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MARMARA VE EGE BÖLGESİNİN 
KESİŞİM NOKTASI; BALIKESİR OSB

Ulaşım fırsatlarıyla birlikte yatırımlar için 
uygun arazi varlığı, işletmelere ciddi avantaj-
lar sunan bölgesel teşvik ve destekler, arazi 
fiyatlarının uygunluğu ve kurumlar arası 
koordinasyon yatırımlar için Balıkesir’i daha 
cazip hale getirmektedir.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi toplam 
1453 ha alanda 206 parsele sahip olup üre-
tim yapan 143 fabrikasıyla yaklaşık 15.000 ki-
şiye istihdam sağlamaktadır. BALOSB, karma 
bir OSB olarak faaliyet gösteren Balıkesir’in 
ilk ve en büyük organize sanayi bölgesidir.

İSTİHDAM ŞAMPİYONU 
BALIKESİR OSB

Yaklaşık 760 hektar diğer bir ifade 
ile bir buçuk kat daha büyüyecek olan 
BALOSB’de 156 hektar büyüklüğündeki 1. 
etap alanın kamulaştırılması tamamlanmış 
ve 4 Haziran’da yapılan alt yapı temel atma 
töreni ile birlikte parsel tesviyelerine başlan-
mıştır. Genişleme 1. etap için yatırımcı sana-
yicimize 52 parselden 26’sı tahsis edilmiştir. 
2 yıl içerisinde fabrikaların yükselmesiyle 
ilave 5.000 kişinin istihdam edilmesi hedef-
lenmektedir. 335 hektar büyüklüğündeki 2. 
etap kamulaştırma çalışmaları da Haziran 
2021 den itibaren başlatılmıştır. BALOSB, 
tüm genişleme alanları tahsis edildiğinde 
5-8 yıl içerisinde 40.000 kişinin çalıştığı bir 
OSB olarak Türkiye’nin ilk 10 OSB içerisindeki 
yerini hızla alacaktır.

Genişleme alanlarına gelecek yeni fabri-
kalar da düşünülerek 10.000 m3/gün kapasi-
teli yeni bir Arıtma Tesisinin 2021 yılı sonuna 
kadar devreye alınması planlanmaktadır.

TÜM BALIKESİR BİRLİK OLDUK, 
MESLEKİ EĞİTİME ÇARE BULDUK 

Fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamak amacıyla BALOSB bünyesinde 
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (MESTEM) 
2020 yılında; kurulum ve alt yapı çalışmaları 
tamamlanarak tüm atölye ve dershaneleri 
ile faaliyete geçmiştir. Hem OSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atöl-
ye ihtiyacı karşılanacak hem de bir meslek 
sahibi olamamış gençlerin burada düzenle-

necek kurslar sayesinde alacakları sertifika-
lar ile meslek sahibi olmaları sağlanacaktır. 
İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve BALOSB 
iş birliğinde; firmalarımızdan gelen talepler 
doğrultusunda öncelikli kurslar açılarak kur-
siyerlerimiz eğitime başlamıştır.

İHRACATTA HEDEF 2023’TE 
1 MİLYAR DOLAR

İhracattaki artışı sürdürülebilir kılmak, 
şehir ekonomisine katkı sağlamak, yerli sa-
nayicimizin ihracat potansiyelini geliştirmek 
için Gümrük Müdürlüğünün kurulması ile 
ilgili çalışmalar başlatılmış, bu doğrultuda; 
GÖKKÖY Lojistik Merkezinin etkinliğini ve 
demiryolu kullanımını da arttıracak olan 
Balıkesir OSB Gümrük Müdürlüğünün ku-
rulması ile ilgili protokol imzalanmıştır. 2022 
yılının ilk çeyreğine açılışını yetiştirme gay-
retindeyiz.

BALIKESİR OSB’nin hedefi; Balıkesir ’i 
Türkiye’nin en önemli üretim ve inovasyon 
merkezlerinden biri yapmaktır. BALOSB her 
yeni gelişmeye, teknoloji ve üretim ışığına 
açık olarak; Balıkesir’in ve ülkemizin ekono-
mik kalkınmasında etkin rol oynamaktadır. 
Yatırım ortamının iyileştirilmesi için her türlü 
adımları atmakta ve sanayicimize kolaylık 
sağlamaktadır.

Ulaşım avantajları, güçlü yönetimi, di-
namik yapısı ve yüksek hizmet kalitesi ile 
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi şehrinin 
ve ülkesinin ekonomik değerlerine katkı 
vermeye hazır bir şekilde yatırımcısını bek-
lemektedir. 
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Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerimiz, 
tarım ve hayvancılıktaki 

geleceğimizi şekillendirecek 

T
ürkiye, organize sanayi bölgeleri ile ilk olarak 
1961 yılında Bursa OSB’mizin kurulması ile tanıştı. 
Aradan geçen 60 yılda, ülkemizin dört bir yanın-

da yeni organize sanayi bölgeleri kuruldu. Geldiğimiz 
noktada OSB olmayan şehrimiz kalmadı. Hamdolsun 
bugün 81 şehrimizde 353 OSB’miz var. 

Bu organize sanayi bölgelerimizin her birisi ülkemi-
zin gurur vesilesi haline geldi. Öyle ki, OSB’lerimizdeki 

işletme sayısı 67 bini, istihdam ise 2 milyon 170 bini 
aştı. Organize sanayi bölgelerimiz, Türkiye’nin sanayi 
üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren, sanayideki 
toplam istihdamın ise yüzde 35’ini sağlayan güçlü bir 
yapıya kavuştu.  

Ancak ülkemiz, Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) OSB’le-
rimiz konusunda nispeten daha yeni sayılır. Baktığı-
mızda ülkemizdeki 27 tarıma dayalı ihtisas OSB’mizin 

MEMİŞ KÜTÜKCÜ
Organize Sanayi Bölgeleri 

Üst Kuruluşu Başkanı
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tamamının son 20 yılda, 2000 yılından sonra kurulduğunu 
görüyoruz. Yine bu 27 OSB’mizin, 14 tanesi, yani yarısından 
fazlası da son 5 yılda kuruldu. 

Bugüne kadar kurduğumuz 27 tarıma dayalı ihti-
sas OSB’mizin ise 8 tanesi işletmeye geçmiş durum-
da. 13 TDİ OSB’miz planlama, 4 TDİ 
OSB’miz kamulaştırma, 2 TDİOSB’miz 
altyapı süreçlerine devam ediyor. 27 TDİ 
OSB’mizde, 2 bin 247’si tarım parseli, 
162’si sanayi parseli olmak üzere toplam 
2 bin 409 parsel bulunuyor ve bu parsel-
lerin 585’i şu an için üretime kazandırı-
labilmiş durumda. TDİ OSB’lerimizdeki 
toplam istihdam ise 3 bin 112. 

 TARIM VE HAYVANCILIK, 
TDİ OSB’LERLE DAHA 
REKABETÇİ OLACAK
Tüm bu veriler bize TDİ OSB ko-

nusunda, yapacak daha çok işimiz ol-
duğunu gösteriyor. OSBÜK olarak, bu 
noktadan hareketle tarıma dayalı ihti-
sas OSB’lere daha fazla odaklanan bir 
çalışma süreci başlattık. OSBÜK Yöne-
tim Kurulumuzda tarıma dayalı ihtisas 
OSB’lerimizle ilgili çalışmalara odak-
lanmak üzere bir sorumluluk paylaşı-
mı yaptık. Bir başkan yardımcımız ve 
bir yönetim kurulu üyemiz, artık TDİ 
OSB’lerimizdeki çalışmaları daha yoğun 
takip edecek. Yine, OSBÜK Tarıma Dayalı 
İhtisas OSB Komisyonu’muzu kurduk. 
Bu komisyonumuz da çalışmalarını yü-
rütüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mıza bağlı OSB’lerimizde olduğu gibi Tarım ve Orman 
Bakanlığımıza bağlı tarıma dayalı ihtisas OSB’lerimizin 
de taleplerinin, çözüm bekleyen sorunlarının takipçisiyiz. 

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerimizin, Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılıktaki geleceğini şekillendireceğine inanıyorum. 

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerimiz, özellikle tarım ve hay-
vancılığın sanayiye entegrasyonunu sağlayacak olması 
açısından çok önemli. Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerimizin 
bir diğer kritik katkısı da tüm dünyanın pandemi döne-
minde yeniden önemini gördüğü gıda güvenliğini sağ-

layacak olması... Dolayısıyla tarıma 
dayalı ihtisas OSB’lerimiz birer birer 
üretime geçtikçe, ülkemiz gıdada, 
tarım ve hayvancılıkta çok daha re-
kabetçi bir hale gelecek. İyi tarım 
uygulamaları ile yetişen ürünler, sa-
nayide işlenerek çok daha verimli, 
hijyenik bir yapıya kavuşacak. 

       TDİ OSB’LER             
       STRATEJİK ÖNEMDE

Tarıma dayalı ihtisas OSB’lerimiz, 
üretimde verimlilik ve karlılığa katkı 
sağlamaları, işletmelerin elektrik, 
su, doğalgaz, kanalizasyon gibi alt 
yapı hizmetlerinden ortak yararla-
nabilmeleri, ortak arıtma tesisleriyle 
çevreye daha duyarlı bir tarım ve 
hayvancılık sistemine imkân sağla-
maları, markalaşma, kalite bilincinin 
artması anlamında da tarım ve hay-
vancılık ekosistemi açısından son 
derece stratejik bir önemde. 

Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlik-
te ülkemizin gündemine de hızla 
gelen sanayide ve üretimde yeşil 
dönüşüm sürecine entegrasyon 
açısından da yeni fırsatlar taşıyor.  

Enerjisini jeotermal, güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından sağlayan, su kaynaklarını daha verimli 
kullanan, ortak arıtma tesisleri ile çevreye maksimum 
düzeyde katkı sunan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’ler, bu 
süreçte yatırımcısına da yeni avantajlar sunacak.  

Tarıma Dayalı İhtisas 
OSB’lerimiz, özellikle 

tarım ve hayvancılığın 
sanayiye entegrasyonunu 

sağlayacak olması 
açısından çok önemli. 
Tarıma Dayalı İhtisas 
OSB’lerimizin bir diğer 

kritik katkısı da tüm 
dünyanın pandemi 
döneminde yeniden 

önemini gördüğü gıda 
güvenliğini sağlayacak 

olması...
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OSB’lerden afet bölgelerine büyük destek
Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri, yangın ve sel felaketleri için Cumhurbaşkanlığı 

tarafından AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına güçlü destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a OSB’lerin 206 milyon 
500 bin liralık destek ile ilgili temsili bağış çekini, OSBÜK 
Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank ve Kocaeli Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu 
takdim etti. 

SANAYİCİLERİN YARALARINI SARACAK
Karadeniz illerini vuran sel felaketi ile Akdeniz’i etkileyen yangın 

afetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Ben de varım” 
sloganıyla başlatılan yardım kampanyası için OSB’ler el ele verdi. “Ya-
raları birlikte sarıyoruz” diyerek gönüllülük esasına göre yapılan kam-
panyaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, OSBÜK ve 
93 OSB destek verdi. Toplanan yardımlar, kampanyanın yürütücüsü 
olan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına aktarıldı. 

OSB’lerin bağışı, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış 
Töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edildi. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Varank, OSB’lerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
çağrısı üzerine bir kampanya başlattığını ifade ederek, “206 milyon 
500 bin lira topladılar. Böyle bir dönemde devletimizin ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yanında olmayı önemsiyoruz. İnşallah hem 
Kastamonu hem de Sinop’taki sanayi sitesinin yeniden yapımında 
kullanılacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kampanyaya verilen 
destekten dolayı teşekkür ederken, “Bu felaketin yaşandığı bölgelerin 
alt yapısı, üst yapısı çok ciddi rakamlara bali. Bunu devlet millet el ele 
yapacağımıza göre bu sadaka-i cariye noktasında çok önemli. Atma-
mız gereken adım, yapmamız gereken çok hayır var” diye konuştu. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank’ın liderliğinde kampanyanın devam edeceğini bildirdi. 
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OSB’lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor
Türk sanayisi için niteikli iş gücüne duyulan ihtiyacı karşılayabilmek için Mesleki ve Teknik 
Anadolu Liselerine ilginin artığını ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bu alanda 

eğitim veren eğitim kurumlarının 77'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 60 bini aştığını söyledi.  

Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren or-
ganize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik liselere ilgi 
her geçen yıl artıyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

(OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri içerisinde 
sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liselerinin sayısının 77’ye ulaştığını, öğrenci 
sayısının ise 60 bini geçtiğini söyledi. OSB’lerdeki mesleki ve teknik 
eğitime artan ilginin son derece memnuniyet verici olduğunun 
altını çizen Kütükcü, “Hedefimiz, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
niteliksel dönüşümü, OSB’lerimizdeki meslek liselerinde yetişen bu 
gençlerimizle birlikte başarmak” dedi. Kütükcü açıklamasında, orga-
nize sanayi bölgelerinin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan 
kaynağı yetiştirmek için çok ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayarak, 
“Gerek teorik ve pratik eğitime gerekse fiziki alt yapıya yapılan bu 
yatırımların hepsinin ortak amacı, gençlerimizin üreten nesiller ola-
rak yetişmesine katkı sağlamak. Şu anda Türk sanayisinin en önemli 
ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm 
hamlesi yapmak. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, OSB’lerimizdeki 
meslek liselerinde yetişen, hem teoride hem de pratikte iyi eğitim 
almış gençlerimizle birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

47 ALAN VE 105 DALDA EĞİTİM
Mesleki eğitimin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde 

istihdam piyasasının en önemli faktörü olduğunu vurgulayan Kü-

tükcü, şunları söyledi: “Organize sanayi bölgelerimiz, mesleki eğitim 
konusunda elini taşın altına koyarak, istihdam odaklı, sanayinin 
ve üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmeye 
yoğunlaşmış durumda. Şu anda organize sanayi bölgelerimizdeki 
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizin sayısı 77’ye, öğrenci sayısı 
ise 61 bin 172’ye ulaştı. Bu öğrencilerimiz toplamda 3 bin 698 
öğretmen, 2 bin 556 derslik ve bin 50 atölyede elektrik-elektronik 
teknolojisinden endüstriyel otomasyon teknolojilerine, makine ve 
tasarım teknolojilerinden bilişim teknolojilerine kadar 47 alan ve 
105 dalda eğitim alıyorlar. Yine OSB’lerimizdeki bu meslek liseleri-
nin pek çoğunda öğrencilerimize burs, yurt, staj ve iş garantisi gibi 
imkanlar sunularak, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanması 
destekleniyor.”

EN YÜKSEK İLGİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ’NE
OSB’lerdeki meslek liselerinde en fazla ilgi gören ilk 5 alanla ilgili 

de bilgi veren Kütükcü, en yüksek ilgiyi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 
alanının gördüğünü aktararak, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Top-
lam öğrencimizin yüzde 30’u Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında 
eğitim alıyor. Ardından Makine ve Tasarımı Teknolojisi, Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri ve Kimya Teknolojisi 
alanları geliyor. Bu alanların tamamı, sanayicilerimizin, iş dünyamızın 
ihtiyaçları doğrultusunda açılan ve öğrencilerimizin de yoğun ilgi 
gösterdiği alanlar.”
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“OSB’lerin üretim iştahı, sanayi üretimine güç 
vermeye devam edecek”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından De-
mokrasi ve Özgürlükler Adası’nda Genişletilmiş Yönetim Kurulu 

toplantısı düzenlendi. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlı-
ğında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Denetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile 
OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Üyelerinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen toplantıda, OSB’lerin sorunları, talepleri ve gelecek vizyonu 
istişare edildi. Toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, 
OSB’lerin planlı ve güçlü üretim yapılarıyla Türkiye’nin gururu haline 
geldiklerini, OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu 
yapıyı daha da güçlendirmek için sürekli olarak çalıştıklarını anlattı. 
Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’a OSB camiasına 
verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kütükcü, “Bu iş birlik-
lerimiz ve OSB’lerimizin üretim iştahı, ülkemizin sanayi üretimine 
güç vermeye devam edecek” dedi. Kütükcü, pandemi döneminde 
OSB’lerin Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar verdiğinin de altını 
çizerek, “OSBÜK olarak pandemi döneminde yaptığımız çalışmalarla 
üretimin aralıksız devam etmesine önemli katkılar verdik. İnşallah 
aşılama oranlarımızın artmasıyla birlikte, dünyadan pozitif ayrışmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.  

Konuşmasında OSB’lerin Türk sanayisi için önemine değinen 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de bakanlık 
olarak en yoğun mesaiyi OSBÜK’e bağlı organize sanayi bölgelerinin 
taleplerini çözmek için harcadıklarını söyledi. Birçok ilin artık “Nasıl OSB 
kurarız?” sorusunu gündeme getirdiğini aktaran Büyükdede, bazı iller-
deki OSB sayısının 10’un üzerinde olduğunun, bu OSB’lerin Türk sana-
yisine güç verdiğinin altını çizdi. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih 
Turan da OSB ve OSBÜK ile daha güzel işler yapacaklarını kaydetti. 
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Kütükcü, İkitelli OSB’deki yangında zarar gören 
işletmeleri ziyaret etti

OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Hasan Büyükdede ile bir-
likte, İkitelli OSB Çevre Sanayi Site-
si’nde çıkan yangından zarar gören 
işletmeleri ziyaret ederek, bilgi aldı. 
Ziyaretle ilgili Twitter hesabından 
değerlendirmede bulunan Başkan 
Kütükcü, “Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcımız Hasan Büyükdede ile 
İkitelli OSB Çevre Sanayi Sitemizdeki 
yangında zarar gören işletmelerimizi 
ziyaret ettik. Büyük emeklerle kuru-
lan işletmelerimizdeki bu tür olaylar 
hepimizi çok üzüyor. İşletmelerimize 
bir kez daha geçmiş olsun diyorum” 
ifadelerini kullandı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü, Bakan Kurum’a 
OSB’lerin taleplerini iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu-
şu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 
OSB’lerin taleplerini iletti. Çevre ve Şehir-

cilik Bakanı Murat Kurum bir dizi prog-
rama katılmak üzere geldiği Konya’da, 
Konya Sanayi Odası ve OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü’yü ziyaret etti. Sanayi 

üretimi, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili 
istişarelerin yapıldığı ziyarette OSBÜK 
Başkanı Kütükcü, Bakan Kurum’a bir ra-
por sunarak OSB’lerin taleplerini iletti.
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Kütükcü, sanayicilerin taleplerini 
Bakan Muş’a iletti

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Me-
miş Kütükcü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör 
Meclisleri İstişare Toplantısına katıldı. Ticaret Bakanı Mehmet 

Muş’un katılımıyla yapılan toplantıda Başkan Kütükcü, sanayicilerin 
taleplerini Bakan Muş’a iletti.

TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısında Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelen 
Kütükcü, AB müktesebatı çerçevesinde yürütülen yeşil mutabakat 
uyum sürecinde işletmelerin desteklenmesi, Eximbank tarafından 
verilen İhracat Sigortası hasar ödemelerinin sürecinin hızlandırılması, 
Kambiyo mevzuatı gereği ihracat bedellerinin Türkiye’ye getiril-
mesi mecburiyetine ilişkin muafiyet sınırının 100 bin dolar olarak 
belirlenmesi, devam eden konteyner sorununda devlet desteğinin 
sağlanması ve Geriye Yönelik Menşe Şahadetnamesi hakkında dü-
zenlemeler yapılması gibi konularda Bakan Muş’tan destek istedi.

“ÇÖZÜM İÇİN HIZLI ŞEKİLDE ADIM ATIYORUZ”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise, iş dünyasının görüş ve öneri-

lerini çok önemsediklerini vurgulayarak, “Ben, Ticaret Bakanı olarak, 
sizlerin sorunlarını çözmek için elimden gelen her şeyi yapmaya 
hazırım. Hangi sektörün ne sorunu varsa bunları teker teker tespit 

ediyoruz ve çözüm için hızlı şekilde adım atıyoruz” diye konuştu.
Üretim ve ihracata yönelik verecekleri teşviklerde çok hassas 

olacaklarını kaydeden Muş, “Amacımız yatırımcımızın, girişimcimizin 
önünü açmak, daha çok üretim daha çok ihracat daha çok istihdam 
sağlamak ve üretken bir Türkiye oluşturmaktır. Bu amaca ulaşmak 
için iş dünyamızla el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz” ifade-
lerini kullandı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkan-
lığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma 
Ofisi’nde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem 

Planı Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısına Or-
ganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı 
Memiş Kütükcü de katıldı. 

Toplantıda, Eylem Planı ve Koordinasyon Kuru-
lu’nun ilk buluşmasında alınan kararlar değerlen-
dirilirken, Bilim ve Teknik Kurulu’nun çalışmaları da 
istişare edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatıyla oluşturulan Marmara Denizi Eylem 
Planı Koordinasyon Kurulu, Marmara Denizi’nde olu-
şan müsilaj için ilk toplantısını 15 Haziran tarihinde 
yapmış, izlenecek yol haritası hakkında istişarede 
bulunulmuştu. 

Marmara Denizi Eylem 
Planı Koordinasyon Kurulu 
ikinci kez toplandı 

Başkan Kütükcü, 
Marmara Denizi 

Eylem Planı 
Koordinasyon 

Kurulu toplantısına 
katıldı

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorunu ile ilgili geniş katılımla gerçekleşen toplantıya 
OSB’leri temsilen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü katıldı. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, İstanbul’da düzenlenen Marma-
ra Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısına 

katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında, 
Beşiktaş’taki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde yapılan toplan-
tıda müsilaj temizliğinde gelinen son durum değerlendirilerek, 
izlenecek yol haritası hakkında istişarelerde bulunuldu.

TOPLANTIDA KİMLER YER ALDI?
Bakan Kurum’un yanı sıra toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan 

Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail 
Çataklı, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Akif Özkaldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim 
Dursun katıldı. Ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Sed-
dar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şılda, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale 

Valisi İlhami Aktaş’ın da yer aldığı toplantıya TDK Komutanlığı 
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı Deniz Albay Hakan 
Kuşlaroğlu da katıldı. Belediye başkanlarından Marmara Belediye-
ler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Yalova Belediye Başkanı Mustafa 
Tutuk, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bursa Büyükşe-
hir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ulaş Akhan da toplantıda 
yer aldı. Ayrıca OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, TÜBİTAK-MAM 
Başkanı Dr. Osman Okur, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Barış Salihoğlu, İTÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Melek İşinibilir 
Okyar, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Eyyüp Karahan, İMEAK Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ve ilgili kurum temsilcileri de 
toplantıda hazır bulundu. 
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Marmara'ya 
kıyısı olan 
57 OSB ile 
'müsilaj' 

toplantısı 

Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 şehirden 57 OSB’nin yöneticisi, OSBÜK ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Marmara Denizi Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı’na katılarak 

geleceğe dair projeksiyonları masaya yatırdı.  

Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj olayına duyarsız kal-
mayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ‘Marmara Denizi Eylem 

Planı Bilgilendirme Toplantısı’ düzenledi. Marmara Denizine kıyısı 
olan 7 şehirdeki işletmedeki 57 OSB ile yapılan toplantıda, organize 
sanayi bölgelerinin atık su arıtma tesislerindeki mevcut durumu ve 
geleceğe dair projeksiyonları ele alındı. 

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükde-
de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı 
Gürsel Erul ile OSB’lerin başkanları, bölge müdürleri ve çevre birimi 
yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, ‘Marmara 
Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nda yer alan OSBÜK’ün 
hem Marmara Bölgesi’nde yaşanan müsilaj olayını hem de OS-

B’leri yakından takip ederek, çok 
yönlü saha çalışmaları yaptığının 
altını çizdi. Eylem Planı kapsa-
mında Balıkesir, Bursa, Çanak-
kale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ 
ve Yalova illerinin belirlendiğini 
söyleyen Kütükcü, “Bu 7 ilimizde 
70 OSB’miz var. Bu OSB’lerimizin 
57’si işletme halinde. Hem bu 57 
OSB’mizde hem de daha sonra 
işletmeye alınacak ve bölgede 
kurulacak OSB’lerimizde atık su 
başta olmak üzere çevre ile ilgili atılacak her adım, bizim için çok 
değerli. Bunun için müsilaj sürecini yakından takip etmeye devam 
edeceğiz” dedi.

BÖLGEDEKİ ATIKLAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Müsilajın Marmara Denizi’ni ciddi boyutta etkilediğini ifade 

eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, müsilaj 
konusu ile bölgedeki atıkların yeniden gözden geçirilmesi fırsatının 
elde edildiğini anımsattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bu alan-
daki çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükdede, “Marmara Denizi 
ile ilgili ne kadar OSB, endüstri bölgesi, serbest bölge ve münferit 
sanayi tesisi varsa bunlardan Bakanlığımız sorumlu. Bugünkü top-
lantıyla OSB’ler özelinde konuyu gözden geçirip, ilgili arkadaşların 
görüşlerini almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

OSB’lerle ilgili taleplerin konuşulmasında OSBÜK’ün önemli 
katkılar sağladığını söyleyen Büyükdede, bu toplantılar sayesinde 
sorunların teker teker çözüldüğünü vurguladı.

Online yapılan toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su ve Top-
rak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul da müsilaj ve bu kapsamda 
yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Toplantıda söz alan OSBÜK Uz-
manı Erhan Işık da Eylem Planı içerisindeki OSB’lerle ilgili bilgi verdi.  
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OSBÜK’ün gündemi ‘Yeşil Dönüşüm’

OSBÜK Yönetim Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Müşterek Toplantısı’nda ‘OSB’lerde Yeşil 
Dönüşüm’ gündeme geldi. OSBÜK Başkanı Kütükcü, “Yeşil OSB Projesi ile ilgili çalışıyoruz” dedi. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim 
Kurulu ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Müşterek Toplan-
tısı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız’ın katılımıyla yapıldı. 
Yeşil OSB ve sanayide yeşil dönüşümün istişare edildiği toplantıda 
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız ile Yeşil OSB Projesi için çalışıyoruz. OSB’lerimizi belli 
kriterlerle değerlendirerek, Yeşil OSB sertifikasıyla sertifikalandırmayı 
hedefliyoruz” dedi. Başkan Kütükcü ayrıca TBMM Sanayi, Ticaret, 
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altun-
yaldız’a OSB’lerin taleplerini de ileterek, çözümü için destek istedi.

Toplantıda organize sanayi bölgeleri ile ilgili bilgi de veren 
Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin planlı kalkınmasında oynadığı kritik 
role dikkat çekti. Yatırımcıların, OSB’lere yoğun bir yatırım talebi 
olduğunu anlatan Kütükcü, “Yatırımcıların talebini karşılayabilmek 
için yeni sanayi alanları üretmek zorundayız. Bunun için de mevzuat 
sadeleştirmeleri çok önemli. Bu süreçler inanılmaz zaman ve enerji 
alıyor. Yeni sanayi parselleri üretme konusunda, TBMM’mizin mevzu-
at sadeleştirmesine yönelik ön açıcı ve yatırım iştahını destekleyen 
bir iyileştirme çalışmasına ihtiyacımız var” dedi. 

“SANAYİCİLER ÜLKENİN ÜRETİM VE YAŞAM DAMARIDIR”
Hayatın merkezinde üretim olduğunu ifade eden TBMM 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komis-
yonu Başkanı Ziya Altunyaldız ise sanayicilerin ülkenin üretim 
ve yaşam damarlar olduğunun altını çizdi. Sanayi Komisyonu 
olarak OSBÜK ile güçlü bir takım çalışması yürüttüklerini aktaran 
Altunyaldız, iklim değişikliği konusunda değerlendirmelerde bu-
lundu. Yeşil OSB, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve diğer gelişmelerin 
Türkiye’nin önünde bir fırsat olduğunu söyleyen Altunyaldız, 
şöyle devam etti: “Sanayiciler Türkiye’nin üretim gücü oldu. 
Hep birlikte üretimi öğrendik, ihracatı, küresel tedariki, küresel 
perakendeyi öğrendik. Bütün bunları dünyada önemli aktör 
olabilecek kadar iyi öğrendik. Bu yüzden yeni dünya düzeninde 
küresel tedarikçi olabilmeyi, küresel üretim merkezi olabilmeyi, 
küresel entegrasyonun en önemli aktörü olabilmeyi ve bunu 
başarabilmeyi arzu ediyoruz. 

Yeşil dönüşüm sürecini yeni ve kapsayıcı yatırımları ülkemize 
çekmemiz, ülkemizin önündeki yatırım fırsatlarını değerlendirebil-
memiz için yeşil ekonomi parametrelerini stratejik öncelik ve kaza-
nımlarımız öncesinde geliştirmeye ve hayata geçirmeye kararlıyız.”
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Ardıç, TÜRK-KIRGIZ Ardıç, TÜRK-KIRGIZ 
İş Forumu'na katıldı İş Forumu'na katıldı 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 
için düzenlenen TOBB ETÜ Fahri Doktora 

Tevcih Töreni ve Türk-Kırgız İş Forumu’na 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ka-
tılarak, kurumlararası iş birliğinde OSBÜK’ü 

temsil etti. TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen 
forum kapsamında Kırgızistan Cumhuri-
yeti Yatırım Teşviki ve Koruma Bakanlığı ile 
OSBÜK Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi ve 
OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın tarafından, 
Kırgızistan’da organize sanayi bölgelerinin 

kurulması, teknoloji geliştirme bölgeleri 
ve üniversiteler arasında iş birliği yapılması 
amacıyla protokol imzalandı. İşbirliği proto-
kolü ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin 
OSB tecrübesini ve birikimlerini Kırgızistan’a 
aktarması da hedefleniyor.

OSB’lerdeki 67 bin işletmenin enerjisi 
anlık takip edilecek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile enerji iletim ve 
dağıtım sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firma arasında, 

OSB’lerdeki 67 bin işletmenin enerji ile ilgili tüm verilerini anlık olarak 
takip edecek Enerji İzleme Sistemi sözleşmesi imzalandı. Sözleşmenin 
imzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve firma kurucu ortağı Alper 
Terciyanlı tarafından atıldı. OSBÜK, OSB’lerdeki katılımcı firmaların 
enerji ile ilgili süreçlerini gerçek zamanlı izleyerek raporlanmasına 
imkan veren ve enerji yönetiminin önemli adımlarından birisi olan 
Enerji İzleme Sistemi ile OSB’lerdeki 67 bin işletmenin enerji ile ilgili 
üretim, tüketim ve kaynak gibi verileri anlık olarak takip edilecek. 
Böylece OSB’lerdeki firmaların enerjilerinin verimlilikleri ölçülecek ve  
iş süreçlerinde enerji yönetiminin daha sağlıklı yapılabilecek.  

Başkan Kütükcü, 67 bin işletmenin enerji ile ilgili tüm verilerini 
anlık takip edecek Enerji İzleme Sistemi sözleşmesini imzaladı.
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OSB’lerde mesleki eğitim ve staj süreleri ele alındı 

Mesleki eğitime büyük önem veren 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-

luşu (OSBÜK), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde bu okullarla ilgili 
toplantı düzenlendi. OSB’lerde bulunan eği-
tim kurumlarındaki mesleki ve teknik eğitim, 

öğrencilerin staj süreleri ve istihdam edilme-
si konularını içeren toplantıda bu konularda 
neler yapılabileceği üzerinde duruldu. 

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Bü-
yükdede, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Ömer Açıkgöz, OSBÜK Yönetim Kurulu 

Üyesi Tahir Nursaçan, İŞKUR’dan ilgili Daire 
Başkanları ile kurumlardan üst düzey bü-
rokratların da katıldığı toplantıda mesleki 
eğitim, öğrencilerin staj süreleri ve istihda-
mı konusunda OSB’lerin talepleri, YÖK’ün 
bu alandaki çalışmaları ve İŞKUR destekleri 
istişare edildi.

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne atanan Fatih Turan, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü başkanlığındaki, ‘Temmuz Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıda OSBÜK Yönetim Kurulu, Genel Müdür 

Turan’a, hayırlı olsun dilekleri ile OSB’lerin taleplerini iletti. Turan da temenniler için teşekkür ederek, OSB’lerin sorunlarının çözümü 
için çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Turan, Turan, 
OSBÜK OSBÜK 

Yönetim Yönetim 
Kurulu Kurulu 

toplantısına toplantısına 
katıldıkatıldı
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OSBÜK-AFAD iş birliği ile 
afet riskleri azalacak

Öngörülemeyen anlarda yaşanan afetlerin riskini azaltmayı amaçlayan Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, imzaladıkları iş birliği 

protokolü ile 2 milyon çalışanın eğitilmesini öngörüyor. 

Organize sanayi bölgelerinde afet risklerinin azaltılması 
amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında 

protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde afet ve acil durumlara 
hazırlık çalışmaları, afet farkındalık eğitimleri gibi birçok konuda 
çalışmalar yürütülecek. 

Protokol imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere anında müdahale eden 
AFAD’ın Türkiye’nin gururu haline geldiğini, OSBÜK olarak AFAD ile 
her türlü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Türkiye’nin 
sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren OSB’lerin doğal afetlere 
daha hazır hale getirilmesini çok önemsediklerini anlatan Kütükcü, 
“Deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda yaşananlar, can kayıpla-
rına neden olduğu gibi işletmelerimizin ticari hayatlarını, insanımızın 
gelirini ve ülkemizin büyümesini de doğrudan olumsuz etkiliyor. 
Dolayısıyla işletmelerimizi, KOBİ’lerimizi afetlere hazırlayarak, beklen-

meyen durumlara karşı daha az etkilenen bir yapıya kavuşturmamız 
şart. İnşallah AFAD ile imzalayacağımız protokolle, 81 şehrimizdeki 
353 organize sanayi bölgemizi, 67 bin sanayi tesisimizi ve 2 milyo-
nun üzerindeki çalışanımızı bu afetlere daha hazır hale getirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

OSB’LER TÜRK SANAYİSİNE ÖNCÜLÜK EDİYOR
Organize sanayi bölgelerinde üretimin sürdürülebilir hale 

gelmesinin ekonomi güvenliği açısından da önemli olduğunu kay-
deden Kütükcü, OSB’lerin sanayi üretiminin yanı sıra meslek liseleri, 
teknoloji geliştirme bölgeleri ve diğer yatırımlarıyla ülkenin kalkın-
masına katkı sunduklarını kaydederek şunları söyledi: “Bu güçlü ve 
üreten yapı aslında sadece sanayi üretimi yapmıyor. OSB’lerimizdeki 
meslek liselerimizle eğitime katkı sunuyoruz. Teknoloji Geliştirme 
Bölgelerimiz, AR-GE ve Tasarım Merkezlerimizle ülkemizin teknoloji 
ve yenilikçilik kapasitesini artırıyoruz. Yenilenebilir enerji santralleri-
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OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen iş birliği protokolünü konuşmaların ardından imzaladı.

mizle ülkemizin temiz enerji kapasitesine güç veriyor, enerji açığı-
mızın kapatılmasına destek oluyoruz. Planlı yapılarımızla kaliteli alt 
yapılarımız, arıtma tesislerimiz ve yeşil alanlarımızla dünyanın girdiği 
yeşil üretim yoluna en hızlı adapte olabilecek sanayi anlayışımızla 
Türk sanayisine öncülük ediyoruz.”

OSB’LER DOĞAL AFETLERE DUYARLI
OSB’lerin toplumsal gelişmeler ve doğal afetlere son derece 

duyarlı olduğunu söyleyen Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl yaşadığımız Ela-
zığ-Malatya depreminde bunu bir kez daha gördük. Organize sanayi 
bölgelerimiz, deprem anından itibaren bölgeye yardım TIR’larını 
intikal ettirmeye başladılar. Ayrıca bölgedeki OSB’lerimiz AFAD ve 
Kızılay’a kapılarını açarak, lojistik destek verdiler. Depremin olduğu 
saatten itibaren gördük ki, organize sanayi bölgelerimiz, bölgeleri-
mizdeki fabrikalarımız sosyal medyadan fabrikalarını depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın barınmaları için açan mesajlar attılar. 
Aslında AFAD da, OSB’lerimiz ve OSBÜK de olağanüstü durumlar-
da, afet durumlarında sorumluluklarının, görevlerinin bilincinde. 
İnşallah, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında imzalayacağımız 
protokolle daha güvenli yarınlar için daha güçlü iş birlikleri yapaca-
ğız” şeklinde konuştu.

2 MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞANA AFET EĞİTİMİ VERİLECEK
2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak değerlendirildiğini ifade eden 

AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ise kendileri için organize sanayi 
bölgelerinin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. OSB’lerde veri-

lecek eğitimlerin birçok riski ortadan kaldıracağını aktaran Taşdelen, 
“Organize sanayi bölgeleri Türkiye’de yaygın bir şekilde bulunuyor. 
Türkiye’nin tüm coğrafyasında bir organize sanayi bölgesi var. Bu 
şekilde değerlendirildiğinde çok büyük bir eğitim seferberliği. 2 
milyonu aşkın çalışan sayısından bahsediyoruz. Bu protokolle de 2 
milyon kişinin tamamına eğitim vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin devam etmesiyle yılsonuna kadar çalışmaların 
tamamlanabileceğini aktaran Taşdelen, protokolün hayırlı olmasını 
diledi.

Taşdelen, konuşmasında eğitim ve risk azaltma planlarıyla afet 
olmadan önce Türkiye’ye çok şey kazandırılacağını dile getirerek, 
AFAD’ın ülke çapında yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler verdi.  

OSBÜK ile AFAD tarafından afet risklerinin azaltılması konusun-
da OSB'lerin bilgilendirildiği toplantı yoğun bir katılımla yapıldı.
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Üretimde yapısal dönüşüm
için çağrı!

Üretimde ve ihracatta katma değeri artırmayı hedefl eyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ‘Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’ ile 

149 ürün ve 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projenin destekleneceğini duyurdu. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında ‘Üre-
timde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme 
Toplantısı’ düzenlenyen OSBÜK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ile TOBB, bu alanda organize sanayi bölgelerinin üretimde yapısal 
dönüşüm süreçlerine dikkat çekti. Program çerçevesinde üretimde 
yapısal dönüşüm çağrısı başvurularının 1 Ağustos’ta son bulduğu 
bilgisi verilirken, 149 ürün ve 29 yenilikçi teknoloji alanında projenin 
de desteklenmesinin hedeflendiği duyuruldu. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı ve TOBB 
Genel İdare Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, toplantıda yaptığı konuş-
mada; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde ilan edilen 149 
ürün ve 29 yenilikçi teknoloji alanındaki projeyi desteklemeyi hedef-
leyen ‘Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’nın önemine değindi. Türk 
sanayisinde niteliksel dönüşümü sağlayacak her türlü çalışmanın 
destekçisi olduklarını söyleyen Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin 
de bu konuda önemli rol oynayacağını dile getirdi.   

MÜHENDİSLİK EKSENLİ İLERLEME ŞART
Makine sektörü ve kritik hammaddelerden seçilen ürünlerin 

‘Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı’ kapsamında desteklenmesinin 
çok önemli olduğunu ifade eden Kütükcü, konuşmasında şunları 
söyledi: “Küresel ekonomiye, tek başına ne petrol, ne gaz, ne de 
herhangi bir maden ile egemen olabilirsiniz. Küresel ekonomide 
egemen olmak, ancak mühendislik eksenli ilerleme ile mümkün... 
Bugün dünya mal ticaretinin sadece yüzde 12’si petrol ve gazdan 
oluşuyor. Makine, elektrikli makine, elektrik, elektronik ise dünya mal 
ticaretinin yüzde 27’sini oluşturuyor. ABD, Çin, Almanya gibi büyük 
ekonomilere baktığınızda, ilk 3 sektör içinden ikisinin mutlaka maki-
ne ve elektrik-elektronikten oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla ülke 
olarak, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, 
makine sektörü ve makine ile adeta kardeş haline gelen elektronik 
ve yazılımdaki gelişmeleri yakından takip etmemiz, işletmelerimizi 
bu noktada daha fazla desteklememiz şart.”
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“Sanayide niteliksel dönüşüm ivmesi 
yakalanmalı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile OSBÜK’ün iş birliğinde 
düzenlenen seminerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında üretimde 

niteliksel dönüşüm ele alındı. 

Türk sanayisinin niteliksel bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
Başkanı Memiş Kütükcü, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı’nın bu dönüşümü sağlamak için önemli bir fırsat olduğuna 
dikkat çekti. 

OSBÜK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Mobilite Çağrısı Bilgilendirme seminerinde konuşan Kütük-
cü, Türk sanayisinin en büyük yapısal probleminin yeterli düzeyde 
katma değer üretememek olduğunu ifade etti. OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, “Bugün, tüm iyileşmelere rağmen imalat sanayimi-
zin teknolojik yapısı maalesef, düşük ve orta-düşük teknolojili ürün 
üretimine yönelik... İmalat sanayimizde yüksek teknolojili ürünlerin 
payı sadece yüzde 3,7... Orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise 
yüzde 25,4 seviyesinde. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
ve bu program kapsamındaki mobilite çağrısı ise sanayide niteliksel 
yeni bir dönüşüm ivmesi yakalamak için önemli bir fırsat” dedi. 

Yerli sanayide yeni bir niteliksel dönüşüm hamlesi başlatılması 
için seferber olunması gerektiğini anlatan Başkan Kütükcü, “Bu dö-
nüşümü başarmak için birçok sebep var. Üretmek isteyen, yatırım 
iştahı çok yüksek bir özel sektörümüz var. Kamu zaten bu işi istiyor ve 
imkanlar çerçevesinde destekliyor. Bu niteliksel dönüşüm hamlesini 

devlet-özel sektör-üniversiteler ve diğer kurumlarımızla birlikte, iş 
birliği halinde başarmak zorundayız” şeklinde konuştu.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
iş birliğinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı 
Semineri düzenlendi. Seminerde sağlık ve 
kimya alanında 421 ürün ve 80 teknolojiyi 
destekleyen çağrı anlatıldı. 

Seminerde yerli üretime verilen destek-
lerden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
na teşekkür eden OSBÜK Başkan Yardımcısı 
Seyit Ardıç, OSB’lerin her geçen gün büyü-
düğünü dile getirdi. Ardıç, “Salgına rağmen 
büyüyen, ihracat rekorları kıran, istihdamını 
artıran bir sanayimiz oluştu. Bu başarıda 
emeği olan tüm sanayicilerimizi, müteşeb-
bislerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. 
Özellikle son 1,5 yıldır yaşadığımız pandemi 

süreci sağlık ve kimya endüstrisinde ilerle-
menin ne kadar önemli olduğunu hepimize 
bir kez daha gösterdi. Bu alanda güçlü olan 
firmalar tüm insanlığın ümidi haline geldi. 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ile Sağlık 
ve Kimya Ürünleri Çağrısı yeni bir dönüşüm 
ivmesi yakalamak için önemli bir fırsat” diye 
konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır da katılımcılara Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi ve program kapsa-
mında yapılan çalışmaları anlattı. Türkiye’nin 

büyümede diğer ülkelerden farkı olduğunu 
hatırlatan Kacır, “Milli Teknoloji Hamlesi, Tür-
kiye’nin stratejik alanlarda tam bağımsızlığını 
sağlamak ve aynı zamanda katma değerli 
ürünleri, dünya pazarlarına rekabetçi şekilde 
geliştirerek, üreterek, refahımızı artırmak yo-
lunda yürüttüğümüz projelerin çerçevesidir” 
dedi. TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeyti-
noğlu da pandemi döneminde kritik öne-
me sahip olan ürünler için ülkelerin kendi 
kaynakları ile üretim süreçlerine girmesinin 
çok önemli olacağını söyledi. 

Trakya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki OSB başkanları ile bir araya 
gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sanayicilerin sorunlarını 

dinledi. OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan ise Marmara 
Denizinde yaşanan müsilaj sorununda sanayi tesisleri ile ilgili yanlış 
bir algı oluştuğunu dile getirdi. 

Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğ-
dem Koncagül, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Çorlu TSO Meclis Baş-
kanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürü Fatih Turan’ın da katıldığı Organize Sanayi Bölgeleri 
İstişare Toplantısında bir araya geldi. Toplantı, Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda düzenlenirken, burada ayrıca Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli 
illeri OSB Başkanları ve il protokolünün yöneticileri de yer aldı. 

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan’ın açılış konuşması 
yaptığı toplantıda: “Ülkemizde bulunan 353 OSB’nin 24 tanesi böl-
gemizdedir Özellikle, 2011 yılında yürürlüğe giren Ergene Havzası 
Koruma Eylem Planı sonrası kurulan 22 Islah OSB’nin yüzde 50’si 
bölgemizde bulunuyor. Bu 11 OSB’nin 9 tanesi Tekirdağ 2 tanesi de 
Kırklareli illerimizdedir. Özellikle, ıslahtan gelen bu OSB’lerin sorunla-

rını kendi özelinde değerlendirmek gerekiyor. Ülkenin görünmeyen 
kahramanları olan sanayicilerimiz, üretim ve ihracaat yaparak, vergi 
ve istihdama katkıları ile ülkemizin gelişimi için büyük mücadele 
veriyor. Son günlerde Marmara Denizinde görülen müsilaj sorunu 
nedeni ile bölgedeki sanayi tesislerimiz hakkında maalesef yanlış bir 
algı oluşturuldu. Müsilaj sorununun bölgemizle bir ilgisi olmadığı 
malumunuzdur” ifadelerini kullandı.

“Sağlık ve 
kimya ürünleri 
çağrısı önemli 
bir fırsat”

TBMM Başkanı Şentop, Trakya’daki OSB’lerin 
başkanları ile bir araya geldi
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Belçika pazarı OSB’lerin hedefinde
Belçika ile dış ticaretin geliştirilebilmesi adına düzenlenen toplantıda söz alan OSBÜK Başkan 

Yardımcısı Seyit Ardıç, hedefl erinin ülke sanayisini sürekli geliştirmek olduğunu söyledi. 

OSB'lerin ihracatta etkisini artırmayı hedefleyen OSBÜK Belçi-
ka pazarını tanıtan bir sunum yaparak bu ülkenin temel eko-
nomik göstergelerini üyelerine tanıttı. ‘Belçika Ülke Sunumu 

ve Bilgilendirme Toplantısı’ adı altında düzenlenen etkinlikte yer alan 
OSBÜK Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, OSB’lerin hedefinin Türk sanayi 
üretimini sürekli geliştirmek olduğunu belirtti.

Belçika’nın ticari fırsatları, 
ithalat-ihracat potansiyeli, Bel-
çika-Türkiye arasında geleceğe 
yönelik beklentiler ile yatırım 
fırsatları gibi pek çok konunun 
ele alındığı toplantıda konu-
şan OSBÜK Başkan Yardımcısı 
Seyit Ardıç, OSBÜK’ün Ticaret 
Bakanlığı, TOBB ve TİM tarafın-
dan organize ettiği programlar 
hakkında bilgiler verdi. Katılım-
cılara OSBÜK’ün misyonunu da 
aktaran Ardıç, konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü: “Organize sa-

nayi bölgelerimizin Türk sanayisine katkısı sürekli artan bir ivme ile 
devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin 81 ilinde 326’sı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 27’si Tarım ve Orman Bakanlığına 

bağlı olmak üzere 353 OSB’miz ile Türkiye’nin ihracat ve istihdamını 
omuzluyoruz. OSB’lerimiz 105 bin hektar sanayi alanımızla 67 bin 
fabrikamız, 2 milyondan fazla çalışan, planlı yapılarımız, atıksu 
arıtma tesislerimiz, teknoloji geliştirme bölgelerimiz, yenilenebilir 
enerji santrallerimiz, mesleki ve teknik liselerimizle Türk sanayisine 
model oluyoruz. OSB’lerimizle ülkemizin sanayi üretimini sürekli 
geliştirmeyi hedefliyoruz.” Ardıç, OSBÜK’ün OSB’lere yol gösterdi-
ğini, bu tür toplantıların devam edeceğini söyleyerek, toplantıya 
katkılarından dolayı da Brüksel Ticaret Başmüşaviri İsmail Gencay 
Oğuz’a teşekkür etti.

“ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ, 
ÜRETİMİN KALBİNİN ATTIĞI YERLERDİR”

Online yapılan toplantının daha önce farklı kurumlarla düzen-
lendiğini ve önemli olduğunu aktaran Brüksel Ticaret Başmüşaviri 
İsmail Gencay Oğuz, OSB’ler ve katılımcı firmalarla bir araya geli-
nen toplantı için OSBÜK’e teşekkür etti. Oğuz, “Organize sanayi 
bölgeleri, üretimin kalbinin attığı yerlerdir” diyerek, Türkiye’nin 
Belçika’nın ihracatında 12, ithalatında 15. sırada olduğu bilgisini 
verdi. Toplantıda ayrıca Belçika’nın temel ekonomik göstergelerini, 
e-ticaretini, imalat sanayisini, dış ticaretini, Türkiye-Belçika ticaret 
ve ekonomik ilişkilerini anlatan Oğuz, bu ülke ile ticaretin gelişti-
rilebileceğine işaret etti. 
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Sanayicilere Bulgaristan’ın yatırım 
avantajları anlatıldı

İhracat odaklı bilgilendirme toplantılarını sürdüren OSBÜK, iş dünşasının ilgi gösterdiği online 
toplantıda Bulgaristan pazarını ele aldı. Toplantıda Bulgaristan ile ticari ilişkilerde ihracat, ithalat, 

yatırım gibi konularda bilgi verildi. 

Uluslararası ihracat ile ticaret konusunda bilgilendirme toplan-
tılarına devam eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK), son organizasyonda Bulgaristan pazarına odak-

landı. OSBÜK ile Türkiye’nin Sofya Ticaret Müşavirleri Okan Pakbeşe 
ve Sinem Taştan tarafından Bulgaristan’ın ticareti ve yatırımlarının 
anlatıldığı ‘Ticaret ve Yatırım Fırsatları: Bulgaristan’ başlıklı toplantıya 
çok sayıta firma temsilcisi katıldı. Online yapılan toplantıda Ticaret 
Müşavirleri Bulgaristan ticareti, ithalatı, ihracatı ve yatırım yapılabi-
lecek sektörleri gibi pek çok konuda bilgiler verdi.

“OSB CAMİASI HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”
Toplantıda konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan, 

ihracat potansiyelinin artırılması, yeni pazarların bulunması ve ticari 
fırsatların etkin şekilde kullanılması için bu tür toplantıların düzen-
lendiğini anlattı. Noyan, toplantıda Bulgaristan’ın ticari ve ekonomik 
yapısı, ithalat ve ihracat potansiyeli, yatırım fırsatları, COVID-19 
gelişmeleri ile iki ülke arasındaki geleceğe yönelik beklentilerin 
anlatılacağını belirtti.

Toplantıya katkıları için Ticaret Müşavirleri Okan Pakbeşe ve 
Sinem Taştan’a teşekkür eden Noyan, “Bulgaristan ve sunduğu fır-
satlar en doğru kanaldan iş insanlarımıza aktarılacak. Ayrıca içinde 
bulunduğumuz bu camia her geçen gün büyüyen ve gelişen bir 

yapıya sahip. Organize sanayi bölgelerimizin Türk sanayisine katkısı 
sürekli artan bir ivme ile devam ediyor” şeklinde konuştu. 

 
TÜRKİYE, BULGARİSTAN’A EN ÇOK 
YATIRIM YAPAN 15’İNCİ ÜLKE

Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan, Bulgaristan’ın ticareti, ser-
best bölgeleri ve sanayi bölgelerine ilişkin bilgiler aktardı. Bulgaris-
tan’ın en çok ithal ve ihraç ettiği ürünleri dile getiren Taştan, ülkenin 
Türk ihracatçı firmaları için potansiyeli olan sektörleri şöyle sıraladı: 
“Makine ve cihazlar, tarım makinaları, plastik ve plastikten mamul 
eşya, ilaçlar, medikal cihazlar, oto yedek parçaları, taze, kurutulmuş 
ve konserve meyveler, sebzeler, tekstil ve hazır giyim.”

Bulgaristan’ın yatırım fırsatlarını anlatan Sofya Ticaret Mü-
şaviri Okan Pakbeşe ise bu ülkeye en çok yatırım yapan 15’inci 
ülkenin Türkiye olduğu bilgisini vererek, yatırımcıları yönlendir-
diklerini ve desteklere hazır olduklarını söyledi. Pakbeşe, “Neden 
Bulgaristan’a yatırım yapılır sorusunun cevabı; makroekonomik 
istikrar, mal, hizmet, sermaye ve insanların AB’de serbest dola-
şımı, düşük vergi oranları, AB fonları, düşük işgücü maliyeti, AB, 
Rusya, Türkiye ve Orta Doğu pazarına yakınlık ve lojistik avantaj-
ları sayabiliriz” diye konuştu. Toplantı, katılımcıların sorularının 
cevaplandırılması ile sona erdi. 
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OSB'lerde, ‘e-tahsis’ dönemi gündemde 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) tarafından Mekansal Yönetim ve Dijitalleş-

me Projesi (MEYDİP) kapsamında e-Tahsis modülünün tanıtıl-
ması ve gerekli eğitimin verilebilmesi amacıyla bir bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi. MEYDİP konusunda yapılan toplantıların 

OSB’ler açısından çok faydalı olduğunu ifade eden OSBÜK Genel 
Sekreteri O. Fatih Soysal, MEYDİP'te önemli mesafeler alındığını 
vurgulayarak, “OSBÜK olarak, veri girişleri konusunda OSB’lerle sü-
rekli olarak temas halindeyiz. Bakanlığımızın yaklaşımı ve OSB’leri-
mizin MEYDİP’e katkıları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Mobilyacılar 
İhtisas OSB’nin 
temeli atıldı 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OS-

BÜK) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Elma-
dağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si’nin altyapı inşaatı temel atma törenine katıldı. 
Tamamlandığında mobilyacılar için önemli bir 
açılım olacak OSB ile ilgili konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elmadağ OSB, 
şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız 
için önemli bir açılım olacak. OSB’miz, doğu-batı 
aksı üzerinde bulunması, otoyola yakınlığı ve 
tren yolu bağlantısıyla benzersiz bir lokasyona 
sahip. Tamamlandığında inşallah 5 binin üzerinde 
doğrudan istihdam oluşturacak” dedi. Çok sayıda 
protokol üyesinin katıldığı törende, OSB’lerle ilgili 
yapılan yatırımlara vurgu yapıldı.
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OSB’ler Enerji Yönetim 
Sistemine hazır

‘TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ ile ilgili Ankara’da çalıştay düzenleyen OSBÜK, OSB'lerin 
enerji yönetimine hazır olduğunu gösterdi. Çalıştayda, ‘Enerji Yönetim Sistemi Standardı Yapısı’, 

‘Prosedürler ile Destek Dokümanlar’ gibi farklı konular OSB katılımcılarına anlatıldı. 

Organize sanayi bölgelerinde enerji verimliliğini artırmayı 
hedefleyen ve mevzuat gereği kurulması zorunlu olan ‘TS 
EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ ile ilgili Ankara’da ça-

lıştay düzenleyen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 
OSB'lerin enerji yönetimine hazır olduğunu gösterdi. OSB’lerin Enerji 
Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalarını tamamlar nitelikte pandemi 
kurallarına uygun düzenlenen çalıştayda, ‘Enerji Yönetim Sistemi 
Standardı Yapısı’, ‘Prosedürler ile Destek Dokümanlar’ gibi farklı ko-
nular OSB katılımcılarına anlatıldı ve sorular yanıtlandı. 

Çalıştayda söz alan OSBÜK Genel Sekreteri O. Fatih Soysal, 
OSBÜK-TSE iş birliği protokolü sonrası başlayan Enerji Yönetim Sis-
temi çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Süreç boyunca 80 OSB’den 
191 katılımcıya 6 grup şeklinde TSE eğitmenleri tarafından online 
eğitimler verildiğini aktaran Soysal, çalışmalarda emeği bulunan 
herkese teşekkür ederek, “Bu çalışmaların yanı sıra, OSBÜK olarak 
‘Taslak Dokümantasyon’ çalışmasını da tamamlayarak 1 EYLÜL 2021 
tarihinde ilgili OSB’lere gönderdik. OSB’lerimiz gönderilen taslak 
dokümanları kendilerine göre düzenledi, TS EN ISO 50001 Enerji 
Yönetim Sistemini kurdu ve uygulamasını gerçekleştirdi. Ayrıca 
doğru bir süreç yürütülmesi için de sistemin eksikliklerini tespit etti. 
İşte bugün başlayacak ve 3 gün sürecek Çalıştayımız ile de OSB’miz 
tarafından kurulan sistemin varsa aksayan yönleri, örnekler ve pratik 
çalışmalarla giderilecek. Bu çalışmalar sonrası eksiğini tamamlayan 
OSB’lerimiz, TSE Bölge Koordinatörlüklerine başvuru yaparak bel-
gelerini alacak” dedi.

OSBÜK, ŞUBAT‘TA TSE İLE PROTOKOL İMZALAMIŞTI
Kurulması mevzuat gereği zorunlu olan Enerji Yönetim Sistemi 

ile ilgili olarak şubat ayında OSBÜK ile TSE arasında standardizasyon, 
eğitim, belgelendirme, muayene, gözetim, deney ve kalibrasyon 
alanlarında iş birliğini artırmayı hedefleyen protokol imzalanmıştı. 
Protokol sonrası TSE eğitmenleri tarafından 80 OSB’den 191 katı-
lımcıya 6 grup halinde interaktif eğitim verilmiş, eğitimler sonrası 
OSB’lerde Enerji Yönetim Sistemi kurulması çalışmaları başlatılmıştı.
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OSB ve 
katılımcı 
fi rmalara 
KOSGEB 
destekleri 
anlatıldı

KOSGEB destekleri, Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
KOSGEB’in ortaklaşa düzenlediği seminerde 
OSB’ler ile katılımcı firmalara anlatıldı. Semi-
nerde söz alan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi 
Tahir Nursaçan, ilgili desteklerden OSB’lerin 
katılımcı firmalarının ve KOBİ’lerin yararlana-

bileceğini söyledi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 

(OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursa-
çan, Türkiye’de 351 OSB’nin bulunduğunu 
ve OSB’lerin ülke ihracatı ile istihdamına çok 
büyük katkılar verdiğini hatırlattı. Nursaçan, 
OSBÜK’ün daha önce TOBB ve KOSGEB ile 
farklı birçok seminerde bir araya geldiği-

ni, bu iş birliklerinin çok önemli olduğunu 
belirterek, “OSB’lerdeki katılımcı firmalar ve 
KOBİ’lerin destek alabileceği KOSGEB çağrı-
ları pandemi dönemi için kurtarıcı niteliğin-
dedir” dedi. Nursaçan KOSGEB desteklerinin 
teknolojik ve katma değeri yüksek ürün 
üreten KOBİ’leri öncelediğini söyleyerek, 
destekleri için KOSGEB’e teşekkür etti.

“Bilgi güvenliğinde farkındalığımızı artırmalıyız” 

OSBÜK AKADEMİ ve TÜBİTAK BİLGEM iş 
birliğinde, organize sanayi bölgelerine 

yönelik ‘Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenliği 
Semineri’ düzenlendi. Seminerin açılışında 
konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bilgi 
güvenliğinin organize sanayi bölgeleri için 
çok değerli olduğunu dile getirdi ve bu gü-
venliğin tam olarak sağlanması gerektiğini 
vurguladı. 

Dünyadaki dijitalleşmenin pandemi 
süreciyle birlikte daha da hızlandığına ve 
bu hızlı dijitalleşme sürecinin sanal güvenlik 

konusunu yeniden gündeme getirdiğini 
hatırlatan Kütükcü, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Dijitalleşme yolunda bazen gönüllü, 
bazen zorunlu olarak attığımız her adım, 
bizleri, işletmelerimizi küresel ticaret ağla-
rına ve haberleşme platformlarına bir tık 
daha yaklaştırırken, aynı zamanda kişisel 
güvenliğimizi, çalışanlarımızın güvenliğini, 
hatta işletmelerimizde çalışan makinelerin 
güvenliğini de etkiler hale geldi. Her ne ka-
dar pandemi dolayısıyla biraz gündemden 
düşmüş olsa da, artık 4. Sanayi Devrimi, 
nesnelerin interneti, veri güvenliği konu-

ları iş hayatımızın bir parçası... Dolayısıyla 
Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 40’ını 
gerçekleştiren, 67 bin fabrikada 2 milyonun 
üzerinde insanımıza iş ve aş olan organize 
sanayi bölgelerimizde bilgi güvenliği ko-
nusu, bu bilgilerin üretilmesi ve işlenmesi 
kadar değerli. OSB’lerimizde bilgi güven-
liğini sağlamadan, Türkiye’de ekonominin 
ve üretimin güvenliğini de tam olarak sağ-
lamış olamayız. Camia olarak burada bize 
düşen en önemli görev ise organize sanayi 
bölgelerimizin, öncelikle kendi kurumsal 
bilgi güvenliklerini sağlamalarına ve böl-
gelerimizdeki fabrikaların bilgi güvenliğini 
sağlamalarına katkıda bulunarak bu konuda 
insanımızın farkındalığını artırmalıyız.”

Siber dünyanın beşinci savaş alanı ilan 
edildiği bilgisini veren TÜBİTAK BİLGEM Siber 
Güvenlik Enstitüsü Yöneticisi Ayşe İnanç da 
çalışmaların sanal ortamda yapılmasından 
dolayı farkındalık seviyesinin üst düzeyde 
olmadığını anlattı. “Ufak bir tehdidin bile 
sonuçları öngöremeyeceğimiz boyutlarda 
olabiliyor” diye konuşan İnanç, bu alanda 
farkındalık oluşturulmasının çok önemli ol-
duğunu vurguladı. 
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OSBÜK Akademi’de gündem: 
Kişisel gelişim

Kişisel gelişim üzerine ‘Koçvari İletişim Eğitimi’ düzenleyen OSBÜK Akademi, iş ve sosyal 
hayatta yaşanabilecek gelişmeler üzerine şiddetsiz iletişim, duygusal zeka, hoşgörü, empati, 

kendine yatırım yapma gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi. 

OSBÜK Akademi tarafından organize sanayi bölgelerine yö-
nelik ‘Koçvari İletişim Eğitimi’ düzenlendi. Yoğun katılımla 
yapılan eğitimde katılımcılara, iş hayatında ve sosyal hayatta 

yaşananlar, duygular ile kişisel gelişimden örnekler verilerek, kişinin 
kendini ve ilişkilerini nasıl yönetilebileceği anlatıldı.

Eğitmen/Yönetici Koçu Hülya Mutlu’nun sunduğu eğitimde; 
beden dili, psikoloji, sosyoloji ve iletişim gibi geniş bir alanda bilgiler 
verildi. Kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla yapılan eğitimde 
uygulamalı çalışmalar yapılırken, eğitmen Mutlu, şiddetsiz iletişim, 
duygusal zeka, dinleme, hoşgörü, zihin dünyası, empati ve kendine 
yatırım yapma konularının önemine değindi.

İNSANLARIN DUYGUSAL TEMASLARA İHTİYACI VAR
Dinlemenin iletişim için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade 

eden Mutlu, “Dinlemek iletişimin temelini oluşturuyor. Aslında din-
lemek doğuştan var, sonradan kaybediyoruz. Daha anne karnınday-
ken, iletişime dair hiçbir şey bilmezken dinlemeyi öğreniyoruz. Fakat 
konuşma narsizmi çağımızın yaygın hastalıklarından bir tanesi desek 
yanlış olmaz. İnsanlar konuşmak anlatmak isterken, çok azı dinleme-
ye endeksli. Bazen dinliyoruz ama duymuyoruz” şeklinde konuştu.

Öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve duygusal dayanıklılık davra-
nışlarına yatırım yapıldığında insanların kişiyi farklı bir bakış açısıyla 
gördüğünü dile getiren eğitmen Hülya Mutlu, bu sayede bir aura 
oluşturulabildiğini, bunun da öncelikle ailede başladığını söyledi. 
İnsanların duygusal temaslara ihtiyacı olduğunu anlatan Mutlu, 
bu konunun da 3 başlık altında toplanabileceğini söyleyerek, “İn-
san, Uyaran Alma Açlığı, Temas Alma Açlığı ve Yapılandırma Açlığı 
içerisinde olan bir varlıktır. İnsan takdir edilmek, toplantıya davet 
edilmek ister. Bunun yanı sıra selamlaşmak veya halimizin hatırımızın 
sorulması insani temaslardır” dedi.

Güven yaratmak, tutarlı olmak, görünür olmak ve net olmanın 
önemine de değinen Mutlu, yetişkin insanların 5 temel başlığı iste-
diğini kaydederek, şunları söyledi: “Evdeki eşinizden sevgilinize veya 
yan masada çalışan arkadaşınızdan önemli gördüğünüz kişiye kadar 
herkes 5 şeyin arzusu içerisindedir. Her kişi, insan yerine konulmak 
ister, sevilmek ister, değer görmek ister, eksik hissettirilmemek ister 
ve olduğu gibi kabul edilmek ister. İnsanları yargılamadan, olduğu 
gibi kabul edin, zaten değiştiremezsin.”

Eğitim, katılımcıların söz alarak katkı sağlamasıyla devam 
etti.
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Türkiye, tarım ve 
hayvancılıkta TDİ 
OSB’lerle fark yaratacak
Dünya nüfusunun artması ve iklimsel sorunlar, tarımsal üretimde 
daha planlı ve nitelikli üretimi gerekli kılıyor. Türkiye de Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİ OSB) ile başta tarımsal 
ihtiyaçlarını karşılayıp, bunların ihracıyla da katma değerini artıracak. 

Dünyada yaşanan sanayi devrimle-
rinin ardından köyden kente göç 
artarken, kırsal kesimlerde nüfusun 

azalmasıyla tarımsal üretimden her dönem 
ufak adımlarla uzaklaşılması, bugün yaşa-
nan iklimsel değişimlerle gelen kuraklık ve 
bununla birlikte su yönetiminin yetersizliği, 
tarımı gündemin ilk sırasına taşıyor. Tüm 
bunlara 2020 yılı başından bu yana süren 
Covid-19 pandemisi de eklendiğinde, in-
sanlığın tarımsal ürünlere olan ihtiyacı da 
beklenenden hızlı şekilde artıyor. Gelişmiş 
ülkeler tarımsal üretim anlamında planlı ve 
akıllı tarım uygulamalarına geçerken, Tür-
kiye’de bu gelişmeler çerçevesinde önemli 
hamleler yaparak Tarıma Dayalı İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgelerinin (TDİ OSB) kurulma-
sının önünü açıyor. Tarımsal üretim ve gıda 
olmadan insanlığın yaşamını sürdüremeye-
ceği bir ortamda TDİ OSB’lerin başta Türkiye 
olmak üzere küresel anlamda da varlıkları 
gelecek adına umut veriyor. 

Planlı ve nitelikli tarımsal üretimin top-

lumlar için ne kadar gerekli olduğu son 
yıllarda kendini gösterirken, Covid-19 pan-
demisi nedeniyle yaşanan belirsizlikte başta 
Rusya ve Ukrayna gibi ülkeler kendi halkla-
rının ihtiyacını düşünerek öncelikle buğday 
gibi ürünlerinin ihracatını kısıtlamaları, ta-
rımda kendi kendine yetmenin önemini bir 
kez daha ortaya koydu. Türkiye de tarımsal 
üretim anlamında coğrafik özellikleri nede-
niyle zengin bir dokuya sahipken, büyükbaş 
hayvan, buğday gibi bazı ürünleri ithal etme 
yönüne gitmesi, bu alanda yeni üretim yön-
temlerini gündeme getirdi. 10 yılı aşkın sü-
redir tarımsal üretim anlamında TDİ OSB 
kurulumuna desteklerini artıran hükümet, 
bu alanda yeni açılımların oluşmasına fırsat 
veriyor. Bugün 27’ye ulaşan besi ve süt, sera, 
çiçekçilik gibi TDİ OSB’ler, altyapısı, lojistik 
imkanları, damla sulama teknikleri, topraksız 
üretim yöntemleri, dikey tarım uygulama-
ları, teknik bilgiye ulaşma, ortak satın alma 
gibi akıllı üretim süreçleriyle Türkiye’nin yeni 
dönemine ışık tutuyor.
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Mevcut TDİ OSB’lerin bir kısmı faaliyete geçerken, bir kısmı 
ise altyapı ve parselizasyon çalışmalarını yürütüyor. Bu TDİ 
OSB’lerin yüzde 100 devreye girmesi ve hatta yenilerinin de 
temelinin atılması, Türkiye’yi gelecekte tarım alanında kendi 
kendine yeten ülkeler arasında olmasının baş aktörü olacak. 
Sanayinin yanında tarıma dayalı üretim modellerinin de des-
teklenmesi ve bu alanda bilinçli üretimin yapılması bir yandan 
ülke istihdamına katkı sunarken, diğer yandan ithalatın önünü 
keserek dış ticaret açığının azalmasına katkı verecek. Ayrıca 
ihracat anlamında da fırsatlar yaratacak TDİ OSB’lerin gelişimi, 
Türkiye’yi yeniden bir tarım ülkesi haline getirerek dünyada söz 
sahibi olmasını sağlayabilecek. 

TDİ OSB’LERİN AVANTAJLARI!
Yaşanan dönemde sanayisiz bir ülke nasıl ki düşünülemez 

ise tarımı gelişmeyen, desteklenmeyen bir ülke de düşünü-
lemez hale geldi. Sanayinin, teknolojinin sunduğu fırsatlar, 
yaşamı kolaylaştırarak, herkes tarafından rahatlıkla fark edilirken, 
toplumlar; tarımın gelişmesinin sunduğu fayda ve avantajların 
farkına varamayabiliyor. Türkiye’deki TDİ OSB’leri de ülke olarak 
tarımsal üretimde yeniden farkındalık yaratırken, sunacakları 
avantajlar sıralandığında ve farkına varıldığında, bu alanda yer 

alıp üretim yapmanın faydaları daha da iyi anlaşılabiliyor. 
Besi ve Süt TDİ OSB’lerde planlı üretimle ortaya çıkabi-

lecek faydalar;
◗ Et ve süt üretimi için büyük çiftlikler kurulabilir,
◗  Damızlık hayvan tedariki sağlanabilir,
◗  Besi hayvanlarının sağlığı veterinerler tarafından takip edilebilir,
◗  Et ve süt ürünlerinin lojistiği ortak yapılarak maliyet avantajı 

sunulabilir,
◗  Besi TDİ OSB’lerde nitelikli iş gücü için bu bölgeler eğitim 

merkezi işlevi görebilir,  
◗ Üretici, sanayici, pazarlayıcı arasında iş birliği geliştirilebilir,
◗  Besilerin atıklarından biyokütle enerjisi elde edilebilir ve TDİ 

OSB bunu değerlendirebilir,
◗  Atıkların bertaraf edilmesiyle çevreci bir yaklaşım ortaya 

konabilir,

Sera TDİ OSB’lerde planlı üretimle ortaya çıkabilecek 
faydalar;
◗ Damla sulama yöntemi ile vahşi sulamanın önüne geçile-

bilir,
◗ Topraksız sera üretimiyle atıl olan araziler verimli hale gele-

bilir,

Türkiye’de 27’ye ulaşan besi ve süt, sera, Türkiye’de 27’ye ulaşan besi ve süt, sera, 
çiçekçilik gibi TDİ OSB’ler, altyapısı, lojistik çiçekçilik gibi TDİ OSB’ler, altyapısı, lojistik 

imkanları, damla sulama teknikleri, topraksız imkanları, damla sulama teknikleri, topraksız 
üretim yöntemleri, dikey tarım uygulamaları, üretim yöntemleri, dikey tarım uygulamaları, 

teknik bilgiye ulaşma, ortak satın alma teknik bilgiye ulaşma, ortak satın alma 
gibi akıllı üretim süreçleriyle ülkenin yeni gibi akıllı üretim süreçleriyle ülkenin yeni 

dönemine ışık tutuyor.dönemine ışık tutuyor.
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◗ Dikey üretimle dar alanda fazla üretim sağlanabilir,
◗ Akıllı üretimle yılda 4-5 kat ürün alınabilir,
◗ Üretici, sanayici, pazarlayıcı arasında iş birliği geliştirile-

bilir,
◗ Nitelikli iş gücü için TDİ OSB’ler eğitim merkezi işlevi 

görebilir,
◗ Türkiye’de yetişmesi zor blueberry, avokado, muz, çilek 

gibi birçok ürünü topraksız tarım ortamında üretilebilir, 

Çiçekçilik TDİ OSB’lerde planlı üretimle ortaya çıka-
bilecek faydalar;
◗ Çiçekçilik ve süs bitkilerinde tecrübe ve kalite TDİ 

OSB’lerde katlanarak artırılabilir,
◗ Çiçekçilik ve süs bitkilerinde kümelenme sağlanarak 

üretim kapasitesi yükseltilebilir,
◗ TDİ OSB, fuar ve sergi alanı gibi hizmet vereceğinden, 

tüketiciler için cazip bir buluşma merkezi olabilir,

TARIMDA GELENEKSEL YAPI 
TDİ OSB’LERLE DEĞİŞECEK 

TDİ OSB’lerle ilgili atılım ve yatırımların son yıllarda 
istihdam artırıcı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek 

TDİ OSB’LERLE TÜRKİYE TARIMDA 
KENDİ KENDİNE YETEBİLECEK

Küresel anlamda bugüne kadar geliyorum diyen tarımsal üretim 
sorunu, maalesef son iki yılda tepe noktaya ulaşırken, ülkelerin buna 
çözüm aramaları kaçınılmaz hal alıyor. Türkiye ise büyük oranda 
kendi kendine yetebilen bir ülke konumunda bulunmasına rağmen, 
iklimsel sorunların gelecekte daha da artacağı düşünüldüğünde 
tarımsal kaynakların daha verimli kullanması gerekliliği ortaya çıkıyor. 
Hiçbir kaynağın sınırsız olmadığı öngörüldüğünde bu kapsamda TDİ 
OSB’ler ön plana çıkarak tarımsal üretimde çeşitlilik, planlı üretim, 
ihtiyaca dayalı uygulanabilir projeler, kırsal kalkınma modelinin 
güçlendirilmesi gibi etkenler ortaya çıkıyor. Bu da henüz gelinen 
noktada TDİ OSB’lerin sayısının daha da artarak faaliyete geçmeleri ve 
iç piyasanın ihtiyacından öte dış pazarlara da satış gerçekleştirilmesi 
döviz sağlayacağından ülke ekonomisine de pozitif katkı sunacak. 
Yatırımların tarımsal üretime odaklanması, bu alandaki değer zinciri 
halkalarını güçlendirecek ve ardından katma değeri artıracak.

şekilde üretimi desteklediği bilgisini veren sektör temsilcileri, 
“Üretimde güçlü, ihracatta öncü, örnek alınan bir tarım ülkesi 
haline gelmemizi sağlayacak TDİ OSB’ler, üreticilerin de birlik 
beraberliğine katkı sağlayacak. Bu süreç ülkemizde et sanayisin-
den süt ürünlerine, seracılıktan çiçekçiliğe kadar birçok alanda 
ülkemizin tarımsal üretim karakterini değiştirecek. Yavaş yavaş 
geleneksel yapıdan sıyrılıp, büyük ve modern işletmelere, geliş-
miş teknolojilere ulaşılmasının önü açılacak” ifadesini kullanıyor. 
Bu gelişmeler ışığında TDİ OSB’lerin yöneticileri, OSB Dünyası 
dergisine faaliyetlerini ve hedeflerini anlatıyor:   

15

9
3

Hayvancılık / Besi TDİ 
OSB yer alıyor

Sera TDİ OSB 
yer alıyorÇiçekçilik / Süs bitkileri 

TDİ OSB yer alıyor

TÜRKİYE’ DE FALİYETTE BULUNAN 
TDİ OSB’LERİNİN DAĞILIMI
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TDİ OSB BİLGİLERİ 
NO OSB İLİ OSB ADI KURULUŞ TARİHLERİ FİİLİ DURUMU

1 Adana Adana TDİ (Sera) 2018 PLANLAMA

2 Ağrı Ağrı-Diyadin TDİ (Sera) 2016 PLANLAMA

3 Amasya Amasya Suluova TDİ (Besi) 2004 İŞLETME

4 Ankara Çubuk TDİ (Besi) 2006 İŞLETME

5 Aydın Aydın-Kadıköy TDİ (Sera) 2020 KAMULAŞTIRMA

6 Balıkesir Edremit TDİ (Süs Bitkileri) 2019 PLANLAMA

7 Denizli Denizli-Sarayköy TDİ (Sera) 2008 İŞLETME

8 Diyarbakır Diyarbakır TDİ (Besi) 2007 İŞLETME

9 Elazığ Elazığ Hayvan Ürünleri TDİ 2001 İŞLETME

10 Elazığ Elazığ TDİ (Besi) 2021 PLANLAMA

11 Erzincan Erzincan TDİ (Besi) 2018 PLANLAMA

12 Eskişehir Eskişehir Beylikova TDİ (Besi) 2007 İŞLETME

13 Gaziantep Gaziantep TDİ (Besi) 2004 İŞLETME

14 Gümüşhane Gümüşhane-Kelkit TDİ (Besi) 2019 KAMULAŞTIRMA

15 Hatay Hatay-Altınözü Enek TDİ (Süt) 2013 PLANLAMA

16 İzmir İzmir Bayındır TDİ (Çiçekçilik) 2021 PLANLAMA

17 İzmir İzmir-Dikili TDİ (Sera) 2019 PLANLAMA

18 İzmir İzmir Kınık TDİ (Bitkisel Üretim) 2021 KAMULAŞTIRMA

19 Kahramanmaraş Kahramanmaraş Elbistan TDİ (Besi) 2021 PLANLAMA

20 Kars Kars TDİ (Besi) 2001 ALTYAPI

21 Malatya Malatya TDİ (Besi) 2017 PLANLAMA

22 Malatya Malatya-Yazıhan TDİ (Sera) 2020 PLANLAMA

23 Samsun Samsun-Bafra TDİ (Sera) 2016 ALTYAPI

24 Sivas Sivas-Şarkışla TDİ (Besi) 2020 KAMULAŞTIRMA

25 Şanlıurfa Şanlıurfa TDİ (Besi) 2007 İŞLETME

26 Yalova Yalova TDİ (Çiçekçilik) 2000 PLANLAMA

27 Zonguldak Zonguldak-Çaycuma TDİ (Sera) 2017 PLANLAMA
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“Yüksek standartlarda katma 
değerli ürünler üreteceğiz”

Ç
içekçilik üzerine odaklanan İzmir Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) 
Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgemizin (OSB),  Kuruluş Protokolü 
Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanarak  19 Mayıs 2021 tarihinde 
27 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandı. Bayındır TDİ OSB, çiçekçilik 

konusunda Türkiye’de birinci sırada yer alan İzmir’in Bayındır ilçesinde 
kurulacak. Mevcutta var olan çiçekçilik potansiyelini daha da yukarılara taşı-
mak ve dünya standartlarında üst seviyelere yükselmek hedeflerimizden biri... 
Bölgede üretici parselleri ile birlikte sanayi tesisleri de yer alacak. Diğer önemli 
bir planlama ise bölgeye kurulacak olan mezat, fuar ve sergi alanıdır. Fuar ve 
sergi alanı yılın 12 ayında açık olacak ve bölgede üretilen tüm ürünler burada 
sergilenebilecek. Bayındır TDİ OSB, özellikle Küçük Menderes Havzasındaki 
üreticiler için bir showroom gibi olacak ve buradaki tüm üreticilere irtibat ofisi 
verilerek ortak bir nokta olması sağlanacak.  

Bayındır TDİ OSB’miz henüz çok yeni olduğundan parsel satışlarımız baş-
lamadı. Ön talep toplama aşaması devam ediyor. Projeye talepler oldukça 
yüksek ve şu ana kadar gelen ön talepler TDİ OSB kapasitesinin üzerinde. 
Proje alanımızın ihtisas konusu çiçekçilik olmasından dolayı yatırımcı bu 
alanda istediği ürünü üretebilecek. Küçük Menderes Havzasındaki üreticiler 
yıllardır bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip. Dolayısıyla Bayındır TDİ OSB’mizde 
oluşturacağımız kümelenme ile know-how sürecini hızlandıracağız, üretim 
kalitesini artıracağız ve yüksek standartlarda katma değerli ürünler üreteceğiz. 
Kapasitemiz ise ön fizibilite çalışmaları neticesinde belli olacak. 

“ÜRÜNLERİN BÜYÜK KISMINI İHRAÇ ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”  
İyi tarım uygulamaları ve AB standartları gibi yüksek standartlarda olacak 

ürünlerimizin  büyük kısmını ihraç etmeyi hedefliyoruz.  Hedef pazarlar ara-
sında Avrupa, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu gibi bölgelerdeki ülkeler olacak. 
Bayındır ilçesi çiçekçilik anlamında yıllardan beri süregelen ciddi bir tecrübeye 
sahip olduğu ve üretim anlamında hatırı sayılır kalite ve standartlara ulaştığı 
için burada kurulacak olan çiçekçilik TDİ OSB ile bu tecrübeyi katlayarak kalite 
ve standartların yükselmesini sağlayacak bir kümelenme bölgesi olacağız.  
Tarımın kollarından birisi olan çiçekçilik ve süs bitkileri alanında yetiştiricilikte 
iddialı hale geleceğiz. 

Diğer yandan proje sahamızın toplam büyüklüğü 890 bin 524,58 met-
rekare olup, ortak kullanım alanı olarak bölge büyüklüğünün yüzde 24’ünü 
oluşturan alanda; idari, eğitim, sosyal ve teknik altyapı alanları ile arıtma tesisi 
ve aktif yeşil alanlar ile yollar planlandı. Bölgede üretim yapılacak seralar için 
yüzde 45,5, üretilen ürünlerin tasnif edilerek paketlenmesi, işlenmesi ve de-
polanması için yüzde 5’lik bir alan sanayi alanı olarak ayrıldı. 

Hakan ÜRÜN 
Bayındır TDİ OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı 

Küçük Menderes Havzasındaki 
üreticiler çiçekçilikte tecrübe ve 
bilgi birikimine sahip. Bayındır 
TDİ OSB’mizde oluşturacağımız 

kümelenme ile know-how 
sürecini hızlandıracağız ve yüksek 

standartlarda katma değerli 
ürünler üreteceğiz.
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“Günümüz tekniklerine uygun modern besiciliği 
teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

Ç
ubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, Çubuk ve Ak-
yurt İlçelerinde besi amacıyla yetiştirilen yaklaşık 20 bin büyükbaş 
hayvanı belli bir bölgede toplayarak günümüz tekniklerine uygun 
modern besiciliği teşvik etmek amacıyla 2006 yılında tüzel kişiliğini 

kazandı. Bölgemiz ayrıca, hayvancılığın Çubuk ve Akyurt ilçelerinde 
gelişimini sağlamak, daha sağlıklı ve verimli, çevre ve insan sağlığına 

zarar vermeyen hijyenik bir ortamda et üretimini artırmayı hedefliyor. Ayrıca 
uluslararası havalimanı niteliğine kavuşan Esenboğa Havalimanı’nı tehdit eden 
çevre kirliliğinden ve pis kokulardan kurtarmak için bu bölgeden uzaklaştırı-
lacak olan besi ahırlarına alternatif alanlar oluşturma hedefiyle faaliyetlerine 
başladı. 

OSB’miz 255 hektarlık bir alanda 117 parselden oluşuyor. Bu parsellerden 
92’si besi ahırı, 11’i ise muhtelif sanayi parseli olarak ayrıldı. Kalan 14 parsel ise 
karantina alanı, arıtma tesisi ve diğer ortak kullanım alanları, yeşil alanlar ve 
sağlık koruma bandından oluşuyor. 92 adet besi işletme alanımızın 52’si 100 
başlık, 34’ü 250, 6’sı ise 500 başlıktan meydana geliyor. Bölgemizde tamamen 
büyükbaş hayvan besi işletmeleri faaliyet gösterirken, toplam kapasitemiz ise 
20 bin büyükbaştır. 27 adet besi işletme alanı üreticilere tahsis edilirken, Çubuk 
Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde yer alan 8 adet besi işletme 
alanı için toplamda 15 adet yapı ruhsatı onaylandı. 4 adet besi işletme hayvan 
alımına başlamış olup, toplam büyükbaş hayvan kapasitemiz 1200’e ulaştı. 

“BÖLGEMİZDE AR-GE ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR”
Pandemi şartları bize bir kez daha gösterdi ki, tarım ve hayvancılık husu-

sunda kendi kendine yetebilme ülke ekonomisi açısından oldukça elzem bir 
durum. Ülkemizde de son dönem yatırımları ile bu konuda ciddi bir gelişme 
kaydedildiği açıkça görülüyor. Bu çerçevede hayvan hastalıkları ve bulaşma 
riskleri de göz önüne alınarak bölgemizde AR-GE çalışmaları da yürütülüyor. 
Bir başka açıdan TDİ OSB’ler ihtisas konularına göre bulundukları bölgede sek-
tör öncüsü olabiliyor. Bu nedenle ihtisas konularının çoğaltılarak her bölgeye 
hitap edecek hale getirilebilirler. Özellikle Sera OSB’ler tarımsal ürün çeşitliliği 
ve kalitesi yönünden ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayabilir. Bu alanlarda 
gelişim göstermeliyiz. 

Adem KELEŞ 
Çubuk  Hayvancılık İhtisas OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı

Hayvancılığın Çubuk ve Akyurt 
ilçelerinde gelişimini sağlamak, 
daha sağlıklı ve verimli, çevre ve 
insan sağlığına zarar vermeyen 

hijyenik bir ortamda et üretimini 
artırmayı hedefliyoruz.
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Denizli Sarayköy TDİ OSB, jeotermal enerji ile 
faaliyet gösterecek

Mehmet YEŞİLPINAR
Denizli Sarayköy TDİ OSB Bölge 

Müdürü

O
SB Yer Seçim Yönetmeliği’nin 29. Maddesine göre Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca oluşturulan, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerinin bulunduğu, yer seçimi tespit komisyonu tarafından 
belirlenen, Sarayköy İlçesi Karataş Köyü Hamamaltı mevkiindeki 

712 bin metrekare yüzölçümüne sahip bir alan olan Denizli Sarayköy Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz 2007 yılın sonunda TDİ OSB olarak ilan 
edildi. Müteşebbis Heyet oluşturulan TDİ OSB’miz 1 Şubat 2008’de ‘Kuruluş 
Protokolü’’nün onaylanmasıyla  Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi, Sicil no: 257 ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB sicil defterine 
işlenerek resmiyet kazandı.

Toplam 466.352 metrekarelik kapalı alanda 13 parselden oluşan sera 
kurulacak TDİ OSB’mizde 2 parselin tahsisi yapılırken, kalan 11 parsel için 
tahsis talepleri alınmaya devam ediyor. Ayrıca bölgemiz içerisinde 71 bin 400 
metrekare büyüklüğünde bir de sanayi parseli bulunuyor. Sanayi parselinde, 
Zorlu Doğal Elektrik üretimi A.Ş.’ye ait Jeotermal Elektrik Santrali 2013 yılından 
bu yana faaliyet göstererek enerji üretimi sağlıyor. 

Seracılık alanında üretim yapılacak TDİ OSB’mizde her parselde, parsel 
sahibi yatırımcı firma, kendi kuruluş hedefleri, ticari ilişkileri ve beklentileri 
ile arz - talep dengesini dikkate alarak üretim, miktar ve çeşitlilik bakımından 
etkileyen unsurlar çerçevesinde hazırladığı, fizibilite doğrultusunda üretimini 
yapabilecek. Sera kurarak kapalı alanda örtü altı bitki yetiştiriciliği gerçekleştiri-
lebilecek bu seralarda üretici tercih ettiği bitki konusunda üretim sağlayabile-
cek. Ancak henüz kurulu sera bulunmadığı içim tarımsal üretime başlanamadı.  

Türkiye’nin jeotermal kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’ine sahip olan Ege 
Bölgesi’nde Jeotermale Dayalı Tarım OSB’nin kurulması ile seracılık faaliyetleri 
ivme kazanacak. 1983 yılından günümüze Sarayköy’de jeotermal kaynaklar-
dan elektrik enerjisi üretilirken, bu kaynaktan entegre kullanım ile seracılık 
yapılması, yöre insanının önemli bir beklentisi olarak görülüyor. TDİ OSB’mizde 
tam kapasite seracılığın başlaması ile de 600 personelin istihdam edilmesini 
öngörüyoruz. 

Jeotermal enerji ile faaliyet 
gösterecek Denizli Sarayköy 
TDİ OSB’mizde tam kapasite 
seracılığın başlaması ile 600 

personelin istihdam edilmesini 
öngörüyoruz.
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Dikili TDİ OSB’de Avrupa’nın en büyük topraksız 
tarım üretimi yapılacak

Ali Osman ÖĞMEN
Dikili TDİ OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı

J
eotermal kaynaklı İzmir-Dikili Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Sera Organize 
Sanayi Bölgemizin (OSB) kuruluşu 7 Kasım 2019’da gerçekleşirken, 
Türkiye’nin 21’inci TDİ OSB’si olarak tüzel kişilik kazandık. Dikili TDİ 
OSB’nin Avrupa ve Türkiye’nin en büyük topraksız, tam otomasyonlu, 

ısıtma için yenilebilir enerji kaynakları kullanan modern sera ve tarımsal sanayi 
kümelenmesinin olmasını hedefliyoruz. Tarımsal üretim ile birlikte sanayi en-
tegrasyonunun da sağlanacağı TDİ OSB’mizde katma değeri yüksek ürünlere 
odaklanacağız. 

Proje alanımız 3 milyon 8 bin 894 metrekare olup, toplam sera üretim ala-
nımız 1 milyon 800 bin 959 metrekare planlandı. 50 adet sera parselinin yanı 
sıra ihtisas konusuna uygun sanayi parselleri için de 331 bin 528 metrekare ve 
35 parsel ayrıldı. TDİ OSB’mizin şu anda parsel satışları devam ederken, doluluk 
oranımız da yüzde 25’e ulaştı. Tam kapasite faaliyete geçtiğimiz zaman 4 bin 
kişiyi istihdam edebileceğiz. Proje alanımızın ihtisas konusu başta yaş sebze 
– meyve üzerine olup, yatırımcı bu alanda istediği ürünü üretebilecek. Yıllık 
80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretim kapasitesine ulaşabileceğimizi 
öngörüyoruz. 

İyi tarım uygulamaları ve AB gibi yüksek standartları hedeflediğimiz ürün-
lerimizin bir kısmını da ihraç edeceğiz. Hedef pazarlarımız arasında Avrupa, 
Rusya, Orta Doğu gibi bölgeler yoğunlukta olacak. Ayrıca ihracat pazarımızın 
genişletilmesi adına OSB’mizde bu konuda ihracat destek ofisi kurulacak ve 
yatırımcılarımız yeni pazarlara  bu destek sayesinde daha kolay erişebilecek. 

GELENEKSEL TARIMA GÖRE 4-5 KAT FAZLA ÜRÜN ALINACAK 
Tam otomasyonlu, modern ve teknolojik seralarda kontrollü olarak yetiş-

tirilecek ürünlerimiz  yüksek kaliteye ve pazar değerine sahip olacak. İyi tarım 
uygulamaları çerçevesinde kullanılan tarım ilaçları ve biyolojik mücadeleler 
ile ürünlerde kalıntı oranı normal tarla tarımına göre yok denecek seviyelerde 
hedefleniyor. Ayrıca geleneksel tarıma göre birim alandan 4-5 kat daha fazla 
ürün alınması da topraksız tarımın yarattığı bir başka katma değeri gösteriyor. 
Bölgemize ait diğer özel bir durum ise TDİ OSB’mizin kurulduğu arazilerin 
tarım dışı, yani atıl araziler olması... Burada kurulacak topraksız tarım seraları 
ile bu âtıl arazileri yüksek kapasiteli bir üretim alanına dönüştürebileceğiz. 

Dikili TDİ OSB olarak yenilikçi fikirlere açık durumdayız. Yaygın olarak sek-
törde domates üretimi yapılırken, bir yandan da yenilikçi ürünler blueberry, 
avokado, muz, çilek gibi birçok ürünü topraksız tarım ortamında üretmek 
mümkün hale geliyor. Bu gibi yenilikçi fikirleri bünyemizde bulunacak AR-GE 
merkezimizle de destekleyeceğiz. 

Dikili TDİ OSB’nin Avrupa ve 
Türkiye’nin en büyük topraksız, 
tam otomasyonlu, ısıtma için 

yenilebilir enerji kaynakları 
kullanan modern sera ve tarımsal 
sanayi kümelenmesinin olmasını 

hedefliyoruz.



OSB DÜNYASI ❙ 39

Hayrettin BAHÇİVANCI  
Diyarbakır TDİ OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı 

D
iyarbakır Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölge-
miz (OSB), 186 hektar üzerine kurulurken, besi ve süt planlaması 
yapılmıştı. Ancak çalışmalar sonucu hayvan özellikleri göze alın-
dığından tamamen besi hayvancılığına dönüştürüldü. Toplamda 

83 parselden oluşan Diyarbakır TDİ OSB, 80 çiftlik ve 3 sanayi parseli şeklinde 
projelendirildi. İnşaatların tamamlanmasıyla yüzde 86 doluluk oranına ula-
şacağımız TDİ OSB’mizde mevcut istihdamımız 240 kişi... İnşaatların tamam-
lanması ve boş parsellerin de tam kapasite dolmasıyla istihdamımızın 350’ye 
ulaşmasını bekliyoruz.

Büyük besi hayvancılığı üzerine üretim yapılan Diyarbakır TDİ OSB’mizde 
bir et entegre tesisimiz aktif olarak çalışırken, bir de 4,8 MW elektrik üretim 
kapasitesine sahip biyogaz tesisimiz var. Halen OSB’mizde 10 bin 800 hayvan 
varlığı mevcut olup, tüm işletmelerin faaliyete geçmesiyle bu rakamın 16 bine 
varan kapasiteye ulaşmasını öngörüyoruz. 

MODERN ÜRETİM DESTEKLENECEK
TDİ OSB’lerimiz modern üretimi sağlamakla beraber üretim maliyetlerini 

de olumlu yönde etkileyerek gerek lojistik gerekse tedarik ihtiyaçlarının karşı-
lanmasını kolaylaştıryor. Ayrıca besi hayvan sayımızda meydana gelen artışa 
bağlı olarak, bölgemizdeki saman, sılaş ve yem ihtiyacını karşılamaya yönelik 
tarımsal üretim de pozitif yönde artıyor. Tarımsal üretimin artışına katkı sağla-
yan Diyarbakır TDİ OSB’miz, istihdama da olumlu etki yaparken, pazar alanında 
de önemli bir değer yaratıyor. 

Diğer yandan hedef pazarımız tamamen ülke içi olduğu için ihracat 
yapamıyoruz. Ancak ilimiz Orta Doğu ve Yakın Doğu bölgelerine yakın bir ko-
numda olması nedeniyle yine de geniş bir pazar imkanına sahip. Diyarbakır’da 
yapımı devam eden Silvan Barajı’nın bitimine müteakip tarım arazilerimizin 
tamamı sulanma imkanına sahip olacak ve tarımsal üretimde artış ve çeşitlilik 
olacak. Tarımsal üretimin artmasına bağlı olarak da et ihtiyacının karşılanması 
için besiciliğin önemi artacak. Artan nüfusa ve talebe bağlı olarak da et ihti-
yacının karşılanmasına yönelik projelerin geliştirilmesi gerekecek. Bu noktada 
OSB’miz de sorumluluk alarak beklenen artışa destek olacak.  

Diyarbakır TDİ OSB’miz 83 
parselden oluşurken, bunların 

80’i çiftlik olarak faaliyet 
gösterecek. Halen 10.800 hayvan 

varlığı olan OSB’mizde tüm 
işletmelerin faaliyete geçmesiyle 

16.000 kapasiteye ulaşmayı 
öngörüyoruz.

Diyarbakır TDİ OSB’de 
80 çiftlik faaliyet gösterecek 
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Elazığ TDİ OSB, tarımsal altyapı 
hazırlıklarını tamamlamak üzere  

Alper KILBİTMEZ 
Elazığ TDİ OSB Bölge Müdürü 

E
lazığ Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) 
10 bin baş olarak planlanırken, 1000 kişinin de istihdam edilmesini 
öngörüyoruz. Ancak OSB’nin gübre, yem, biyogaz entegre tesisleri 
ve bunların yanı sıra 60 dönümlük bir alanda kurulacak olan sera da 

düşünüldüğünde istihdamımızın çok daha fazla olabileceğini tahmin ediyo-
ruz. 855 hektar alana kurulacak Elazığ Tarıma Dayalı Besi OSB’mizde 50-100-
200-400 baş kapasiteli işletmeler yer alacak şekilde tasarlanırken, ülkemize ve 
bölgemize önemli katkı sunmayı hedefliyoruz. 

Elazığ tarım ve hayvancılık konusunda geçmişten gelen bilgi ve birikimiyle 
bölgenin en önemli üretim merkezi olarak ön plana çıkarken, 1990’lı yıllarda 
Köytür’ün bölgemizde yapmış olduğu organizasyonla kanatlı hayvancılık 
konusunda gerek iç, gerekse dış pazarda ciddi ivme kazanmıştık. Kırmızı et 
üretiminde ise önemli bir potansiyele sahip şehrimiz, Elazığ TDİ Besi OSB’nin 
kurulması ile bu alandaki üretimde hem daha kaliteli hem de verimi yüksek 
et üretimin yapılması planlanıyor. Bu sayede kırmızı et ihracatında başta Irak 
olmak üzere Körfez ülkeleri hedef pazarlarımız arasında yer alacak. 

ELAZIĞ’IN PAZAR PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
Şehrimiz büyük ovalara ve büyük tarım potansiyeline sahip olmakla bir-

likte sulama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Geçmişte bölgemizde pamuk, 
ayçiçeği ve buna benzer birçok tarımsal katma değerli ürün yetiştirilmesine 
rağmen, şimdilerde kuru tarım potansiyeli maalesef düşmeye başladı. Ancak 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan tarımsal kooperatif 
organizasyonlarının şehrimizdeki tarımsal üretime can vermesini ve alım ga-
rantileri ile ürünlerimizin hem çeşitlenmesini hem de pazar payımızı artırmayı 
hedefliyoruz. 

Yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle tarımsal üretimin önemini bü-
tün dünyanın görmesiyle bizler de organize ve planlı tarımın önemini daha 
iyi kavramaya başladık. Dolayısıyla Elazığ’da gerek kamu kurumları gerekse 
STK’ların öncülüğünde tarımsal üretimde geleceğe dönük önemli projelerle 
bölgenin ihtiyacını karşılayabilmek için altyapı hazırlıklarımızı tamamlamak 
üzereyiz. Böylece tarımın dünyaya entegrasyonu ve doğru planlama ile ülke-
mizin tarımsal üretimde yeniden kendi kendine yetebilecek ülkeler arasına 
geleceğini düşünüyoruz. 

Elazığ’da gerek kamu kurumları 
gerekse STK’ların öncülüğünde 

tarımsal üretimde geleceğe 
dönük önemli projelerle bölgenin 

ihtiyacını karşılayabilmek 
için altyapı hazırlıklarımızı 

tamamlamak üzereyiz.
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Erzincan TDİ OSB’nin altyapı 
inşaatı 2022’de başlayacak 

İhsan AYRANCI  
Vali Yardımcısı ve Erzincan 

TDİ OSB Yönetim Kurulu Başkanı

E
rzincan Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) OSB, Erzincan  İl Özel İdaresi, Erzin-
can Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası Damızlık Birliği ve Ziraat Odası’nın 
girişimleri ile 2018 yılında  tüzel kişilik kazanarak faaliyetlerine başladı. 
Üretim girdi temini ve ürünlerin pazarlanması, işletmelere teknik ve 

sağlık hizmetlerinin götürülmesi, üretici-sanayici ve pazarlayıcı entegrasyonu-
nun gerçekleştirilmesi ve besi işletmelerini et ve et ürünleri üretimi amacıyla 
belli bir bölgede toplayan bölgemiz, günümüz tekniklerine uygun modern 
işletmeciliği teşvik ediyor. Daha sağlıklı ve çevre ile insan sağlığına zarar 
vermeyen hijyenik bir ortamda işletmecilik yapan bölgemizde projelerimizin 
tümü tamamlanarak, 2022 yılı içerisinde yatırım programı kapsamında alt yapı 
inşaasına başlanılacak. 

TDİ OSB’miz  besi üzerine olup 1.308 dönüm üzerine kurulurken, burada 
dört sanayi parseli, üç enerji parseli, 87 ahır parseli olmak üzere toplamda 94 
parselden oluşacak. 50 adet 50 büyükbaş, 26 adet 100 büyükbaş, 6 adet 250 
büyükbaş parselimiz bulunuyor. En küçük parsel 6 bin metrekare en büyük 
15 bin 100 metrekare olarak değişiyor. Erzincan’ın Yalnızbağ Beldesi Çerhanek 
Mevkiinde  modern hayvancılığın merkezi olacak TDİ OSB’miz tam kapasite ile 
çalışmaya başladığında yaklaşık 7100 hayvan kapasitesine sahip olacak ve 310 
kişilik istihdam sağlayacak. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz et ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 10’luk kısmını Erzincan karşılarken, OSB’mizin devreye girmesiyle 
çıtayı en üst seviyeye çıkarmayı ve tüm Türkiye’de tanınan bir et markası haline 
gelmeyi hedefliyoruz. 

PANDEMİ NEDENİYLE TARIM VE  HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ ANLAŞILDI
Pandemi nedeniyle dünyada ve ülkemizde tarım ve hayvancılığın önemi 

bir kez daha anlaşılırken, olası sıkıntıların önüne geçmek için yatırımlarımızın 
gerekliliği dikkat çekiyor. Ayrıca tarım ve hayvancılık konusunda üreticileri-
miz mevcut hibe, teşvik ve destek programlarının artmasını istemekle bera-
ber tarımsal ve hayvansal üretimin de bu yönde artacağı aşikârdır. Çözüm ve 
beklentiler anlamında ise Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin 
sürekli teşvik kapsamına alınması, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme 
Programı’nın hibe oranlarının artırılarak devam etmesi, üreticinin besihane 
yapımı, makine ekipman alımı ve besi hayvanı alımında sıfır faizli kredi ve-
rilmesi gibi destekler sektör adına fırsat olacak. Ayrıca üniversitelerimizde 
ve araştırma enstitülerinde büyük emekler sarf edilerek elde edilen çok 
değerli bilgiler mevcut. Ancak bu bilgiler maalesef çeşitli nedenlerle sahada 
pratiğe aktarılamıyor. 

Erzincan TDİ OSB’miz tam 
kapasite ile çalışmaya 

başladığında yaklaşık 7.100 
hayvan kapasitesine sahip 

olacak ve 310 kişilik istihdam 
sağlayacak. OSB’mizin devreye 
girmesiyle çıtayı en üst seviyeye 

çıkartacağız.
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Beylikova TDİ OSB’de üretim 
hijyenik ortama taşınıyor

Musa ÇOBAN 
Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB 

Bölge Müdürü 

E
skişehir Beylikova Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ)  Besi Organize Sanayi 
Bölgemiz (OSB), tarımsal üretim yapan işletmelerin belli bir disiplin 
içerisinde bir araya toplanması, tek elden sevk ve idare edilmesine 
imkan sağlayan bir sistem oluşturması amacıyla 1998 yılında ya-

pıma başlandı. 2021 yılı Nisan ayı itibariyle 17 besihane parseli ve 3 Adet 
sanayi parseli olmak üzere toplam 20 parselden oluşan TDİ OSB’mizde 
tahsisi yapılmış iki adet 200 baş besihane ve bir adet  1.5 MW enerji üreten 
hayvansal orijinli gübre atık bertaraf ve biyogaz tesisi faaliyet gösteriyor. 
Biyogaz tesisimizle hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların insan 
ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilerini kontrollü olarak bertaraf etmeyi 
de hedefliyoruz.

OSB’mizde ayrıca üretim girdi temini ve ürünlerin pazarlanması, işletme-
lere teknik ve sağlık hizmetlerinin götürülmesi, üretici-sanayici ve pazarlayıcı 
entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve besi işletmelerinde et ve et ürünleri 
üretimi de amaçlanıyor. Bunların yanı sıra üreticilerimizi belli bir bölgede 
toplayarak günümüz tekniklerine uygun modern işletmeciliğe teşvik etmek, 
daha sağlıklı ve çevre ile insan sağlığına zarar vermeyen hijyenik bir ortamda 
işletmecilik yapmayı da öngörüyoruz. 

89 BESİ İŞLETME PARSELİ VAR 
Beylikova Besi OSB’miz 1439 dönüm alan içerisinde; toplam 19 adet 50 

baş, sekiz adet 100 baş, 58 adet 200 baş ve dört adet 500 baş olmak üzere 
toplam 89 besi işletme parseli ve beş sanayi işletme parseli bulunuyor. Besi 
işletme parseli yaklaşık 802 bin metrekarelik alanın 99 bin metrekaresi tahsis 
edilirken, sanayi işletme parseli toplam  90 bin 250 metrekarelik alanın da 
62 bin metrekaresinin tahsisi gerçekleşti. OSB’mizde ayrıca yaklaşık 11 bin 
metrekare  karantina alanı, 9 bin metrekare teşhis ve tedavi merkezi, 8 bin 
metrekare dezenfeksiyon sevk kontrol alanı, 36 bin metrekare idari sosyal 
tesis alanı,  11 bin 500 metrekare tır kamyon parkı, 7 bin 500 metrekare 
giriş ve güvenlik binası alanı ile 239 bin metrekare sağlık koruma bandı 
alanı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kredi desteği ile Türkiye’de uygulanan ilk 
5 projeden birisi olan Beylikova Besi OSB, Eskişehir ili sınırlarında modern 
hayvancılığın merkezi haline geldi. Tam kapasite ile çalışmaya başlamamız 
halinde ise yaklaşık 18 bin hayvan kapasitesine sahip, 500 kişilik istihdam 
sağlayan, toplam yatırım miktarı 250 milyon lira  olan ülkemizin üçüncü 
büyük TDİ OSB’si olacağız. 

Üreticilerimizi belli bir 
bölgede toplayarak günümüz 

tekniklerine uygun modern 
işletmeciliğe teşvik etmek, 

daha sağlıklı ve çevre 
ile insan sağlığına zarar 

vermeyen hijyenik bir ortam 
hedefliyoruz. 



Yazıhan TDİ OSB’de üretimin 
yüzde 100’ü ihraç edilecek 

Eyüp ÖZTÜRK 
Malatya Yazıhan TDİ OSB 

Bölge Müdürü 

M
alatya’nın Yazıhan ilçesinde 775 dekar alanda kurulu Tarıma 
Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz (OSB), kurulum 
öncesinde sera yatırımcılarının karlılığını öngören finansal 
hesaplamalar dikkate alınarak projelendirildi. Önemli bir 

istihdam kaynağı da olan modern seracılık yatırımları, karlılığa etki edecek 
ısıtma giderleri de planlanarak hazırlanıyor. Dolayısıyla OSB’mizde ısıtma ma-
liyetlerinin düşürülmesi için yapılan görüşmeler neticesinde ısı ihtiyacının 
karşılanmasında en ekonomik çözümün Rus kömürü kullanılması olduğu 
sonucuna ulaşılarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Malatya’da kurulacak seralarda yaz aylarında 1 ay dışında soğutma 
ihtiyacı olmayacağından 12 ay boyunca üretim yapılması mümkün. Diğer 
yandan yaz aylarında soğutma ihtiyacının getirdiği maliyetler dolayısıyla 
Akdeniz Bölgesi’ndeki seralarda 9 ay süresince üretim yapılabiliyor. Türkiye 
sera sebze ve meyve üretimi incelendiğinde; karlılık ve talep yüksekliği 
nedeniyle birinci sırada tercih edilen ürünün domates olduğu görülüyor. 
Toplam örtü altı üretiminin yaklaşık yarısı, yani yüzde 49’u domatesten 
oluşuyor. Malatya’da da ekonomik ısıtma çözümü ile 12 ay süresince dö-
nümde 55.000 ton domates üretilmesi mümkün. Buna karşın Türkiye örtü 
altı domates üretimi mevcut talebi henüz karşılayamıyor. Bölgemizin buna 
katkı sunacağına inanıyoruz. 

12 AY ÜRETİM HEDEFLENİYOR
TDİ OSB’mizde kurulacak seralarda ısıtmada Rus kömürü kullanılacağı, 

dönümde yılda 55 bin ton ürün yetiştirileceği, 12 ay boyunca domates 
üretimi yapılacağı ve tamamının ihraç edileceği öngörülüyor. Burada kuru-
lacak seralarda elde edilen ürünler öncelikle örtü altı tarımın henüz geliş-
mediği Rusya ve Orta Doğu pazarlarına yönlendirilecek. Kalıntısız şekilde 
standartlara uygun üretimin yapılacağı bölgemize Avrupa, Orta Doğu ve 
Rusya pazarlarından yapılan değerlendirmeler sonrasında yüksek bir dış 
talep mevcut. Hollanda, Almanya, Rusya veya Avrupa’nın diğer ülkelerinden 
gelen taze sebze meyve talebi göz önüne alınarak başta domates olmak 
üzere Malatya’da üretilecek ürünlerin yalnızca ihraç edilmesi hedefleniyor. 

Hollanda, Almanya, Rusya veya 
Avrupa’nın diğer ülkelerinden 

gelen taze sebze meyve 
talebi göz önüne alınarak 

başta domates olmak üzere 
Malatya’da üretilecek ürünlerin 

yalnızca ihraç edilmesi 
hedefleniyor.
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“Bafra’yı seracılıkta marka 
kent yapmayı amaçlıyoruz”

Hamit BOZER
Samsun Bafra TDİ OSB 

Bölge Müdürü 

B
afra’nın tarım bölgesi olması, insanların tarımla uğraşması ve tarım-
da yaşanan gelişmelere ilgi duymaları, değişen iklim koşullarının 
bölgemizi seracılıkta avantajlı konuma getirmesi, seralarda yapıla-
cak ihracata yönelik üretimlerde pazara olan yakınlığımız, ihracat 

aşamasında lojistik olarak Samsun Limanı gibi önemli avantajlar Samsun’da 
tarıma dayalı ihtisas (TDİ) OSB kurulmasına neden oldu. 2013 yılında Bafra 
Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası ve Bafra Ziraat 
Odası tarafından mutabakatı imzalanarak kurulması planlanan Samsun Bafra 
Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’nin müteşebbis heyetine daha sonra Samsun 
Valiliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi de katıldı. 1.194 dekar olan Bafra 
TDİ Sera OSB’mizin parselasyonunun yapılmasıyla 24 dekar büyüklüğünde 
29 ve 40 dekar büyüklüğünde bir tane sera parseli  olacak şekilde toplamda 
30 sera parseli belirlendi. Şu an alt yapı çalışmaları yapım aşamasında olan 
Bafra TDİ Sera OSB’miz tam kapasite çalışmaya başladığında yaklaşık 1.200 
kişiye istihdam sağlayacak. 

İlerleyen süreçte parsel tahsis aşamasına geldiğimizde yatırımcıların 
talepleri de göz önünde bulundurularak ihracata yönelik sebze yetiştiriciliği, 
fide yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği gibi üretim tesisleri yer alacak. 
Yine sanayi tesisleri alanında endüstriyel tarıma yönelik turşu, salça fabrikası, 
meyve, sebze kurutma tesisi, soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri gibi 
firmalar da bölgemizde yer alabilecek. 

İHRACATTA HEDEF RUSYA VE UKRAYNA PAZARI 
Bafra TDİ Sera OSB’mizde kurulacak son teknoloji, otomasyona dayalı 

modern seralarda yapılacak üretimin ana hedefi ihracat olacak. Mevcut 
konumumuz gereği Ukrayna, Rusya gibi pazarlara yakınlığımız önemli bir 
avantaj. Yine Samsun Limanının bu pazarlara yakınlığı, lojistik köyünden 
faydalanabilecek olmamız, Bafra TDİ Sera OSB’miz için çok değerlidir. 

Seracılık insanlara geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş fırsatı su-
nacak ve değişen dünya konjonktüründe önemli ve değerli bir paya sahip 
olacak. Bafra TDİ Sera OSB, Bafra ve bölgemiz için bir rol model olacak ve 
bölgemizde seracılık yatırımlarını cezbedici hale getirecek. Bölgemiz, sera-
cılığa yapılan yatırımların her geçen gün genişleyerek büyümesine katkı 
sağlayacak. Amacımız Bafra’yı seracılıkta marka kent yapmaktır.  

Bafra TDİ Sera OSB, Bafra 
için bir rol model olacak 
ve bölgemizde seracılık 

yatırımlarını cezbedici hale 
getirerek bu alanda yapılan 
yatırımların her geçen gün 

genişleyerek büyümesine katkı 
sağlayacak.
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Şanlıurfa TDİ OSB, 7 bin kişi 
istihdam edecek 

M.Rüstem COŞKUN
Şanlıurfa TDİ OSB Bölge Müdürü  

Ş
anlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Organize Sanayi Bölgemiz (OSB) 
yaklaşık 9.000 dönüm alanı kapsamakta olup 63 km stabilize iç 
yolları olan Türkiye’nin en büyük TDİ OSB’siyiz. 534 çiftlik olmak 
üzere 11 adet tarıma dayalı sanayi parseli, petrol ve yem satış ile 
veterinerlik hizmetlerimiz mevcut. OSB’mizin tamamı bittiğinde 

yaklaşık 7.000 kişiye istihdam sağlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bölgemizde 
büyükbaş besi üretimi hedeflenirken, yine tam kapasite ile çalıştığımızda 
yaklaşık 200.000  büyükbaş hayvanın kesime geleceğini öngörüyoruz. 

Şu an herhangi bir ihracatımız olmasa da kesimhane ve entegre et 
tesislerimizin tamamlanmasıyla Orta Doğu ülkelerini hedef pazar olarak 
görüyoruz. Globalleşen dünyada artık kendi kendine yeten ülke kalmadı 
ve ürünlerimizi en ekonomik şekilde yetiştirebilmeye çalışmalıyız. Bu  hem 
güvenlik hem de beslenme açısından gerekli. Pandemi ile de görüldü ki, 
tarımda üretim olmazsa olmazlarımızdandır. Dolayısıyla ülke olarak tarıma 
şu ankinden daha çok önem vermeli ve üretimimizi artırmalıyız.  Toprak 
alanlarımızı büyütmemiz mümkün olmadığından, her geçen gün gerek 
hayvansal gerekse bitkisel üretimden dekara düşen verimi yükseltmeliyiz, 
bu alanlarımızı en rantabl haliyle kullanmalıyız.

ÜRETİM PLANLAMASI YAPILMALI 
Diğer yandan üretim anlamında girişimcilerimizin tarımsal ürünlere 

yaklaşımında çeşitli etkenlerden dolayı bir kararsızlık görülüyor. Şöyle ki; bu 
yıl az ekildiğinden para eden ürün gelecek yıl ekim alanları artınca arz faz-
lalığından para etmiyor. Bu da önümüzdeki yıl ekim alanlarımızın daralması 
ve üreticilerimizde ümitsizliğe sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için 
devletin üretim planlaması yapması lazım diye düşünüyorum. Planlama-
larımız sürdürülebilir ihtiyaca yönelik olmalı. Bilgi yönünden yeterli teknik 
elemanlarımız olmasına rağmen, bunlardan yeteri kadar faydalanılmıyor 
diye düşünüyorum. Tüm bunları dikkate alarak yönümüzü belirlemeliyiz. OSB’mizin tamamı bittiğinde 

yaklaşık 7.000 kişiye istihdam 
sağlayacağımızı tahmin 

ediyoruz.
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Öğrencilerine akademik ve sosyal alanlarda başarıyı yakalayabilecekleri bir eğitim sunan 
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan Erzurum Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi, kendine güvenen,  geleceğini planlayabilen gençler yetiştiriyor. 

Mesleki eğitime büyük önem 
veren Türkiye’nin yeni okullla-
rından Erzurum Özel OSB Tek-

nokent Koleji Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi, nitelikli iş gücü yetiştirebilmek 
amacıyla 2020-2021 eğitim ve öğretim 
döneminde kapılarını açtı. Akademik an-
lamda öğrencilerini en üst seviyede bilgi 
ve beceriyle donatmayı hedefleyen okul, 

“Öğrencilerimize başarıyı 
yakalayacak eğitim sunuyoruz” 

Erzurum Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

E Ğ İ T İM

sosyal anlamda da kendine güvenen, ba-
şarıya giden yolları keşfedebilen, gelece-
ğini planlayabilen ve bu yolda ilerlemeyi 
hedef olarak belirleyebilen öğrenciler 
yetiştiriyor. Erzurum Özel OSB Teknokent 
Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Müdürü Mensur Tikici, “Akademik başa-
rımızın yanı sıra öğrencilerimize eğitim 
alanlarında kazandıracağımız bilgi ve be-

ceri donanımı ile okulumuzu bölgemizde 
iddialı bir noktaya taşıyacağız” diyor. Tikici, 
OSB Dünyası’nın sorularını yanıtlıyor:

Üretimin ana aktörü mesleki eğitimin 
önemini anlatabilir misiniz? 

Kalifiye insan gücü, bilgi ve becerisi 
ile ekonomik başarının temelidir. Dolayı-
sıyla ülkelerin gelişimi ve kalkınması için 



OSB DÜNYASI ❙ 47OSB DÜNYASI ❙ 47

nokta da bilim ve teknolojideki gelişmele-
re paralel olarak hızla gelişen endüstrilerin 
ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün 
yetiştirilmesine de odaklanmak gerekiyor. 

Kısaca okulunuzu tanıtabilir misiniz? 
Okulumuz 2020-2021 eğitim öğre-

tim yılında faaliyete geçmiş olup, halen 
24 derslik, 11 atölye ve laboratuvardan 
oluşan bir donanımla hizmet veriyor. 324 
öğrenciye eğitim verilen okulumuzda, 
2020-2021 öğretim yılında elektrik, elekt-
ronik teknolojileri ve gıda teknolojileri 
alanlarında dersler verildi. 2021-2022 eği-
tim ve öğretim yılında ise yenilenebilir 
enerji ve bilgisayar-yazılım alanlarını da 
ekleyerek yeni bir heyecanla derslerimize 
başlamayı planlıyoruz. 

AKADEMİK VE SOSYAL ALANLARA 
ÖNEM VERİLİYOR 
Eğitimde nasıl fark yaratıyorsunuz?

Öğrencilerimize akademik ve sosyal 
alanlarda başarıyı yakalayabilecekleri bir 
eğitim sunuyoruz.  Yani akademik alanda 
sanayinin ihtiyacı olan ara eleman ihti-
yacının yanı sıra alanlarında lisans eği-
timlerine de ihtiyaç duyacakları bilgi ve 
becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. 

Sosyal alanda ise kendine güvenen, 
başarıya giden yolları keşfedebilen, gele-
ceğini planlayabilen ve bu yolda ilerleme-
yi hedef olarak belirleyebilen öğrenciler 
yetiştiriyoruz. Çevresine örnek olacak 
davranışlar sergileyebilen öğrencileri ül-
kemize kazandırmak istiyoruz. 

Nitelikli eğitim anlamında hedefiniz 
nedir?

Akademik başarımızın yanı sıra öğ-
rencilerimize eğitim alanlarında kazan-
dıracağımız bilgi, beceri ve donanım ile 
okulumuzu bölgemizde iddialı bir nokta-
ya taşıyacağız. 

Yaşanan koronavirüs sürecinde 
eğitimlerinizi nasıl sürdürdünüz? 
Bu süreçte öğrencilerinizin ilgisini 
ve başarı grafiğini nasıl yüksek 
tuttunuz? 

Uzaktan eğitim uygulamalarını kendi 
sistemimiz üzerinden gerçekleştirdik. Öğ-

Mensur Tikici
Erzurum Özel OSB Teknokent Koleji Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü

gerekli yüksek verimin sağlanabilmesi, 
sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, 
beceri ve iş alışkanlıkları, kalifiye insan 
gücünün yetiştirilmesiyle mümkün kılı-
nabiliyor. Bu niteliklerin sağlanmasında 
önemli rolü olan mesleki eğitim de bize 
göre özellikle iki amaca yönelik hedefle-
niyor. Bu amaçlardan ilki genç insanlara 
başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğeri 
de ekonomiye, üretime vasıflı iş gücü 
yetiştirmek... 

Buna göre günümüzde hızlı tekno-
lojik değişime ve dünya düzeyindeki 
yapılaşma süreçlerinde mesleki teknik 
eğitimin önemi her geçen gün artıyor ve 
bu gerçeklik herkes tarafından bilinen bir 
hal alıyor. Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini 
geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranış-
lar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazanıl-
ması adına mesleki eğitim ülkemiz ile reel 
sektör için olmazsa olmaz bir hal alıyor.  
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer 

 Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerini geliştirecek, 

gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı 

kazanılması adına mesleki 
eğitim ülkemiz ile reel sektör için 

olmazsa olmaz bir hal alıyor.  
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rencilerimizin ilgisini yüksek tutmak için 
mesleki eğitimin önemini her platformda 
onlara aktardık. Ayrıca kariyer planlama-
larına yardımcı olacak söyleşiler düzenle-
dik. Yazar-okuyucu buluşmaları organize 
ederek öğrenci-okul bağını sıcak tuttuk. 
Yüz yüze eğitimin açıldığı dönemlerde il 
geneli bilgi yarışmalarına katıldık ve bura-
da ikincilik ödülü aldık. Bu da başarımızın 
bir göstergesi diyebiliriz. Bunların yanı sıra 
şiddete hayır etkinlikleri düzenledik. Me-
teoroloji Müdürlüğüne gezi düzenleyerek 
öğrencilerimizde farkındalık yaratmaya 
çalıştık. Diğer yandan öğrencilerimizin ak-
tivitelerine fark katabilmek adına voleybol 
müsabakaları düzenledik.

GELİŞTİRİLEN PROJELER 
TAKDİR GÖRÜYOR 
TÜBİTAK gibi kurumların 
etkinliklerine katıldınız mı? Buralarda 
elde ettiğiniz ulusal ya da uluslararası 
başarılar var mı?

TÜBİTAK’ın bu yılki yarışmalarına 13 
projeyle katıldık. Okulumuz her ne kadar 
yeni olsa da öğrencilerimizin bu alandaki 
cesaretini ve çalışmalarını takdirle karşılı-
yoruz. İlerleyen yıllarda çok daha başarılı 
çalışmalarla bu gibi etkinliklerde yer ala-
cağız. Ayrıca Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek 
yarışmasına da iştirak ettik. Öğrencilerimi-

zin hazırladığı 115 eseri burada sunduk 
ve birçoğu takdir gördü. Öğrencilerimiz 
de deneyim elde ederek gelecek yıllar 
için ümitlendiler. Burada amacımız, öğ-
rencilerimize icat çıkarma anlamında yol 
gösterme ve cesaretlerini artırma. Başarılı 
olduğumuzu düşünüyorum.

Sanayi kesimi zaman zaman teknik 
eğitimin yetersizliğinden bahsediyor. 
Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Önceliğimiz, öğrencilerimize kazan-
dırdığımız bilgi ve beceriler ile iş dünyası-
nın tercih edeceği bireyler haline gelme-
leri. Bu konuda öğretmenlerimizin bilgi 
ve donanımlarını öğrencilerimize yönlen-

direrek sanayimizin talep ettiği seviyede 
nitelikli iş gücü sağlamak. Okulumuzun 
yeni olmasından dolayı şu an itibarıyla 
sadece 9 ve 10. sınıflar eğitim görüyor. 
Ama eminim ki, biz bu öğrencilerimizi en 
iyi şekilde mezun edeceğiz.

Sizin sanayicilerden beklentiniz var mı?
Organize sanayi bölgelerimiz ve bölge 

sanayicilerimizle sıkı iş birliği içindeyiz. 
Onlardan beklentimiz önümüzdeki yıl-
larda mezun edeceğimiz öğrencilerimize 
sahip çıkmaları. Öğrencilerimize yeni ha-
yatlarında yol göstermeleri. Meslek lise-
lerimizin her zaman yanında olmaları ve 
koordineli bir şekilde çalışmamız... 
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“Sunulan hizmetlere kadın eli “Sunulan hizmetlere kadın eli 
değdiğini hissettireceğiz” değdiğini hissettireceğiz” 

Türkiye’nin ilk kadın OSB Başkanı olmanın gururunu yaşayan PAGDER ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel OSB Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, “Sunulan hizmetlere kadın eli değdiğini 

hissettireceğiz” diyor. 

K
adınların büyük projelerde kritik 
görevlerde yer alabileceğini gös-
termek istediğini vurgulayan Fi-

dan Aslan Eroğlu, bu amaçla çıktığı yolda 
hedeflerini adım adım gerçekleştiriyor. 
2011 yılında  PAGDER ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel OSB’de Türkiye’nin ilk kadın 
organize sanayi bölgesi başkanı olmayı 
başaran Fidan Aslan Eroğlu, aynı zamanda 
Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde Meclis Üyeliği görevlerini 
de yürütüyor. Fidan Aslan Eroğlu, “Mar-
mara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi’ni bitirmemin ardından Lond-

ra’da Richmond Üniversitesi’nde İktisadi 
ve İdari Bölümler Fakültesi’nde işletme 
yüksek lisansımı tamamladım. İş yaşamı-
ma, tekstil-iplik-kumaş alanında faaliyet 
gösteren aile şirketi Aslan Tekstil’de işe 
başladım” diyor.  İş yaşamında zirveye 
çıkan yolda  2001 ila 2002 yılları arasında 
Londra’da Louis Vuitton’ın (MOET HEN-
NESSY GROUP), pazara sunacağı yeni bir 
ürün için İngiltere, İrlanda ve İskoçya’yı 
kapsayan lansman projesinde pazarlama 
ve halkla ilişkiler departmanında görev al-
masını, “Bu benim iş yaşamımda heyecan 
duyduğum prestijli bir işti” şeklinde açıkla-

yan Fidan Aslan Eroğlu, OSB Dünyası’nın 
sorularını yanıtlıyor... 

İş dünyasında bir kadın yönetici 
olarak, kadınların çalışmasını, 
istihdam edilmesini, yönetici 
seviyesinde bulunmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Kadınların, kadın olmakla ilgili ön-
yargıları bilmeleri ama bunları bir kenara 
bırakarak kendilerine güvenmeleri, cesur 
olmaları ve karar almaktan çekinmeme-
leri gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar, 
sahip oldukları potansiyelle, gerçekten 

Fidan Aslan Eroğlu
 PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas 
Özel OSB Başkanı
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istedikleri zaman yaptıkları işin en iyisini 
yapabiliyor. Bütün mesele buna yürekten 
inanmak. Kadın olarak en başta ‘kabul 
görmek’ gibi bir kavramla baş etmek zo-
rundayız. Bu da zaman alıyor. Önyargıları 
aşıp kabul gördükten sonra gerisi geliyor. 
Kadın olarak iş dünyasında biz hep 1-0 
yenik başlıyoruz ama bu durum biz ka-
dınları kesinlikle pes ettirmemeli. Kadın 
evde oturmamalı. Kadınların iş yaşamında 
koşulsuz yer alması gerekiyor. Ülke eko-
nomisinin gelişmesi ve bireylerin alım 
gücünün yükselmesi için kadınların olma-
dığı bir ekonomi düşünülemez. Kırklareli 
Vize’de bomboş bir araziye bir sanayi böl-
gesi kuruyorsunuz, elektrik su getirmeniz 
gerekiyor, bunun için çok fazla bürokratik 
işlemle uğraşıyorsunuz. Kadın olduğunuz 
için kimse sizin bu işlerin altından kalka-
cağınıza inanmıyor ama PAGDER ASLAN 
Plastikçiler İhtisas Özel OSB’de biz bunu 
başardık. 

Peki şimdi de PAGDER ASLAN 
Plastikçiler Özel İhtisas OSB’yi 
tanıyabilir miyiz? 

Kırklareli’nin Vize ilçesinde hayat bu-
lan, Türkiye’de özel sektörün mülkiyeti ve 
yönetimi kendisine ait olan ilk organize 
sanayi bölgesi PAGDER ASLAN Plastikçi-
ler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi, 
fabrika yatırımlarına hazır. PAGDER ASLAN 
OSB’de sanayiyi disipline ederken, küme-
lenmenin getireceği etkileşim ve sinerji ile 
katma değerli üretim için sanayicilerimize 
daha fazla konsantrasyon imkânı suna-
cağız. Hiçbir kamu desteği alınmadan, 
plastik sektörünün sanayi yapılaşması 
anlamında Türkiye’ye örnek teşkil edecek 
girişimi için gelinen aşama memnuniyet 
verici. Plastik sanayi işletmelerini yetersiz 
kalan OSB’lerden, küçük sanayi siteleri 
ve şehir içine sıkışmış bölgelerden kur-
taracak PAGDER ASLAN OSB, plastikçiler 
için özel dizayn edilmiş altyapısı, yüzde 
30 ucuz elektrik kullanımı, yüzde 45’e 
varan üçüncü bölge teşviklerinden ya-
rarlanma gibi olanaklarla plastik sektörü-
nün gelişimi için katkı sunacak. Yaklaşık 
6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 1 
milyar dolarlık bir yatırımın öngörüldüğü 
PAGDER ASLAN OSB’nin sektör oyuncu-

larının talepleri göz önüne alınarak ge-
nişleme sahasındaki yer tahsislerimiz ise 
sürdürülüyor. 

“TERSİNE GÖÇÜN ÖNCÜSÜ 
OLACAĞIZ”
Katılımcılarınız ağırlıklı olarak hangi 
alanlarda üretim yapıyor? 

650 bin metrekarelik birinci etabı-
mızda 77 katılımcı yerini aldı. İstanbul, 
Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Adana’dan yatırım 
yapan sanayicilerimiz var. Vize’de, komşu 
ilçeler ve köylerde 50 bin kişilik bir nüfus 
söz konusu. Yani bölge olarak tersine gö-
çün de öncüsü olacağız.

İhtisas OSB olmamızın gereği ile 
bölgemize plastik sektörü veya plastik 
sektörü ile ilişkisi olmayan herhangi bir 
yatırımcı alamamaktayız. Bu sebeple 
katılımcılarımızın tümü plastik sektörü-
nün çeşitli alanlarından. İçlerinde plastik 
makine ve aksamlarını üreten firmalar, 
plastik hammadde – kompaund üreti-
cileri, satış firmaları olmasının yanı sıra 
içlerinde Türkiye’nin 1000 büyük sanayi 
kuruluşu arasında yer alan önemli plastik 
mamul üreticileri de yer alıyor. Bunun 

yanı sıra genişleme sahamızdan yer tah-
sis ederek yeni OSB oluşumları ile haya-
ta geçecek Oyuncak OSB ile Türkiye’nin 
önemli ölçekteki oyuncak üreticileri ile Ev 
ve Mutfak Eşyaları OSB tarafından zücca-
ciye sektöründeki önemli kuruluşlar, ilave 
üretim yatırımlarını bundan böyle Vize’de 
sürdürecek.

Bunca yatırımın ardından orta 
vadede PAGDER-ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel OSB’nin hedefleri neler?

Altyapı çalışmaları sona eren PAGDER 
ASLAN OSB’nin komşu bölgesi konumun-
da bulunan bir milyon metrekarelik alanı 
Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-KOOP) iş 
birliği ile oyuncak sektörüne tahsis ettik. 
38 oyuncak üreticimiz yerlerini ayırtmış 
durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
kayıtlarına göre ülkemizde 156 oyuncak 
firması faaliyet gösteriyor. Bu çerçeveyle 
baktığımızda şimdiden sektörün dörtte 
birini Vize’de uygun üretim olanakları ile 
buluşturacağız. Öte yandan yüzde 70’ini 
plastik oyuncakların oluşturduğu sektör-
de oyuncak üreticileri 2022’de komşu 
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren plas-
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tikçiler ile ham madde, makine ve aksam 
ile çeşitli hizmetleri ekonomik yollardan 
temin etme olanaklarına sahip olacak. 
Öte yandan züccaciye sektörünün de 
bahsetmiş olduğum genişleme sahası 
içerisinde 300.000 metrekare ile kümelen-
mesi için Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri 
ve İhracatçıları Derneği ile bir toplantı 
gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin küresel 
rekabet güçlerini artırarak, işletme ve yö-
netim yapılarını güçlendirmeye destek 
vermek, onların başarı hikayelerinde yer 
almak için sabırsızlanıyoruz.

Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
gündeme geldiği bir dönemde 
çevreyi koruyan üretim ön 
planda olacak. Siz kalite ve çevre 
politikalarıyla ilgili çalışmalar 
yürütüyor musunuz?

Plastik sektörü toplam ihracatının yüz-
de 50’sini Avrupa ülkelerine yapıyor. Mev-
zuat ve gelişen, değişen şartlara uyum 
sağlayamazsak pazarlarda kayıplarla karşı 
karşıya kalabiliriz. Bu kapsamda orta vade-
de en önemli önceliklerimizinden biri de 
sanayimizin sürdürülebilirlik konusunda 
bilgi düzeyinin ve adaptasyon yeteneği-
nin geliştirilmesi olacak. İşletmelerin bu 
geçiş sürecinde takip etmeleri gereken 
yol haritalarının belirlenmesi, karbon ayak 
izi analizlerinin gerçekleştirilmesi ve orta 

vade stratejilerinin belirlenmesi sektör 
açısından hayati öneme sahip. AB Yeşil 
Mutabakatında konan iddialı geri dönü-
şüm hedeflerinin yakalanabilmesi adına 
başta geri dönüşüm sektörü olmak üzere 
tüm üreticilerin değişimlere hazır olması 
gerekiyor. Sürdürülebilir üretim için insan 
sağlığı ve çevre hepimizin birinci önceliği 
olmalı. 

ENERJİ YÜZDE 30 DAHA UCUZ
PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas 
Özel OSB’yi diğer OSB’lerden farklı 
kılan özelliklerini anlatabilir misiniz? 

PAGDER ASLAN OSB, Plastik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi olarak yapılan-
dırıldığı için Teşvik Yasası’nın katma de-
ğer vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi 
muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti 
uygulamalarını içine alan genel teşvik 
uygulamalarından ve bölgesel destekler 
kapsamındaki vergi indirimlerinden fay-
dalanacak.

PAGDER ASLAN OSB’de 5 milyon TL 
tutarında bir yatırımla plastik imalatına 
yönelik bir tesis kurulduğunda yararla-
nılabilecek kurumlar vergisi indiriminin 
yüzde 40 olarak uygulanacak. Yani devlet 
2 milyon TL tutarındaki vergi alacağından 
vazgeçmiş olacak. Öte yandan yapılan 
yatırım öncelikli yatırım konuları içinde ise 
bu tutar 2 milyon 750 bin TL’ye çıkmakta. 

OSB  K ÜRSÜSÜ

650
metrekarelik alan

BİN

1
Yatırım Öngörüsü

MİLYAR DOLAR

77
Firma

6.500
İstihdam Sağlanacak
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Ayrıca, bu destekten yararlanmak için 
yatırımın tamamlanması gerekiyor ve 
yatırım harcamasının yapıldığı dönemde 
devam eden faaliyetlerinden elde edilen 
kazançlar için destekten yararlanılabiliyor. 

Katılımcılar 5 yıl boyunca, OECD Or-
ta-Yüksek Teknoloji tanımına giren yatı-
rımlarda 6 yıl, öncelikli yatırım konuları 
içindeki yatırımlarda 7 yıl sigorta primi 
işveren hissesi desteğinden istifade edi-
lebilecek. Bu durumda, devlet desteği 
1 milyon 750 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. 
Katılımcıların sahip olduğu Yatırım Teşvik 
Belgesine bağlı olarak PAGDER ASLAN 
OSB’de yapılacak 5 milyon TL tutarındaki 
bir yatırım için KDV istisnası, gümrük ver-
gisi muafiyeti ve faiz ve kâr payı desteği 
haricinde, yapılacak yatırım öncelikli ya-
tırım konuları içindeyse yüzde 90’a kadar 
olmasa bile yüzde 65’e varan oranlarda 
devlet desteğinden yararlanabilecek.

PAGDER ASLAN OSB, Çorlu ve İstanbul 
Havalimanı; Tekirdağ ve Ambarlı limanları; 
Alpullu, Durak tren istasyonları ile E5, TEM 
Otoyolu ve Kapıkule gibi bölgenin önemli 
havalimanı, karayolu, liman ve istasyon-
larına, gümrük kapısına yakınlığı ile de 
lojistik olarak büyük kolaylıklar sunuyor. 
Direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle 
çevre organize sanayi bölgelerine göre 
yüzde 30 daha ucuz enerjiye sahip ola-

cak sanayicilere yalnızca elektrik dağıtımı 
değil, sürdürülebilir enerji kaynaklarının 
daha fazla kullanımı, yenilikçi-yeşil üretim 
sahaları, solar enerji gibi konularda da 
çözümler sunulacak. 

OSB olarak ilklere imza attığınız 
projeleriniz var mı? Ayrıca yeni 
projeler geliştiriyor musunuz? 

Bölgemiz, tüzel kişiliğine kavuşması 
itibariyle pek çok ilke imza atan girişim-
lere sahne oldu. Daha önce benzeri gö-
rülmemiş bir sivil toplum – özel iştirak 
birlikteliği kuruldu ve Türkiye’nin ilk özel 
plastik ihtisas organize sanayi bölgesini 
hayata geçirdik. Özel OSB’ler olarak ele 
alındığında da ülkemizde ikinci girişim 
olarak öne çıkıyoruz. Bölgemizin yoğun 
uğraşlar ve toplantılar neticesinde oluşan 
tüzel kişilik kazanmasının ardından oluşan 
yeni yönetim kurulunda çalışma arkadaş-
larım beni başkanlığa layık gördüler. Böy-
lece Türkiye’nin ilk kadın organize sanayi 
bölgesi başkanı olarak büyük bir projenin 
yönetimini üstlenmek bana hem önemli 
sorumluluklar yükledi, hem de gurur ve-
silesi oldu. Bölgemizde fabrikalar üretime 
başladıkça, gerek sosyal alanlarda, gerek 
bölge yönetiminde katılımcılarımıza ya-
pılan işlere, sunulan hizmetlere kadın eli 
değdiğini hissettireceğiz.   

PAGDER ASLAN OSB, 
sürdürülebilir enerji 

kaynaklarının daha fazla 
kullanımı ve yenilikçi-yeşil 

üretim sahaları, solar enerji 
gibi konularda da çözümler 

sunacak.

Türkiye’nin ilk özel plastik ihtisas organize sanayi bölgesi PAGDER ASLAN OSB, 
lojistik avantaj sağlıyor.
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Dubai Türkiye Ticaret Merkezi’ni, 2020 Aralık ayında faaliyete geçiren Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi, Türk iş insanları için Körfez’de yeni bir ihracat kapısı açtı. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin yurt dışındaki 
en önemli ticaret merkezlerinden birini Dubai’de açtı. 
Dubai’de 14 bin metrekare kapalı alanda açılan Türkiye 

Ticaret Merkezi; körfez ülkeleri, Ortadoğu ve Dubai üzerinden 
dünyaya açılmak isteyen girişimciler için önemli bir fırsat niteliği 
taşıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Nursaçan, Dubai Türkiye Ticaret Merkezi’ni (TTM) Ticaret Ba-
kanlığı’nın destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin işbirliğiyle 
hayata geçirdiklerini söyledi. Pandemi sürecinin tüm dünyada 
etkisini azaltmasıyla birlikte Dubai Türkiye Ticaret Merkezi’nin 
çok daha etkin hale geleceğini vurgulayan Nursaçan, “Dubai 
bizim için sadece Birleşik Arap Emirlikleri ya da Körfez için değil, 
büyük bir gelişme gösteren Batı Afrika pazarı için de önemli bir 
merkez olacak” dedi.

YENİ PAZARLARA ULAŞMANIN 
EN KOLAY ADRESİ: DUBAİ 

Dubai’de açtıkları Türkiye Ticaret Merkezi’nin yeni pazar 
arayışındaki iş insanları için önemli bir adres olacağını dile 
getiren Nursaçan, “Dubai TTM projesini hayata geçirdik ve 
Aralık 2020’de hizmete açtık. Mobilya, makine, yatak, ev tekstili, 
halı, aydınlatma, mermer, ahşap, seramik sektöründe üretim 
yapan firmalar burada faaliyet gösteriyor. 8 bin metrekare 
showroom, 2 bin m2 depo olmak üzere sosyal tesisleri ile bir-

likte yaklaşık 14 bin m2 kapalı 
alana sahip. Dubai Al Quoz-2 
bölgesinde ve Al Khail Road’a 
cephe olan Türk Ticaret Mer-
kezi’nde perakende ruhsatı 
da alındı. Dubai TTM ile Türk 
ihracatçılarına ürünlerin tanı-
tılması, depolanması, lojistik 
ve finansal olarak destek ve-
rilerek pazarlara girişlerinin 
kolaylaştırılması ve bu suretle 
tüm bölgeye, Ortadoğu ve 
Afrika’ya yapılan ihracatın ar-
tırılmasını planlanıyor” dedi.

Türkiye’nin Birleşik Arap Emirlikleri ithalatından yaklaşık 
yüzde 1,2’lik pay aldığını; ancak potansiyelin çok daha yüksek 
olduğunu söyleyen Nursaçan, Dubai’nin otelleriyle de dikkat 
çeken bir şehir olduğunu ve yatak sayısı açısından dünyada 
ilk 10’da yer aldığını hatırlattı. “Dubai, 5 yılda bir düzenli olarak 
kendilerini yenileyen bu otellerin de etkisiyle yaklaşık 3 milyar 
dolarlık mobilya ithalatı yapıyor. Ne yazık ki, bu ithalatın sade-
ce yüzde 2,96’sını Türkiye karşılıyor. Açtığımız Türkiye Ticaret 
Merkezi ile bu rakamları daha da yukarılara çekeceğimize 
inanıyoruz” diyen Nursaçan, iş insanları için önemli bir fırsat 
yarattıklarını dile getirdi.  

Türkiye’nin Körfez’e açılan kapısı 
Kayseri’den geçiyor

Tahir Nursaçan
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Küresel salgın ile hızlanan dijitalleşme, ekonomileri ve iş 
yapma biçimlerini de yeniden tasarlıyor. Gebze Kimya 
İhtisas OSB (GEBKİM) de dijitalleşme ve sürdürülebilirlik 

konusunda firmalara öncülük edecek çok önemli bir girişim 
için GEBKİM Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni kurmak adına 
düğmeye bastı. Merkez, kimya sanayisinde teknoloji ve dijital 
dönüşüme liderlik edecek.

Firmaların yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki 
sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek olan GEBKİM Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’nin proje fizibilite çalışmaları ve altyapı ku-
rulumlarının tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete 
başlaması planlanıyor. GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı, Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin amacını, “Kim-
ya sanayi, yeni teknolojilere açık ve adaptasyon gücü yüksek 
bir sektör. Sadece kimya değil dünyanın yönü dijitalleşmeye 
doğru gidiyor. Pandeminin hızlandırdığı dijitalleşme, günü-
müzde dengeleri değiştiriyor.  Kimya sektörünün gündeminde 
olan bir diğer önemli konu ise yeni regülasyonlar ve çevreci 
üretim teknolojileri. Kuracağımız teknoloji geliştirme merkezi 
ile dijitalizasyon sürecini hızlandırmayı ve çevreci teknolojilere 
geçişi hedefliyoruz” ifadeleriyle anlattı. 

“TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLARAK KONUMLANACAĞIZ”
“GEBKİM Teknoloji Geliştirme Merkezi; ortak AR-GE mer-

kezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm 
projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, 
markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü 

GEBKİM Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni 2022 yılında faaliyete geçirmeyi hedefl eyen  
Gebze Kimya İhtisas OSB, bu merkez ile kimya sanayisinde teknoloji ve dijital 

dönüşüme liderlik etmeye hazırlanıyor. 

Kimya sanayi, GEBKİM Teknoloji 
Geliştirme Merkezi ile dijitalleşecek

Vefa İbrahim Aracı
GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı

olarak konumlanacak. Mer-
kez sayesinde firmalar; yük-
sek bedeller ödemek, bilgiye 
erişimde atıl kalmak ve uzun 
süreler beklemek zorunda 
kalmadan ürün testlerini de 
bu merkezde yaptırabilecek. 
Bu alanda dışa bağımlılığa 
son verip yerlileşmeyi sağ-
layacak. Firmalar arasında 
ürün geliştirmede iş birliği, 
yurt dışı ve yurt içinde kimya 
ihtisas alanındaki iş ağlarıyla 
teknoloji ve bilgi transferinde 
iş birliği ve ortak AR-GE ve inovasyon projeleri geliştirilebi-
lecek” diyen Aracı, bölgede dijital teknolojilerle birlikte pilot 
projelerin de gerçekleşebileceğini söyledi. 

Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde mevcut bulunan ve 
yeni açılacak tesislerin sürdürülebilir ve döngüsel ekonomi-
ye katkı sağlanması yönünde de projeler ortaya koyacağını 
ifade eden Aracı, Endüstri 4.0 odaklı fabrika ve alt yapıya da 
önem vereceklerini vurguladı. Ayrıca GEBKİM Teknoloji Mer-
kezi’nin GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile entegre 
çalışacağını kaydeden Aracı, merkezde temel kimya bilimleri, 
nano-teknoloji, biyokimya ve analitik kimya, döngüsel eko-
nomi ve dijital teknoloji gibi alanlarında uzmanların da görev 
alacağının altını çizdi.  
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Gebze Güzeller OSB, eğitim 
kampüsü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş 
birliğiyle ‘300 OSB’de 300 Teknik Kolej’ projesine destek 
veren Gebze Güzeller OSB, endüstrinin ihtiyaç duyduğu 

nitelikli çalışan ihtiyacını karşılayabilmek için organize sanayi 
bölgesinde teknik kolej kurulmasını sağladı. Gebze Güzeller 
OSB (GGOSB) Başkanı Adem Ceylan, OSB yönetimi olarak 
bölgelerini adeta bir eğitim kampüsü haline getirmeyi hedef-
lediklerini kaydetti. 

GGOSB ve Final Okulları iş birliğiyle hayata geçirilen Adem 
Ceylan Final Teknik Koleji’nin toplam 23 bin m2’lik kapalı 
alanda, 58 sınıflı ve 2 bin 200  öğrenci kapasiteli olduğunu 
aktaran Başkan Ceylan, “Okulumuzda, ücretsiz eğitim veriliyor. 
Yerden ısıtma özelliği, 6’şar metre yüksekliğiyle Türkiye’de bir 
ilke imza atarak, ferah, eski tarihi medreseleri andıran, Selçuklu 
mimarisine uygun, ulusal standartların üzerinde bir okul binası 
inşa ettik. Türkiye’de ilk çıraklık eğitim okulunu da bu kurumda 
ikinci eğitim olarak başlattık. Ayrıca, 144 dalda, eskiden Halk 
Eğitim Merkezlerinin ve belediyelerin verdiği bütün kursları, 
kendi bünyemizde biz açabiliyoruz” dedi. 

OKULUN BİRÇOK FİRMA İLE İŞ BİRLİĞİ VAR
TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve 

GGOSB’de faaliyet gösteren Schneider, DHL, Aselsan, Havelsan 
gibi kurumlar dahil 24 firma ile iş birliği anlaşması imzaladık-
larını hatırlatan Ceylan, “Katılımcılarımızla geliştirdiğimiz ortak 
projelerden biri Hepsiburada ile iş birliğimiz... Onların eği-

Gebze Güzeller OSB, mesleki eğitime verdiği önemle bölgeyi eğitim kampüsüne 
çevirmek için girişimlerde bulundu. Önce Final Okulları iş birliğiyle Adem Ceylan Final 

Teknik Koleji’ni hayata geçiren GGOSB, eğitim alanında birçok firma ile de iş birliği 
protokolü imzaladı. 

timleri okulumuzda veriliyor 
ve şu ana kadar yaklaşık 700 
mezunumuz oldu. Alman fir-
ması Festo ile anlaşma imza-
ladık. Festo, CNC makineleri 
başta olmak üzere Türkiye’de 
kullanılan bütün makine 
eğitimlerinin tamamını artık 
OSB’mizde  verecek. İlk etap-
ta 2 sınıf açtık. Kadın istihda-
mının artırılmasını destekli-
yoruz. Bu amaçla 100 kadın 
forklift elemanı da yetiştiriyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

GGOSB içinde kurulması planlanan TÜBİTAK Marmara 
Teknokent kampüsü içinde sadece öğrencilerin MARTEK ile 
birlikte projelerde kullanabileceği bir laboratuvar kurmak için 
çalışmalara başladıklarını da hatırlatan Ceylan, “Gebze Güzeller 
OSB’deki ve bölgedeki başarılı sanayici ve iş adamları, koleji-
mize konuk olarak derslere gelip tecrübe ve deneyimlerini 
öğrencilere aktarıyor. Böylelikle girişimci iş adamları hem öğ-
rencilerle tanışıyor hem de öğrencilere ilham kaynağı oluyor. 
Okulumuzda Türkiye’deki mavi yaka görevi ile çalışanları bilgi-
lendirmek, kolaylıklar sunmak, meslek lisesi algısını tamamen 
değiştirmek, sanayiciye nitelikli eleman sunmak amacıyla ‘Mass 
Mavi’ mavi yaka platformunu kurduk” diye konuştu. 

Adem Ceylan
Gebze Güzeller OSB (GGOSB) Başkanı
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HOSAB, 2008’de imar planının onaylanmasından sonra 
doğru yönetim stratejileri ile çağdaş bir organize sanayi 
bölgesi haline geldi. Hızla alt yapı yatırımlarını gerçek-

leştiren bölge, aynı yıl 40 olan faal firma sayısını bugün 135’e 
yükseltti. Bu dönem içerisinde bölge olarak da 111 hektardan 
210 hektara büyüyen HOSAB’ın başarısının arkasında; yönetimle 
bölge sanayicilerinin birlikteliği ve ortak akılın önemli rol oyna-
dığı vurgulanıyor. 

 HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, bölgelerinde öne çıkan 
yatırımlarının başında çevreye duyarlı su yönetimi yatırımlarının 
geldiğini aktararak, “Su temininde sorunlar yaşıyorduk. Bunu 
DSİ Genel Müdürlüğü ile 2011’de protokol imzalayarak çözdük. 
Protokole göre bölgemizdeki proses ve kullanma suyu sıkıntısını 
Hasanağa Barajı’nın yüzde 17,7’sini DSİ’den almaya başladık. 
2014 yılında kurduğumuz alt yapı ile suyu bölgemize getirip, su 
arıtma sisteminde işleyerek sanayiye iki kalite olarak veriyoruz. 
İmzalanan protokol gereğince yılda 750 bin metreküplük bir 
su debisine sahip olunarak bölgedeki firmaların proseslerinde 
ya da üretimlerinde kullanacakları ucuz bir su potansiyeline 
kavuştuk” dedi. 

ATIK SU ARITMA TESİSİ BÜYÜYEREK ÇALIŞIYOR
HOSAB’ın çevreye atık su ve baca emisyonları gibi hiçbir 

anlamda olumsuz etkisi olmadığını da vurgulayan Korun, “Su 
tüketimi çok olan boyahaneler gibi sanayiye izin vermiyoruz. 
2011 yılında kurduğumuz atık su arıtma tesisi kapasitemizi, 

Bursa’nın önemli sanayi alanlarından Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), son 
10 yılda modern ve çevreci alt yapı yatırmları ile sanayiciye önemli fırsatlar sundu ve 

bu dönemde hem OSB olarak hem de fi rma sayısı olarak 2 kat büyüdü. 
2017 yılında 3,5 katına çıkarta-
rak, günlük 3 bin 500 metrekü-
pe taşıdık. Tesis planlamamız 8 
bin metreküp kapasiteye kadar 
büyütülebilir. Ayrıca sıfır atık 
belgesi alan Bursa’daki ilk OSB 
olduk. Şimdi Kayapa OSB’nin 
atık sularını da tesisimizde arıt-
mak için gün sayıyoruz. Yaptı-
ğımız anlaşma çerçevesinde 
Kayapa sanayisinin atık suları-
nı tesisimize getirip arıtacağız. 
Bununla ilgili alt yapı yatırımları 
devam ediyor” diye konuştu.

Korun, yönetim olarak sanayi için rekabetçi, istikrarlı ve gü-
venilir şekilde elektrik, doğalgaz, su, atık su arıtma gibi alt yapı 
hizmetlerini sunmak ve yeşil bir OSB olarak örnek teşkil etmek 
için çalıştıklarını belirterek, “Katılımcı firmalarımıza sağladığımız 
faydayı alt yapı imkanları yanında, kümelenme projeleri, eğitim 
gibi çalışmalarla her geçen gün artırmak, sanayimizin uluslara-
rası alanda rekabet gücüne katkı koymak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Yalnızca sanayiye değil, bölge ve topluma dönük 
fayda yaratacak sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyoruz. 
TEİAŞ iş birliğiyle Hasanağa Trafo Merkezi ve Büyükşehir Beledi-
yesi iş birliğiyle bölgeye kazandırdığımız itfaiye merkezi yatırım-
larımız da sosyal sorumluluk projelerimize örnek” bilgisini verdi.

 

HOSAB, çevreci üretim anlayışını 
benimsedi  

Ömer Faruk Korun
 HOSAB Başkanı
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büyümede 
kabuğuna kabuğuna 
sığamıyor sığamıyor 

Dumlupınar Dumlupınar 
Tasarım Tasarım 
Teknokent, Teknokent, 

Girişimcilerin yoğun 
ilgisiyle kısa zamanda 
doluluk oranı yüzde 90’a 
ulaşan Kütahya 30 Ağustos 
OSB içerisinde yer alan 
Kütahya Dumlupınar 
Tasarım Teknokent, adeta 
kabuğuna sığamayarak 
hızlı şekilde büyüyor. 
Teknokent, 80 ofi sten 
oluşacak yeni binası 
için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın olurunu 
alarak yakın zamanda 
temel atma planları 
yapıyor. 

Kütahya Dumlupınar Tasarım Tekno-
kent, kuruluşunu tamamladıktan 
sonra bir süre geçici yapı olarak 9 

konteyner hizmet vermesinin ardından 
bugünkü modern binasını tamamlayıp 
faaliyeterini adına yakışır bir merkezde 
yürütüyor. Ancak girişimcilerin yoğun 
ilgisi nedeniyle mevcut yapısını da ge-
liştirme planları yapan teknokent, adeta 
kabuğuna sığamayarak hızlı bir şekilde 
büyüyor. Kütahya Dumlupınar Tasarım 
Teknokent  Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan 
Öz, ortaya koydukları başarı hikayesini 
OSB Dünyası okurları için paylaşıyor.

OSB Dünyası’na Kütahya Dumlupınar 
Tasarım Teknokent’i tanıtabilir 
misiniz? 

Kütahya Dumlupınar Tasarım Tekno-
kent, 5 Mayıs 2008’de 2. OSB den arazi 

tahsisi yapılmasının ardından 28 Temmuz 
2009’da kuruluşunu tamamladı. Tekno-
kent Yönetici A.Ş. ise 27 Ocak 2010’da Tür-
kiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7488 sayılı 
nüshasında ana sözleşmesi yayımlanarak 
kuruluşu gerçekleştirildi ve ülkemizin 37. 
teknokenti olarak faaliyetlerine başladı. 
Şu an için 10 ortağı ve 1 milyon 250 bin 
TL sermayesi olan Kütahya Dumlupınar 
Tasarım Teknokent, şehrimizin ekonomik 
ve idari yelpazesiyle ortak çalışarak değer 
yaratıyor. 

DOLULUK YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE
Teknokentinizde kaç girişimci yer 
alıyor ve kaç kişi istihdam ediliyor?

Önce yüzde 30 kapasiteyle çalışan 
teknokentimiz, son dönemde doluluk-
ta yüzde 90’ın üzerine çıktı ve şu anda 
30’dan fazla kayıtlı aktif firmamız ile bu-
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ralarda çalışan 80 civarı AR-GE ve destek 
personelimiz var. Fiziki tüm eksiklerimizi 
giderdik ve firmalarımız sadece projele-
rine odaklandı. Yakın zamanda mevcut 
binanın fiziki imkanları yetmeyeceğin-
den Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza 80 
ofislik yeni bina projemizi çizip gönder-
dik, güzel haberler geldi. Yakında temel 
atmayı ümit ediyoruz. Böylece başarılı 
yönetimimiz ve çalışmalarımızla hızla 
büyüyeceğimizi, dolayısıyla ülkemiz için 
ortaya koyduğumuz katma değeri artıra-
cağımızı düşünüyorum. 

Yeni koronavirüs döneminden sonra 
her şeyin farklı olacağı beklentisi 
var. Pandemi dönemini nasıl 
geçiriyorsunuz? 

Pandemi bizi olumsuz değil aksine 
olumlu etkiledi. Son bir yıldır teknokent 

hızla nefes almaya başladı diyebiliriz. Böyle 
bir dönemde kuluçka merkezimizi de açtık 
ve burada biri ön kuluçkadaki 11 yaşında 
olmak üzere üç girişimcimiz faaliyetlerini 
sürdürüyor. Pandemi döneminde Dumlu-
pınar Üniversitesi Rektörümüz ve Kütahya 
Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanınız Sayın Prof. Dr. Kazım Uy-
sal ve Teknokent Yönetici A.Ş.’nin çok saygı-
değer yönetim kurulu üyeleriyle bir destek 
sinerjisi yakaladık. Sayın valimiz ve belediye 
başkanımız ile tüm şehir arkamızdaydı ve 
çalışmalarımızı aksatmadan sürdürebildik.  

“AR-GE POTANSİYELİNE KATKI 
SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”
Geleceğe yönelik hedeflerinizi 
paylaşabilir misiniz?

Öncelikle ülkemizin AR-GE potansi-
yeline ve teknoloji üretebilme yetene-

Prof. Dr. Ersan Öz
Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent  Genel Müdürü

Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent’i 
rakamsal veriler çerçevesinde 
incelendiğinde birçok alanda yüzde 100’ün 
üzerinde büyüme sağladığı gözleniyor. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE 
Portalındaki yıllık faaliyet raporlarına göre 
teknokentte 2019’da kiraya verilen toplam 
alan 522,35 metrekare iken, 2020’de 
kiralık alan yüzde 150 oranında artarak 
1654,50 metrekareye çıkıyor. Bir başka 
veride ise 2019’da 62 bin 365 lira gelir elde 
eden Teknokent Yönetici A.Ş., geçen yıl bu 
gelirini 267 bin 954 liraya yükseltiyor. 
Diğer yandan yine 2019’da teknokentte 
firmalara sağlanan teşvikler 277 bin 478 
lira iken, geçen yıl 472 bin 397 lirayı 
aşıyor. AR-GE ve kuluçka firmaları 2019’da 
22 iken, bu firmalar bir sonraki yıl 38’e 
ulaşıyor. Bu firmaların elde ettikleri gelirleri 
önceki yıl 3.389.869 liradan 2020’de 6 
milyon 2 bin 31 liraya yükseliyor. Tüm 
bu veriler ortaya konan değerin nasıl 
büyüdüğünü gözler önüne seriyor. 

RAKAMLARIN 
DİLİYLE KÜTAHYA 
DUMLUPINAR 
TASARIM 
TEKNOKENTİ
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devam ediyor. Tüm il genelindeki kamu 
kurum ve kuruluşları, ticaret odaları, sa-
nayiciler, işadamları, iş örgütleri ile ya-
kın, aktif ve sağlam bir ilişki içerisindeyiz.  
Ayrıca şehrimizin gerek önde gelen işa-
damları gerekse inovatif düşünceye haiz 
müteşebbislerimizin ortak paydası haline 
gelmiş durumdayız.  

Çalışmalarınızla ilgili devletten 
beklediğiniz desteği alabiliyor 
musunuz? Bu konuda yapılması 
gerekenler var mı?

Devletimiz; gerek yasal mevzuat ge-
rekse fiilen teknoloji ve AR-GE alanını des-
tekliyor. Geleceğin burada olduğunun 
herkes farkında. 

Teknokentinizde sizi gururlandıran 
projelere imza atıldı mı? Ayrıca 
bunlardan üretime dönüşen projeler 
oldu mu? 

Firmalarımızdan biri Türkiye’nin yerli 
ilk prototip laparoskopi cihazını üretti. 
Diğer bir firmamız ise pankreas kanserini 
önceden tespit edebilen sensör geliştirdi. 
Başka bir firmamız iklime duyarlı web ta-
banlı sulama sistemi geliştirdi. Bunlar biz-
leri gururlandıran projeler. Ayrıca hepimizi 
heyecanlandıran ilginç bir gelişme de ya-
şadık. Ön kuluçka girişimcimiz 11 yaşaın-
daki Doruk Cengiz, kendi ürettiği drone 
ile Elazığ Teknofest’te Türkiye üçüncüsü 
oldu. 32 yarışmacının en küçüğüydü ve ilk 
yarışında bu dereceyi elde etti. Ürettiği 8 
adet fvp drone 1-2 saniyede 240 km hıza 
ulaşıyor, 300 metre yüksekliğe bir anda 
çıkıyor, entegre kameralı, 3D gözlükle 8 
km menzilde yönetilebiliyor. İstediği her 
manevrayı anlık ve 200 km hızın üzerinde 
gerçekleştirebiliyor. Bu projeyle 11 yaşın-
daki girişimcimizden İstanbul Teknofest’te 
çok daha iyi dereceler bekliyoruz. 

Patent konusunda hangi nokta-
dasınız? Bu alanda neler ortaya ko-
yabildiniz?

Firmalarımız hem ulusal hem ulusla-
rararası dört patent aldı. Son olarak Kasım 
2020‘de bir ve Ocak 2021 de bir olmak 
üzere 2 adet kalkınma ajansı projemiz de 
kabul edildi ve bu projeler tamamlandı.

Doruk Cengiz, 11 yaşında drone üreterek Dumlupınar Tasarım Teknokent’in haklı gururu oldu.

ğine katkı sağlamak ve ardından bunun 
sürdürülebilir kalkınma unsurlarından 
birisi olmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 
girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmeyi 
ve desteklemeyi öngörerek, sektör ön-
celiklerimiz çerçevesinde Kütahyamızın, 
bölgemizin ve ülkemizin teknoloji üreti-
minin ve birikiminin yönlendirilmesine 
katkı sağlamak istiyoruz. 

Kütahya Dumlupınar Tasarım Tekno-
kent olarak teknoloji transferi için uygun 
ortam hazırlamayı, dünya pazarlarına yö-
nelik ileri teknoloji ürün ve hizmet üreti-
mini desteklemeyi, sanayi-üniversite işbir-
liğini etkin ve sürekli kılmayı amaçlıyoruz. 
Diğer yandan üniversitedeki araştırma 
altyapısının ve bilgi birikiminin ekonomik 
değere dönüşmesine katkı sağlamayı, 
nitelikli iş gücü ve ülke içinde istihdam 
imkanlarının artırılmasına destek vermeyi, 

komşu teknokentler ile işbirliği projele-
ri gerçekleştirmeyi, şehrimizdeki anne, 
baba ve çocuklar için sosyoteknolojik 
projeler geliştirip hayata geçirmeyi ön-
görüyoruz. 

Son olarak da yurt dışı bağımlılığı-
nı azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi 
kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran 
mekanizmaları, teknokentimizin hem 
dünyada hem de Türkiye’de prestij ve 
güven uyandıran bir marka olmasını sağ-
lamayı hedefliyoruz. 

Üniversite sanayi iş birliği her 
platformda gündeme geliyor. Sizin bu 
konudaki çalışmalarınızı öğrenebilir 
miyiz? Ayrıca diğer kurumlarla 
ilişkilerinizi nasıl? 

Şehrimizde faaliyet gösteren üniver-
siteler ile işbirliklerimiz en üst seviyede 
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