDE VAKFIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK
İCRAATIN BAŞINA GEÇECEKTİR.

Vakfımıza Tüm
Sanayicilerimizi En
İçten Dileklerimizle
Bekliyoruz. Buyrun
Birlikte Yönetelim,
Ortak Katkılarla
Emsalsiz Hale
Getirelim...
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OKULUMUZ VAHİM
HALDE ALINMIŞ ÖRNEK
HALE GELMİŞTİR.
 Okulumuz, MEB’le imzalanan protokol ile eğitim
öğretime başlamış, her yıl Bölge Müdürlüğümüze yaklaşık 1
milyondan fazla harcama yaptıran ve maddi boyutlardan öte
ve en önemlisi öğrenci sayısı
ve kalitesi asla istenen boyutlara ulaşamadığından Sanayinin eleman ihtiyacına cevap
veremeyen atıl bir kurum haline gelmiş iken bu gidişe bir
dur denilerek okul OSB eliyle
sonrasında OSBye ait vakfımız
eliyle yönetilmeye başlanınca 2020-2021 eğitim öğretim
yılında yaklaşık 2600 öğrenci
sayısı ile tek kampüste Türkiye’nin en büyük meslek lisesi
haline gelmiştir. Bu yıl okulumuz 227 mezun vermiş olup,
tamamı OSB işletmeleri tarafından istihdam için talep edilmektedir. Bakanlıktan öğrenci
başına alınan teşvikler ile okulumuz kendi kendini yönetir
hale gelmiştir. Bu başarı dahi
kıskanılmış, vasıfsız platform
açıklamasında öğrenci sayısının artmasını bile hazmedememiştir. Ancak ne çelişkidir
ki basın açıklamasında bulunan kişiler stajyer ihtiyacı için
okulumuzda sıraya girmiştir!

Ama Ne Mutlu
Bize Hizmetiniz
Amacına
Ulaşmış.
Nitelikli Eleman
Yetiştirilmesine
Katkımız
Olabilmiştir.

GES SADECE BİZİM DEĞİL TÜM
ÜLKEMİZİN YÜZ AKIDIR...
“15 MWe GES tesisi bağlantı görüşü verilen
alana fuar alanı yapılarak Bölge Müdürlüğünün
yıllık 3.600.000,00 Dolar gelirine engel olunduğu” iddiasının doğrulanamadığı, ilgili alanda
zaten fuar alanı yapılması dışında bir tasarrufta bulunulmasının mümkün olmadığı
ortaya çıkmıştır. Nitekim Fuarımız da Devletimizden yalnızca bu amaçla kullanılmak
üzere alınan 11 milyon 500 bin TL teşvik
kullanılarak inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve benzeri hizmetlerde yapılan protokol
ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yapılmıştır.
Ne gariptir ki vasıfsız platform hem yapı-

lan GES’ den şikâyet ederek her fırsatta hayranlık duyulacak bu eserimizi eleştirmekte
hem de işin aslını astarını bilmeden Fuar yerine neden GES yapmadık diye bizi şikayet
ETMEKTEDİR! Kayseri OSB İMKANLARI
İLE KENDİSİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
KAYNAK YARATMIŞTIR. GENİŞLEMEDE
DOĞAL SINIRLARINA ULAŞMIŞ BİR OSB
için tek doğrucu yol da zaten budur.
 “Kayseri OSB fuar ve kongre merkezi
yapım ihalesinde muhtelif usulsüzlükler yapıldığı” iddiasıyla ilgili olarak, “Raporun bu
maddesinde öne sürülen iddiaların gerçek
dışı olduğu, bu iddiaların dedikodulardan
ibaret olduğu ve Denetim Grubumuzca yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı sonuç
ve kanaatine varılmıştır.”

Türkiye'nin Tek Alanda İnşa Edilmiş Devredeki
En Büyük Ges Tesisi Yönetimimiz Tarafından
OSB'mize Kazandırılmıştır.
HİZMET SÜREMİZ BOYUNCA TÜM İHALE VE
ALIMLARIMIZ TEMSİLCİSİ OLDUĞUMUZ
SİZLERİN MENFAATİNE YAPILMIŞ ÇOK ŞÜKÜR Kİ
RAPORLA DA BU DURUM TESCİLLENMİŞTİR...
 Bizler kişisel ve ticari
haklara saygılı insanlar olarak
müfettiş raporunda adı zikredilen hiçbir sanayicinin adının
anılmasını doğru bulmadığımız için aşağıdaki hususlardaki açıklamalarımızı isim
zikretmeksizin
yapmaya
özen göstereceğiz;
 Mülkiyeti Kayseri OSB’ye ait olan tesislerin işletmesinin duyuru ve ihale yapılmadan Bölge Müdürlüğünün
güvenlik işlerini yapan firma
sahibine verildiği ve tarım fuarındaki yemek işleri sırasında
OSB’nin gelirden mahrum olduğu” iddia edilmiş ise de ilgili
konularda işin verilmiş olduğu
firmalardan başka isteklilerin
bulunmaması yahut daha önce
iş verilen firmaların ihaleden
dönmesi sonrası işin boşlukta kalarak hizmetin aksaması,
ilgili firmanın sayılı bulunan
tüm işler nedeniyle Bölge Mü-

dürlüğümüze ödeme yapmış
olduğu görüldüğünden iddia
edildiği üzere OSB’nin gelirden mahrum olduğu sonucuna varılamamıştır.” denmiş,
hiçbir şahsi ve 3. Kişilere
menfaat teminin olmadığı
açıkça ortaya konmuştur.
 “Elektrik işlerini yapan
firmaya yaptırılan işlerle ilgili
olarak bazı usulsüzlükler yapıldığı ve OSB’nin zarara uğratıldığı,” iddialarına yönelik
olarak, satın alma işlemlerinin
herhangi bir usul ve esas kapsamında yapılmadığı, görülmekle birlikte; Network, Fiber Kablolama ve Sonlandırma, bakır
kablolama ve sonlandırma, DP
telefon sistemi ve IP TV sistemi
işlerinin başka firmalardan da
teklif toplanmak suretiyle daha
sonra pazarlık yapılarak en düşük teklif verilmesi sağlanarak
anılan firmaya verildiği, OSB
nin hiçbir zararının olmadı-7-

Yönetimimiz
Döneminde
Yapılan Tüm İş
ve İhalalelerin
Usulüne Ve OSB
Menfaatine
Uygun Olduğu
Müfettiş
Raporuyla
Sabit Olmuştur.
ğı, 3. Kişiler yahut yöneticiler lehine hiçbir menfaat ve
çıkar gözetilmediği açıkça
tespit edilmiştir.
 “Okul kantini işletme-

sinin spor kulübüne usulsüz
bir şekilde verildiği ve Bölge
Müdürlüğü’ne konu ile ilgili
herhangi bir ödeme yapılmadığı” iddiası ile ilgili olarak;
okul kantininin işletmesinin
spor kulübüne, önceki kiracıdan daha yüksek bedelle kiraya verildiğinin, ödemelerin
zamanında ve eksiksiz olarak
yapıldığı, söz konusu kiralama
işleminin okullarda yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı tarihlere denk geldiği
için ivedilikle yapıldığının anlaşıldığı, kiralama konusunda
başka bir isteklinin varlığına
dair emareye rastlanılamadığı
ve bu durumda OSB’nin zararından söz etmenin mümkün olmayacağı müfettişler
tarafından tespit edilmiştir.
 “Bölge Müdürlüğü üst
düzey yöneticilerinin akraba
ve yakınları ile bazı kişilerin
okulda işe aldırıldığı” iddiası
ile ilgili olarak,”müştekilerce
ismi zikredilen kişilerin işe
alınması konusunda okul
müdürünün de mülakat yaparak onay verdiği ve kurul
kararıyla işe alım yapıldığı
anlaşıldığından söz konusu
kişilerin okulda çalışmak
için yetersiz olduklarına
ilişkin herhangi bir kanaat
getirilmesi mümkün görülmediği aksine ciddi başarılar elde ettikleri dolayısıyla
mutadı ve olağanı aşan usule
aykırı hiçbir işlemin olmadığı açıkça tespit edilmiştir.
 “Bölge Müdürlüğüne
ihtiyacından fazla personel
alımı yapılarak Bölge Müdürlüğünün zarara uğratıldığı” iddiası ile ilgili olarak, “ OSB dışında çalıştırıldığı iddia edilen
personelin ilgili kurumların
kamu yararı gerekçeli talepleri
üzerine Bölge Müdürlüğünce
görevlendirildiği anlaşılmış
olup ayrıca Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürlüğü’nün yazısından bu konuda farklı yaklaşımlar olması nedeniyle yakın
zamanda bildirim yapılmasına
gerek duyulduğu görüldüğün-

den Denetim Grubumuzca
yapılacak herhangi bir işlem
bulunmadığı kanaati hâsıl
olmuştur.” Bu işlemlerde de
hiçbir şahsi çıkar, olumsuz
bir iş ve işlem olmadığı, Kayseri ilinde Devlet kurumlarınca yapılan sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı aşan
hiçbir durumun olmadığı
açıkça tespit edilmiştir.
 “Yönetim kurulu başkanı ve ekibinin yönetime geldikten sonra OSB kaynaklarının
israf edildiği ve kişisel menfaat sağlamak için OSB’ye kredi aldırıldığı.” iddiası ile ilgili
olarak, “ bu iddialara yönelik
müştekice herhangi bir somut
bilgi verilememesi ve yapılan
incelemelerde kişisel menfaate yönelik herhangi bir
tespit yapılamadığından Denetim Grubumuzca yapılacak
bir işleme yer olmadığı kanaati
hâsıl olmuştur.”
Kayseri OSB nin parası, kredi limitleri ile her neviden ticari değeri sadece OSB ve sanayicilerimiz lehine hizmet için
kullanılmıştır. Kayseri OSB
bizlerle birlikte; hizmetle, proje ile buluşmuştur. Kasada boş
boş duran paranın yatırıma
çevrilmedikçe, sürdürülebilir
kaynaklara dönüşmedikçe, sanayici lehine kullanılmadıkça
hiçbir faydası yoktur. Dönemizde tamamlanan projelerden biri olan 37MWp’lik
GES tesisin piyasa değeri
bugün yaklaşık 45-50 milyon dolar civarındadır. Bu
tesisimizden yıllık yaklaşık
olarak 9 Milyon Dolar (KDV
dahil) gelir elde edilmektedir. Tarafımızın yapılan 37
MWplık tesis sonrası tesisimiz Türkiyenin büyük kurulu
gücü haline gelmiştir. Gelir
artışlarımız, oluşturduğumuz
katma değer ve kamu destekleriyle bütünleşirken, Kayserimizin Türkiye ekonomisindeki sürükleyici rolünü daha da
güçlendirdik.
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Önceki̇
Yöneti̇m
Tarafından 11
Mwp’lık Güneş
Enerji Santrali
İhalesiz
ve Genel
Kuruldan Yetki
Almadan;
Yap/İşlet/
Devret
Modeliyle
Verilerek OSB
Nasıl 37.5
Milyon Zarara
Uğratıldı...
GES kurulumuna ilişkin bir eleştiri yapılacaksa
2015 Seçimden hafta önce 11
MWp GES’in OSB kasasında
yatırım yapacak parası olmasına rağmen ne yap işlet devret olarak aynı firmaya verildiğini konuşalım bu yolla
OSB’nin gelirden nasıl mahrum edildiğini konuşalım.
“Yönetim Kurulu Başkanı ve
yandaşlarının elektrik faturalarını ödemeyip uzun süreli çek
vererek OSB’yi zarara uğrattıkları”“OSB Yönetim Kurulu
Başkanının kendisinin veya
firmasının misafirlerinin OSB’nin misafirleriymiş gibi ağırlandığı” iddialarına ilişkin
somut bir bulgu ve emareye

rastlanılamadığı, iddianın
gerçeği yansıtmaktan uzak
iftira nitelikli bir söylem olduğu muhasebe kayıtlarının
incelenmesiyle gün yüzüne
çıkmış olup ; sözde muhasebe incelemesi yapılmadığı
yönündeki asılsız söylem
de Müfettiş raporu ile sabit
olmuştur. Bunca iftirayı bu
kadar kıymetbilmezliği Allah’a havale ediyoruz.
 “Yapı kullanma izni
olmadığı için genel kurulda
seçme ve seçilme hakkı olmayan bir mobilya firması yetkilisinin mevcut Başkanımızın
yönetim adaylığı listesinde yer
alarak oy kullandığı”iddiasıyla
ilgili olarak sanayimizin genel kurula davet edilecekler
listesinde yer almasına müştekilerden birinin de sebep
olduğunun kurum içi mail
kayıtları ile ispatlanması,
münferit bir durum olması ve sorumlu kişi ve kastın
açıkça ortaya konulamaması hususlarının değerlendirilmesi sonucu Denetim Grubumuzca yapılacak herhangi
bir işlem bulunmadığı kanaati
hâsıl olmuştur.”

EŞİTLİK VE ŞEFFAFLIKTAN
HİÇ TAVİZ VERMEDİK...
“Yönetmelik değişikliğinden dolayı katılımcılardan sadece yapı kullanma izni olanlar
Genel Kurula katılıp oy kullanabileceğinden
dolayı son genel kurul öncesinde verilen yapı
kullanma izinlerinde muhtelif usulsüzlükler
yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak, “….. tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde genel kurulda oy verme taahhüdü karşılığında yapı
kullanma izin belgesi düzenlendiğine ve/
veya genel kurulun iptal olması gerektiği
yönünde kanaat getirmenin mümkün olmayacağı Müfettiş raporu ile değerlendirilmektedir.” yönünde tespitlere ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kaldı ki doğrudan
seçim kaybeden grubun listesinde aday olan
sanayicilerimiz için de raporda aynı tespitlere yer verilmiş, Bölge Müdürlüğümüzce
hiçbir fark güdülmeden eşit davranıldığı
hüküm altına alınmıştır.
 “Sanayicilerin OSB’deki işlerine dair taleplerini hiçbir kayıt tutmayan Yeni Camii Derneğine bağış yapmak şartıyla yerine getirdiği.”
İddiasının doğru olmadığı dedikodulardan
ibaret olduğu tespit edilmiştir. Teftiş incelemesi sırasında muhalif olduğu açıkça bilinen kişilerin beyanları dahi ilgili hususta
hiçbir zorlama ve mecburiyetin yönündedir.
Yazık ki gönüllülük işi olan Cami derneği bile
ağızlara malzeme edilir hale gelmiştir.
Görüldüğü üzere; müştekilerin gündeme
getirdikleri şikâyet konularının asılsız iddialardan öte bir anlam taşımadığı, Bakanlık Müfettişlerince hazırlanan İnceleme Raporu ile de
ortaya konulmuştur. Bu konulara ilişkin şahsımızın ve kurumumuzun ne kadar yıpratıldığı
hepinizin malumudur.
RAPORDAKİ İFTİRALARININ KARŞILIKSIZ
VE ASILSIZ KALMASINDAN OLACAK Kİ! BU
VASIFSIZ PLATFORM BİLE SÖYLEM DEĞİŞTİRMİŞ, AĞZA ALINMAYACAK İTHAMLARLA
SUÇLADIKLARINI UNUTUP “Biz OSB’de bir
hırsızlık yolsuzluk vardır demiyoruz, müsriflik,
yönetememezlik var diyoruz” diyerek KENDİLERİ BİLE ARTIK ASILSIZ SÖYLEMLERİNE İNANMAMAYA BAŞLAMIŞLARDIR.
B) İnceleme Raporunda, aşağıdaki hususlarda Bölgemize eleştiri ve tavsiyelerde bulunulmuş bu hususlarla ilgili yapılması gereken işlemler ve sonrasında Bakanlığımıza
bilgi verilmesi talep edilmiş ve tespit edilen
bir takım hususların ise Bölgemiz Genel Kurulunun gündemine alınması önerilmiştir;
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TAHSİS İPTALİ KONUSUNDA KANUN İLE UYGULAMANIN
ÇELİŞTİĞİ NOKTALARDA AYIRT ETMEKSİZİN SİZ
SANAYİCİLERİMİZİN YANINDA OLDUĞUMUZ İÇİN
BİR TAKIM ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDIK...

Şikayet
Üzerine Gelen
Müfettiş
Tarafından,
Mevzuatta
Öngörülen
Sürelerde
Faaliyete
Geçmeyen
Sanayi
Parsellerinin
Tahsislerinin
İptali
İstenmektedir.

 Raporda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan parsellerde tahsis iptali uygulaması yapılmaması hususu eleştirilmektedir.
Bilindiği üzere; Kayseri OSB’nin kuruluşu, çok eskiye dayanmaktadır. Bölgemizde 1976 yılında başlanmış inşaatların büyük
çoğunluğu 1980-1990’lı yıllarda tamamlanarak faaliyete geçilmiştir. Görüldüğü üzere OSB’miz, 4562 sayılı Kanunun ve OSB
Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihlerden çok öncesinde kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu itibarla, geçmişten gelen ve mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihte kazanılmış
hakları bulunan firmalar, tesisler bulunmaktadır.
Öte yandan Bölgemiz için, 2000 yılında yer seçimi yapılmış ve yer seçimi yapıldığında ruhsatsız olarak faaliyete
başlamış çok sayıda sanayi tesisinin mevcut olduğu Hacılar
OSB 2004 yılında birleşmiştir. Birleşme tarihi itibariyle
Hacılar OSB den gelen, ruhsat konusunda problemli tesisler
ve parseller de Bölgemize dahil olmuştur.
OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde açıkça düzenlendiği üzere kendilerine arsa tahsisi yapılan sanayicilerimizin üretime geçmiş olmaları da yetmeyip, süreci işyeri açma ve çalışma
ruhsatı alarak nihayetlendirmesi gerekmekte olup, yasal süresi
içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alamamaları halinde
tahsis iptali gerekmektedir. Oysa ki bahse konu belgenin düzenlenmesi görevi önceki yıllarda İl Sağlık Müdürlüğü ile Belediyelere verilmiş birleşmeden sonraki yıllarda ise bu görev ve yetki
OSB’lere devredilmiştir. Yetkinin diğer kurumlarda olduğu dönemlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınması hususunda
yeterli çalışma ve özen gösterilmemiştir. Yetkinin Bölgemize geçmesi sonrasında ise birçok firma üretime geçmiş durumda olduğu için artık yapacak bir şey kalmamıştır. Nitekim hali hazırda
Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yer alan sanayicilerimizin çoğunluğunun iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı
bulunmamaktadır. Takdir edileceği üzere; halen üretimde
bulunan, istihdam ve üretime katkı sağlayan onlarca firmanın salt bu belgelerinin olmaması nedeniyle üretimden
mahrum edilmesi yönünde işlem tesisine karar vermek çok
da kolay değildir.
Öte yandan; ülkemizde son 5 yılda çok zorlu bir süreç
yaşanmıştır. Hain darbe teşebbüsleri, hükümet kurulması
döneminde yaşanan darboğaz, dövizin dönem dönem önlenemeyen yükselişi ve son olarak da içinde bulunduğumuz
pandemi; en çok üreticiye, sanayicimize ve OSB’lerimize
zarar vermiştir.
Bütün bu gerçeklikler karşısında, zor zamanlar geçiren iyi niyetli sanayicimizin tahsis iptalleri uygulanamamıştır. Sanayicilerimizin mağdur olmaması ve haksız işlem tesis edilmemesi için
çok dikkatli ve özenli hareket edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
İnceleme Raporunda yer alan bildirim gereğince tahsis
iptalleri konusunun karara bağlanması gerekliliği ve konunun yukarıda özetlenen çerçevede taşıdığı hassasiyet nede-
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niyle konu, 2020 Genel Kurulu gündemine
alınacaktır. Ancak şikâyet sonrası Bakanlıktan gelen emir ve talimatlar doğrultusunda
üzülerek de olsa sanayicimiz aleyhine işlem
tesis edilecektir. Belki birçok sanayicimiz
zarar görecek, bir takım hazmedemeyen zihniyetin faturası sanayiciye yansıyacaktır.
 Raporda, süresinde üretime geçmeyen
parsellere ilişkin olarak; yönetim aidatının daha
yüksek olarak alınması konusu eleştirilmiş ve
konuyla ilgili Genel Kurul kararının uygulanmaması ve bir sonraki genel kurulda iptal edilmesi önerilmiştir.
Belirtmek gerekir ki; bu konuya ilişkin olarak
alınmış Genel Kurulumuz kararları mevzuata
aykırı değildir. Zira bu kararlar, OSB Uygulama
Yönetmeliğinin verdiği görev ve yetki çerçevesinde alınmıştır. Bununla birlikte konu, İnceleme Raporunda önerilen şekilde, 2020 Genel Kurul gündemine alınacaktır Burada amacımız
rant sağlamak değil rantı engellemektir. Kanun emri gereği tahsis iptali aşamasına gelinmesini önleyerek aidatları caydırıcı hale
getirmeyi amaçladık...
 Raporda, parsel tahsislerinin mevzuat
hükümlerine uygun şekilde yapılması gerektiği” yönünde bildirimde bulunulmuştur.
Mevzuatımızda, parsel tahsis ve satışına
ilişkin olarak var olan düzenlemeler, “satış bedelinin üst limitine” ilişkindir. Tahsis ve satış
bedellerinin mevzuatın belirlediği bu sınırlar
içerisinde kalması koşuluyla genel kurul, arsa
tahsis ve satış prensiplerini dilediği gibi belirleyebilir. Tahsisin ihale ile yapılması yönünde karar alınması da bir prensiptir ve genel kurulun
yetkisi dahilindedir.
Kaldı ki mevzuatımızda; bir parsel için birden
fazla tahsis talebinde bulunulması halinde tahsisin hangi katılımcı adayına yapılacağına ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır. Bu sorunun
çözümü için kararı, mevzuat gereği «arsa tahsis
ve satış prensiplerini belirleme yetkisine sahip
olan» genel kurul verecektir.
Bu açıklamalarımız çerçevesinde konu, Genel
Kurulumuzun gündemine alınacak ve arsa tahsis
ve satışlarına ilişkin prensipler, mevzuata uygun
bir çerçevede karara bağlanacaktır.
Yeri gelmiş iken 12 parselin ihalesiz verildiği konusuna gelince; Teftiş raporundan
önce ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı olmayan parsellerin sonradan çıkan isteklilere
ihalede görülen en yüksek bedel ile satılmış
olduğu, OSB nin bu konuda bir zararının
doğmadığı zaten Teftiş raporu ile de tespit
edilmiştir. Sözde yönetim kurulu üyeleri-

mize 430 TL’den arsa tahsis edilip iki hafta
sonra rakamın 540 TL ye çıkarıldığı iddiaları da tabi ki gerçeklikten uzak asılsız iddia ve
ithamlardır. İddia olunduğu gibi hiçbir Yönetim kurulu üyemize daha uygun fiyattan
tahsis yapılıp sonrasında fiyat yükseltilmiş
değildir! Aksine rakam 540 TL ye yükseltildikten sonra bir tahsis yapılmıştır...
 Raporda, Bölgemizce parsel tahsislerinde hak sahipliği değişikliğine ilişkin olarak
tesis edilen işlemlerin ağırlıklı çoğunluğunun
mevzuata uygun olduğu tespitine yer verilmiş
ve “mevzuatın izin verdiği şartlar dışında parsel
tahsisine ilişkin hak sahipliği değişikliğine yol
açacak işlemlerin yönetim kurulunca onaylanmaması” yönünde bildirimde bulunulmuştur.
Konuya ilişkin olarak Yönetim Kurulumuzca
gerekli özen gösterilmekte olup, mülkiyet değişikliği hususlarında tereddüt yaşanan taleplerde Bakanlıktan görüş sorulmaktadır. Ama
üzerine basarak ve önemle söylüyoruz ki;
bu işlemlerin tamamında yalnızca sanayici
lehine yorum yapılmış hiçbir ayrım da gözetilmemiştir.
 Raporda, Bölgemizde yürütülen sanayiye yönelik hizmetlerin verimliliğinin sağlanabilmesi ve “OSB alanlarının, planlı bir şekilde
ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis
edilmesi” amacının gerçekleştirilebilmesi için
öneride bulunulmuştur. Bölgemizce tesis edilen her türlü iş ve işlem, mevzuata uygun usul ve
esaslar çerçevesinde ve OSB’nin kamusal amaçlarına hizmet edecek şekilde yapılmaktadır.
 Raporda, OSB içinde bulunan kaçak yapılarla ilgili olarak mevzuat gereği işlemlerin tesis
edilmesi ve Bölge Müdürlüğünce tesis edilen işlemlerde hiçbir katılımcıya diğerlerinden farklı
uygulama yapılmaması yönünde bildirimde bulunulmaktadır. Kaçak yapı tespiti halinde OSB’ler tarafından yapılacak işlemler sınırlı olup,
tespit sonrası fiili olarak kaçak yapılar hakkında
yaptırım uygulama yetkisi, belediyelere aittir.
Bölge Müdürlüğümüzce tespiti yapılan kaçak
yapılarla ilgili olarak, yaptırım uygulamaya yetkili Melikgazi ve Hacılar Belediyesi Başkanlıklarına bildirimler yapılmıştır. Bundan sonra da
kaçak yapı tespit edilmesi halinde Bölge Müdürlüğümüzce mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır.
 Yine raporumuzda“bundan böyle mevzuatta yeri olmadığı anlaşılan itfaiye birimince
taahhütname almak suretiyle belge düzenlenmesi uygulamasına son verilmesi gerektiği,” yönünde bildirimde bulunulmaktadır.
Sayın Müfettişler tarafından yapılan dene-
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tim aralığında, ilgili yerlerde itfaiye uygunluk
denetimini yapan ve İnceleme Raporunda yer
alan tespit ve eleştirilere konu işlerle ilgili uygulamayı başlatan ve mevzuata aykırı şekilde
onay verdiği söylenen kişi, Bölgemiz tarafından
işten çıkarılan
ve iş bu incelemeye konu
şikayet dilekçesini vermiş
bulunan eski
itfaiye müdürüdür. İtfaiye
uygunluk belgesi
düzenlenmesi esnasında taahhüt
alınması uygulamasına, bu
şahsın göreve
başlaması ile
birlikte ve kendisinin inisiyatifi ile geçilmiştir.
Üretime ve
sanayiciye destek olmak dışında herhangi bir
amaç gütmeyen
Bölgemizde,
bundan sonra
“itfaiye birimince taahhütname
almak suretiyle
belge
düzenlenmesi”uygulamasına
son
verilmiş olup, itfaiye birimimiz
tarafından denetimler ve uygunluk verilmesi taleplerindeki
incelemeler artırılacak ve her
türlü iş ve işlemlerin mevzuata
uygun olarak yerine getirilmesi
konusunda gerekli hassasiyet
gösterilecektir.

R a porda, “sanayicilere yapılan elektrik satış hizmetine ilişkin

Mevzuat
Gereğince
Tahmini
Hesaplamalar
İle 2013 Yılında
Eski Yönetim
Tarafından
Tahsilatına
Başlanmış,
Yönetimimiz
Döneminde
Tahsili
Uygulamasına
Son Verilmiş
Olan Scada
Yatırım
Maaliyeti
Bedelinden,
Yatırım
Gerçekleşmediği
İçin İadesi
Gereken Kısım
Müfettiş
İncelemesinden
Önce
Sanayicilerimize
İade Edilmeye
Başlanmıştır.

olarak geçmiş yıllarda oluşan tüm gelir-gider
farkının kapatılacak şekilde önümüzdeki süreçte gelir düzeltme bileşeni kullanılarak dağıtım
bedeline yansıtılması ve bundan böyle dağıtım
bedellerinin mevzuata uygun şekilde belirlenmesi gerektiği” yönünde bildirimde bulunulmuş
olup, Bölgemiz tarafından, önerilen çerçevede
ve hatta teftiş raporun çok önce gerekli işlem
tesis edilmiştir.
 Bilindiği
üzere
dağıtım
bedelleri hesaplanırken;
tahmini olarak yatırım
maliyeti
belirlenmekte,
sonrasında ilgili
yatırımların ne
kadarının faaliyete geçtiğinin
görülmesini müteakip düzeltme bileşeni sayesinde gelir gider
dengesi gerçekleştirilmektedir. Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde, Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olan işlemde maddi
bir hata olmayıp, gerçekleşmeyen yatırım maliyetlerine ilişkin tahsil edilen bedel, düzeltme
bileşeni yolu ile dağıtım bedeli aracılığı ile düzeltilmektedir.
 İlgili SCADA yatırım bedellerinin
iadesi içinde 2019 yılında 829.166,94 TL,
2020 yılı sonuna kadar tahmini olarak
(elektrik tüketim verilerinden hareketle)
4.500.000,00 TL›nin iadesinin yapılacağı
tahmin edilmektedir. Kalan miktarda yine
aynı yöntem ile yıllara sarih olarak iade edilecektir. Ancak şunu belirtmekte de yarar görmekteyiz ki; tarafımızca bu hususta her daim
bu yönde çalışılması ve sanayiciye yansıtılması istenmiş olup, önceki yıllarda bu bedellere
ve düzeltme bileşenine ilişkin hesaplamalar,
Elektrik İşletme Müdürü olan ve Bakanlığınıza
iş bu denetime konu şikayet dilekçesini vererek
SCADA yatırım bedeli hesaplamalarının yanlış
olduğunu bildiren eski elektrik birim müdürü
tarafından bizzat yapılmış ve yazılı imzalı hesap
raporu sonucu Yönetim Kurulu tarafından uygulamaya geçilmiştir.
 EPDK karşısında herhangi bir ceza
tehdidi altında olmadığımızı da belirtmek isteriz.
 Raporda, GES üretim tesislerinde üretilen enerjiye dair hususlarla ilgili olarak; “OSB
Uygulama Yönetmeliği gereği elektrik üretim
tesislerinin kurulmasına ilişkin olarak OSB’le-

EPDK karşısında
herhangi bir ceza
tehdidi altında
olmadığımızı da
belirtmek isteriz.
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rin ihtiyaçlarını karşılamak
amacı şartı bulunduğundan
bundan böyle GES üretim tesisinde üretilerek satılan elektrik enerjisinden elde edilen gelirin, tesis kurulumuna yönelik
kredi borcu taksitlerinin ödenmesi dışında, öncelikle OSB
ortak kullanım alanlarında
tüketilen elektrik enerjisinin
maliyetini karşılamak amacıyla kullanılması gerektiği”
yönünde bildirimde bulunulmaktadır. Belirtmek gerekir ki,
OSB Uygulama Yönetmeliğinde yer alan “OSB tüzel kişiliğinin, GES üretim tesisini sadece
kendi ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kurabileceğine” ilişkin zorunluluk kalkmıştır. Öte
yandan, ortak kullanım alanlarında tüketilen elektrik bedeli
zaten OSB adına faturalandırılıp, faturası da OSB kasasından
ödenmektedir. Bu itibarla pratikte öncelikle ödeme ayrımı
yapılmasının bir ehemmiyetinin olmayacağı kanaatimizle
birlikte, Bakanlığın talimatı
çerçevesinde işlem tesis edilmesinin temini için gerekli
düzenleme yapılmıştır.
 Raporda yer alan, “OSB
için yapılacak alım satım, alt
yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve proje dâhil
tüm ihaleler konusunda alınacak kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalelerin sonuçlandırılması için uygulanacak
usul ve esasların” Genel Kurul tarafından tespit edilmesi yönündeki öneri çerçevesinde konu, 2020 yılı Genel
Kurul gündemine alınacaktır. Ancak belirtmek gerekir
ki 5 yıldır Yönetim Kurulumuz
tarafından yapılmış olan alım
ve ihalelerde, bir kez dahi
Bölge Müdürlüğü aleyhine
ve zararına işlem yapılmamıştır, yapılan her işlemde
titiz bir şekilde ihale, teklif
ve satın alma süreçleri yürütülmüştür.

 Raporda, “Bundan böyle Bölge Müdürlüğünün mülkiyetindeki alanların en uygun teklifi veren istekliyi belirlemek
amacıyla uygun yöntemlerle yapılacak kamuoyu duyurusu olmaksızın kiraya verilmemesi gerektiği aksi takdirde sorumluluk
doğabileceği,” belirtilmektedir. Bölge Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan yerlerin kiralanmasında, Bölgemizin menfaatine
olacak isteklinin bulunması için olabildiğince titiz davranılmış, bugüne kadar OSB’mizi zarara uğratacak hiçbir durum
yaşanmamıştır. Hatta önceki dönemlerle kıyaslandığında
kira gelirlerinin iyileştirildiğini söylemek mümkündür.
 Bölgemize ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralama, trampa ve benzeri işlemlerine dair prensiplerin belirlenmesi konusunda Genel Kurulumuz tarafından karar verilecek
olup; bundan sonra tıpkı göreve geldiğimizden beri yaptığımız
gibi yapılacak kiralamalarda, bu prensipler çerçevesinde hareket
edilecektir.

BİZİM GİBİ SAYGIN BİR KURUMUN GÜVEN
BAĞI ÇÖKEN, HER FIRSATTA KURUMUNA
İHANETİ ŞİAR EDİNEN ŞAHISLARLA ÇALIŞMAYA
ZORLANMASI KABUL EDİLEMEZ!
Raporda, OSB personelinin iş akdinin sonlandırılması sürecine ilişkin bir takım önerilere yer verilmiştir. Bölgemizde, personelin iş akitlerinin sonlandırılmasında, olabildiğince titizlikle
hareket edilmektedir. İşten çıkarma, tespit edilen olumsuzluklar ve disiplinsizlikler ile baş edilememesi noktasında son çare
olarak uygulanan bir işlemdir. İşten çıkarılan ve Raporda adı geçen ve FETÖ /PYD İltisaklı şüphesi nedeniyle şüphe feshinden
dolayı işten çıkarılmış bulunan işçilerin açmış olduğu işe iade
davalarının hiçbirinde işçi lehine sonuçlanmış bir karar yoktur.
Bölge Müdürlüğümüz haklılığını Mahkemeler de teyit etmektedir. Son süreçte bu kişilerin kuruma vermek istedikleri zararlar, planlı şekilde önceden kendileri lehine yapmış
oldukları evrak sahtecilikleri, kurum içi bilgi ve belgelerini
ifşa edip 3. Kişilerle veFETÖ /PYD İltisaklı şüphesi nedeniyle işten çıkarılmış personellerle paylaşmaları vebenzeri
tüm durumlar yapılan işin ne kadar doğru olduğunu ortaya
koymaktadır. Vasıfsız platformun yöneticisi olarak kendini
lanse eden şahıs da açık açık bu şahısların asıl patronunun
kendileri olduğunu, her ay maaşa bağladıkları bu şahısları
para ile yanlarında tuttuklarını zaten itiraf etmiş, uydurma ve asılsız söylemlerinin kulaktan dolma kaynağı belli
olmuştur. Her gün şehrin herhangi bir işyerinde yüzlerce
insan işsiz kalıp, özel durumlarından dolayı maddi desteğe
ihtiyaç duyuyor iken insani duygularla neden başkalarına
değil de; özellikle seçim kaybettikleri kurumun işten çıkarılan personeline düzenli maddi destek sağladıklarını anlamış değiliz! Aynı hassasiyeti Kayseri’de işsiz kalan herkes
için bekliyoruz ki samimiyetlerine inanalım…
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RAPOR GEREĞİ TARAFIMIZCA
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
 Raporda, OSB’ye banka kredisi alınmasına dair hususla ilgili olarak, her ne kadar önceki tarihli bir genel kurul kararında bu husus
geçmekte ise de,” kredi temin edilmesine yönelik genel kurulca yönetim kuruluna yetki
verilmesinin ayrı bir karar maddesi halinde
oylamaya sunulmasının uygun olacağı” yönündeki öneri çerçevesinde konu, Genel Kurul gündemine alınacaktır.
 Raporda, OSB başkanlık makam odası
tefrişatı ile ilgili olarak; konunun esasen “yönetici tasarrufu veya inisiyatifi” bağlamında değerlendirilebileceği belirtilmiştir.
Bahse konu Başkanlık Makam Odası, kalabalık heyet ziyaretleri, üst düzey misafirler ve
protokol ziyaretlerinde kullanılmaktadır. Bölgemiz gibi büyük ve güçlü bir yapının görünen
yüzü olan makam odasının, aynı zamanda itibarını da yansıtacağı açıktır. Yapılan harcamaların
tamamı temsil ve ağırlama makamının ağırlığı
için yapılmış olup, görev süresi sonunda da yeni
yöneticiler tarafından kullanılacaktır. Bununla
birlikte, raporda önerildiği üzere, bu aşamadan
sonra yapılacak her türlü harcama, tefrişat ve gider kaleminde aynı hassasiyetle davranılacaktır.
Vasıfsız platform OSB’mize ve OSB’ye
hizmet etmek için Yönetime gelen/gelecek Sanayicimize bu odayı yakıştıramamış
olabilir ancak bizler yakıştırdık ve böyle
tasarruf ettik. Sizlere yakışan bir binada
hizmete geçtik…
 Raporda, OSB’de yer alan Osmanlı Odası
için alınan eserlerden bazılarının OSB dışında
olduğu yönündeki iddia ile ilgili olarak “bahse
konu iddia veya fiiliyatın varit olduğunu destekleyici herhangi bir delil olmadığından,
alınan tüm eserlerin yerli yerinde olduğu
tespit edildiğinden Müfettişler tarafından
yapılacak bir işlem bulunmamıştır..”
OSB’de Osmanlı Odası yapılması ile ilgili olarak yapılan değerlendirme çerçevesinde,
“Osmanlı Odası için yapılan harcamaların, yapılacak ilk genel kurul toplantısında değerlendirilmesi ve karara bağlanması” yönündeki
bildirim nedeniyle konu, Genel Kurulu gündemine alınacaktır.
Tarih, milletlerin kültürlerini, hayat tarzlarını, milli ve manevi bütün değerlerini nesilden
nesile aktararak canlılıklarını devam ettirip,
geçmişin olayları ile geleceğe yöne veren bir
bilim dalıdır. (Rauf Tuncer) Millet, bir bakıma
tarihinden ibarettir. Onu mânevî değerlerinden

ve tarih şuurundan uzaklaştırırsanız. Geçmişi
kavrama şeklimiz bugün nasıl hareket edeceğimizi de etkiler. Bir toplumun kültürel mirası, o
toplumun tarihi, millet olma bilinci, bir arada
yaşama isteğidir. Kültürel mirasına sahip çıkmayan, geçmişini, kültürünü gelecek nesillere
aktaramayan milletler, başka milletlerin kültürlerinin etkisine girerek, kültürlerini kaybeder
ve kültürleri yok olur. Gelecekle ilgili kaygılar
taşıyan her insan, her sınıf, her ulus, her toplum
geçmişten vazgeçemez. Geçmiş, bugünü geliştirip, geleceğin belirlenmesine yarayan tek hazinedir. (Celal Beşiktepe)
Bizde Kayseri OSB Yönetimi olarak; hizmet
binamız içerisinde oluşturulan ve Mirasa Sahip
Çıkma Sergi Salonu olarak isimlendirdiğimiz
mütevazi bir köşede, ecdadımızın mirasına hatırlatacak bazı eserlere / çalışmalara yer verdik.
Sosyal sorumluluğumuz gereği kültüre ve sanata her zaman önem ve değer verdik. Konu özellikle Türk ve Osmanlı kültürü olunca, Osmanlı
Torunları olarak bu mirasa sahip çıkmak boynumuzun borcudur anlayışı ile hareket ettik.
Kaldı ki; alınan eserler için ödenen paraların,
“OSB bütçesinden yapılmış yersiz harcama” olarak değerlendirilemez. Tarihe değer biçmek hadsizlik olacaktır.
2019 yılında gerçekleşen seçimli olağan Genel Kurulumuzda, ibra edilen bütçe içerisinde
Osmanlı Odası için yapılan harcamalar açıkça
ibraya sunulmuş ve oy birliği ile ilgili harcama
kalemi ibra edilmiştir. Bu husus, Genel Kurul
Tutanaklarıyla da sabittir. Yine karşı liste başkan adayının, başkan adaylığı için yaptığı
konuşma metninde Osmanlı Odası konusunu sanayicilerimizin tartışmasına açmış,
uzunca konuşulmuş ve buna rağmen siz Sanayicilerimiz de tarih ve geçmişi konusunda
bizler gibi düşünüyor olacak ki hiçbiriniz itiraz ve karşı oy kullanılmaksızın, sandıkta da
bizleri seçerek desteklediniz...
 Aralarında Bölge camisi için alınmış ve
kullanılmakta olan, bir kısmı Bölge Müdürlüğümüzü ziyarete gelen misafirlerimize hediye
edilen, kalan kısmı da Bölge Müdürlüğümüzde
muhafaza edilen tespihlere ilişkin olarak; “ilk
genel kurulda OSB’deki camiler için yapılan
tespih satın alımları hariç hediye maksatlı tespih satın alımlarına ilişkin harcamaların genel
kurulca görüşülmesi” yönünde bildirime istinaden konu, Genel Kurulu gündemine alınacaktır.
Takdir edileceği üzere gerek büyüklük gerekse gelişmişlik düzeyi itibariyle Türkiye’nin önde
gelen OSB’lerinden biri olan Bölgemiz, aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de bulunduğu
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çok sayıda misafir ağırlamaktadır. Aynı şekilde
Bölgemizi temsilen katılım sağlanan toplantı ve
davetlerde üst düzey devlet yetkilileri ile temas
edilmektedir. İnceleme konusu tespihler, Bölgemizi ziyaret eden misafirlerimize ve Bölgemiz
adına katılım sağlanan toplantılarda, aralarında
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımızın da bulunduğu değerli devlet adamlarına
takdim edilmiştir.
Tespih alımları, Bölgemiz bütçesinin “temsil
ve ağırlama gideri” kapsamındadır. Bu kalem
ise, her yıl OSB Genel Kurullarında görüşülüp
onaylanmakta ve yapılan harcamalar, müteakip
Genel Kurullarda ibra edilmektedir.
Yine de Raporda önerilen çerçevede hediye
alımlarına ilişkin olarak ilgili bütçe yılındaki
toplam harcama sınırının genel kurulda belirlenmesi yoluna gidilecek, ibra edilmiş olan harcama tekraren ve 2. Kez ibraya açılacaktır.
 Raporda önerilen çerçevede, Bölgemize
promosyon olarak hediye edilen telefon cihazları konusuna gelince; Bahse konu cep telefonları,
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile Bölgemiz
arasında yapılan kurumsal abonelik nedeniyle
OSB ve yöneticilerinin tasarrufuna bırakılarak
promosyon olarak verilmiş telefonlardır. Bu telefonlar, Bölgemize herhangi bir maddi külfet
getirmediği gibi, telefonlar yerine hat kullanım
bedellerinde indirim talep etme seçeneğimiz de
bulunmamaktadır. Hediye mahiyetinde olduğu
ve OSB tarafından para ödenmeden alındığı için
demirbaşa kaydedilememiş ve kişilere zimmet
karşılığı verilememiştir. Telefon dağıtımı, ihtiyaca göre gerçekleştirilmiş, ihtiyaç fazlası olan
telefonlar da halen Bölge Müdürlüğünde muhafaza edilmektedir.
 Kayseri OSB’ye bizden önceki dönemlerde de promosyon olarak gelen cep telefonları
hiçbir zaman demirbaş listesine kaydedilmemiş; çalışanlara, yönetim kurulu üyelerine
ve gerektiğinde sair kişilere hediye olarak verilmiştir. Teamül haline gelen bu uygulama aynen
devam ettirilmiş, promosyon olarak Bölgemize
gelen telefonlar, şikâyet edenlerin bir kısmı da dahil olmak üzere pek çok kişiye ve-

rilmiştir. Bununla birlikte, raporda önerildiği
üzere; Bölgemize promosyon olarak hediye edilecek cihazların bundan böyle OSB demirbaşına
kaydedilerek kişilere zimmet karşılığı, OSB işlerinde kullanılmak üzere verilmesi uygulamasına geçilmiştir.
 Raporda, OSB’nin kitap dağıtımları ile
ilgili olarak; “bundan sonra genel kurul kararı
olmaksızın böylesi harcamaların yapılmaması
gerektiği” yönünde bildirimde bulunulmuştur.
Sayın Cumhurbaşkanımızın her ortamda
sıkça dillendirdiği, “Eğitim, kültür ve sanatta
yeterince başarılı olamadık” özeleştirisinin bize
açtığı ufuk çerçevesinde bu sitemin vecibesi olarak yayın faaliyetine yer verilmiştir.
Kahvehanelerin bile kıraathaneye dönüştürüldüğü, Millet Kütüphanelerinin oluşturulduğu bir dönemi yaşamaktayız. Dolayısıyla sanat
/ kültür gibi doğrudan insanımızı ilgilendiren
hayati konularda sanayi veya sanayi dışı şeklinde ayırt etmeksizin kişi, kurum, kuruluş, STK
ve sair yerlere önemli sorumluluklar düştüğü
kanaatindeyiz.
İşte bu anlayıştan hareketle, sanayicimizin
tevdi etmiş olduğu emaneti büyük bir dikkat ve
titizlikle yerine getiren Kayseri OSB Yönetimi
olarak, konu sosyal sorumluluk anlayışı ve belirtilen vizyon çerçevesinde ele alınmıştır.
Bununla birlikte, raporda önerildiği üzere; bu
tarz harcamaların yapılması konusunda genel
kuruldan yetki alınması cihetine gidilecektir.
Sözde platformun kitap konusunda da diyecekleri varmış ki; basılan kitaplarda yer
alan sanayicilerimizi al-satçı olarak nitelendirmiş, kitapta olmalarından rahatsız olmuşlardır! Kitapları eleştirenler sırf bunun
için dahi olsa okuyup faydalanmış olacak ki
eksik sanayici var diye bildirimde bulunuyorlar! Bu gelişimlerinin bizi çok sevindirmiş, motivasyonumuzu yükselterek Genel
Kurulda karar alıp daha geniş kapsamlı bir
eser çıkarmak fikrini doğurmuştur. Hizmetimizin insanları geliştirdiğini görmek ne
kadar da güzel….

-15-

SPONSORLUKTA GERÇEKLERİ BİZLER
DEĞİL RAKAMLAR SÖYLÜYOR!
Spor kulübüne sponsor olunmasına ilişkin
olarak eleştiride bulunulmuş ve söz konusu
sponsorluk ilişkisi hususunda müfettişlerce
“kişisel menfaat” sağlanmadığı tespitine
de yer verilerek; bugüne kadar Bölge Müdürlüğünce yapılmış olan sponsorluk anlaşmasına
ilişkin ödemelerin yapılacak ilk genel kurulda
gündeme alınması gerektiği bildirilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki; Sponsorluk sözleşmesi, Bölgemiz Okulunun tanıtımı ve tercih edilirliğini arttırmak amacıyla yapılmış olup, bu
amaca hizmet ederek olumlu sonuçlar doğmasını sağlamıştır.
Denetimden çok önceki tarihlerde yapılan anket sonuçlarına göre okulumuza,
2020/2021 eğitim öğretim yılı hariç ilgili
spor kulübü Referansıyla 508 öğrenci kayıt

öğrencilerden spor kulübü referansıyla kayıt
yaptıran öğrenci sayısı ile onlardan gelecek
devlet teşviki rakamları bu sayılara dahil değildir. Ancak bizlerce en önemlisi bu sağlanan
maddi faydalardan ziyade ülke ekonomisine kalifiye eleman yetiştirilmiş olması amacının gerçekleştirilmesidir. Bölge Müdürlüğümüz tarafından Sanayicilerimizden 2020/Haziran
ayında hangi alanda nitelikli eleman istendiğine dair bir başvuru talebi toplandığında; şikâyet edip okul için para harcanmasını
eleştiren şahısların dahi eleman için başvuruda bulunduklarını hizmetimizin onlara
da ulaştığını gördük. Yine vasıfsız platform
temsilcilerinin beğenmedikleri bu okula öğrenci kaydettirmek için ricacı olduklarına
bizzat şahit olduk.
Spor Kulübünün okula dolaylı katkıları gözetildiğinde, nimet/külfet hesabında sponsorluk ilişkisinin Bölgemize mad-

Okulumuza, 2020/2021 eğitim öğretim yılı hariç
ilgili spor kulübü Referansıyla 508 öğrenci kayıt
yaptırmıştır. Bu öğrencilerden kaynaklı olarak
bugüne kadar toplam 3.345.197,12-TL Devlet teşviki
alınmış olup, mezuniyetlerine kadar ise yaklaşık
olarak 5.648.902,18-TL daha Devlet teşviki
alınacak, böylelikle bu öğrencilerin dolayısıyla
spor kulübümüzün sayesinde okulumuza toplam
8.994.099,30-TL gelir sağlanacak, Sanayimize ise
508 adet nitelikli eleman yetişecektir.
yaptırmıştır. Bu öğrencilerden kaynaklı olarak bugüne kadar toplam 3.345.197,12-TL
Devlet teşviki alınmış olup, mezuniyetlerine
kadar ise yaklaşık olarak 5.648.902,18-TL
daha Devlet teşviki alınacak, böylelikle bu
öğrencilerin dolayısıyla spor kulübümüzün
sayesinde okulumuza toplam 8.994.099,30TL gelir sağlanacak, Sanayimize ise 508
adet nitelikli eleman yetişecektir. 20202021 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran

di anlamda zarar değil, yarar sağladığını
bu veriler ışığında sizlerin de gördüğünü
düşünüyoruz.
Kaldı ki sponsorluk hiçbir dönem gizli
saklı olarak yapılmamış, tüm Genel Kurul
Kitapçıklarında açık açık yer almıştır. Yapılan ilgili ödemeler ise, 16 ve 17 sayılı Genel Kurulların bütçesinde Genel Kurula sunulmuş, bütçe
kalemleri arasında görüşülmüş ve oy birliği ile
ibra edilmiştir. Sponsorluk giderlerimiz 16. Ge-
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nel Kurul Bütçesi 23. Kalemi, 17. Genel Kurul Bütçesi 22. Kalemi üst başlığında kabul
edilip, müteakip genel kurulda ibra edilen
OSB Teknik Koleji Bütçesinin alt başlık ve
detayları, muhasebe hesap planlarımızda
(mizan ve tüm resmi defter kayıtlarıyla da
ispat olunacağı üzere) gösterilmekte olup,
ilgili tablolar herkese açıktır.
2019 yılında seçimli olarak yapılan Genel Kurulda da spor kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamlı bir şekilde görüşülmüş olup
tüm Genel Kurul önünde tartışmaya açılan bu
konuda hiç kimseden herhangi bir itiraz ve karşı oy da gelmemiş, Genel Kurul, Yönetim Kurulunu OY BİRLİĞİ ile ibra etmiş ve sponsorluk konusuna da onay vermiştir.
 Raporda, medya kuruluşlarına yapılan
ödemelere dair hususlarla ilgili olarak; Geçmişte yapılmış olan ödemelerin bir kısmının
gerçekleşecek olan ilk Genel Kurul gündemine
alınması ve bundan böyle OSB icraat ve faaliyetlerinin haberleştirilmesi için basın ve medya kuruluşlarına ödeme yapılmaması gerektiği
belirtilmekte olup; öneri çerçevesinde konu,
Genel Kurul gündemine alınacaktır.
Yeri gelmişken değinmek gerekir ki Kay-

seri OSB ve Yönetimini yıprandırmaya yönelik bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal
medya platformlarında algı yönetimi ve karalama yapılan konulardan biri de müfettişlerce sehven yapılan bir yazım yanlışı sonrası 4,5
yıllık harcamanın tamamının 4,5 ayda yapılmış
gibi anlaşılmasıdır. Tarafımızca Teftiş Kurulunda bu hususta bir düzeltme talep edilmiş, gelen
yazı cevabında sehven yapılan bir hata olduğu
raporun tamamı incelendiğinde bile harcamanın 2015-2019 yılları arasında yapıldığının
görüleceği bildirilmiştir. Bizlere iftiralar atanların Tüm iftiraları ve söylemleri de tıpkı
bunun gibi gerçeği yansıtmayan asparagas
haberlerdir.

Bizlerin verilemeyecek hiçbir
hesabı olmadığından hiçbir denetim ve incelemeden korkumuz yoktur! “Edepli edebinden
susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.” Bu
mektubumuz ile sizlere en detaylı ve şeffaf bilgilendirmeyi yaptığımızı düşünüyor, aklınızda
oluşabilecek en ufak bir şüphe için bile olsa
bizlere gelerek açıklamasını belgelerle birlikte görmenizi ve bizleri anlamanızı istirham
ediyoruz...

Bizler, dün olduğu gibi yarın da kentimizi ve şehrimizi
daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle
çalışmaya devam edeceğiz.
İş insanına hizmet, bir gönül işidir, bir idealdir.
Bir vizyondur.
Biz bu inançla görev yapıyoruz.
Karşılığında dünyevi bir kuruş bile almıyoruz. Bunu
aklımızdan bile geçirmedik.
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Kayseri OSB’yi yönetmek için dertlenmek lazım, dertli
olmak lazım.
Sanayii ve sanayicinin sorunlarını bilmek ve onları gidermek için
çare bulmak lazım.
Kayseri OSB’yi yönetmek için üretici olmak lazım.
Kayseri OSB’yi yönetmek için içinizden biri olması lazım.
Kayseri OSB’yi yönetmek için ideolojik saplantılardan kurtulmak lazım.
Kayseri OSB’yi yönetmek için ayakları yere basan, inandırıcı,
somut projeler ortaya koymak lazım. İçi boş sloganlarla OSB
yönetilemez.
Adamın biri “Kurban” mevzuunu anlatıyormuş: “Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş. Dua tutmuş, Davut,
kızının adını Ayşe koymuş, gel zaman git zaman, çocuğun kurban
edileceği zaman gelmiş, Hazreti Davut kızı yatırmış, tam boğazını
kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş, ‘kızı
bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş”! dinleyenlerden biri dayanamamış: “Yahu bunun neresini düzelteyim; Hz. Davut değil Hz. İbrahim; kız değil erkek; Ayşe değil İsmail; Azrail değil Cebrail; keçi
değil, koç”!
Bizimki de o misal.....
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