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OSBÜK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Organ ze Sanay Bölgeler Üst Kuruluşu (OSBÜK) Ağustos ayı
Yönet m Kurulu Toplantısı gerçekleşt r ld . OSBÜK Başkanı Mem ş
Kütükcü ve yönet m kurulu üyeler n n katıldığı toplantıda Başkan
Kütükcü, OSBÜK’ün faal yetler n anlattı. Tıklayınız.

Organ ze Sanay Bölgeler Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Mem ş
Kütükcü, OSB’lerdek meslek ve tekn k anadolu l seler n n LGS
sonuçlarına göre öğrenc alan bölümler nde kontenjanların tamamının
dolduğunu vurgulayarak, meslek l seler n terc h eden tüm gençlere
teşekkür ett . Tıklayınız.

OSBÜK BAŞKANI KÜTÜKCÜ, SANAYİ ÜRETİM
RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

OSBÜK Başkanı Mem ş Kütükcü, Haz ran ayı sanay üret m
rakamlarını Bloomberg HT Ana Haber’de değerlend rd . Kütükcü,
N san ayında sanay üret m nde d p noktayı gören Türk ye’n n, poz t f
tarafa geçerek b r telaf sürec yaşadığını fade ett . " Tıklayınız.
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Ekonom st Derg s tarafından her yıl yapılan “Anadolu’nun En Etk n 50 İş
İnsanı” Araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Yaptıkları çalışmalarla
şeh rler ne ve bölgeler ne yön veren, ekonom ler ne katkıda bulunan s mler n
yer aldığı araştırma sonuçlarına göre; OSBÜK Başkanı Mem ş Kütükcü
“Anadolu’nun En Etk n 50 İş İnsanı” arasında seç ld . Tıklayınız.

TÜRKİYE’NİN 342. OSB’Sİ UŞAK’TA KURULDU

Türk ye’n n üreten gücü organ ze sanay bölgeler ne b r yen s daha
eklend . Uşak’ta yen kurulan “Banaz Organ ze Sanay Bölges ”
Türk ye’n n 342. OSB’s oldu. Tıklayınız.

BAŞKAN MEMİŞ KÜTÜKCÜ’DEN KOSGEB’E GÜÇLÜ
İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

OSBÜK Başkanı Mem ş Kütükcü, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevah r Uzkurt
ve Başkan Yardımcılarının katıldığı toplantıda OSBÜK le KOSGEB’ n aynı
bakanlığa bağlı k öneml kurum olduğunu vurgulayarak, “OSBÜK ve KOSGEB
olarak pek çok alanda yen ve güçlü şb rl kler gel şt reb l r z. Destek s zden,
üret m b zden” ded . Tıklayınız.
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