BUSBİAD’ın (Bursa Serbest Bölge İş Adamları Derneği)
Nasıl atıldı.

Temelleri

Türkiye Serbest Bölgeler Sanayici Dernekleri Platformundan,
TOBB Serbest Bölgeler Sektör Meclisine Yolculuk.
İlk adım; 2008-2009 krizinin tetiklemesi ve ardından Serbest Bölgeler
kanununda yapılan değişiklikle Çalışanların gelir/stopaj muafiyetinin %85
ihracat şartına bağlanması sonrasında , Ekonomi Bakanlığı, Müsteşarlık
ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü nezdinde yürüttüğüm bireysel
çalışmalarımı BUSEB hizmet binasında Koordinasyon toplantısı ile Bursa
Serbest Bölge Sanayicilerimize aktarmamla temellerini attık.
Ankara Ekonomi Bakanlığı ziyaretlerimde Bakanımızın; Kurumsallaşın
bireysel gelmeyin önerisi ile 2009 Sonunda HSS Otomotiv Yön.Kurulu
Başkanı Sn. Necdet DEMİR’in desteği ile başladı Dernek kurma
çalışmalarına ilk adımı attık. Bir yandan BUSBİAD’ın kuruluş tüzüğü
hazırlığını yaparken diğer yandan da logosunu kendi imkanlarımla
oluşturdum. Derneğimizin Tüzüğünü hazırlayarak Bölgemizin lokomotifi
olan 18 Sanayicisinin katılımı ile BUSBİAD ‘ı kurduk. (Bursa Serbest
Bölge İş Adamları Derneği) 21 Ocak 2010 resmen kuruluşunun ve isim
tescilini yaptırarak www.busbiad.org sitemizi de kurduk.
Busbiad olarak ilk Bakan ziyaretimizi Bölge yatırımcıların Sorunlarını En
yüksek mercilerde dile getirmek ve çözüme ulaştırmak adına; TBMM çatısı
altında Dönemin Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Maliye Bakanı
Mehmet ŞİMŞEK’ i Makamında ziyaret ederek serbest bölgede yaşadığımız
sorunları aktardık.
Sonrasında sırası ile:
Ege Serbest Bölge, Antalya Serbest Bölge ile Daha derneğimizin resmen kurulmasından iki ay
önce bir araya gelerek Dernekler Federasyonunun kurulma çalışmalarını başlatmış 2011
yılında da 9 Büyük serbest Bölgenin birleşmesi ile Türkiye Serbest Bölgeler Yatırımcı
Dernekleri PLATFORM’unu kurduk. Yabancı ülkelerdeki Serbest Bölgelere üye olarak ortak
çalışma ve toplantılara katıldık.
TİM’de; “Türkiye İhracatcılar Meclisinde” Serbest Böle Dernekler Platformu grubu alt
komisyonunu oluşurduk

Temmuz 2012 ‘de Ankara’da TOBB Meclis başkanı organizasyonunda Bakanlık ,bağlı
teşkilatı ve BKİ’ Yönetim kurulu başkanlarından oluşan TOBB Serbest Sektör meclisi
toplantısında ikili görüşmelerle önemli noktalara getirerek bürokraside üst düzey de
kendimizi tanıtarak Sinerji yarattık, Kabul gördük.
Bir önceki dönem başkanımız Sn. Necdet DEMİR’in üstün gayretleri ile Türkiye Serbest
Bölgeler PLATFORMU’ başkanlığına TOBB Birliği Serbest Bölgeler Sektör Meclisinde Temsilci
bulundurma hakkını aldık. Kurucu başkanlığımız sonrası Necdet beyden devraldığımız
BUSBİAD Başkanlığı yanında 2012 yıkında Türkiye Serbest Bölge Sanayici Dernekleri Platform
II Dönem Başkanlığını VE TOBB Serbest Bölgeler Sektör Meclisi Temsilci üyelik aldık. Nisan
2016 ayı ibari ilede TOBB’da Bir Asil ve bir Yedek üyelik olmak üzere Sektör meclis üyeliğini
aldık.

Serbest Bölgelere kattığımız değerler;
-

-

-

Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük tarife artışını öngören 2009 -125 nolu genelge ile
müşavirlik ücretlerine yapılan %150 zamlı tarifeyi 22.1.2010’da iptal ettirerek eski tarifeye
döndürdük.
Serbest Bölgelerden Yurt dışına konsinye satış izni aldık. Ve Konsinye satışları %85 ihracat
şartına dahil ettirdik. Genelge ile 10 Ağustos 2010.
Serbest Bölgelerden atıkların bedeli mukabili çıkartılmasına ilişkin görüşmelerimiz başarı ile
sonuçlandı. 2010
Serbest Bölgedeki üretim atıklarının Bölge dışına bedeliz verilen iznini Bedeli mukabiline
çevirerek değerinde satılmasını sağladık.
Serbest Bölgede tehlikeli diye adlandırılan atıkların Tubitakta analizlerini yaptırarak tehlikesiz
olduklarına dair raporlar aldık.
Bölge içinde Atık Sorununu ortadan kaldımak amacı ile Atık Yönetimi Firması BURKASAN’ın
ruhsat alması konularında destek olduk. 2010-11
Serbest Bölgeye Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür , Müsteşar, daire başkanları ile Gümrük
Bakanlığı Müsteşar ve Bürokratarını davet ederek iki gün serbest bölge ve sorunları hakkında
görüş alışverişinde bulunduk.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odasının Serbest Bölge İçerisinde ofis açarak Gemliğe
gitmeden işlemlerin burada yapılabilmesini gerçekleştirdik.

-

500 $ altı işlem formu ile alınan ihtiyaç maddelerinin alımını 5000 $’a çıkarttık; ancak Maliye
bakanlığında KDV kondu. Serbest Bölgeler mevzuatına aykırı olduğunu bildirerek KDV’sini
kaldırttık.
- Ekonomi bakanı ile görüşmem sonrasında; Hafta sonu, Resmi ve dini bayramlarda Serbest
Bölgeye mal ithalat ve ihracatı iznini Genelge yayınlatarak aldık. Serbest Bölgelerde 657 sayılı
kanuna tabi Gümrük ve Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Müdürlüğününe Hafta sonları
işlem yapabiliyoruz Kasım 2012
- Serbest bölge yolunun önce islah edilmesi ve düzenlenmesi için girişimlerde bulunduk gerekli
düzenlemeleri yaptık.
Serbest Bölge Yolunun Bölünmüş yol haline getirilerek Limanlara giden yolla ayrılması konusunda
çalışmalarımız 2 Martta yapılan karayolları 14. Bölge müdürlüğünün ihalesinin Müjdesini Karaylları
Genel Müd. 14 .Bölge Müdürlüğü Müh. Barış ÖZDEMİR bizzat yazılı olarak derneğimize aşağıdaki yazı
ile iletmiştir Bursa-Gemlik)Ayr.-Serbest Bölge İl Yolu Km:0+000 ile 1+500 arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve B.S.K
Yapım İşi.” İşi 4.018.126,54 TL teklif veren METSA GRUP İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. firmasında kalmıştır. 24.03.2017 tarihi
itibariyle sözleşmeye davet edilmiş olup, 10 gün içerisinde işin sözleşmesi imzalanacaktır.de

-

-

-

Serbest Bölgelerde OSB’lerden %44 daha pahalı enerji kullanımının sanayicimize haksız
rekabete neden olduğu gerekçesi ile BUSEB’le ve Elektrik dağıtım şirketleri ile temasa geçerek
teklifler aldık. İlk etapta Eelektrik fiyatlarında %10’ civarında indirim sağladık. Halen
çalışmalarımız TOBB Sektör meclisi ve BUSBİAD olarak devam ediyoruz. TBMM’inekanun
teklifinde bulunduk.
%85 ihracat şartlı stopaj kesntisinin %50’lere çekilmesi yönünde TBMM Kanun tasarısı sunduk
Serbest Bölgeler kanunun yeniden hazırlanması için Çalıştaylara katıldık.
Bölgeye girişlerin düzenlenmesi ve rahatlaması için BUSEB ve Serbest Bölge Müdürlüğü ile
ortak çalışmalar yürüttük.
Bölgede İçme ve kullanma suyu sorunlarını BUSEB’le görüşerek yeni yatırımlarla su
yumuşatma ve yeterli miktarda suyun sanayiciye sunulmasını sağladık.
Serbest bölgedeki evsel atıkların Belediye tarafından toplatılması hususnda BUSEB’le ortak
çalışmalar yaptık ; Haftada üç gün yapılmaktadır.
Bölge içi yolların ıslahını ve çevre düzenlemesinin yapılması için BUSEB’le görüşmeler yaptık.
Üniversite ve Siğer sivil toplum kuruluşları ile ortak iyileştirme ve eğitim çalışmaları yaptık.
Her üç ayda bir başka bir serbest bölgenin ev sahipliğinde Serbest Bölge Dernekler Platformu
ile serbest bölgelerin sorunları ve çözüm önerileri için toplantılar düzenlemekteYİZ.
Yine iki ayda bir TOBB Serbest Bölgeler Sektör Meclisi olarak Ekonomi , Gümrük ve Maliye
Bakanlıkları ile bir araya gelerek sorunlarımızı isteklerimizi yapılması gerekenleri
aktarmaktayız.
Elektrik fiyatlarından alınan; TRT Payı, dağıtım bedeli fon ve kayıp kaçaklar için
Mahkemeye iade davası açtırdık.
Yurt dışına yapılan ve yurt dışından serbest bölgelere yapılan mal taşımalarında
KDV istisnası genelgesi çıkarttık.
Serbest Bölgeden tamir amaçlı İş makinası, makine, alet ve edevatın yurt içine
çıkartılmasınana ilişkin Gümrük bakanlığından genelge çıkarttık.
Hurda Makinaların HURDA olarak yurt içine Ticaret Odaları ekspertizi ile
çıkartılmasını kolaylaştırdık.
Serbest Bölge Kurucu İşletici firmalara enerji lisansı verilmesine ilişkin kanun
tasarısı hazırlayarak Meclise sunduk. Bu ve bunun benzeri sanayicilerimizin
yararına güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz.

Bundan sonrası için En önemli konuların başında;
-

-

Sanayicimize Ucuz Elektrik enerjisi sağlanması yönüde ( çalışmalarımız BUSEB’inde desteği ile
devam ediyor) önce Ekonomi bakanına ardından Başbakan’a, Enerji Bakanına yazılı iletildi. ve en
sonda Cumhurbaşkanından ranndevu alınmaya çalışılıyor.
Serbest Bölgemiz yolunun yapılması Belediye, Kaymakamlık, Valilik, Ticaret Odası, Ulaştırma
Bakanlığı , Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Gazete haber ve
röportajları ile TV’de yol durumunu anlatır haber proğramları ile nihayet 2 Mart 2017’de YOLUN
İHALE EDİLECEĞİ HABERİNİ ALDIK.
Stopaj muafiyetine ilişkin %85 ihracat şartının bakanlar kurulu yetkisi ile %50’lere çekilmesi
çalışmaları
BUSB’in kriz Dövizin %30’a yakın arttığı dönemde USD dolar bazıda yaptığı %8’lik kira zammının
geri çekilmesi
Serbest Bölge giriş belgelerinin her yıl değiştirilerek 10$ bedelin ödenmesi yerine ; Pasaport gibi VİZE/
bandrolle birden fazla yıl kullanılacak hale getirilmesi
Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, Kamu yönetimi Yerel yönetimler, Odalar Borsalar, sivil toplum
kuruluşları ve Üniversitelerle işbirliği çalışmalarımız devam ediyor.

Halen Başkan vekili olarak görev aldığım BUSBİAD’da yoğun çalışmalarımız sonucu Serbest
Bölgelerdeki Sanayicilere sıkıntıların çözülmesinde çok şeyler kattığımızı söylemek istiyorum. BUSBİAD’ın Gerek
kuruluş aşamasında Gerek Başkanlığım döneminde, Federasyon çalışmalarımızda, gerekse TOBB ‘la ortak
hareket etme çalışmalarımızda buralara kadar getirdik en büyük desteği Profosyonel olarak çalıştığım LEONİ’
de mesaimden feragat ederek çalışmalarıma keyifli bir yük olmasına rağmen severek hizmet etmekten onur

duymaktayım. Aynı şekilde birlikte hareket ettiğimiz başkanlar, Genel Sekreterimiz ve yönetim kurulu ile
üyelerimize teşekkür ediyorum. Tabi burada en büyük pay Derneğimizde iki üye bulunduran LEONİ’ye ve Genel
Müdürüne esnek çalışma imkanı ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla,
Ali UYAR
BUSBİAD Yönetim Kurulu Bşk. V
Bursa Serbest Bölge İş Adamları Derneği
Bursa Serbest Bölgesi ; Gemlik-Bursa Türkiye
0 533 777 73 04 +90 0224 2754065 Fax: 0224 2754067

www.busbiad.org ali.uyat16@gmail.com
Türkiye Serbest Bölge Sanayici Denekleri Kurucu üyesi (II.Dönem Bşk)
TOBB Serbest Bölgler Sektör Meclis Üyesi

