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OSB DÜNYASI ❙ 3

B A Ş YA Z I

Artık her sanayi tesisi, ihracatçı
olma hedefiyle kurulmalı,
yaşatılmalı ve büyütülmelidir

MEMİŞ KÜTÜKCÜ
Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu Başkanı

2

018 yılını zor ve dalgalı bir yıl olarak geride bıraktık.
Döviz kurundaki artıştan dolayı hemen her sektörde
maliyet artışlarıyla karşı karşıya geldik. Özellikle ithal
ettiğimiz ara mallarındaki fiyat artışı, sanayicilerimizin üretim maliyetlerini çok ciddi oranda artırdı. Netice itibarıyla
yılın ikinci yarısında yaşadığımız yüksek kur, yüksek faiz
ve yüksek enflasyon streslerinden toplumun tüm kesimi
olumsuz etkilendi.
Ancak geldiğimiz noktada artık neler yapmamız gerektiğini çok daha net olarak görebiliyoruz. Her şeyden
önce üretimimizin ve ihracatımızın ithalata bağımlılığını
hızla aşağıya çekmeliyiz. Böylece ekonomi üzerindeki kur
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baskısını da azaltmış oluruz. Ardından her sanayi işletmemizi, ihracatçı yapmak gibi güçlü bir hedef koymak
zorundayız. Yani her işletme, her sanayi tesisi, ihracatçı
olma hedefiyle kurulmalı, yaşatılmalı ve büyütülmelidir.
İHRACATTA YÜKSEK
KATMA DEĞER ÖNCELENMELİ
Yeni yılın ilk günlerinde, dünyadaki güçlü ekonomilere şöyle bir baktığımızda öne çıkan birkaç şey var. Yetişmiş
insan kaynağına sahip olmaları, dünyanın beyin gücünü
kullanmaları, rekabetçi sanayi altyapısına sahip olmaları,
güçlü ihracat yapıları gibi alanlarda çok yol aldıklarını

görüyoruz. İşte Türkiye de eğer ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazacaksa; ki geçtiğimiz 15 yıl bu hikayelerle
doludur, o zaman sanayi altyapısını daha da geliştirerek,
işletmelerinin ölçek büyütmelerine teşvik eden, yüksek
katma değerli ihracatı önceleyen yeni bir hikaye başlatmalıdır. Türkiye’de sanayi üretiminin öncüsü olan organize
sanayi bölgelerimiz bu yeni dönemde de mutlaka yine
en başta yer alacaktır.

taşımak, OSB’lerimizi daha nitelikli hale getirmek, yeni
nesil OSB’lerle sanayi üretimimizi güçlendirmek de bizim
sorumluluğumuz. Bu anlamda organize sanayi bölgelerimize, başta üretimin temel girdisi olan enerji olmak üzere
pek çok alanda pozitif ayrımcılık istiyoruz.

OSB’LERE ÖZEL ÇÖZÜMLER ÜRETİLMELİ
Ayrıca OSB’lerimiz yatırım odaklı
olduğu için öylesine dinamik, öylesine hareketli ki, bugün çözüm olarak
gördüğümüz bir adım, yarın başka
Dünyadaki güçlü ekonomileri bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Veya
incelediğimiz zaman yetişmiş alınan bir karar, yapılan bir düzenleme,
bir OSB’miz için avantajken bir başka
insan kaynağı, rekabetçi
OSB’miz için dezavantaj getirebiliyor.
sanayi altyapıları ve güçlü Yani aslında OSB’lerimizin her birisi, diihracat yapıları öne çıkıyor. ğerinden farklı yapısı olan, dolayısıyla
Türkiye de eğer ekonomide ihtiyaçları da farklı olan birer yaşayan
organizma gibi düşünülmeli, daha
yeni bir başarı hikayesi
yazacaksa sanayi altyapısını özel çözümler üretilmelidir.

OSB’LER AYNI ZAMANDA
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME
BÖLGELERİ
İlk OSB’mizin kurulduğu 1961 yılından bu yana organize sanayi bölgelerimizin azmi ve üretme kararlılığı,
gelecekteki başarılarının teminatı niteliğindedir. Öyle ki, bugün organize
sanayi bölgelerimiz sadece fabrikaların olduğu alanlar değil, teknoloji
geliştirme bölgeleri, güneş enerjisi
santralleri, kreşleri, mesleki ve teknik
geliştirerek yüksek katma
TEŞVİK SİSTEMİ REVİZE EDİLMELİ
liseleri, itfaiye teşkilatları, gümrük alandeğerli
ihracatı önceleyen
ları, sosyal tesisleriyle aslında komple
Öte yandan artık ülkemizdeki teşyeni bir hikaye başlatmalı. vik sisteminin revize edilme zamanı
bir yaşam merkezi haline gelmiştir.
Artık vakit, bu yaşam merkezlerinin,
geldi. Türk sanayisi mevcut teşvik sisteyani organize sanayi bölgelerinin nimiyle gelebileceği noktaya geldi. Artık
sektörel teşviklere daha fazla odaklanteliklerini daha da artırarak, Türkiye’yi
sanayide daha rekabetçi hale getirme
malıyız. Cari açık verdiğimiz sektörlere
vaktidir. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak,
odaklanarak, bu sektörleri daha fazla desteklemeliyiz.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere,
Ayrıca kamu, bu konuda çok daha duyarlı olarak, yerli
devletimizin bu anlamda yaptığı tüm çalışmalara bugüne
ürünleri daha fazla tercih etmeli. Son dönemde devletikadar destek verdik, bundan sonra da pozitif katkı vermemiz, cari açığı azaltacak, yerli üretimi destekleyen önemli
düzenlemeleri de hayata geçiriyor. Tüm bu düzenlemeler
ye devam edeceğiz.
için teşekkür ediyoruz. Yerli üretimi destekleme konusunOSB’LER BAŞARIYI GELECEĞE TAŞIYACAK
daki kararlılığımızın devam etmesi kesinlikle çok kritik bir
Şunu her zaman hatırlamalıyız; Eğer bugün Türkiye,
konu. Ben inanıyorum ki, Türkiye dengelenme sürecinin
bu bölgenin tek sanayi ülkesiyse, dünyanın dört bir yabaşladığı bu dönemin ardından çok daha güçlü bir şekilde
yoluna devam edecek, sanayi üretimi daha güçlü olan bir
nıyla çalışan bir sanayi altyapısına kavuşmuşsak bunda
ülke haline gelecektir.
OSB’lerimizin payı çok büyüktür. Bu başarıyı geleceğe
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Karadeniz Bölge İstişare Toplantısı
yoğun ilgiyle tamamlandı
OSBÜK’ün düzenlediği Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, 56 OSB’nin
katılımıyla Samsun’da düzenlendi. Toplantıda, bölge OSB’lerinin sorunları ve çözüm
önerileri değerlendirildi.
Samsun’da
düzenlenen
Karadeniz
Bölgesi İstişare
Toplantısı’nda
OSB’lerin sorunları
ve ülke ekonomisine
katkıları
değerlendirildi.

O

SBÜK tarafından düzenlenen Karadeniz Bölgesi
İstişare Toplantısı bölgedeki 56 OSB’nin yoğun
katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantıda, bölgedeki OSB’lerin sorunları, çözüm önerileri
ve beklentileri tek tek ele alınırken Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerin üzerindeki yükleri
hafifletmeye devam edeceklerini söyledi.
Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Bakan
Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş
Kütükcü, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip
Asan, KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Kılınç, Sanayi
Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, OSBÜK
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

OSBÜK, 15 AYDA TÜM OSB’LERLE BULUŞTU
Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı
Memiş Kütükcü, bölge toplantılarının önemine dikkat
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çekerek, OSBÜK olarak bu toplantıları çok önemsediklerini anlattı. Karadeniz bölge toplantısıyla 15 ayda Türkiye’deki 327 OSB’nin tamamıyla bir araya geldiklerini
vurgulayan Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayi tarihinin en
başarılı üretim politikası olduğunun altını çizdi.
OSB’LER KARADENIZ’DE 75 BINE
YAKIN ISTIHDAM SAĞLIYOR
OSB’lerin Karadeniz Bölgesi için çok önemli olduğunu aktaran Kütükcü, bölgedeki OSB’lerin doluluk
oranı arttıkça bölge ekonomisine daha fazla omuz vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Karadeniz’deki
18 ilin tamamında OSB var. Bölgedeki 56 OSB’mizin 41’i
işletme aşamasında, yani üretimde. İkisi altyapı inşaat,
dördü planlama, yedisi kamulaştırma, ikisi de yer seçimi
aşamasında. İşletme aşamasındaki OSB’lerimizde binin
üzerinde fabrika üretim yapıyor ve bu bölgede OSB’lerimiz 75 bine yakın insana doğrudan istihdam sağlıyor.

Türkiye’de OSB’lerimizdeki toplam istihdamın yüzde
4’ünü Karadeniz Bölgesi’ndeki OSB’lerimiz sağlıyor.
Yine OSB’lerimizin tükettiği toplam elektriğin yüzde
4’ünü, doğalgazın ise yüzde 6’sını bu bölgemizdeki
OSB’ler tüketiyor. Karadeniz Bölgesi’ndeki OSB’lerimizin doluluk oranına baktığımızda ise yüzde 54’te
kaldığını görüyoruz. Bu oran Türkiye ortalamasının
çok altında. Türkiye’de OSB’lerimizin doluluk oranı
ortalama yüzde 74. Ben inanıyorum ki, devletimizin
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteği başta
olmak üzere, Karadeniz insanının girişimci ruhuyla,
yılmak bilmeyen azmiyle bu oranlar önümüzdeki
yıllarda çok daha ileriye taşınacak.”
SÜRE UZATIMI VE EMSAL TALEPLERI
BAKAN VARANK’A ILETILDI
OSBÜK olarak, OSB’lerin gelişmesi için bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara destek
vermeye devam edeceklerini aktaran Kütükcü, Bakan
Varank’tan OSB’lerdeki emsalin 1,5’e çıkarılmasını
talep etti. Kütükcü, ayrıca OSB’lerdeki ruhsat alma
süresinin bir yıldan iki yıla, inşaattan üretime geçme
süresinin ise iki yıldan dört yıla çıkarılmasını istedi.
“SANAYICILERIN ÜZERINDEKI YÜKLERI
AZALTMAYA DEVAM EDECEĞIZ”
Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise “İstişare ile çözülmeyecek hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Yeni dönemin sistemini ve ruhunu yansıtacak şekilde hızlı ve sonuç adımlar
atmak bizim en temel önceliğimiz. Türkiye ekonomisi
sizlerin de desteğiyle emin adımlarla yoluna devam
edecek. Kasım ayı ekonomik güven endeksi, ekonomideki beklentileri olumluya evrildiğini gösterdi. Üç
aydır düşme eğilimde olan endeks, kasım ayında yüzde 9,1 artış kaydetti. Reel kesim güven endeksindeki
artış toparlanmadaki en önemli rolü üstlendi. Bunun
önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Mevcut yatırım kapasitelerinin etkin
bir şekilde kullanımı ve yeni yatırımların artması çok
mühim. Büyüme ve istikrar için yatırım şart. Bu noktada sanayicilerin üzerindeki ekstra yükleri azaltmaya
ve yatırımları teşvik etmeye devam edeceğiz. Sizlerin
de tüm enerjinizi yatırıma ve üretime odaklamanız
gerekiyor” dedi.
KARADENIZ’IN IHRACAT
HACMI YÜZDE 12 ARTTI
Karadeniz Bölgesi’ndeki ihracat hacminde büyük
bir gelişme olduğunun altını çizen Bakan Varank,
“11 ayda 3.5 milyar dolar ihracat hacmi Karadeniz

Mevcut yatırım kapasitelerinin verimli olarak kullanılması ve yeni yatırımların artmasının
önemine değinen Bakan Mustafa Varank, büyüme ve istikrar için yatırımın önemine dikkat çekti.

Toplantıda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, yerli ve milli üretimin önemine
dikkat çekerek,sanayinin gelişmesi için gereken yatırımların yapılmasına vurgu yaptı.

OSB’lerin Karadeniz için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Memiş Kütükcü, Türkiye’de
OSB’lerin toplam istihdamın yüzde 4’ünü Karadeniz bölgesindeki OSB’lerin karşıladığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, ildeki yedi OSB’nin toplam büyüklüğünün
5 milyon 890 bin metrekare olduğunu ifade ederek yeni yatırım alanı talebinde bulundu.
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Karadeniz
Bölgesi İstişare
Toplantısı’nda
bölgesel
kalkınmanın
öncülüğünü
üstlenen OSB’lerin
kent ve ülke
ekonomisindeki
önemine değinildi.

Bölgesi’nde yapıldı. Bu tutar geçtiğimiz yıla göre yüzde
12’lik bir artışa tekabül ediyor. İlk üç sırada ise Trabzon,
Samsun ve Zonguldak yer alıyor. Yüksek katma değerli
üretimde yol alabilmek için iyi işleyen bir AR-GE ve
yenilikçilik ekosistemine sahip olmamız gerekiyor. Bu
bilinçle Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 18
AR-GE merkezini destekledik. Fakat bu sayının çok
küçük olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm Karadeniz Bölgesi’nde 18 AR-GE merkezi demek buradaki
firmalarımızın AR-GE’ye yeterince önem vermediğini
gösteriyor demek. Bizim mutlaka AR-GE’ye bölgede
yatırım yapmamız AR-GE’den gelecek katma değeri
ürünlerimize yansıtmamız lazım” şeklinde konuştu.
Ankara’da açılan ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm
merkezinden de bahseden Varank, sözlerine şu şekilde devam etti: “Üç gün önce ülkemizin ilk yetkinlik ve
dijital dönüşüm merkezini Ankara’da açtık. Firmalarımız
bu merkezde yalın üretim tekniklerini uygulayarak
öğrenebilecekler. Bu merkezin sadece Ankara ile sınırlı
kalmasını istemiyoruz. OSB’lerimiz bünyesinde faaliyet
gösteren firmaları Ankara’daki eğitimlere katılmaya
teşvik edebilirsiniz. Ayrıca Ankara’daki merkez tek olmayacak 2020 yılına kadar Türkiye genelinde bu tip
merkezlerin sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.”
SAMSUN’A YENI YATIRIM ALANI TALEBI
Samsun’un ticaret ve sanayi potansiyeli hakkında
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konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih
Zeki Murzioğlu da, Samsun’daki yedi OSB’nin toplam
büyüklüğünün 5 milyon 890 bin metrekare olduğunu,
aktararak yeni yatırım alanı talebinde bulundu. Murzioğlu, “Samsun’da yeni bir sanayi alanına ihtiyacımız var,
bu bağlamda mevcut alanlara ek 5 milyon metrekarelik
alan gerekiyor. Samsun yerinde sayan bir kent olamaz”
dedi.
Toplantıda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Zihni Şahin ve Samsun Valisi Osman Kaymak
da sanayinin gelişmesi için yerli ve milli üretime ağırlık
verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından istişare toplantısına geçildi.
İstişare toplantısında Karadeniz bölge OSB’lerin tüm
sorunları, çözüm önerileri ve talepleri konuşuldu.

OSBÜK Çevre Komisyonu
Toplantısı yapıldı

OSB’lerin enerji sorunları
bakanlara iletildi

O

SBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu
Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir
toplantı yaptı. OSB’lerin enerjiyle ilgili sorunlarının dile getirildiği
toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Enerji Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü
Ramazan Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı
Caner Koçoğlu, OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, OSBÜK
Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, OSBÜK Genel Sekreter Vekili
Serkan Ata, Enerji Müşaviri Memet Arslan, Adana Hacı Sabancı
Bölge Müdürü Ersin Akpınar da katıldı.

O

SBÜK Teknik Çalışma Komisyonları’ndan ‘Çevre Komisyonu’ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan
Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı ve OSB’lerin Çevresel Sorunları konulu gündemle toplandı.
OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu üyelerinden, İzmir Torbalı
OSB Bölge Müdürü Abdil Çalar ve İstanbul İkitelli OSB Bölge
Müdürü Erdoğan Ergene’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya; OSBÜK Genel Sekreter V. Serkan Ata, BAYOSB
Bölge Müdürü Figen Akdemir, ASO 2. ve 3. OSB Çevre Müdürü
Enis Dilek Esen, ASO 1. OSB Merkez Müdürü Şemsi Yeşildoğan,
İnegöl OSB Arıtma Tesisleri Müdürü Osman Özcan, İkitelli OSB
Çevre Mühendisi Sinan Özkerem, İkitelli OSB Genel Danışmanı
İhsan Özleyen, GALDER Genel Sekreteri Burcu Akman, Konya
OSB Çevre Yönetim Sorumlusu Şükran Erdoğan, Bursa OSB
Kalite Yöneticisi Meral Kesiciler, Akhisar OSB Çevre Mühendisi
Selin Kutlu Petek, Adana OSB Arıtma Tesisi Mühendisi Emre
Ocay katıldı.

OSBÜK Mesleki Teknik Eğitim
Komisyonu Toplantısı yapıldı

O

SBÜK Teknik Çalışma Komisyonları’ndan ‘Mesleki Teknik
Eğitim Komisyonu’ Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim
Vizyonu kapsamında, organize sanayi bölgelerinde
bulunan mesleki teknik eğitim okullarının değerlendirilmesi
gündemiyle toplandı. OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyonu
üyelerinden, Kocaeli Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip
Saatcioğlu ve Mersin Tarsus OSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz’ın
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya; OSBÜK Genel
Sekreter V. Serkan Ata, OSBÜK/YÖK Danışmanı Prof. Dr. Filiz

Ercan, Adana Özel Erkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurucu temsilcisi Yaşar Tunç, İstanbul Özel İkitelli OSB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Başkanı Tahir Fırat Şuekinci, Yönetim
Kurulu Üyesi Yasin Güngör, Afyonkarahisar Özel AOSB Rahmiye
Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurucusu M. Önder
Artuk, Gebze Güzeller OSB Adem Ceylan Teknik Koleji danışman
Selami Çiçek, Konya OSB AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Grup
Yöneticisi Muhammet Erol, Amasya Merzifon OSB Bölge Müdürü
Hasbi Altuntaş katıldı.
OSB DÜNYASI ❙ 9

OSBÜK’TEN HABERLER

OSBÜK ve TİM arasında işbirliği
protokolü imzalandı
OSBÜK ve TİM arasında imzalanan protokolle ihracatın geliştirilmesinden yerli ve milli
üretime, ortak organizasyonlardan bilgi paylaşımına kadar bir dizi eylemin hayata
geçirilmesi planlanıyor.

OSBÜK ve TİM
arasında ihracatı
desteklemek
amacıyla bir
işbirliği protokolü
imzalandı.
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O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)
ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında,
OSB’lerin ülke ekonomisine katkısını ve ihracatını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından imzalanan protokolle OSBÜK ve TİM, ihracatı geliştirmeden ürün yerlileştirmeye, yurt içi ve yurt dışında
ortak organizasyonlar düzenlemeden bilgi paylaşımına
değin pek çok alanda ortak çalışmalar yapacak.
TİM’de düzenlenen imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye ekonomisinin atar damarı olduğunun altını çizerek, “OSB’lerimiz şu anda 80 şehirde ülkemizin üretimini, istihdamını
ve ihracatını sırtlayan önemli bir aktör haline gelmiş
durumda. Biz de OSBÜK olarak bu gücü sürekli olarak

geliştirmeye, camiamızın ülke ekonomisine katkısını
artırmaya çalışıyoruz. İnşallah TİM’le imzaladığımız
protokol de bu sürece önemli katkılar verecek” dedi.
TİM Başkanı İsmail Gülle ise Türkiye’nin planlı sanayi
alanları olan OSB’lerin ülke için son derece önemli
olduğunu vurguladı. Gülle, imzalanan protokolün
memnuniyet verici olduğunu da ifade ederek, hayırlı
olmasını diledi.
PEK ÇOK ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
OSBÜK ve TİM arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre taraflar ihracatı geliştirme, yatırımı güçlendirme alanında işletmelerinin desteklenmesi için işbirliği
geliştirecek. TİM ve OSBÜK’ün projeleri ve muhtemel
işbirliği alanlarında bilgi alışverişi yapılacak. TİM ve OSBÜK ortaklığında yurt içi ve yurt dışında muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla işbirlikleri geliştirilecek.
Sanayi bölgeleri ve ürün yerelleştirme alanındaki projelerin uygulanması durumunda karşılıklı metodolojik
destek sağlanarak, ekonomik hedefler doğrultusunda
çalışmalar yapılacak.
Protokol imza törenine OSBÜK Başkanı Yardımcısı
Bekir Sütcü ve Ali Bahar, yönetim kurulu üyeleri Sabri
Tekli, Adem Ceylan, Ömer Ünsal, Mustafa Yağlı ile denetim kurulu üyeleri Nihat Tunalı ve Ulvi Sakarya katıldı.

OSBÜK’TEN HABERLER

OSB’lere yeni yatırımın önü açıldı
OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinin iş dünyasında memnuniyetle
karşılandığının altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bunun kapsamının
genişletilmesiyle hem bölgesel kalkınmanın artıracağını hem de yeni yatırımların önünün
açılacağını söyledi.

Başkan Memiş
Kütükcü,
OSB’lere yönelik
bedelsiz arsa
düzenlemesinin
bölgesel
kalkınmaya
ciddi katkısının
olacağını söyledi.

R

esmi Gazete’de kapsamı genişletilerek yayınlanan
OSB’lerde tamamen veya kısmen bedelsiz arsa
tahsisi, OSB camiasında memnuniyetle karşılandı. Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin
çatı kuruluşu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, kararın son derece
memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.
“YENİ DÜZENLEME BÖLGELERİMİZİN
KALKINMASINA DESTEK VERECEK”
Türkiye’nin ekonomik olarak önemli bir süreçten
geçtiği bu dönemde alınan bu kararın son derece yerinde olduğunun altını çizen Kütükcü, “OSB’lerde kısmen
veya tamamen bedelsiz arsa tahsisindeki yeni düzenleme, tüm bölgelerimizin kalkınmasına ciddi destek
verecek. Aynı zamanda yatırımcıları da motive edecek,
cesaretlendirecek önemli bir adım” şeklinde konuştu.
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“KAPSAM DAHA DA GENİŞLETİLMELİ”
Türkiye’de şu anda 80 şehirde 327 organize sanayi
bölgesi olduğunu ve bu OSB’lerde 50 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığını söyleyen Kütükcü,
“Bugün geldiğimiz noktada OSB’lerimiz Türkiye’nin
üretim, ihracat ve istihdam kaynağı haline geldi. Şu
anda OSB’lerimizdeki 50 binin üzerindeki fabrikada
bir milyon 700 binin üzerinde insana doğrudan
istihdam sağlanıyor. İş dünyasının motivasyonunu
artıracak bu tür kararların olumlu etkisiyle inşallah
önümüzdeki dönemde bu rakamların daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı’mıza
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mıza OSB camiamız
adına teşekkür ediyorum. Bu düzenleme gerçekten
çok önemli, ancak önümüzdeki dönemde kapsamın
daha da genişletilerek altyapısını bakanlık kredisi
kullanmadan, kendi imkanlarıyla yapan OSB’lerimizin
de aynı imkanlara kavuşturulması son derece olumlu
olacak” dedi.

OSBÜK’TEN HABERLER

OSBÜK, OSB’lerde ruhsat ve yatırım
süresinin uzatılmasını talep etti
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi ziyaret etti. Ziyarette, ekonomideki ve OSB’lerdeki
son gelişmelerin genel bir değerlendirilmesi yapıldı.

OSB’lerin Türk
sanayisinin bel
kemiği olduğunu
kaydeden Başkan
Memiş Kütükcü,
OSB’lerdeki ruhsat
ve yatırım süresinin
uzatılmasına dikkat
çekti.

O

rganize sanayi bölgelerinin ülke sanayisine katkısı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun
(OSBÜK) faaliyetleriyle ilgili Sanayi ve Teknoloji
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’ye bilgi veren OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türk sanayisinin bel
kemiği olduğunu vurguladı. 2017 yılında çıkan Üretim
Reform Paketi ile birlikte OSB’lerin çok önemli kazanımlar
elde ettiğini ve bu motivasyonla Türkiye’nin büyümesine
ciddi katkılar sunduğunu aktaran Kütükcü, “Bugün ülkemiz zor bir ekonomik dönemden geçiyor. OSB’lerimiz ve
OSB sanayicilerimiz de elbette bu süreçten etkileniyor.
Bu etkiyi en aza indirmek, OSB’lerimizi ve OSB yatırımcılarımızı rahatlatmak için, bakanlığımızdan ve devletimizden ekonomik koşullar daha da iyileşinceye kadar
OSB’lerde bir yıl olan ruhsat alma süresinin iki yıla, iki yıl
olan üretime geçme süresinin ise dört yıla uzatılmasını
talep ediyoruz. Bu dönemde böyle bir düzenlemenin
çok anlamlı olacağını ve sanayicilerimize moral vereceğini, motive edeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ GELSİN, ASGARİ
ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN”
OSB alanlarının ve kaynakların daha verimli kullanılması için OSB’lerdeki emsal değerinin artırılması
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gerektiğini de aktaran Kütükcü, Büyükdede’ye kısa çalışma ödeneğinin getirilmesi ve asgari ücret desteğinin
devam etmesi yönündeki taleplerini de iletti.
Kütükcü, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlardan kısa süre içerisinde sıyrılarak, yeni bir
hikaye yazacak potansiyeli olduğunu, Türk özel sektörü
olarak da her zaman bu hikayenin içinde olduklarını
sözlerine ekledi.
“OSBÜK’ÜN TALEPLERİNİ
DEĞERLENDİRECEĞİZ”
Hasan Büyükdede ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek OSB’lerin sanayi üretimi için çok
önemli olduklarının altını çizdi. Her zaman OSB’lerin,
sanayi üretiminin yanında olduklarını ve OSB’lerin sorunlarına yönelik birtakım çalışmaları da yürüttüklerini
belirten Büyükdede, “Bu çalışmalarımızda OSBÜK’le de
istişareler yapacağız. OSBÜK’ün taleplerini değerlendireceğiz. El birliğiyle sorunlarımızı çözecek yeni sistemler
kurmalıyız” ifadelerini kullandı.
Ziyarete OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütçü,
Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Nursaçan, Sabri Tekli,
Mustafa Yağlı, Genel Sekreter Vekili Serkan Ata ve Bölge
Müdürleri Komisyon Başkanı Vahit Türkyılmaz katıldı.

OSBÜK’TEN HABERLER

OSB’ler enerjide maliyetleri düşürecek
yeni bir düzenleme istiyor
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
Ankara’da düzenlenen Enerji Tüketici Zirvesi’nde OSB’lerin enerjiyle ilgili
sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.
Enerji Tüketici
Zirvesi’nde konuşan
Başkan Memiş
Kütükcü, enerji
maliyetlerinin
yüksekliği nedeniyle
OSB’lerin zor
durumda olduğunu
söyledi.

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve enerjiyle ilgili
tüm aktörlerin katıldığı Enerji Tüketici Zirvesi’nde
büyük tüketiciler adına konuşan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü,
OSB’lerin 2017 yılında sanayide kullanılan 138 milyar
kwh elektriğin yüzde 29’unu kullandığını hatırlattı.
Kütükcü, “Son dönemde enerjiyle ilgili çok ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıyayız. Mutlaka OSB’lerdeki
enerji maliyetlerini aşağı çekecek yeni düzenlemeler
yapılmalı” dedi.
“OSB’LER REEL EKONOMİNİN
EN GERÇEK KARŞILIĞI”
Konuşmasında OSB’lerin Türk sanayisi için önemine
değinen Kütükcü, şunları söyledi: “Türkiye’de sanayide
istihdam edilen 5 milyon insandan bir milyon 700 bini
doğrudan OSB’lerde çalışıyor. 80 şehrimizde 50 binin
üzerinde fabrika bu bölgelerimizde üretim yapıyor. Dolayısıyla OSB’ler ülkemizde reel ekonominin en gerçek
karşılığı. Ancak son dönemde enerji üzerinde oluşan
maliyetler OSB sanayicilerimizi zorluyor. Elektrik ve doğalgazda artan maliyetler, sanayicilerimizi de çok ciddi
maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu konuda
mutlaka yeni düzenlemeler yapılarak, OSB’lerin enerji
maliyetleri düşürülmeli. Devletimizle birlikte, sorumluluğu paylaşarak, ortak akılla bu sorunu çözeceğimize
inanıyoruz.”
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“YENİ BİR MOTİVASYON
KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ VAR”
Kütükcü, OSB camiası olarak her zaman sanayi
üretiminden yana olduklarını ve bu konuda devletin
desteğini her zaman gördüklerinin altını da çizerek, 1
Temmuz 2017’de hayata geçen Üretim Reform Paketi’ni hatırlattı. Kütükcü, “Türkiye’nin geleceğinin sanayi
üretiminde olduğunu hepimiz görüyoruz. Devletimiz
de bunun çok iyi farkında ve her zaman sanayimize
destek verdi. Örneğin; 1 Temmuz 2017’de hayata geçirilen Üretim Reform Paketi ile sanayicimizin üzerinden 1 milyar liralık yük kaldırıldı. Verilen bu desteklerin
neticesinde Türkiye kazandı” şeklinde konuştu.
“USUL VE ESASLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”
Kütükcü, Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Doğalgaz
Dağıtım Şirketleri tarafından OSB’lerde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın
gözden geçirilmesini isteyerek, şunları talep etti: “Yayımlanan usul ve esaslarda, ‘dağıtım şirketinin talebi
halinde gerektiğinde, OSB içerisindeki işletme binası
yapılabilecek yer tahsisi bedelsiz olarak yapılır’ ifadesi
düzenlenmeli. Sanayiciye bir bedelle arsa tahsis eden
OSB yönetimi, doğalgaz dağıtım şirketlerinden de
tahsis edilen arsa bedelini tahsil etmeli. OSB’lerde
doğalgaz şebekesi yapılması sonucunda bozulan
her türlü yüzey kaplamaların eski haline getirilmesi
dağıtım şirketinin sorumluluğunda olmalı.”

OSBÜK’TEN HABERLER

İmar barışı ile OSB’lerdeki ihtilaflar
ortadan kalkacak
Türkiye’nin gündeminde olan imar barışı uygulamaları OSB’lerin de ilgi alanında.
OSBÜK, OSB’leri yakından ilgilendiren konuyla ilgili olarak bilgilendirme
toplantısı düzenledi.

K

amuoyunda bir süredir konuşulan ve yeni düzenlemelerin yapıldığı imar barışı, Türkiye’nin üretim
üsleri OSB’ler tarafından da yakından takip ediliyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK),
OSB’leri çok yakından ilgilendiren imar barışıyla ilgili
TOBB konferans salonunda bir bilgilendirme toplantısı
düzenledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileriyle Türkiye’nin dört bir
yanından OSB başkanları, bölge müdürleri ve imar
yetkililerinin katıldığı toplantıda, imar barışının getirdiği
yenilikler değerlendirildi.
“YAPILARIN KAYIT ALTINA ALINMASI OSB’LERE
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK”
Programda konuşan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Attaroğlu, imar barışının OSB’ler için çok önemli
olduğunu belirterek, imar mevzuatına ve ruhsata aykırı
yapılara verilecek olan yapı kayıt belgesiyle çerçevesi
çizilen imar barışının ihtilaflı durumları ortadan kaldıracağına vurgu yaptı. Yapı kayıt belgesi için ödenecek
tutarın konutlarda yüzde 3, ticarethanelerde ise yüzde
5 olarak belirlendiğini vurgulayan Attaroğlu, OSBÜK
olarak imar barışıyla ilgili, sürecin başından bu yana
çalıştıklarını, tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini
aktardı. Attaroğlu, “Aykırı yapıların kayıt altına alınması
OSB’lere önemli katkılar sağlayacak” diye konuştu.
OSB’LER İMAR BARIŞINDAN
YARARLANMAYA DAVET EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dö-
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nüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ise imar
barışı konusunda OSBÜK ile yoğun görüşmeler yaptıklarını, bu bilgi alışverişinin memnuniyet verici olduğunu
söyledi. İmar barışıyla ilgili bilgi veren Gürgen, imar
barışını aykırı ve ruhsatsız yapıların kayıt altına alınarak
belgelendirilmesi olarak açıkladı. OSB’leri mutlaka bu
barıştan yararlanmaya davet eden Gürgen, bu uygulamanın tüm taraflar için fırsat olduğunu kaydetti.
Açılış konuşmalarının ardından bilgilendirme paneline geçildi ve OSB temsilcilerinin soruları yanıtlandı.
OSBÜK İmar Komisyonu Başkanı Erdem Düzel’in koordinatörlüğünü yaptığı panelde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür
Yardımcısı Suna Kotan, Harita Mühendisi Murat Gülten ve
Uzman Yardımcısı Mesut Tuncer’in yer aldığı ilk oturumda, imar barışının kazanımları üzerinde duruldu. İkinci
oturumda ise örnek çizim ve hesaplamalarla OSB’lere
detaylı teknik bilgi verildi. Panele OSBÜK Yönetim Kurulu
Üyesi Seyit Ardıç, OSBÜK Genel Sekreter Vekili Serkan Ata,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Türkiye’nin
gündeminde
olan ‘imar barışı’
kapsamında OSB’leri
bilgilendirmek
amacıyla basın
toplantısı düzenleyen
OSBÜK, katılımcıları
bilgilendirdi.

OSBÜK doğalgaz
komisyonu toplandı
OSBÜK teknik çalışma komisyonlarından
doğalgaz komisyonu, ‘Doğalgaz
Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize
Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti
Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ı
görüşmek üzere toplandı.

O

rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) teknik
çalışma komisyonlarından doğalgaz komisyonu, EPDK
tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayınlanan
‘Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar’ı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, komisyon üyeleri
tarafından değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürlüğü’nden Makine Mühendisi Birol Kocabaş, OSBÜK
Genel Sekreter Vekili Serkan Ata, OSBÜK Enerji Müşaviri Memet
Arslan, ASO 2. ve 3. OSB Bölge Müdürü Ayhan Özer, ASO 2. ve 3.

OSB Elektrik İşletme Müdürü Necdet Oruç, Denizli OSB Bölge
Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB Danışman Cem Çokrak, Kayseri
OSB Doğalgaz İşletme Müdürü Ahmet Nakip, Bursa OSB Teknik
Hizmetler Müdürü Onur Onurlu, Bursa Demirtaş OSB Doğalgaz
Grup Şefi Murat İspa, İzmir Kemalpaşa OSB Doğalgaz Şube Müdürü Asena Özbekoğlu, Manisa OSB Doğal Birim Yöneticisi Akın
Gülsuyu, Eskişehir OSB Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Saral,
ASO 1. OSB Doğalgaz İşletme Müdürü Ali Tercan, Başkent OSB
Doğalgaz İşleri Yöneticisi Uğur Türe, Yalova Kompozit ve Kimya
OSB Bölge Müdürü Özkan Anafarta, Adana Hacı Sabancı OSB
Doğal İşleri Şefi İrfan Özaydın, Yalova Kompozit ve Kimya OSB
Danışman Ali Yılmaz, Konya OSB Doğalgaz Birim Yöneticisi Recep Özkaya, Konya OSB Doğalgaz Kısım Şefi Adem Konak katıldı.

OSB’lerde doğalgaz dağıtımı paneli düzenlendi

O

SBÜK ve EPDK işbirliğiyle ‘Doğalgaz Dağıtım Şirketleri Tarafından OSB’lerde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar’ konulu panel düzenlendi. OSBÜK
Genel Sekreter Vekili Serkan Ata’nın konuşmasıyla başlayan panelde, OSB’lerde doğalgaz ve doğalgaz dağıtımıyla ilgili tüm soru
ve sorunlar masaya yatırıldı.
OSB temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde konuşan
EPDK Doğal Gaz Dağıtım Grup Başkanı Hüseyin Daşdemir, OSB’lerin panele gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Daşdemir, konuşmasının ardından OSB yöneticilerinin sorularını
cevapladı. ASO 2’nci ve 3’üncü OSB Bölge Müdürü OSBÜK Doğal
Gaz Komisyonu Koordinatörü Ayhan Özer’in koordinatörlüğünü
yaptığı panele, panelist olarak EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi
Başkanı Hüseyin Daşdemir, EPDK Doğal Gaz Dağıtım Grup Başkanı Burak Tüfekçioğlu, EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Enerji
Uzmanı Melih Turhan, EPDK Doğal Gaz Piyasası Dairesi Yönetim
Hizmetleri Uzmanı Nalan Pervan, EPDK Tarifeler Dairesi Enerji
Uzmanı Ahmet Doğan katıldı.
OSB DÜNYASI ❙ 19
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Türkiye’nin geleceği
için üreten ve istihdam
yaratan

OSB’ler
kalkınmanın
öncüsü

Planlı sanayileşmeyle çevreye duyarlı
yapılanmalara zemin hazırlayan organize
sanayi bölgelerinde AR-GE, inovasyon,
üniversite ve endüstri işbirliği öne çıkıyor.
Değişen global ekonomik şartlara uyum
sağlayabilen OSB’ler, dünyanın bilgi
toplumuna doğru hızla ilerlediği çağımızda
Endüstri 4.0 çalışmalarını da hayata geçirmeye
hazırlanıyor. OSB’lerdeki işletmeler, bir yandan
dış satışta atağa kalkarken, diğer yandan da
bölgesel kalkınma ve işsizliğin giderilmesinde
önemli rol üstlenerek toplumsal değişimin
öncü bileşenleri olan sanayi kuruluşları için
değer yaratıyor.
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Organize
sanayi bölgeleri
kuruldukları günden
itibaren çarpık
sanayileşmeyi
önleme, kırsal ve
kentsel ekonomilerin
canlılık kazanmasını
sağlama
konularında önemli
katkılar sağlıyor.
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O

SB’ler çevreyi olumsuz etkileyen sanayi kuruluşlarının, çevre kirliliği ve sanayi atıklarının
denetiminin bilinçli yapıldığı, altyapı olanakları
hazırlanmış bölgelere taşınmasıyla yaşam kalitesinin
üst düzeyde tutulduğu bir sanayileşme modeli olarak
değerlendirilebilir. Bu sebeple organize sanayi bölgeleri bölgesel kalkınmada, yatırımların teşvik edilmesinde
ve sanayinin ülke geneline yaygınlaştırılmasında etkin
bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca OSB’ler ülke
ekonomisinin kalkınmasında ve sanayinin gelişmesinde stratejik bir rol üsleniyor. Zira uzmanların altını
çizdiği en önemli konulardan biri OSB’lerin stratejik
önemi. Çünkü OSB’ler piyasaların daraldığı, ihracat
kanallarının azaldığı bir ortamda işletmelerin rekabet
edebilir düzeyde üretim yapması için gereken temel
şartlara haiz üretim alanları... OSB’lere sağlanan elektrik,
doğalgaz, su, iletişim gibi temel alanlardaki kaliteli ve
rekabetçi uygulamalar, bu tesislerin sahip oldukları
lojistik avantajlar olarak işletmelerin rekabette bir
adım öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Öte yandan
OSB’lerin çevresinde toplanan yeterli sayıda nitelikli
mavi ve beyaz yakalı insan kaynağıyla, üretim yapan
işletmelerin bu zorlu rekabet ortamında bir adım önde
olması mümkün. OSB’lerde kurumsal yapılanmalarını
tamamlayan, AR-GE ve inovasyon bilincine erişmiş
işletmeler ülke ekonomisinde hiç şüphesiz lokomotif

güç konumunda. Bu nedenle OSB’ler değişen global
ekonomik şartlara uyum sağlayabilen, üretim ve istihdamı artırabilecek bir yapı olarak ekonomik kalkınmada
önemli rol oynuyor.
İTHALATA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK
Türkiye, üretimde ithalata bağımlılığını düşürmek
amacıyla son yıllarda geliştirdiği üretim stratejilerinde sanayiye yönelik önemli politikalar belirledi. Bu
politikaların en önemli amacı her alanda yerli üretimi
korumak ve geliştirmek. Uzmanlar döviz kurundaki
artıştan kaynaklı ekonomik sorunların temelinde, Türkiye’nin yüksek ithalat bağımlılığı yattığının altını çiziyor
ve çözümün üretimde de millileşmekten geçtiğini
önemli vurguluyor. Dolayısıyla bu noktada ithalata
bağımlılığın hızla azalmasının ve üretimdeki yerlileşme
uygulamalarını ülke geneline yaymanın yolu OSB’lerin
daha fazla yaygınlaştırılması, niteliklerinin arttırılması
AR-GE, inovasyon ve eğitime ağırlık vermesinden geçiyor. Tam bu noktada Yeni Ekonomi Programı’nda dış
ticaret açığının düşürülmesi için yerliliğin hedef olarak
gösterilmesiyle OSB’lerin temel işlevini bir kez daha
gözler önüne seriyor.
Bu noktada Türkiye tam anlamıyla AR-GE, tasarım ve
kaynak verimliliğine eskisinden daha fazla odaklanmalı.
Özellikle savunma sanayinde izlediği stratejiyle yüzde

80 olan dışa bağımlılık oranını, yüzde 65 yerlilik oranına çevirmeyi başaran Türkiye’nin bu konuda önünün
açık olduğunu belirten uzmanlar, stratejik önemdeki
öncelikli sektörlere odaklanmak gerektiğini ve bunun
da OSB yatırımlarının ülke geneline yaygınlaştırılarak
başarılabileceğini söylüyor.
SANAYİNİN DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLIYOR
OSB’lerin önemli gündem maddelerinin başında
Endüstri 4.0’a geliyor. Sanayi dönüşümün evrensel
boyuttaki yansımaları doğal olarak ülkemizde OSB’lerde öne çıkıyor. OSB’lerin küresel rekabetin bir parçası
olmak için artık katma değerli üretime ağırlık vermek
zorunda olduğu günümüzde teknolojiyi ithal edenin
değil üretip, satan ve bunu üretim tekniklerine uygulayan bölgelerin ayakta kalabileceği baz alındığı zaman
adeta üretim üsleri olan OSB’ler önemli bir model
olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle bünyelerindeki
firmaların katma değerli üretime yönelmesini isteyen
OSB’ler, üniversite-sanayi işbirliğini geliştiriyor, teknokentler ve teknoloji geliştirme bölgelerini yaygınlaştırarak sanayicinin kullanımına sunuyor.
Çünkü Endüstri 4.0 ile makine ve yapay zeka kavramı ortaya çıktı. Ayrıca dördüncü sanayi devrimiyle
nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut, 3D baskı,
zenginleştirilmiş gerçeklikle büyük veri ve analizi süreç-

leri daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla sanayi 4.0’da
sahada oyuncu olabilmek büyük önem taşıyor. Haliyle
doğru kararlar almak ve bu kararları etkin ve hızlı bir
şekilde uygulamak kaçınılmaz. Türkiye’nin üretimde
rekabetçi olma avantajını ele geçirmek için Endüstri 4.0
dönüşümünün öncü ülkeleri arasında olması gerekiyor.
Daha yenilikçi, daha esnek, daha verimli ve daha hatasız bir üretimi sağlayan bu yeni sistem global rekabeti
daha fazla tetikleyecek. Ancak, OSB’ler bu anlamda
önemli bir boşluğu doldurmaya aday yapılanmalar.
Yeni nesil OSB’lerde teknoloji geliştirme ve mükemmeliyet merkezlerinin bulunması, üniversite-sanayi
işbirliğinin daha da güçlendirilmesi önemli bir avantaj.
Teknoloji, AR-GE ve inovasyonu odağına alan bu yaklaşım, sanayinin yarınları için OSB’lerin elini güçlendiriyor.

Türkiye’de
toplam 327 OSB
bulunuyor.
1 milyon 800 bin
çalışana sahip
OSB’lerde 50 bin
sanayi kuruluşu
faaliyet gösteriyor

OSB’LERDEKİ İHRACAT YÜKSEK
İş ağlarının sağladığı imkânlarla kümelenme
nitelikleri kazanan işletmelerin uluslararası başarısı
artma eğiliminde. Yapılan deneysel çalışmalar sanayi bölgesindeki ihracatın yüksek oranına dikkat
çekiyor. OSB’lerdeki gelişmiş ihracat hizmetlerinin
varlığı, işletmelerin ihracatının miktarını ve kârlılığını üst noktalara taşıdı. Türkiye’de ihracatçı işletmelerin çoğunluğu OSB içerisinde yer alıyor.
BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ GENİŞLETİLDİ
Bu konuda farkındalık yaratan ve OSB yatırımlarının önünü açmak amacıyla hareket eden Sanayi
OSB DÜNYASI ❙ 23
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ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB’lerde bedelsiz arsa
tahsisinin genişletilmesine ilişkin kararı yayınlandı.
Bu doğrultuda dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde
bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek.
Açıklanan Destek ve Önlem Paketi’nde beşinci ve
altıncı kademede bulunan ilçelerde mevcut ‘bedelsiz arsa’ uygulamasına devam edilecek. İkinci
ve üçüncü kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB’lerde
uygulanan indirim oranları da artırıldı. Daha önce
yüzde 40 indirim oranına sahip ikinci kademe ilçeler
yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip üçüncü
kademe ilçelerde ise yüzde 80’e çıkarıldı.

OSB’lerdeki
gelişmiş ihracat
hizmetlerinin
varlığı,
işletmelerin dış
satış miktarını
ve kârlılığını üst
noktalara taşırken
Türkiye’nin 2023
yılı 500 milyar
dolar ihracat
hedefinnde önemli
bir boşluğu
dolduruyor.
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252 KARMA OSB
İşsizlik, çarpık kentleşme ve çevre sorunlarına
çözüm bulunmasında büyük rol oynayan OSB’lerin
sayısı 327’e ulaşırken, 235’i faal OSB’de katma değer
üretiliyor. Büyük çoğunluğu Marmara Bölgesi’nde yer
alıyor. Bu sistem içinde toplam 1 milyon 803 bin kişiye
istihdam sağlanıyor. Sanayinin planlı büyümesinde
kilit rol oynayan organize sanayi bölgeleri bünyelerindeki onbinlerce firmaya düşük maliyetli üretim ve
rekabet üstünlüğü sağlıyor. OSB’ler işsizliğin azaltılmasında, yatırımların hızlanmasında, üretimin çevreye zarar vermeden gerçekleşmesinde büyük öneme
sahip. Sayıları 327’yi bulan OSB’lerin 49’u ihtisas, 252’i
karma nitelik taşıyor. Bulundukları bölgelerde her biri

TÜRKİYE’DE OSB’ LERİN KURULUŞ AMAÇLARI
Â Sanayinin disipline edilmesi
Â Şehrin planlı gelişmesi
ÂBirbirini tamamlayan sanayicilerin bir arada üretim yapmaları
Â Üretimde verimliliğin ve kâr artışının sağlanması
Â Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması
ÂTarım alanlarının sanayide kullanılmasına zemin hazırlanması
Â Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması
Â Müşterek arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesi
Â Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organları tarafından yönetimi
birer ‘istihdam kalesi’ olan OSB’lerin 16’sı tarıma dayalı
ihtisas, ikisi özel, sekizi ıslah özelliği taşıyor.
Üretimde olmayan OSB’lerin 42’si inşaat, 21’i kamulaştırma, 23’ü planlama ve altısı da yer seçimi
aşamasında. Söz konusu 327 OSB’nin toplam yüzölçümü 1 milyar metrekare. Bu miktar ülkemizin toplam
nüfusuna göre değerlendirildiğinde kişi başına 12,67
metrekare nitelikli sanayi arsası üretilmiş durumda.
OSB arsalarını il nüfusuna göre değerlendirdiğimizde kişi başına en yüksek OSB arsası düşen il 122,77
metrekareyle Kilis birinci sırada. Ülkemizde nüfusuna
göre kişi başına en yüksek OSB arsası düşen ilk 10 il
de sırasıyla; Kilis, Bilecik, Tekirdağ, Yalova, Çankırı, Afyonkarahisar, Karaman, Eskişehir, Kırklareli ve Kütahya.
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BAŞKAN USLU: DENİZLİ OSB’DEKİ
FİRMALAR 125 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

D

enizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (Denizli OSB) diğer organize
sanayi bölgelerinden farklı bir uygulama yapıldığına dikkat çeken
OSB Başkanı Mehmet Abdülkadir Uslu, bu farkın altyapı çalışmalarında yer aldığını kaydetti. Başkan Uslu, altyapı çalışmaları devam
ederken arsaları teslim edilen sanayicilere elektrik ve su hizmetleri de verildiğini
ve parsellerde sanayi tesisi inşaatlarının tamamlanmasında zaman kazanılarak
üretime geçildiğini söyledi.
Toplam 184 adet muhtelif büyüklükte sanayi parseli bulunan OSB’de bu
büyüklüklerin 5 bin metrekareyle 110 bin metrekare arasında değiştiğini vurgulayan Uslu, bölgenin toplam alanının 4 milyon 800 bin metrekare olduğunu
hatırlattı. Bunun 3 milyon 19 bin metrekaresinin sanayi parsel alanı ve 28 bin
836 metrekaresinin de merkezi atık su arıtma tesisi alanından oluştuğunu ifade
eden Uslu, geri kalan 1 milyon 752 bin 164 metrekarenin ise yeşil alan, yol, park
ve sosyal tesislere ayrıldığını vurguladı.

Mehmet Abdülkadir Uslu
Denizli OSB Başkanı

NANOTEKNOLOJİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİLİYOR
Denizli OSB olarak tüm altyapı ihtiyaçlarını tamamlamış, üstün niteliklerde,
düşük maliyetlerle imalat yapabilen, rekabet gücü gelişmiş, üniversite sanayi
işbirliğinden kurumsal olarak yararlanabilme bilgi ve becerisine erişmiş, üretim
teknolojilerinde dünyayı izleyebilen daha rekabetçi bir sanayi bölgesi olma
hedefi taşıdıklarını dile getiren Uslu, Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduklarının altını çizerek şöyle devam etti: “OSB’mizin Ankara Asfaltı
üzerinde olmasından dolayı yoğun olan trafik akışını rahatlatmak ve girişleri
daha güvenli hale getirebilmek amacıyla köprülü kavşak projesinin 2019 yılında
tamamlanmasını planlıyoruz. Pamukkale Üniversitesi ile yapılan görüşmeler
neticesinde bölgemize teknokent II. fazının kurulması çalışmaları devam ediyor.
Yine 2016 yılında yürürlüğe giren AR-GE reform paketi çerçevesinde hazırlanan
tasarım merkezi projesi bölgemizde hayata geçirildi.
OSB müdürlüğü olarak kurduğumuz kamu üniversite sanayi işbirliğiyle
yaptığımız çalışmalar kapsamında 22 tasarım merkezinden yedi tanesi bölgemizde kuruldu. Ayrıca İŞKUR OSB ofisi hizmet noktasını hayata geçirdik. Burada
iş ve işçi arayanların bir platformda buluşmasını sağlıyoruz. Firmalarımızın
ihracat ve ithalat işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ettiğimiz
‘gümrük antrepo’ projesini 2018 yılı Ekim ayında faaliyete geçirdik. Yani Denizli
OSB düzenli sanayi alanlarının oluşturulması, eğitim, ticaret merkezi, sosyal ve
spor tesislerinin bir arada olduğu ayrıca tekstil kümelenmesi nedeniyle nanoteknoloji tekstil ürünleri üretildiği bir alan olarak öne çıkıyor.”
“SOSYAL YAPININ GELİŞMESİNE DE KATKI SAĞLIYOR”
Organize sanayi bölgelerinin düzenli çevre ve güçlü sanayileşme politikalarının hayata geçirilmesi açısından önem arz eden yerler olduğu bilgisini
veren Uslu, “Organize sanayi bölgeleri firmalar arasında kolektif motivasyonun
ve karşılıklı güvenin tesis edildiği yerler. OSB’ler üretimde kalitenin artmasına
yardımcı olduğu gibi kullanılan malzemelerde etkinliğin artırılmasını sağlıyor.
İşletmelerin belirli bölgelerde toplanmasının üretim artışı ya da sinerjinin
oluşturulmasına katkısının yolduğunu unutmamak gerekir. OSB’ler kuruldukları
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bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkı sunmaz, aynı zamanda sosyal
yapının da gelişmesine etki eder. OSB’lerde istihdam artırılıyor ve tamamlayıcı mesleki
eğitimler daha düzenli veriliyor” ifadesini kullandı.
“VERİMLİLİK ARTIYOR”
OSB’lerin bölge ekonomileri üzerindeki etkilerine de değinen Başkan Uslu, şöyle
devam etti: “OSB’ler ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin ekonomik yapılarının gelişmesinde önemli görevler üstleniyor. Bunların başında sanayileşmenin yol açtığı olumsuz
etkilerin üstesinden gelinmesi ve çevreye duyarlı, düzenli kentleşmenin sağlanması
geliyor. İkinci olarak üretim faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi ve sürekli
kalkınmanın sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve diğer kamu
hizmetlerinin girişimcilere ulaştırılması önemli bir ayarıntı. Diğer taraftan imar ve altyapı bağlantıları tamamlanan arsalara erişim, izin ve ruhsatların verilmesi de OSB’lerin
artıları arasında. OSB’lerin üçüncü görevi ise benzer faaliyetlerde bulunan firmaların
aynı yerleşke içinde bulunması sonucu birbirleri üzerinde olumlu etki yaratmalarına
zemin hazırlaması. Kümelenme yaklaşımıyla açıklanacak bu etki sonucu firmalar aynı
veya farklı sektördeki işletmeler arasında etkileşimi getiriyor. Böylece şirketler maliyetlerini düşürüyor ve sinerji yaratarak bir arada bulunmanın verdiği avantajı verimliliğe
dönüştürüyor.”

OSB’lerin bulundukları
bölgelerin ekonomisini
güçlendirmenin yanı sıra çevre
ve sosyal yaşama da olumlu
etkileri olduğunu söyleyen
Denizli OSB Başkanı Mehmet
Abdülkadir Uslu, yaratılan
sinerjiyle de etkileşimin
arttığını söyledi. Başkan Uslu,
“OSB’lerde oluşan kümelenme
yaklaşımıyla da ayrıca şirketler
maliyetlerini düşürüyor ve
artan sinerjiyle işlerinde
verimliliği artırıyorlar” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE SANAYİLEŞMENİN MERKEZİNDE YER ALIYOR
Sürdürülebilir kalkınmanın belirli aralıklarla yapılıp sonra ara verilen bir süreç olmadığına değinen Uslu, gelişen sürecin gerisinde kalmamak için sürekli yapılması gereken
pozitif yönlü ilerlemeler olduğunu ifade etti. Özellikle ekonomik yapıda kalkınmada
sürekliliğin sağlanması adına OSB’lere çok ciddi görevler düştüğü bilgisini veren Uslu,
“OSB ile ilgili sürece bakıldığında gelişen ekonomilerde kalkınmanın başlamasında ve
sürekliliğinin sağlanmasında OSB’lerin rolü çok fazla.
OSB’ler çevreye zarar vermeden sürdürülebilir kalkınma ve sanayileşme noktasında önemli görevler üstleniyor. Üretimde yeni teknolojilerin kullanımı hem çevrenin
korunması hem de verimlilik açısından bir ekonomide olması gerekenler. Bunların
yerine getirilebilmesi için çeşitli maliyetlere katlanılmasını zorunlu kılıyor. OSB’lerde
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Denizli OSB’deki firmalar ağırlıklı olarak Amerika, Avrupa
Birliği, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, Suudi
Arabistan, İran ve diğer Arap ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık
125 ülkeye ihracat yapıyor. Hedefte ise Afrika ülkeleri var.

Organize sanayi bölgelerinin sağladığı faydalar
Â Firmalar ortak çevre politikaları

Â Uygulamaya dönük eylemleri güçlendiriyor

Â Çevre kirliliğini azaltıyor

oluşturabiliyor
Â İletişim materyallerinin ve planlarını
gerçekleştirebiliyor
Â Firmaların düzenli olarak bir araya
gelmelerini sağlıyor

Â Farklı alanlarda üretim yapan şirketler
aralarında proje geliştirebiliyor
Â İşbirliği içerisinde ortak kararlar alınıyor
Â Malzeme ve enerji verimliliği sağlıyor

Â Ölçek ekonomilerini oluşturuyor
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Â Firmaların rekabet güçlerini artırıyor
ÂDoğal kaynaklar daha verimli kullanılıyor
Â Kurulduğu şehri ve bölgeyi kalkındırıyor

işletmelerin tek başına katlanamayacakları arıtma maliyetleri, altyapı hizmetleri ortak
bir şekilde giderilebiliyor. Sürdürülebilir kalkınmada devamlılığın sağlanabilmesi için
sanayi bölgelerinin çevresel etikleri hem planlama hem de işletme aşamasında ortaya
çıkan sorunların da sürekli kontrol altında tutulması gerekir. Süreklilik arz etmeyen
yapıda etkin bir biçimde yönetilmeyen sanayi bölgelerinde çevresel kazaların önüne
geçilmesi mümkün değil. Planlı kalkınmanın bir gereği olan OSB’ler, sanayileşmenin
çevreye vereceği zararı en aza indirebilmek açısından önemli... İşletmelerin sürece
devamlı katkılarının sağlanması ve iç dinamiklerin daha etkin bir şekilde harekete
geçirilmesinde ve ulusal değerlerin oluşturulmasında OSB’ler oldukça uygun ortamlar.
OSB’leri teşvik etmek amacıyla oluşturulan düzenlemelerden yerli firmalar yararlandığı
gibi yabancı menşeli firmalar da faydalanması mümkün. Yabancı firmaların OSB’lere
gelmeleriyle birlikte teknolojik yatırımlarını da beraber getiriyor. Teknolojik yatırımların
gelmesiyle maliyetler düşüyor ve kârlılık artıyor” dedi.
Sanayicinin en büyük sorunu olan ara eleman sıkıntısını gidermek amacıyla OSB sınırları içerisinde yer alan 75. Yıl Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi özelleştirilerek
Özel Denizli OSB Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim verdiğini
anlatan Başkan Uslu, “Ayrıca, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi Mart 2018 tarihinde, ilk
yardım eğitim merkezimiz ise Ekim 2018’de açıldı. DOSTEM, sanayicilerimizin nitelikli
ara eleman problemini gidermek amacıyla dört-altı aylık dönemlerde her branşta
eleman yetiştiriyor” dedi.

Denizli OSB’de bölgenin mevcut
altyapısının son teknolojiler ve en
modern malzemeler kullanılarak
revize edildiği bilgisini veren Başkan
Uslu, “Bölgenin tamamına 2005
yılından itibaren doğalgaz ulaştı.
Fiber optik kablolarla fabrikalarla
SCADA merkezi bağlantısı yapıldı,
uzaktan ölçümleme sistemi
kuruldu” dedi.

ENDÜSTRİ 4.0 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Endüstri 4.0 alanında Türk sanayisinin dünya pazarlarında rekabette öne geçmesi
için üretimin daha hızlı, kaliteli, esnek ve verimli olması gerektiğini belirten Uslu, ‘akıllı
dijital fabrikalar’ olarak özetleyebileceğimiz bu yeni yapının fiziksel üretimle dijital
çözümleri birleştirmeyi hedeflediğini anlattı. Bu kavramı üretimlerine adapte edecek
firmaların tasarımdan üretime daha hızlı, daha esnek, daha kaliteli ve daha verimli
imalatla müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacaklarını ve değişen pazar şartlarında
rekabet avantajı yakalayacaklarını ifade eden Uslu, OSB’lerin bu konudaki boşluğu
doldurabileceğini söyleyerek, şöyle devam etti: “Endüstri 4.0’ın yerleşik hale gelmesi
ve beklentileri karşılayan bir sisteme dönüşmesi için uzmanlar 10-15 yıl gibi bir zaman
öngörüyor. Türkiye’nin bu pazardaki gücünü artırarak sürdürmesi, HYPERLINK “http://
www.endustri40.com/endustri-4-0-ile-katmanli-uretim/”Endüstri 4.0’ın gerekliliği olan
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi ve tasarımdan üretime tüm aşamalara dâhil
etmesine bağlı. Endüstri 4.0 teknolojileri konusunda eğitimler ve farklı uygulamalar
geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni nesil OSB’lerde teknoloji geliştirme
ve mükemmeliyet merkezleri bulunması, üniversite-sanayi işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiriyor.”
“OSB’LER BÖLGESEL EŞİTSİZLİĞİ GİDERİYOR”
Ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasında OSB’lerin üstlendiği role dikkat çeken Uslu,
bunun için planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. OSB’lerin daha
düzenli bir ekonomik yapının oluşturulması açısından oldukça uygun alanlar olduğuna
değinen Uslu, “Ekonomik kalkınmada sürekliliğin sağlanması için OSB’lere çok ciddi
görevler düşüyor. OSB ile ilgili sürece bakıldığında gelişen ekonomilerde kalkınmanın
başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında OSB’lerin rolü çok fazla. 1960’lı yılların
başından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan OSB modeli işsizliğin azalmasında,
sanayi yatırımlarının hızlanmasında, üretimin artmasında, bölgesel eşitsizliğin giderilmesinde, düzenli sanayileşmeye geçilmesinde ve bölgesel kalkınma alanlarında önemli rol
üstlendi. OSB’ler istihdama yaptığı katkıdan dolayı işsizliğin azalmasına ve ülkenin insan
kaynaklarının tam anlamıyla kullanılmasını sağlıyor. İstihdam ettiği çalışanlarına daha
iyi ücret ödeyerek refah seviyesinin artmasına katkıda bulunuyor” açıklamasını yaptı.
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ESKİŞEHİR OSB, ÜRETIMININ
YÜZDE 40’INI IHRAÇ EDIYOR

E

skişehir Organize Sanayi Bölgesi (Eskişehir OSB), üretim faaliyetlerinin
verimli bir şekilde yürütülmesi, sürekli kalkınmanın sağlanması, kamu
hizmetlerinin girişimcilere ulaştırılması ve bunların gerçekleşmesi için
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması adına faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede imar ve altyapı bağlantıları tamamlanmış arsalara erişim, izinle
ruhsatların verilmesi, altyapı hizmetlerinin nitelikli ve ucuz olarak sağlanması
gibi OSB’nin öncelikli faaliyetlerine de dikkat çeken Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bunların yanında gündemimizdeki birçok çalışmayla
sanayicimiz ve Eskişehir halkı için bir cazibe merkezi olmayı hedefliyoruz” dedi.

Nadir Küpeli
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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YAŞAM MERKEZİ BÖLGEYE DEĞER KATACAK
Eskişehir OSB olarak sosyal sorumluluk alanında ve sanayicinin yatırımlarını kolaylaştıracak çalışmalara kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirten
Başkan Küpeli, “Öncelikle sanayici için en iyi şartlarda arsa üretim faaliyetimiz
devam ediyor. Daha önceki yıllarda sanayicinin işlerini kolaylaştırıcı yönde yapılan ticaret merkezi, lojistik merkezi, gümrük hizmetleri, antrepo ve depolar
gibi çalışmalarımızın yanı sıra yeni ihtiyaçlarla ilgili gelen talepleri de dikkate
alarak projeler geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde OSB sınırları içinde yapacağımız ‘yaşam merkezi’ projesinde sanayicimiz ve Eskişehir halkı için yeni
bir cazibe merkezi oluşturacağız. Açık-kapalı spor alanları, çok amaçlı etkinlik
alanları, restoran, cafe imkanları ve en önemlisi çalışanlarımızın çocukları
için kreş, bölgenin sosyal dokusunun gelişmesine ciddi katkı sağlayacak.
Sosyal sorumluluk bağlamında en önemli bir projemiz, Tepebaşı Belediyesi’yle gerçekleştireceğimiz ‘engelli uygulama ve istihdama geçiş atölyesi’ ile
30 engelli kardeşimizin üretime adaptasyonu ve istihdamını sağlayacağız”
ifadesini kullandı.
FİRMALAR ARASI İŞBİRLİĞİ ARTIRILIYOR
Bölgedeki sanayicilerle işbirliklerini artırmak ve rekabette bir adım önde
olmalarını sağlamak amacıyla bazı projelerinin de devam ettiğini ileten Başkan
Küpeli, bunlardan ilkinin ‘sanayi envanteri’ çalışması olduğunu vurgulayarak şu
bilgileri verdi: “Burada hazırlanan bir yazılım üzerinden firmaların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri öncelikle OSB içindeki katılımcılardan sağlayacağız.
Böylelikle firmalar arasındaki işbirliğinin artırılması yanında katma değerin
ilimizde kalması sağlanacak. Dinamik ve süreklilik arz eden bu projenin zaman
içinde ticaret kesimini de içine alarak geliştirilmesi planlanıyor. Bölgemizdeki
sanayicilerin işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik diğer bir proje ise firmaların
ürün ve hizmet alımlarına doğru ve hızlı bir şekilde cevap vermek için satın
alma departmanları arasında köprü olmak. Bu kapsamda ‘birlikte satın al’ çalışmasını hayata geçireceğiz. Günümüzde birçok e-ticaret sitesi B2C mantığıyla
çalışırken her zaman bireysellik ön planda yer alıyor. Projemizle ana teması
olan B2B ile satın alma kararında ikili ilişkilerden ziyade satın alma personellerinin ihtiyacı olan ürünün zaman, maddiyat ve kaynaklardan ne kadar tasarruf
edebileceğine odaklanılmasını hedefliyoruz. Tedarikçiler açısından avantajları
ise satış ve pazarlama giderlerini minimize etmenin yanı sıra işletmesinden
ayrılmasına gerek kalmadan bulunduğu şehirdeki her türlü müşterisine en kısa

sürede hizmet verebilmesi. Birlikte satın al portalının diğer bir amacı da müşterileri ve
tedarikçileri birbiriyle 7/24 ticaret yapabilir hale getirmek.”
“42 BİN İSTİHDAM SAĞLIYOR”
Eskişehir’in coğrafi olarak bulunduğu konumun birçok sektör için avantaj sağladığının altını çizen Başkan Küpeli, “Yurt içinde pazar talepleri sektör ve malın niteliğine göre
farklılık gösterse de tüm ülke Eskişehir OSB’deki sanayicilerin hedef pazarı. Yurt dışında
ise ağırlık yüzde 50 Avrupa Birliği ülkeleri. Daha sonra Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve istikrarlı olduğunda Ortadoğu yer alıyor. Hedef olarak ise Orta ve
Güney Afrika ile zor olmakla beraber Asya pazarları firmalarımızın kapsama alanında. Bu
firmaların 5 milyar dolara yaklaşan bir ciroları var ve bunun yüzde 40’ı ihracata yönelik.
Ayrıca bütün bunlarla beraber OSB’miz 42 bin istihdam sağlıyor” açıklamasını yaptı.

OSB’lerin ülkeler, bölgeler ve
şehirlerin ekonomik yapılarının
gelişmesinde önemli görevler
üstlendiğini belirten Eskişehir
OSB Başkanı Nadir Küpeli,
42 bin istihdamla 5 milyar
dolara yaklaşan ciroya
ulaştıklarını ve bunun da yüzde
40’ını ihraç ettiklerini söyledi.

DEMİRYOLU ULAŞIMI SANAYİCİNİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK
Eskişehir OSB ’nin ve Eskişehir sanayisinin acil çözüm bekleyen iki sorunu olduğunu anlatan Küpeli, ikisinin de demiryolu ulaşımıyla bağlantısı bulunduğunu söyledi.
Bursa-Gemlik Limanı’na bağlanacak demiryolu hattının sanayiciye önemli bir avantaj
sağlayacağını ve Hasanbeyli Lojistik Merkezi’nin verimli olarak çalışmasının gündeme
geleceğini kaydeden Küpeli, “İkincisi de OSB’ye demiryolu hattının çekilmesi. Devletimiz birçok OSB’ye demiryolu hattını bütçeden karşılamak suretiyle gerçekleştirdi. Biz
‘devletimize yük olmayalım, elimizi taşın altına koyalım’ dedik. Bir kısmı bizim bütçeden,
bir kısmı devlet bütçesinden karşılanması konusunda mutabık kaldık, ancak gerisi
gelmedi. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
“BÜYÜME İÇİN EN UYGUN ORTAMLAR OSB’LERDE”
Bölgesel kalkınma için hayati öneme sahip OSB’lerde işletmelerin faaliyetlerde
bulunabilmesi için vergi indiriminden bedelsiz arazi tahsis edilmesine kadar çeşitli
teşvikler de sağlanılması gerektiğini önemle belirten Küpeli, şöyle devam etti: “İşletmeler arası karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve birlikte büyümenin sağlanabilmesi için
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OSB’lerin ülke ekonomisine katkılarına işaret eden
Başkan Nadir Küpeli, gelişen ekonomilerde kalkınmanın
başlamasında ve sürekliliğinin sağlanmasında OSB’lerin
rolünün çok fazla olduğu bilgisini verdi.

Mevcut alanı 20 milyon metrekare
olan Eskişehir OSB, gelişme
alanıyla beraber toplam 32 milyon
metrekareye ulaşma imkanına
sahip. Mevcut alanının neredeyse
tamamı 640 firmaya tahsis edilmiş
durumda ve 513 firma faaliyetlerini
sürdürüyor. Ayrıca mevcut OSB’nin
5 kilometre doğusundaki alanın
tahsis işlemleri sürüyor. 5 milyon
metrekare gelişme alanı yatırımına
başlanan Eskişehir OSB’de
çalışmalar devam ediyor.

organize sanayi bölgeleri en uygun ortamlar. İşletmelerin belirli bölgelerde toplanmasının sadece üretim artışı ya da sinerjinin oluşturulmasına katkısı yok. Aynı zamanda bu
bölgelerde meydana gelebilecek yangın, doğal afet benzeri güvenliği tehdit edecek
olası gelişmelerin de kolayca önlenebilmesi bağlamında imkanlar sunuyor. OSB’ler
kuruldukları bölgelerin hem ekonomik hem de sosyal yapılarına olumlu katkılarda
bulunuyor. Devletimiz bölgesel teşviklerin beklenen sonucu karşılamadığını görünce
çok önemli bir hamle yaptı. Neredeyse teşvikler yaptığımız yatırımın teknolojik durumu
ve büyüklüğü dikkate alınınca eşitlendi. Böyle olunca Eskişehir gibi sanayisi gelişmiş
illerin bir avantaj elde ettiğini umut ediyoruz. Yani sadece bölgesel teşvikler dikkate
alınarak sanayici karar vermeyecek. Bunun yanında Türkiye genelinde 300’ün üzerinde
OSB var, her birinin farklı rolleri var ama yerleşim ve altyapı konularında hala bürokratik
bazı sorunlar yaşanıyor.”
“MEGEM KALİFİYE İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİYOR”
OSB’nin ihtiyacı doğrultusunda kalifiye iş gücü yetiştirilmesi adına birtakım çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Küpeli, “Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi
(MEGEM), tam kapasite olarak eğitime devam ediyor. Sürdürülebilirliği ve geniş kitlelere
yayılmayı hedefleyen merkezimiz ücretsiz CNC tezgah operatörü, kalite kontrol ve gaz
altı kaynak operatörü eğitimleri veriyor. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’nın desteğiyle somut adımların atıldığı ‘Eskişehir OSB Mesleki Lisesi’ projesini hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda temelini atacağımız
okul Türkiye için örnek bir proje olacak. Ayrıca sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
insan kaynağı sorununa daha sağlıklı çözüm getirecek” şeklinde konuştu.
“ENDÜSTRİ 4.0’I SANAYİCİYE İYİ ANLATMALIYIZ”
OSB bünyesindeki sanayicinin Endüstri 4.0 noktasındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi
veren Başkan Küpeli, Endüstri 4.0’ın sanayiciye iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.
Asıl sorumluluklarının bu noktada başladığını anlatan Küpeli, “Sadece robotlaşmanın
Endüstri 4.0 olarak algılanması olayını çözmeliyiz. Üretim, satış ve satış sonrası hizmetlerinin tümüne yayılması algısı yaratmalıyız. Bu konuda ülkemizde önde olan kurum ve
kuruluşları davet ederek sanayicimize bilgi akışını sağlıyoruz, bunda da devamlılığımız
olacak. Ayrıca kuracağımız okulda yetişecek öğrencileri de Endüstri 4.0 mantığını
oturtmuş olarak mezun edeceği” bilgisini verdi.
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OSTİM OSB, FIRMALARI
GELECEĞE HAZIRLIYOR

A

nkara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olarak ilkler ve başarılarla
dolu 51 yılı geride bırakan OSTİM OSB, 17 sektör ve 139 iş kolunda,
6 bin 200 işletme, 60 bin çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka
değerine sahip KOBİ kenti olarak öne çıkıyor. Günümüzde KOBİ’lerin ideallerini
büyüterek Türkiye’de ‘ortak rekabet’ ve ‘güç birliği’ kavramlarını belleklere yerleştiren OSTİM OSB, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun
ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ama düşük maliyetli altyapı, girdi ve üst yapı
üretim ekosistemini güçlendirmeye başladı. OSTİM OSB’de üretim ortamında
ihtiyaç duyulan her türlü yatırım, izin, altyapı temini gibi hizmetlere ‘tek adımda’
hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaşmanın mümkün olduğunu söyleyen OSTİM OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 7/24 yaşamın sürdüğü, üretim tesisleri,
kamu hizmetleri birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapıda güvenli ve verimli bir üretim
ortamının olduğunu belirtti.

Orhan Aydın

OSTİM OSB Yönetim Kurulu
Başkanı

UZMAN KADRO DESTEK VERİYOR
İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçları için uzman OSTİM OSB kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, AR-GE, teknoloji transferi,
pazarlama, tanıtım gibi destek alınabileceğini kaydeden Orhan Aydın, “Bölge
işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli
modellerle desteklendi. Böylece üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesi,
özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş-inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji ve kauçuk teknolojileri alanında uzmanlaşma
sağlandı. Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerimiz bölgede
bulunan çok sayıda iş kolunun altyapısını ve donanımını kullanarak büyük hacimli projelere imza atıyor. Bu stratejik sektörlerde bölgede yer alan yedi farklı
başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal
üretim yetenekleriyle işbirliği imkanı sağlıyor” ifadesini kullandı.
ANKARA’NIN İLK SANAYİ BÖLGESİ
Kurulduğu günden itibaren dayanışma, işbirliği ruhuyla hep birlikte üreten
OSTİM OSB, yarım asrı tamamlarken sadece fiziki bir sanayi bölgesini değil, bu
ruhun temsil ettiği yerli ve milli sanayi için çalışma, başarma azmini de ifade
ediyor diyen Başkan Aydın, “Zira ülkemizin kalbi başkentimizin kurulmuş ilk
sanayi bölgesiyiz. Bu noktada kamu, üniversite, teknopark, araştırma merkezleri,
ulusal, uluslararası ana sanayi, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer sektörlere
yakınlığının avantajını yaşayan OSTİM OSB, kurduğu işbirliği ağlarını kurumsallaştırıyor ve sürdürülebilir hale getiriyor” dedi.
“SİZİN FABRİKANIZ...”
OSTİM’in üretim hayatı boyunca oluşturduğu bu işbirliğiyle yaşam ve üretim biçimleri hızla dönüşürken dünyanın neresinde olduğumuzdan çok, neyi
nasıl yaptığımızın önem taşıdığı günümüzde bölge üreticileri ve Türkiye için
kıymetli bir değer oluşturulduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti: “Çünkü
OSTİM’li firmalar sadece bölgemizin sahip olduğu üretim altyapısı ve imkanlar-
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dan değil, bu işbirliği kültürünün sağladığı değer ve avantajlarla üretim için gerekli olan
daha birçok imkana da kolayca ulaşıyor. Bu ekosistem yenilikçi, rekabetçi işletmelerin
yaşayabilmesi için verimli bir zemin oluşturuyor. Siz de işletmeniz için kaliteli, hızlı ve
düşük maliyetli altyapı hizmeti almak istiyorsanız OSTİM sizin fabrikanız. Bu fabrika
bölgesi, ülkesi ve tüm insanlık için hep birlikte, ihtiyaçlarınızı üretmeye devam ediyor.
Kaliteli, yenilikçi hizmetlerle desteklenen KOBİ’lerimiz tasarım, mühendislik, esnek üretim yeteneği, onbinlerce farklı ürünle birçok ülkeye ihracat yapıyor” açıklamasını yaptı.
HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ ÖLÇÜYOR
OSTİM OSB’nin çözüm ortaklarıyla geliştirdiği kalkınma hamleleriyle kalite ve mükemmelliğe doğru ilerleyen vizyoner bir yönetim modeline sahip olduğunun altını
çizen Aydın, “Dünyanın birçok ülkesinde örnek model olarak gösterilen, ‘kaliteli, yenilikçi, kesintisiz ve sürdürülebilir’ kavramları benimseyen OSTİM OSB, hizmet kalitesini
sürekli ölçüyor. OSTİM OSB, ‘beklentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim ve tedarikte
ilk akla gelen yerli, milli, rekabetçi çözümler sunuyor. Türk sanayisine yön veren sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi bölgesi olma’ yolunda hızla ilerleyen OSTİM OSB çağın
gerektirdiği her türlü hizmeti sanayiciye ulaştırıyor” dedi.

CERN gibi uluslararası bir
projeye Türkiye’den ilk tedariğin
OSTİM OSB firması tarafından
sağlandığını söyleyen Başkan
Orhan Aydın, gündemlerinde
olan Endüstri 4.0’a
hazırlandıklarını ve bu alanda
bünyelerindeki haberleşme
teknolojileri kümelenmesinin
geliştireceği teknolojileri,
OSTİM OSB’deki firmalarla
buluşturacaklarını söyledi.

FARKINDALIĞI ARTIRIYOR
Yerli üretim, KOBİ ve kümelenme denilince akla OSTİM’in geldiğini kaydeden Başkan Aydın, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, dış ticaret açığı verdiği kalemleri yerli üretmek
amacıyla kamuyla işbirliği yaparak ülkenin yönünü yerli ve milli üretime çevirmeye,
kurumsal olarak farkındalığı artırmaya çalıştıklarını iletti.
Dünyayla rekabette öne çıkmanın ve ülke refahını artırmanın yolunun katma
değerli, yüksek teknolojili üretimden geçtiğini vurgulayan Aydın, “Tasarım ve mühendislik üzerinde durduğumuz bir başka konu. Hep katma değeri yüksek üründen
bahsediyoruz. Bunun sözünü etmek kolay ama nasıl yapacağız? Bir paradigma değişimi olması gerekiyor. Bizim arayışımızın altında da bu var. Katma değeri yüksek ürün
için de mühendislik ve tasarım gerekiyor. Bir ürünün değeri, nihai ürün kategorisinde
ise daha yüksek oluyor. Ülke kalkınmasının bize göre en kritik noktasını ‘yerli ve milli
üretim’ düşüncesi oluşturuyor. Bilinmelidir ki bir ülke kendi tasarımını ve markalarını
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Kurulduğu günden
itibaren bünyesinde
ürün ve hizmet veren
firmalarla işbirliği içinde
çalışan OSTM OSB,
gelecek vizyonu geniş ve
bilimsel veriler ışığında
organize oluyor.

ortaya koymadıkça dünya ekonomisinde söz sahibi olamaz. Bu nedenle OSTİM OSB’nin
önceliklerinin başında bu yaklaşım geliyor. Kamu alımları da yerli sanayinin gelişmesinde, büyümesinde ve teknolojik hamlelerinde önemli araçlardan biri olarak karşımıza
çıkıyor” şeklinde konuştu.
YEDİ AYRI KÜMELENME MODELİ
OSTİM OSB’nin yedi ayrı sektörde kümelenme modelini en başarılı örneklerini
sergilediğini söyleyen Başkan Aydın, kümelenme çalışmalarının ulusal veya uluslararası rekabette, AR-GE ve inovasyonda firmalara ivme kazandırdığını anlattı. Bu sayede
yüksek nitelikli KOBİ’ler, üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları gibi değer zinciri
oluşturan paydaşlarla ortak bir vizyonda buluştuklarını ifade eden Aydın, bünyelerinde
‘İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’, ‘OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi’,
‘OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’, ‘OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi’, ‘OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’, ‘Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri Kümelenmesi’ ve ‘Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’ olarak yedi ayrı
kümelenme olduğunu iletti.
CERN’E İLK TEDARİK OSTİM OSB’DEN
OSTİM OSB bünyesindeki firmaların kaliteli tasarımın yanında üretim yetenekleriyle
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GÜÇLÜ ALTYAPI HİZMETLERİ
Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan OSTİM OSB, ‘Tek Durak Ofis’
anlayışıyla üyelerine hizmet veriyor. Bölgedeki işletmeler için güçlü altyapı, ucuz ve kaliteli enerji
olanaklarını profesyonel bir bakış açısıyla sunan OSTİM OSB, rekabetçi ve sürdürülebilir bir sanayi
bölgesi hedefiyle önemli projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
bağlı faaliyetlerini sürdüren OSTİM OSB, yedi küçük sanayi sitesi kooperatifi ve bu kooperatifler
etrafındaki sanayi yapılaşmasının birleşiminden oluşuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın tüm bölgelerine hitap ettiğini kaydeden Aydın, “Bugün birçok
sektörde dünyanın önde gelen savunma, havacılık, medikal, iş-inşaat makineleri, raylı
ulaşım sistemi markalarında OSTİM OSB ürünlerini görebilirsiniz. Örneğin; CERN gibi uluslararası projeye Türkiye’den ilk tedarik OSTİM OSB firması tarafından sağlandı. Bu tedarikler sonucunda ortaya çıkan memnuniyet uluslararası iş hacmini giderek artırıyor” dedi.
4 BİN 200 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR
OSTİM OSB bünyesindeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Başkan Orhan Aydın, şu bilgileri
verdi: “OSTİM bu konuda Türkiye’de ilkleri hayata geçiren, öncü bir sanayi bölgesi.
Kuruluşundan itibaren eğitim ve istihdama yönelik yatırımlara büyük önem veren
OSTİM OSB, bölgede bulunan eğitim merkezlerinin tamamına altyapı ve yatırım desteği sağlıyor. Özellikle mesleki ve teknik eğitimin günün ihtiyaçlarına yönelik olarak
gerçekleştirilmesi için okul-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde yürütüldüğü OSTİM
OSB’de, mesleki teknik alanda 4 bin 200 öğrenci eğitim görüyor, çalışma hayatına
hazır olan mezunlar OSTİM OSB İstidam Ofisi aracılığıyla işe yerleştiriliyor. Bölgemizde
OSTİM İlköğretim Okulu, OSTİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, OSTİM Mesleki Eğitim
Merkezi, Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler OSTİM MYO, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
(METEM) ve OSTİM Teknik Üniversitesi eğitim veriyor. Biz de OSTİM olarak eğitime
katkımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

OSTİM OSB’nin yedi ayrı sektörde
kümelenme modelini başarılı
olarak götürdüğünü anlatan
Başkan Orhan Aydın, kümelenme
çalışmalarının ulusal veya
uluslararası rekabette, AR-GE
ve inovasyonda firmalara ivme
kazandırdığını, kümelenme
işleminin aynı zamanda firmalar
arasında önemli bir sinerji
yarattığını belirtti.

ENDÜSTRİ 4.0 GÜNDEMDE
Gelecekte OSTİM OSB sürdürülebilir, teknolojik ürün üreten, çevreye duyarlı bir
teknolojik sanayi bölgesi olacağı bilgisini veren Başkan Aydın, “2023 vizyonumuz bu
şekilde, bunu da sürdürülebilirlik raporuyla tasarladık. Şu anda bu yenileşme ve değişim sürecimiz hızlıca yürüyor. Firmalarımızın görüntüleri, görselleri, mimari yapıları
süratle değişiyor. 2023’te OSTİM OSB’ye geldiğiniz zaman tamamen teknoloji ürünlerin
üretildiği açık teknopark gibi olacak burası, topyekun bir teknopark” vurgusunu yaptı.
OSB bünyesindeki sanayicinin Endüstri 4.0 noktasındaki çalışmalarıyla ilgili bilgi
veren Aydın, “Sanayi 4.0 son yıllarda çok konuşuluyor. Biraz da bu kavramlar Türkiye’de
hızlıca gündeme geliyor. Bunun içini doldurmak amacıyla ‘Türkiye’nin kendi imkan ve
kabiliyetleriyle bu dönüşümü nasıl yapabiliriz?’ Bizim en çok yoğunlaştığımız yer burası.
Sanayi 4.0 oldu, gidelim Avrupa’dan getirelim, takalım… İthalata dayalı bir sistem değil,
yerli ve milli olarak teknolojisini de kendimizin geliştirebildiği bir altyapıyla bunu yapmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak haberleşme teknolojileri kümelenmesinin çok ciddi
çalışmaları var. Uçtan uca 5G aslında ona dayanıyor. Bunun arka tarafında esas çalışan
sistem haberleşme teknolojileri. Yani nesnelerin birbiriyle haberleşmesini öngören bir
kavram. Nasıl insanları haberleştiriyorsak şimdi makineleri haberleştireceğiz. Dolayısıyla
biz işi tam can alıcı noktasından yakalamış vaziyetteyiz. Haberleşme teknolojileri kümelenmesinin geliştireceği teknolojileri, burada firmalarla buluşturacağız.”
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ADANA HACI SABANCI OSB’YE ÜÇ YILDA
132 MILYON TL’LİK ALTYAPI YATIRIMI YAPILDI

B

u yıl 41’inci yılını kutlayan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi
Bölgesi (Adana Hacı Sabancı OSB), Türkiye sanayisinin güneydeki
üssü konumunda bulunuyor ve yatırımcılar için önemli fırsatlar
sunuyor. Bölgede yatırımcılar için alt ve üst yapı hazır durumda. Sorunsuz bir bölgede, hiçbir ilave ücret talep etmeden metrekaresi
150 TL gibi sembolik bir ücretle firmalara arsa sahibi olma fırsatı sunulan
Adana Hacı Sabancı OSB’de 16 milyon metrekarelik alanda beş kıtadan
yatırımcıların bulunduğu söyleyen Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “440 işletmede yaklaşık 40 bin kişinin istihdam
edildiği bölgemiz, global pazarda öne çıkan birçok markanın da üretim
üssü konumunda. Bölgemiz, Adana Havalimanı’na 28, Mersin Limanı’na
98, İskenderun Limanı’na 80, Yumurtalık Limanı’na 40 kilometre uzaklıkta
yer alıyor. Adana Hacı Sabancı OSB’nin güneyinden D-400 Devlet Karayolu,
kuzeyinden TEM otoyolu ve bölge içinden de demiryolu geçiyor” dedi.

Bekir Sütcü

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim
Kurulu Başkanı

OSB’DE 41 ADET PARSEL BULUNUYOR
1977’de kurulan Adana Hacı Sabancı OSB, alt ve üst yapı yatırımlarıyla
yurt genelindeki 327 OSB içinde ilk beşte yer almayı başardı. Hedeflerinin
büyüklük ve kapasite bakımından ilk üçe yükselmek olduğu bilgisini veren
Bekir Sütcü, “Son yıllarda yatırımcılara arsa temin etmek için bin dönümlük
yeni bir alan daha kamulaştırıldı. Halihazırda toplam sanayi parseli 10 bin 748
dönüm olan bölgemizde, farklı yüzölçümlerde 41 adet parsel bulunuyor.
Tahsis edilebilecek arsaların alanı ise 438 dönüm.
Adana Hacı Sabancı OSB’de yenilikçi bakış açısıyla, çevreye ve topluma
duyarlı projeleri ön planda tutuyoruz. Teknoloji de en etkin şekilde kullanılıyor.
Bölgede, 2015 yılından bu yana 132 milyon liralık yatırımla kullanma suyu
ikinci arıtma tesisi, ishale hatları, su depoları, mevcut alan elektrik hatlarının
yer altına alınması ve ilave alanın tüm altyapıları tamamlandı” diye konuştu.
30 YILLIK ENERJİ İHTİYACINA ÇÖZÜM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından TEM otoyoluna ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bağlantı yolu yapımı çalışmalarının sürdüğü bilgisini
veren Sütcü, şunları kaydetti: “Kamulaştırması bölgemize ait bu yol için hazırladığımız proje, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından onaylandı. Ayrıca
Çatalan suyunu tüm sanayicilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Çatalan suyunu
bölgeye getiren birinci etap projesiyle 140 sanayici içme suyuna kavuştu.
Diğer firmalar ise ASKİ’nin ikinci etap çalışmalarının bitirilmesini bekliyor.
Bölgemizde faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere D-400
Karayolu üzerinde akaryakıt/LPG satış ve servis istasyonu için çalışmalara
başladık. Bölgemizin 30 yıllık enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla genişletme
alanı sınırları içinde ulusal hatta entegre olacak yeni indirme merkezi için
TEİAŞ’a da yer tahsis çalışması yapıldı.”
“BÖLGENİN MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Öte yandan markalaşmaya yönelik yatırımları da ihmal etmediklerinin
altını çizen Başkan Sütcü, “Bölgenin marka değerini artıracak çalışmalarımız
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Adana Hacı Sabancı
Organize Sanayi Bölgesi, yurt
genelindeki 300’ü aşkın OSB
arasında büyüklük ve kapasite
açısından ilk beşte bulunuyor.
Bölgenin orta vadede ilk
üç OSB arasında yer alma
hedefiyle yapılanan Adana
Hacı Sabancı OSB, kente farklı
bir kimlik kazandırıyor.

sürüyor. Bu kapsamda, bölge içerisindeki Hacı Oğuz Camii yanında toplam alanı
13 bin metrekare olan Adana Hacı Sabancı OSB Yürüyüş/Koşu Parkı projesi için
gerekli adımları attık. Ayrıca, bölgemize değer katacağını düşündüğümüz, içinde
yürüyüş parkurlarının ve kafelerin de yer aldığı toplamda 13 bin 500 metrekare
alanlı şehitler parkı projesi çalışmaları devam ediyor. Yine bin 735 metrekare alan
üzerinde dört yıldızlı otel projemiz mevcut. Adana Hacı Sabancı OSB olarak, birçok
ülkeden gelen sanayicilere kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla vermeye çalışıyoruz.
Bölgeye gelen sanayicileri mümkün olduğunca desteklemeye devam edeceğiz.
Adana Hacı Sabancı OSB’yi uluslararası standartlarda bir organize sanayi bölgesi
haline getirmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
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HALUK TEZCAN: ALIAĞA,
OSB ILE KALKINDI

A

liağa Kimya İhtisas ve Karma OSB (Aliağa Kimya İhtisas ve Karma
OSB), lojistik avantajı, altyapısı ve 10 milyon metrekarelik alanıyla
oldukça etkin bir konumda bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışından
birçok büyük ölçekli yatırımcının da yakın takibinde olan OSB,
bünyesinde bulunan 66 aktif üretim tesisinde 4 binin üzerinde kişi istihdam
ediliyor. Bölgede yer alan tüm parsellerde üretim başladığında istihdam sayısı
50 binin üzerine çıkacak.

İSTİHDAM ARTIŞI İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRDI
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB’nin Aliağa başta olmak üzere bölge
ekonomisine kayda değer katkısı olduğunu söyleyen Aliağa Kimya İhtisas ve
Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, “Aliağa ilçesi Aliağa Kimya
İhtisas ve Karma OSB ile birlikte büyük bir kalkınma yaşadı. Bölgemizde artan
istihdama bağlı ortaya çıkan konut ihtiyacı, inşaat sektörüne can verirken
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB’de faaliyet gösteren firmalara hizmet veren
tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri hizmet sağlayıcılar da ilçede istihdamın
artışına katkı sundu. Bölgemizdeki hareketliliğin olumlu etkisi yalnızca Aliağa
ile sınırlı kalmadı. İzmir ve ülke ekonomisine de yapılan üretimin önemli katkısı var. Yani Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB’nin büyümeye devam etmesi,
aynı zamanda Türkiye’nin büyüme hedeflerini destekleyecek” dedi.

Haluk Tezcan

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma
OSB Yönetim Kurulu Başkanı

“YAPILANMA SÜRECİNDE 5 MİLYON METREKARE ALANA İHTİYAÇ VAR”
Bölgeye artan ilgiyle birlikte büyüme hamlesini de gündemlerine aldıkları
bilgisini veren Başkan Tezcan, “Parsel satışlarının 1997’de başladığı ve toplam
10 milyon metrekarenin 4.8 milyonu sanayi parseli olan bölgemizde, 2015 Mart
ayına kadar 2 milyon metrekare civarında satış gerçekleşti. Biz, son üç yılda 1
milyon metrekarenin üzerinde parsel satışı gerçekleştirdik. Bu da bölgemizin
ne kadar değer kazandığını gösteriyor. Biz geldiğimizde 16 firmamız vardı. Şu
anda 65 tane çalışan, 22 tane de yapım aşamasında olan şirketimiz var. Parsellerimizin 3’te 2’si satılmış durumda. Görünen o ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde
bölgedeki bütün parseller aşağı yukarı dolmuş olacak. Biz de bu öngörüyle
bir karar aldık ve 3.5 milyon metrekarelik büyüme alanına müracaat etmek
için harekete geçtik. Bölgemizde büyük parsellere çok ciddi talep var. Bu 3.5
milyon metrekareye de acil ihtiyaç olduğu gözlemleniyor” açıklamasını yaptı.
“HEDEF, AYDINLIK NESİLLER YETİŞTİREN BİR BÖLGE”
Öte yandan bölgede ileri teknolojili üretimi özendirerek katma değeri
yüksek ürünler üretilmesine aracı olmak istediklerinin altını çizen Haluk Tezcan, şunları söyledi: “Bu kapsamda projelendirdiğimiz teknoloji transfer ofisi,
sanayicilere direkt hizmet verecek. Ege Üniversite işbirliğiyle çalışmalarımızı
tamamladık. Bölgemizde teknoloji transfer ofisi kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak. Ancak girişimlerimiz bununla sınırlı kalmayacak. Sanayicilerimizin Endüstri 4.0 devriminin bir parçası olması için bölge yönetimi olarak
her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Sanayicilerin en büyük ihtiyaçlarından
biri olan nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi için de adım atacağız. Hedefimiz çalışanların çocuklarına hizmet edecek bir kreş, tüm Aliağa’ya hizmet
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Parsel satışlarının 1997’de
başladığı ve toplam 10 milyon
metrekarenin 4.8 milyon
metrekaresi sanayi parselinden
oluşan Aliağa Kimya İhtisas
ve Karma OSB’de 2015 yılının
Mart ayına kadar yaklaşık 2
milyon metrekarelik arsa satışı
yapılırken, son üç yılda ise 1
milyon metrekarenin üzerinde
satış işlemi gerçekleşti.

edecek ilk ve ortaokul, sanayicilere ara eleman yetiştirecek meslek lisesi ve teknoloji
transfer ofisiyle Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB’yi aydınlık nesiller yetiştiren bir
bölge haline getirmek.”
Bölge yönetimi olarak çevre duyarlılığına da büyük önem verdiklerini anlatan
Başkan Tezcan, “Yeşil alan ve atık sudaki hassasiyetimiz yanında enerji tedarikinde de
yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneleceğiz. Bu bakış açısıyla bölgemizde 1 MW’lık
rüzgar elektrik santrali. Bu devreye alınacak olan türbinle elektrik ihtiyacımızın bir kısmını karşılamayı planlıyoruz. Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB içerisinde kurulacak
küçük sanayi sitesiyle sanayicilerin tüm ihtiyaçları tek bir alanda karşılanacak. 50 bin
metrekare alan üzerine projelendirdiğimiz 98 dükkanın bulunacağı Nemrut Küçük
Sanayi Sitesi’ni, 2019’da tamamlayarak sanayicilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz”
bilgisini verdi.
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BURSA İHTISAS DERI OSB, BÖLGENIN
ÜRETIM ÜSSÜ OLMAYA ADAY

S

anayicinin ihtiyaçlarına zamanında ve sağlıklı yanıt veren Bursa İhtisas
Deri OSB son yıllarda arıtma tesisine yapılan yatırımlarla sürdürülebilir üretim gerçekleştiriliyor. Deri sektöründe markalaşmış firmaları
bölgeye çekme prensibiyle hareket edilen Bursa İhtisas Deri OSB’yi
cazibe merkezi haline getirme çalışmaları devam ederken doluluk oranının
da yüzde 100’e çıkarılmaya çalışılıyor.
FİRMALARIN REKABET GÜCÜ ARTACAK
Katma değerli ürün gruplarıyla ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretimin
gerçekleştirildiği OSB’yi orta vadede Türkiye’nin deri ürünlerindeki tek merkezi
haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis
Heyet Başkanvekili Rıfat Aygüler, “İlave alan talebinde bulunmaya hazırlandığımız OSB’de, meslek okulları da açmayı planlıyoruz. Bölgemizdeki firmaların,
böylece iktisadi değeri yüksek ürünlerle dış pazarda daha rekabetçi bir yapıya
erişmesini amaçlıyoruz. Halihazırda doluluk oranını artıran bölgede, tekstil ve
kimya gibi yardımcı sektörlerle bu oranın yüzde 100’e çıkacağını öngörüyoruz”
ifadesini kullandı.

Rıfat Aygüler

Bursa İhtisas Deri OSB Müteşebbis
Heyet Başkanvekili

GENİŞ İŞBİRLİKLERİ İMKANI VAR
Deri sektöründeki kronik sorunların çözümü için yapılacak işbirlikleriyle
OSB için belirlenen hedeflere ulaşmaya kararlı olduklarını anlatan Başkanvekili
Aygüler, “Bu noktada ilave alan kazanımı, bölgenin cazibesini artırmanın yanı
sıra büyük ölçekli yatırımların da bölgeye çekilmesi açısından önem taşıyor.
Deri sektörü sadece tabakhanelerden ibaret görülmemeli. Bu düşünceyle
bölgeye hem makine, kimya ve konfeksiyon sektörlerindeki firmaların hem de
üniversitenin gelmesini istiyoruz. Sektörde kümelenme kurmayı hedefliyoruz.
OSB sanayicilere hammaddeye, pazara yakınlık, AR-GE, inovasyon, tasarım
ve modaya uyumlu üretim, düşük maliyetli üretimi daha modern tesislerde
sunacak. Bundan dolayı tüm yan iş kollarını da bölgemize bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
“DERİ SEKTÖRÜ BURSA’DA YENİDEN YAPILANACAK”
Deri sektörünün Bursa’da yapılanmasının önemli bir adım olduğunun
altını çizen Rıfat Aygüler, şunları anttı: “Kentin, hem Türkiye hem de yakın
coğrafya için deri mamullerinde bir üretim üssü olabilecek potansiyeli bulunuyor. Türkiye’de deri ve deri ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren çok
fazla OSB’nin bulunması, bugüne kadar sıkıntılarımızın anlatılması ve sorunlarının çözümü hususunda güçlü bir sesin çıkamamasına neden oldu. Bursa
bu alanda ana üretim merkezi olabilecek başlıca şehir konumunda. Bu bakış
açısıyla sektörü Bursa’da yeniden yapılandırıp, bir araya getirmek istiyoruz. Bu
sayede üreticilerle yerinde irtibat kurup taleplerini, sorunlarını yerinde tespit
ederek sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurabiliriz. Aksi taktirde şu andaki
dağınık yapılanmayla sektörü kaybederiz.”
ENDÜSTRİYEL KÜMELENME GÜNDEMDE
Sektörün nitelikli bir şekilde gelişme kaydedebilmesi için global pazarda
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1990’lı yıllarda başlayan endüstriyel kümelenme akımına bir an önce dahil olması
gerektiğine işaret eden Rıfat Aygüler, “Türkiye’de sayısı 30’u bulan üretim alanlarından kaynaklı doğal kümelenmeyi değerlendirip, bir ana üretim merkezi oluşturarak,
endüstriyel kümelenmeye geçişi bir an önce sağlamalıyız. Endüstriyel kümelenmeyle
küresel ölçekte üretim trendlerine uygun bir şekilde AR-GE, inovasyon faaliyetleri,
tasarım ve modaya uyum sayesinde sektörümüz hak ettiği seviyelere gelir” dedi.

Bursa İhtisas Deri OSB’deki
üretim, ham ürünlerin yanı
sıra konfeksiyon ve kimyayla
birleşerek, yüksek katma
değere dönüşüyor. OSB’nin,
ayakkabıdan saraciyeye,
çantadan giyime kadar geniş
bir alanda üretim üssü haline
getirilmesini planladıklarını
söyleyen Başkanvekili Rıfat
Aygüler, “Bursa İhtisas Deri
OSB’nin orta vadede Türkiye’nin
deri ürünlerindeki tek merkezi
olmasını hedefliyoruz” dedi.

“KROMLU DERİ İHRACATINA GETİRİLEN FON KALDIRILMALI”
Öte yandan kromlu deri ihracatına getirilen yüzde 40’lık destekleme ve fiyat istikrar fonunun, yarı mamul deri işleyen birçok firmayı zorda bıraktığına dikkat çeken Rıfat
Aygüler, “Türkiye’de üretilen derinin fiyatını taban seviyeye düşüren bu uygulama,
sektörde nakit sıkışıklığına neden oluyor. Bunun yanı sıra tabakhanelerde üretilen
yarı mamul derilerin konfeksiyon firmalarına satışının 24 aylık vadelere kadar uzaması
da bir başka sorun. Bu süreçte rehavete kapılan konfeksiyon sektörü, bu uzun vadeli
satışı profesyonel olarak idare edemedi. Bizler bu sebeplerle yarı mamul deri (kromlu deri) ihracatına getirilen fonun kaldırılması gerektiği düşüncesindeyiz. Zira deri
üreticilerinin nakit ihtiyacı üç aylık bir dönemde giderilebilecek” açıklamasını yaptı.
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OSB’LERDEKI IŞYERI
YÖNETIMLERININ GÜNDEMI

Y

eni teknolojilerin günlük yaşantımızı ne kadar zamanda etkilediğini araştıranlar yedi yıldan söz ediyor. Sayısal teknoloji hayatımızın bütün derinliğini
kısa zamanda etkiliyor. Dünyadaki gelişmelere “bekle gör” mantığıyla yaklaşanlar kaybedenler oluyor. OSB’lerdeki iş insanı, sayısal teknolojinin olası
etkilerini dikkate almaksızın sağlıklı gelecek yaratabilir mi? Bu hepimizin kendine
sorması gereken soru… OSB’lerin içine hayat doldurmak, rekabet edebilir üretim
yapabilmek için firmaların iç yapılarına dönerek aşağıdaki adımları atmaları gerekir:
Beklenti oluşturma ve hedef belirlemede tutarlılık yaratıyor:
Çoklu veri üretme, veri derleme, veri saklama, veri işleme, ileri analitik olanakları,
“sanal ve artırılmış gerçeklik” uygulamaları, model kurmanın ve simülasyon-benzetim-olanaklarının genişlemesi bilincin en üst düzeyi olan “beklenti oluşturma” ve
“tutarlı hedef belirleme” konusunda karar süreçlerini hızlandırıyor…Beklenti yönetimi önemli bir işyeri etkinliğidir; bu konuda artan ihtiyacı karşılamak için OSB’lerde
“ortak programlar” üretilmesi konusu ciddi biçimde ele alınmalıdır.

Rüştü Bozkurt
Dünya Gazetesi Yazarı
Ekonomist

Modellerle, pilot uygulamalara ve deneysel mesafelere
bağımlılığı azaltıyor:
Sayısal teknoloji, düşünülenleriyle gerçekleştirilenler arasındaki “deneysel mesafeleri” alabildiğine kısaltıyor. Tasarlanmış bir ürün ya da metodun model üzerinde
ve pilot tesislerde denenmesi gibi ara işlemleri azaltarak “nihai amaca” ulaşılmasının yollarını kısaltıyor. Prof.Dr. Mehmet Toner’in belirttiği gibi gelişmişlik düzeyini,
fikirlerin ürün ve metoda dönüştürme düzeyi belirliyor. Fikirlerin ürün ve metoda
dönüştürülmesinin bir sonraki adımını “güçlendiren yenilikler” kapsamında ürün
ve metotların maliyetini kitlelerin satın alabileceği düzeye indirmeyi gerektiriyor.
Güçlendiren yeniliklerle ürünlerin kitleselleşmesi, özellikle platform yapılarla hız
kazanıyor.
Yeni işbirlikleri fırsatlarını artırıyor:
Ulaşabilirlik ve erişilebilirlik olanaklarının artması, “uzaktan kumanda” yapabilme,
insanların birbirini “gözle ve sözle denetleme alanının genişlemesi”, değişik yerlerdeki
bireyler ve kurumlar arasında “sinerjik etki yaratacak işbirlikleri” fırsatlarını artırıyor.
Doğru seçimi yapılan bireylerin ya da kurumların eşleşmesi rekabet gücü yaratmanın özünü oluşturuyor. Yeni işbirlikleri, yeni çıkar dengelemeleri, yeni gelişme
alanları yaratabileceği gibi çatışmaların da kaynağı olabilir. O nedenle büyük özen
ve dikkat istiyor.
Yeni iş yapma metotları geliştirilmesini sağlıyor:
Sayısal teknolojiler iş süreçlerini daha hızlı, daha etkili ve daha verimli hale
getiriyor. Yaşamın bütün alanlarını, iş süreçlerini ve işgücü profillerini değiştiriyor.
Gıdalarımızı, beslenme tarzlarımızı, sağlık algımızı, dinlenme ve eğlenme anlayışımı
değiştiriyor. İnternet erişiminin hızlanması, siber güvenlik alanlarının genişlemesi,
IoT olanaklarını artırıyor, bağlantılılıkta sinerjik etkilerin ölçeği büyüyor. Yapay zeka,
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Günümüz dünyasında endüstrideki gelişmeleri uzaktan takip etmek, yani değişime
“bekle gör” mantığıyla yaklaşmak işletmelerin bakış açısında körleşmeyi getiriyor. Bu
nedenle OSB’lerdeki insan yapısını değişen dünya dinamiklerine hazırlamak ve sistemi
buna göre kurgulamak gerekiyor.
robotlar ve otonom uygulamalar, yeni iş yapma tarzları
gerektiriyor.
Yapay zekâ ve otonom uygulamaların önü açılıyor:
Sayısal teknolojinin yarattığı, video tanıma teknolojisi
ve konuşmaları dudaktan anlama, karakter tanıma sistemleriyle yazılı metinleri çözümleme, fotoğraftaki kişilerin
kim olduklarını saptayabilme, ses tanıma sistemlerinin
konuşmaları yansıtabilmesi, gerçek zamanlı bilgisayar
çevirilerinin yaygınlaşması, sürücüsüz araçların yaygınlaşması, tıbbı teşhiste ileri uygulamaların yaygınlaşması
ve insanların yapabildiği değişik işleri yapan robotların
üretilmesi. Akıllı makinelerin bilişsel güçleri artırabilmesi,
daha üst düzey işlere yönelmemizi gerektiriyor. Müşteri ve
çalışanlarla etkileşimi güçlendirerek verimlilik artırabilme
rekabetin gerek şartı haline geliyor…
Sayısal teknoloji “kurumsal boşluk” da yaratıyor:
Bugün alışık olduğumuz düzende, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde iş kuran insanlar değişik kurumların
desteklerini alabilir, o desteklere güvenebilir. Kalkınmanın
araçlarından biri de teşvik sistemleri gibi. Mahkemelerin
mülkiyet haklarını koruması, eğitim sisteminin yetişkin işgücü hazırlayarak piyasaya sunması, OSB’lerin ucuz
yerleşim yeri sağlaması gibi değişik destekler söz konusu.
Sayısal teknolojilerin tetiklediği değişmelere kurumsal tep-

kiler zamanında verilemezse, yetersiz kalan destek sistemlerinin
yaratacağı “kurumsal boşluk” yatırımların hızını azaltabilir, maddi
ve kültürel zenginlik üretimindeki büyüme oranlarını düşürebilir.
Sistemler bütünü ve ekosistem yaratma:
Düşünce, inanç, eğitim, bilim, teknoloji, finans, ticari, sosyal-siyasi-kültürel, hukuk, yönetim sistemlerinin bir bütün halinde
kavranması gerekiyor. Ayrıca, kritik alt sistemleri kapsayan gıda,
su tedariki, taşıma sistemleri, elektrik iletimi ve sağlık açısından
sayısal teknolojinin yarattığı eğilimleri erkan uyarı mantığıyla
izlemek de var olmanın ağırlığını oluşturuyor. OSB’lerdeki işyeri
yöneticileri, “Ben işimi tasarlarken, kurarken ve işletirken ekosistemin dayanakları nelerdi? Bugün ekosistemde ne gibi değişiklikler
oldu?” sorusunun yanıtını mutlaka biliyor olmalı. Unutmayalım ki,
rekabetin üç ayağı vardır: Biri, insan kaynağının yetişmişlik düzeyi.
Diğeri, teknolojinin zamanın koşullarına uygun yapıda olması.
Üçüncüsü de, günün değişmelerine ve dönüşümlerine uyum
göstermeyen bir ekosisteminin varsayımlarıyla yeni ekosistemin
ihtiyaçları arasında uygun geçişler yapabilmek. Sonuç olarak
OSB’lerdeki işyerlerimizi yönetenlerin gündeminde, çalışanların
birikimi, müşterilerin birikimi, iç ve dış süreçlerin iyi analiz edilmesi, inovasyon düzeyimiz ve geliştirme potansiyelimiz isteseler de
istemezeler de var olan sorunlardır. Bütün bunlara kapsayan eski
ekosistemlerin tampon mekanizmalarını kavramak, yeni ekosistem oluşumlarını derinliğine kavramak da işimizi iyi yapmanın
gerek şartlarıdır.
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Mersin Tarsus OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Geleceğin tam donanımlı
profesyonellerini yetiştiriyor
Sanayinin AR-GE, inovasyon çalışmalarıyla yüksek katma değerli üretim modelinde başarılı
olabilmesi için mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Sabri Tekli, Mersin Tarsus
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde becerileri geliştirilmiş, tam donanımlı bireyler
yetiştirerek sanayinin profesyonel eleman ihtiyacına çözüm getirdiklerini söyledi.
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ürkiye’de iş dünyasının gereksinimi
olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere sorumluluk hisseden
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
(Mersin Tarsus OSB) Yönetim Kurulu’nun
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Mersin
Tarsus OSB Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi adıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
hizmete başlayan okulu alanında örnek
oldu. Okul ile ilgili bilgi veren Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri
Tekli, eğitim binası, ulaşım, yemek ve kıyafet giderlerinin OSB yönetimi, öğretmen
ve donanım ihtiyacının ise Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından karşıladığını belirtti.
Okulun 2013–2014 eğitim ve öğretim
döneminde OSB’de Özel Şişecam Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla Şişecam
AŞ’nin yaptırıp hibe ettiği yeni binada eği-

time başladığını kaydeden Başkan Tekli,
“Okul OSB’ye bağlı. Ülkemizde yer alan
OSB’ler bünyesinde kurulan ilklere örnek
bir proje olarak da gösterilebilir. Okulda
40 derslik, üç atölye, üç laboratuvar, bir
kütüphane, iki yemekhane, bir yabancı
dil dersliği, spor tesisleri ve proje serası
mevcut. Gıda teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, metal
teknolojisi, mobilya ve iç mekân tasarım
alanı olarak okulumuzda toplam beş bölüm bulunuyor. Halen okulda 915 öğrenci, 52 öğretmen, bir teknisyen, üç memur,
beş temizlik personeli ve her gün dört
güvenlik personeli görev yapıyor” dedi.

bir boşluğu doldurduklarını kaydeden
Başkan Tekli, “Bölgede faaliyet gösteren
fabrikaların ihtiyacı olan yetişmiş ara insan
gücünü tespit ederek bu amaca uygun
bölümler açtık. Müfredat programları işlenirken fabrikalardaki yeni teknolojiye uygun modüller baz alınıyor. Misyonumuz
gereği önce iyi bir insan, sonra mezun
olduğu alanla ilgili beceriyle donatılmış
gençler yetiştirerek istihdama önemli bir
katkı sağlıyoruz. Zaten bizim temel amacımız iş dünyasına tam donanımlı bireyler
kazandırarak istihdama katkıda bulunmak
adına sanayinin gereksinim duyduğu insan gücünü yetiştirmek” ifadesini kullandı.

“İHTİYACA UYGUN
BÖLÜMLER AÇTIK”
Meslek lisesi olarak bölgede önemli

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARI
ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR
Öğrencilerin kazanımlarının önemiOSB DÜNYASI ❙ 47
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ne işaret eden Tekli, “Mersin Tarsus OSB
içerisinde yer alan okulumuzun her türlü
güvenlik önlemleri alınıyor. Öğrencilerin
boş zamanlarını okuyarak, araştırarak geçirdiği ve her öğrencinin kendini önemli
hissettiği büyük bir kurum. Okulumuzda
rehberlik hizmetleri rehber öğretmenleri
ve okulumuzun diğer öğretmenleri tarafından titizlikle yürütüldüğünden disiplin
olaylarına çok rastlanmıyor. Bölgemizden
kalkan servisler öğrencileri okula getiriyor
ve evine götürüyor. Aynı zamanda öğrenci
ve öğretmenlere öğle yemeği veriliyor, öğrencilerin kıyafetleri okul tarafından temin
ediliyor” dedi.
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İŞ DÜNYASIYLA
DİNAMİK İLİŞKİ KURUYOR
Meslek lisesinin OSB’de sanayici tarafından baktığımız zaman önemli bir
boşluğu dolduruğuna işaret eden Başkan
Tekli, şöyle devam etti: “Bölgemizdeki bütün fabrika ve işletmelerin okulumuza bakış açısı olumlu. Bu nedenle okulun bütün
taleplerini sorgusuz yerine getiriyorlar. İş
insanlarımız, fabrikalarda çalışan mühendisler okulumuzu sık sık ziyaret ediyor.
11 ve 12’nci sınıfta öğrencileri mesleki
eğitimleri doğrultusunda fabrikadaki mühendis ve usta öğreticilerin gözetiminde
eğitimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda

Mersin Tarsus OSB’de öğrencilerin her yıl önemli projeler geliştirdiğini söyleyen Başkan Sabri Tekli
30 öğrencinin mutlaka bir danışman öğretmeninin olduğunu ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleriyle
geleceğe yönelik eğitim
modellerine dikkat çeken
Başkan Sabri Tekli, öğrencilerin
bu amaca uygun olarak
bölgede farklı etkinliklere
katıldıklarını kaydetti.

öğrencilerimiz eğitim sonrası işletmeler
tarafından istihdam ediliyor. Bu nedenle bizler iş dünyasıyla olan iletişimimizi
her zaman dinamik tutuyor ve onların
ihtiyaçları doğrultusunda yapılanıyoruz.
Meslek öğretmenlerimiz her hafta bütün
fabrika ve işletmeleri geziyor. Proje aşamasındaki ziyaretleri sırasında gördükleri
olumlu ve olumsuz çalışmaları not ederek
ustaların, mühendislerin ve fabrika sahiplerinin görüşlerini alarak meslek eğitimi
modülleri seçiliyor ve programlar hazırlanıyor. Ayrıca bölge içi ve dışında faaliyet
gösteren işletme yetkilileri bölgemizde
bulunan konferans salonunda kariyer
günleri düzenleyerek, bütün öğrencilere
üretim aşamalarını ve öğrenciden bekledikleri davranışları anlatıyor. Rehberlik ve
eğitim programları hazırlarken bu görüş
ve öneriler de dikkate alınıyor.”
ÖĞRENCİLER HER YIL
PROJE GELİŞTİRİYOR
Mersin Tarsus OSB Meslek Lisesi olarak
AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalarından bahseden Başkan Tekli, okuldaki her
30 öğrencinin bir danışman öğretmeni

bulunduğunu, öğrencilerin her yıl ya kendisinin ya da grubunun proje yaptığını
anlattı. Bu çalışmaların nisan ayı ortasında
yapılan ‘üreten gençlik’ projesi yarışmasına
katıldığını aktaran Tekli, “Yarışmaya bölge
yönetiminin yanı sıra çok sayıda işletme
yetkilisi de destek veriyor. Böylece soran,
sorgulayan ve araştıran gençler yetiştiriyoruz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz önemli projeler oldu. Bunlardan bir
tanesinde elektrik-elektronik teknoloji
alanı öğrencileri bitki köklerinden enerji
elde edip lambayı yakmayı başardılar.
Yine aynı bölüm öğrencileri güneş, rüzgâr
ve dalga enerjisiyle tekne yüzdürdüler.
Makine teknolojisi alanı öğrencileri ise
tamamen hurdalıktan topladıkları malzemelerle golf arabasını çalıştırdı. Yine aynı
bölüm öğrencileri İstanbul’da yapılan CNC
Tasarım Yarışması’nda ilk 10’a girerek endüstride inovasyon projesinde büyük bir
başarıya imza attılar. Bütün öğrencilerin
yararlandığı projeleri daha iyi uygulayıp
gözlem yaptıkları okul serası, mobilya ve iç
mekân tasarım bölümü öğrencileri güneş
enerjiyle çalışan maket helikopter, metal
teknolojisi bölümü öğrencileri ise güneş
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Meslek lisesi konumu itibarıyla
bölgede önemli bir boşluğu
dolduruyor. Farklı zamanlarda
öğrencileri yarına hazırlamak
amacıyla iş dünyasından
insanlar birtakım seminer ve
etkinliklerle öğrencinin gelişimine
katkıda bulunuyor.
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enerjisiyle çalışan rüzgâr tribünü yaptılar.
Dolayısıyla okul, AR-GE merkezi gibi eğitim
veriyor diyebilirim” ifadesini kullandı.
DONANIMLI GENÇLER YETİŞİYOR
Çağdaş eğitim modellerinde bireyin
öncelikle hangi alanda etkin olacağının
belirlendiği ve becerilerine uygun bir eğitim modeli uygulandığını kaydeden Tekli,
bu kriterler doğrultusunda Mersin Tarsus
OSB Meslek Lisesi’nin eğitim metotlarını
değerlendirdi. Tekli, “Her öğrencinin ilgi,
istek ve becerileri farklılık gösteriyor. Bu
durum göz önüne alınarak iyi bir rehberlik
çalışmasıyla öğrencinin bir birey olarak
yetiştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerimizin bir proje yapma zorunluluğu,
davranış kalitesi, sağlıklı bir birey olması

için sportif faaliyette bulunması, sosyal bir
kulüpte görev alması ve mezun olduğunda İngilizce’de kendini ifade edebileceği
en az 150 cümle kurması gerekiyor” dedi.
GELECEK İÇİN EĞİTİM
4.0 ODAKLI ÇALIŞILIYOR
Dünyada sanayinin daha verimli olabilmesi adına eğitim modellerinin değişkenlik gösterdiği bilgisini veren Tekli,
Mersin Tarsus OSB Meslek Lisesi olarak bu
konudaki çalışmaları ve ülkemizdeki gelişimiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Okulumuzda geleceğin teknolojisi makinelerin
birbiriyle iletişimini sağlamalarının temeli
olan kodlama laboratuvarları kuruldu.
Türkiye’de ilk 10’a giren CNC takım tasarımı yarışmasındaki tasarımımız bilgisayar

laboratuvarında AUTOCAD, SOLID, WORD
gibi programlarla ders işlenmesinin önünü açtı. Ülkemizde mesleki eğitimde Eğitim 4.0 odaklı çalışmalar çok az, ancak
okulumuz bu konuda çok şanslı. Eğitimlerimizi sınıflardaki etkileşimli tahta ve
projektörlerle veriyoruz. Bütün öğrenciler
ev ödevlerini elektronik ortamda öğretmenlerine sorabiliyor ve cevap alıyor.”
“MESLEK LİSELERİ CİDDİ BİR
BOŞLUĞU DOLDURUYOR”
Başkan Tekli, ülkemizdeki eğitim sistemine genel olarak baktığımız zaman bireylerin ağırlıklı olarak üniversiteye odaklandığını ve mesleki eğitimlerin yeterince
revaçta olmadığını kaydetti. Oysa sanayinin
gelişmesi ve dünya rekabet arenasından
pay alabilmesi için meslek liselerinin çok
ciddi bir boşluğu doldurduğunu ileten Tekli, “Herkesin üniversite eğitimi alamayacağı
düşünüldüğü zaman bireyler becerileri
doğrultusunda doğru eğitim programlarına yönlendirilmeli. Eğitime bu açıdan
baktığımız zaman meslek liselerinin işlevi,
bu konuda aile ve topluma düşen sorumluluklar oldukça fazla. Ülkemizde, öğrencileri tanıma ve yönlendirme çalışmalarının
yetersiz olduğunu gözlüyoruz. Bireyler
yeteneklerine uygun olarak ilkokul döneminde tanınmalı, aile ve bireye bu anlamda

İŞKUR’un verileri dikkate
alınarak sanayiye eleman
yetiştirilmesi gerektiğini belirten
Sabri Tekli, “Sektördeki emek
yoğun işlerde ara insan gücü
devletimiz, sektör temsilcileri ve
sivil toplum örgütleri kanalıyla
giderilmeli” dedi.

yol göstermeli. Meslek lisesi tanımlarının
düzeltilmesi ve algısının iyileştirilmesi bu
okullara yönlendirilen öğrenci profilinin
iyileştirilmesi tercihleri de olumlu yönde
etkileyecek. Meslek liselerinde alan seçimlerinin net olması ve öğrencinin istediği
bölüme gitmesi de başarıyı artırır. Öğrenci
eğitimlerinin işletmelerde de devam ettiği
düşünülürse, işletmelerde çalışanların bu
alanda eğitim almaları, öğrencilerin gelişim
dönemi özelliklerini bilerek davranmaları
bölüme ve işletmeye bağlılığı perçinler.
Ayrıca, bu okullara giden öğrencilerin ekonomik durumlarının yetersiz olması nedeniyle ulaşım ve yemek ihtiyaçları mutlaka
karşılanmalı” açıklamasını yaptı.

Bütün öğrencilerin faydalanabildiği, projeler
geliştirebileceği uygun laboratuvar olanaklarıyla öne
çıkan Mersin Tarsus OSB Meslek Lisesi tam anlamıyla
AR-GE merkezi gibi eğitim veriyor.
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Osman Kaymak
Samsun Valisi-Samsun OSB
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kent ekonomisinin göz
bebeği: Samsun Merkez OSB
K

aradeniz kıyısında, Doğu Avrupa’dan Kafkaslara, Rusya’nın derinliklerinden güneyde Ortadoğu ve
Afrika’ya kadar olan geniş bir hinterland
için stratejik konumda olan Samsun, bu
özelliğini üretim gücüyle destekliyor.
Kent, Samsun Merkez OSB’nin yaptığı üretimle sadece dikkat çekiyor. 1981 yılında
Samsun-Ordu karayolu üzerinde, Tekkeköy Belediyesi sınırları içerisinde kurulan
Samsun Merkez OSB, karayolu, demiryolu
ve havayolu bağlantılarıyla dünyanın yükselen pazarlarına olan lojistik bağlantısıyla
dikkat çekiyor. Bölge, Samsun Çarşamba
Havalimanı’na 13, Samsun Limanı’na 13,
Yeşilyurt Limanı’na 2, Samsun Demiryolu’na 2 kilometre uzaklıkta. Bölge sınırları
doğu yönünde azot ve bakır fabrikaları,
güneyde 19 Mayıs ve İlkadım Küçük Sanayi Sitesi ve batı yönünde Kirazlık Irmağı
ile çevrili.
İLİN İHRACATININ
YÜZDE 60’INI KARŞILIYOR
Samsun’dan 2017 yılı sonu itibariyle
yapılan 470 milyon dolarlıklık ihracatın
yaklaşık yüzde 60’ı olan 282 milyon dolar
Samsun Merkez OSB’deki 36 firma tarafından yapıldı. 2018 yılı Eylül ayı sonu
itibarıyla yapılan 440 milyon dolarlık ihracatın da yaklaşık yüzde 60’ı olan 264 milyon dolarlık kısmı yine bölgede faaliyet
gösteren firmalar tarafından 140 ülkeye
gerçekleştirildi.
AĞIR SANAYİ VE BİLGİ İŞLEM
TEKNOLOJİLERİ ÖNE ÇIKIYOR
Bölgede; gıda, tekstil, giyim, ağaç, kâğıt, kimyasal, kauçuk, plastik, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin dışında bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin
imalatı, elektrikli teçhizat, mobilya, ana

metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri
sektörleri faaliyet gösteriyor. 1 milyon
606 bin 522 metrekare büyüklüğündeki
OSB’de 77 firmada, 6 bin 553 kişi istihdam
ediliyor. Bölge dahilinde toplam 111 sanayi parseli mevcut. Bu parsellerden 98’i
üretim, 12’si inşaat ve biri proje aşamasında. Parsellerin en küçüğü 4 bin 644 metrekare en büyüğü 138 bin 710 metrekare
olarak dikkat çekiyor.
Samsun OSB’deki ayrıca KOSGEB
Samsun İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü, TSE Samsun Ürün Belgelendirme Müdürlüğü, Kızılay Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ve ilk yardım eğitim merkezi,
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalibrasyon ve Metroloji Laboratuvarı Bölge
İdare Merkezi, TSO Uluslararası Akredite
Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuarı, OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu
ve sosyal tesisler sanayicilerin hizmetinde.
KENDİ İŞ GÜCÜNÜ YETİŞTİREREK
İSTİHDAM SAĞLIYOR
Samsun Merkez OSB’nin tüm kamu
kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplum örgütlerinin de ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahip olduğunu belirten
Samsun Valisi-Samsun OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaymak, “Organize
sanayi bölgesi içerisinde bulunan sekiz
meslek yüksekokulundan birisi olan 19
Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik
Meslek Yüksekokulu sanayi sektöründe
ihtiyaç duyulan kalifiye eleman açığının
kapatılmasını amaçlıyor. Yeşilyurt Demir
Çelik Endüstrisi tarafından yaptırılan ve
19 Mayıs Üniversitesi’ne devredilen Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu’nda
elektrikle elektronik, biyomedikal cihaz,
kimya, otomotiv, gıda teknolojisi, endüst-

Hava, kara, deniz ve
demiryolu ulaşımının
merkezinde konumlanan
Samsun’un 2017’de
gerçekleştirdiği 470 milyon
dolarlıklık ihracatın 282
milyon dolarlık bölümünü
bünyesindeki işletmelerle
yapan Samsun Merkez
OSB, 2018 yılı Eylül ayı
sonu itibarıyla 440 milyon
dolarlık ihracatın da
yaklaşık yüzde 60’ı olan
264 milyon doları ülke
ekonomisine kazandırdı.
OSB; gıdadan tekstile,
kimyasaldan elektronik ve
optik ürünlerin imalatına
kadar birçok üretim koluna
dünya standartlarında
altyapı hizmeti sunuyor.
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riyel kalıpçılık ve mekatronik programlarında bin 400 öğrenci eğitim görüyor.
Eğitim gören öğrencilere, Samsun Merkez OSB’ de bölümleriyle ilgili sektörde
üretim yapan işletmelerde bir sömestr
işyeri eğitimli müfredatı imkanı ve mezun
olduklarında da iş imkanı sağlanıyor” dedi.
AB STANDARTLARINDA
BİR ORGANİZE SANAYİ
Samsun OSB’nin altyapısı tamamlamış, üretim kalitesiyle, ihracatıyla ülke kalkınmasına ve toplumun refah düzeyinin
artmasına önemli katkılar sağlayan, AB
standartlarında bir OSB olduğunu anlatan
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Vali Kaymak, bir başka özelliklerinin de sanayicilerin sorunları çevreye karşı duyarlı,
etkin, süratli, yenilikçi ve sürdürebilir bir
şekilde çözümler sunma göreviyle hareket etmek olduğunu belirtti.
BOŞ PARSEL YOK
Samsun Merkez OSB Karadeniz Bölgesi’nin altyapısını tamamlayan, boş parseli
bulunmayan ve parsellerinin yüzde 100’e
yakını üretimde olan sanayi bölgesi olduğunun altını çizen Vali Kaymak, “Mevcut
elektrik altyapısını günümüz teknolojisine
uygun bir sistemle iyileştirme çalışmalarına her yıl devam ederek katılımcılarına

Rakamlarla Samsun OSB
Kuruluş yılı
1981
S
SAM UN

Parsel sayısı
111
Çalışan sayısı
6.553
İhracat yaptığı
ülke sayısı
140

Büyüklüğü
1.606.522
metrekare

ların ve bölgeye gelen misafirlerin yararlanacağı restoran, market, banka şubesi
gibi yerleşkelerin olacağı hizmet destek
alanları oluşturuldu. OSB’deki katılımcılara kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi
verilebilmesi amacıyla geçmiş yıllarda
tamamlanarak işletmeye alınan OG havai hatları her yıl kısmi olarak yer altına
alınıyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde
bu yatırımlar hızla devam edecek” açıklamasını yaptı.

KENTİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR
“Organize sanayi bölgeleri öncelikle
sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlıyor, kentleşmeyi yönlendiriyor, çevre sorunlarını önlüyor, bilgi
ve bilişim teknolojilerinden yararlanmayı
yaygınlaştırıyor” ifadesini kullanan Vali
Kaymak, “Buna paralel olarak imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde
yerleştirilerek geliştirilmesini sağlamak
amacıyla gerekli altyapı hizmetlerini su-

kaliteli elektrik enerjisi verme çabalarını
sürdürürken, atık su arıtma tesisini işletmeye alarak da temiz ve yaşanabilir bir
çevre oluşturuyoruz” ifadesini kullandı.
SOSYAL DOKUYU GELİŞTİRİYOR
Samsun Merkez OSB’de katılımcılarına yeni yatırımlarının önünü açmak
ve yeni üretim teknolojilerinin bölgeye
gelmesini sağlamak amacıyla 2017 yılında revizyon imar plan tadilatı ve uygulaması yapıldı. Bu uygulamayla katılımcılara parsellerinde yeni inşaat alanları
sağlandığı bilgisini veren Vali Kaymak,
“Ayrıca bu imar uygulamasıyla katılımcıOSB DÜNYASI ❙ 55
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2019 yılı içerisinde OSB’deki firmaların talepleri
doğrultusunda güçlü ihtiyaç analizlerine dayanarak,
OKA’ya teknik destek başvurusunda bulunarak,
projelerin başarılı bulunması halinde kurumsal
kapasiteyi artırıcı eğitimler planlanıyor.

nuyor. hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin
edilecek sosyal tesisler de OSB’lerin temel
işlevleri arasında. Bütün bunları sürekli
dinamik tutabilmek amacıyla teknoparklarının dışında mal ve hizmet üretim bölgesi
olarak ülke genelinde önemli bir boşluğu
doldurduğunu unutmamak gerekir” dedi.
ÜRETİMDE KALİTENİN
ARTMASINI SAĞLIYOR
Organize sanayi bölgelerinin düzenli
çevre politikası oluşturulması ve güçlü
sanayileşme politikalarının hayata geçirilmesi açısından önem arz eden yerler olduğuna işaret eden Vali Kaymak, şöyle devam
etti: “Organize sanayi bölgeleri firmalar
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arasında kolektif motivasyonu ve karşılıklı
güveni de tesis ediyor. OSB’ler üretimde
kalitenin artmasına yardımcı olduğu gibi
kullanılan malzemelerde etkinliğin artırılmasını da sağlıyor. Bu nedenle işletmelerin
belirli bölgelerde toplanmasının sadece
üretim artışı ya da sinerjinin oluşturulmasına katkısı yok. Aynı zamanda bu bölgelerin
yangın, doğal afet benzeri güvenliği tehdit
edecek olası gelişmelerin de sürekli olarak
sağlanmasına imkan oluşturuyor. OSB’ler
kuruldukları bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkı sunmaz, aynı
zamanda sosyal yapının da gelişmesine
katkı verir. OSB’lerde istihdamın artırılması
ve tamamlayıcı mesleki eğitimlerin daha

düzenli bir biçimde yapılmasına imkan
oluşur. Organize sanayi bölgeleri ülkemizin
kalkınma sürecinde özel sektöre getirdiği
avantajlarla çok önemli bir rol üstleniyor.
Bu bölgeler yıllardır faaliyet göstermelerine rağmen avantajlarının işletme sahipleri
tarafından bilinmemesi organize sanayi bölgelerinin etkin kullanılamamasına
ve dolayısıyla da kalkınmanın beklenen
düzeye ulaşamamasına zemin hazırlıyor.
Gerek sivil toplum kuruluşları gerekse devletin ilgili birimleri tarafından yapılacak
bilinçlendirme ve aracılık faaliyetleriyle
işletmelerin gelişmesi dolayısıyla yerel ve
bölgesel ekonomilerinin gelişmesine katkıda bulunması söz konusu.”

ALTYAPI HİZMETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Â Su: OSB’nin su ihtiyacı Samsun Büyükşehir Belediyesi
SASKİ Genel Müdürlüğü’nün şehir şebeke suyundan
karşılanıyor. OSB’nin ihtiyacı olan su modern altyapı
hizmetleriyle zamanda ve sağlıklı olarak sunuluyor.
Â Elektrik: Bölgede elektrik ihtiyacı kaliteli ve ucuz olarak
temin ediliyor. Elektrik şebeke, trafo, ekipmanlarının periyodik
bakımlarıyla ilave kablolama ve tamir işleri yapılıyor. Böylece
sanayicilere 24 saat kesintisiz hizmet veriliyor. Bölgedeki 15
kilometrelik elektrik şebekesi TEİAŞ’a ait Samsun II TM’den 2
fiderden enerji alırken enerji dağılımı yedi trafoyla sağlanıyor.
Samsun Merkez OSB’nin cadde ve çevre aydınlatması,
bakım ve işletmesi ise bölge müdürlüğü tarafından yapılıyor.
Bu konuda katılımcıya herhangi bir mali yükümlülük
getirilmiyor. Elektrik faturalarının tahakkuk ve tahsilatı da
yine Samsun Merkez OSB tarafından sağlanıyor.
Â Atık su arıtma tesisi: Atık su arıtma tesisi; dengeleme
havuzu, ince ızgara ve havalandırmalı kum tutucunun yer
aldığı fiziksel arıtma üniteleri, kimyasal arıtma ünitesi,
çöktürme havuzu, biyolojik reaktörler, çamur yoğunlaştırma,
çamur susuzlaştırma ünitesi, kimyasal hazırlama, blower
binası ve idari binadan oluşuyor.
Â Eğitim: Bölgenin sosyoekonomik gelişmişliğine katkıda
bulunmak, sanayi ve üniversite arasında etkin işbirliği

kazandırmak, ülke endüstrisinin ihtiyacı olan nitelikli
elemanları yetiştirmek amacıyla 2010-2011 eğitim yılında
19 Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksek
Okulu eğitime başladı. Meslek yüksek okulunda; elektrik
ve enerji teknolojileri, elektronik-bilgisayar teknolojileri,
otomasyon, kimya-kimyasal işleme teknolojileri, motorlu
araçlar ve ulaştırma teknolojileri, gıda işleme, makine ve
metal teknolojileri bölümlerinde eğitim veriliyor.
Â Doğalgaz: OSB’de, sanayicilerin proseslerinde en
önemli girdi olan enerjinin çevre duyarlı, kesintisiz ve
ekonomik bir yolla sağlanması için doğalgaz Samsun’da
ilk olarak, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda
kullanmaya başladı.
Â Güvenlik: OSB’nin, güvenlik hizmetleri ana nizamiye
girişi üç vardiyayla 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor.
Güvenlik, giriş-çıkışların kontrolünü sağlarken, OSB’de
bulunan kurum ve kuruluşların kendilerine ait güvenlik,
teşkilat ve görevlileriyle birlikte hizmet veriyor. Ayrıca OSB’de
ana nizamiye girişiyle çıkışlarında OGS bulunuyor.
Â Telekomünikasyon: OSB’de bütün parsellere ulaşacak
şekilde telekomünikasyon altyapı şebekesi mevcut. Bütün
parsellerdeki firmalara ihtiyaç duydukları miktarda telefon
hattı yine sağlanıyor. Ayrıca bölgedeki ADSL ve metro
internet erişimi hızlı bir şekilde veriliyor.

KISA KISA KISA
Yönetim tarzınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Vatandaş ve çözüm odaklı.
Çevrenizdeki insanlar sizi nasıl
tanımlıyor?
Halk adamı.
İşinizle ilgili en çok neyi
seviyorsunuz?
Halk ile iç içe olmayı, her gün yeni insanlar
tanımayı ve onlara hizmet etmeyi.
OSB’nin gelecek vizyonunu hangi
sözlerle tanımlayabilirsiniz?
Samsun Merkez OSB olarak sanayicilerin
sorunlarına, çevreye karşı duyarlı etkin,
süratli, yenilikçi ve sürdürebilir çözümler
sunmak.
Altyapısı tamamlamış, üretim kalitesiyle
ihracatıyla ülke kalkınmasına ve toplumun
refah düzeyinin artmasına önemli katkılar
sağlayan, AB standartlarında bir OSB
misyonuyla hareket ediyoruz.
Gelecekte yaşamayı hayal ettiğiniz
yer?
Aslında Eyüp Sultan hep aklımda lakin
Karadeniz’de aklımda yer etmiyor değil.
En son okuduğunuz kitap?
İlber Ortaylı/ Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İş hayatınızdaki temel prensibiniz?
Planlı ve çalışkan olmak.

Samsun Merkez OSB, Karadeniz Bölgesi’nin
üretim üssü olarak bölgenin fiziki şartlarının
elverişsizliğinden dolayı il ve civarında
sanayileşme konusundaki eksikliği telafi ediyor.

Hobileriniz?
Yürüyüş yapmak, kitap okumak, sohbet
etmek.
Kendinizi tek kelimeyle nasıl ifade
edebilirsiniz?
Vicdan sahibi.
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TEKNOKENTLERİMİZ

TEKNOSAB
ölçek ekonomisine
geçiş sürecinde
örnek olacak
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İleri teknoloji odaklı üretimin
artmasıyla küresel ölçekte
ilk 10 ekonomi arasında yer
almak isteyen Türkiye’nin
ölçek ekonomisine geçmesinin
kaçınılmaz olduğunu belirten
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim
Burkay, “Bu süreçte önemli bir
adım olarak atılan TEKNOSAB,
konumu gereği diğer OSB’ler için
de örnek teşkil edecek” dedi.
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TEKNOKENTLERİMİZ

Bursa’nın sahip olduğu
deneyim ve dinamizmle birlikte
Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071
hedeflerinin en önemli aktörleri
arasında olacağını kaydeden
Burkay, “Stratejik önem taşıyan
alanlarda yerli ve milli üretimin
merkezi olma hedefimizi
sürdürüyoruz. Başta TEKNOSAB
olmak üzere KOBİ OSB,
BUTEKOM, GUHEM ve model
fabrika gibi projelerle Türkiye’nin
yüksek teknolojili yatırım,
üretim ve ihracat hedeflerindeki
iddiamızı da koruyoruz” dedi.

T

ürkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’nın, büyük zorluklarla ve engellerle mücadele edilen son beş yılda, Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası’nın liderliğinde yürütülen projelere
katkısıyla oldukça verimli bir süreç yaşadığını anlatan Başkan İbrahim Burkay, “ Bu süreçte Bursa’nın
GSMH’a içindeki payı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde
4.3’e kadar yükselirken, merkez bütçeye katkımız
yüzde 100’ün üzerinde arttı. Kişi başına düşen
gelirde de ülke ortalamasını yükselten şehirler arasında yer aldık. Türkiye’nin 2023 yılındaki 4 dolarlık
kilogram başı ortalama ihracat hedefini bugünden
yakalayan Bursa’da, AR-GE ve tasarım odaklı yatırımlar da sürüyor. Kentte AR-GE merkezi bulunan
firma sayısı 102’ye, tasarım merkezi de 18’e ulaştı”
ifadesini kullandı.
“TÜRKİYE’NİN VİZYONUNU YANSITIYOR”
Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin
(TEKNOSAB) sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin
yeni vizyonunu yansıtıyor. TEKNOSAB’ın Türkiye’nin
mega endüstri bölgeleri atılımının da en önemli
halkası olacağını ifade eden Başkan Burkay, Bursa’da
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bulunan 22 organize sanayi bölgesinde 15 bin
metrekare ve üzerinde yatırım yapılacak yaklaşık
135 parsel bulunduğunu hatırlattı. Sekiz etapta planlanan ve ilk etap çalışmalarının hızla tamamlanmak üzere olduğu TEKNOSAB’ın sadece
birinci halkasında 15 bin metrekarenin üzerinde
170 parselin yer aldığını açıklayan Başkan Burkay,
Türkiye’nin orta-yüksek ve ileri teknolojiye geçişinde TEKNOSAB’ın en önemli rolü üstleneceğini
vurguladı.
KALKINMADA SIÇRAMA NOKTASI
Kentin ve bölgenin yatırımcı için cazibe merkezi
kimliğini her geçen gün daha da güçlendirdiğini
vurgulayan Başkan Burkay, “Yeni sanayi hamlesi ülkemizin kalkınma hedeflerinde yeni bir sıçrama noktası
olacak. Bu noktada ‘Mega Sanayi Bölgeleri’ projesinin en önemli halkasını da TEKNOSAB oluşturacak.
Liman, demiryolu ve karayolu entegrasyonuyla
birlikte çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğümüz
TEKNOSAB’da yeni yatırım talepleri de devam ediyor.
TEKNOSAB’ın gerek yatırım cazibesi gerekse de
istihdam ve ihracat hedefleriyle Türkiye’nin gelecek

İbrahim Burkay
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek teknoloji
yatırımlarıyla öne çıkan
TEKNOSAB, 114 firmasıyla bölgedeki ileri teknoloji
yatırımlarını artırıyor.

vizyonunu destekleyen en önemli projelerden biri” dedi.
“YÜKSEK TEKNOLOJİNİN
PAYI ARTARAK DEVAM EDİYOR”
Bursa’nın sanayinin kalkınmasına yönelik katkısının da her geçen yıl artarak
ilerlediğini anlatan Burkay, “Son dört yılda
sanayinin kent ekonomimizdeki katkısı
yüzde 6’dan fazla yükseldi. Yine aynı süreçte Bursa sanayisinin yurt genelindeki
payı da yüzde 6’nın üzerine çıktı. Üretimde
orta yüksek teknoloji yoğunluğunda Türkiye ortalaması yüzde 26 seviyesindeyken,
Bursa bu rakamı ikiye katlamayı başardı.
Kent olarak yüzde 2 seviyesindeki yüksek
teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarma gibi stratejik bir hedefimiz var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
tanımıyla ülkenin mega endüstri bölgeleri
atılımının öncü projeleri arasında yer alan
TEKNOSAB ile bu oranı da dörde katlamayı
hedefliyoruz” vurgusunu yaptı.

“TEKNOSAB, ÖLÇEK EKONOMİSİNE
GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM”
Altyapı çalışmalarını planlanan şekilde
hızla sürdürdüklerini ileten Başkan İbrahim
Burkay, şöyle devam etti: “TEKNOSAB için
yüksek teknoloji kapsamına giren ve yatırım koşullarını karşılayan 114 firmamız, bölgemizin ilk yatırımcıları oldu. İleri teknoloji
üretimini artırmakla birlikte dünyanın ilk
10 ekonomisi arasında yer almak isteyen
Türkiye’nin ölçek ekonomisine geçmesi de
kaçınılmaz. Bu amaçla TEKNOSAB’ın planlama aşamasında minimum parsel alanını
müteşebbis heyetimizin kararıyla 15 bin
metrekareyle sınırladık. Bursa’daki organize
sanayi bölgelerimizin tamamında 15 bin
metrekare ve üzeri parsel sayısı 140 iken,
sadece TEKNOSAB’da 15 bin metrekare ve
üzeri parsel sayımız 170. Ölçek ekonomisine geçişte atılmış çok önemli bir adım olan
TEKNOSAB, bu anlamda diğer bölgelerimiz
için de örnek teşkil edecek. TEKNOSAB’ta
uluslararası nitelikteki firmaların hedefledikleri yatırımlarla birlikte bölgemiz daha
da güçlü bir kimliğe kavuşacak. Türkiye’nin
ileri teknoloji dönüşümüne liderlik eden
TEKNOSAB’ta ikinci etap için talep toplamaya da yakında başlayacağız” dedi.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE
YATIRIM YAPIYOR
200’ün üzerindeki makine parkı ve
600’e yakın istihdamıyla saha çalışmalarının
devam ettiği TEKNOSAB’da birinci etabın
tamamlanmak üzere olduğu bilgisini veren

KOBİ OSB ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
BTSO liderliğinde planlanan KOBİ OSB Projesi’ne
ilişkin gelişmeler hakkında bilgiler paylaşan BTSO
Başkanı İbrahim Burkay, bu projeye şu anda
bütün sektörlerde 2 bin 500’ün üzerinde firmadan
talep olduğunu açıkladı. Başkan Burkay, “BTSO
olarak tüm projelerimiz 40 bin üyemizi kapsıyor.
Kent ve ülke ekonomisinin lokomotifi olan küçük
ve orta ölçekli işletmelerimizi daha güçlü kılmak
amacıyla planladığımız KOBİ OSB konusunda
da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İlgili
bakanlıklarımızın değerlendirme sürecinde olan
KOBİ OSB projemiz kentte önemli bir boşluğu
dolduracak” ifadelerini kullandı.

Başkan Burkay, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında iki adet rüzgar ölçüm
ve bir adet güneş ölçüm istasyonu kurduk.
Bu istasyonlarda bir yıldır ölçümlerimizi
yapıyoruz. TEKNOSAB ile oluşturacağımız
lojistik merkezimiz kombine taşımacılıktan
gümrükleme ve transit işlemlerine kadar
ihracatçılarımızın dünyaya açılımında örnek bir model olacak. Hiçbir aksama ve
gecikme olmadan sürdürdüğümüz çalışmalar, katılımcı üyelerimizin yönetimimizle
işbirliği içerisindeki çalışmalarıyla bizler için
önemli bir motivasyon kaynağı. Üretimin
ve ihracatın merkezi Bursa, vizyoner projeleri ve girişimcisiyle Türkiye’nin hedeflerine liderlik etmeyi sürdürecek” şeklinde
konuştu.
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HUKUK KÖŞESI

OSB’LERDE KİRALAMA İŞLEMLERİ
İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER
“OSB” mevzuatında yapılan değişikliklerde
tesisinin tamamının kullanılamaması veya kiraya
verilememesi sebebiyle boş kalmasının önüne
geçilmesi ve üretim faaliyetinin geliştirilerek
istihdama katkı sağlanması amaçlanmakta.

Avukat Emine Yıldız
OSBÜK Hukuk Müşaviri
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O

rganize Sanayi Bölgeleri Mevzuatında yapılan son değişikliklerde katılımcıların tesislerini
birden fazla kişiye kiralamasının
önü açılmış, tesisin birden fazla kiracıya
kiralanmasının koşulları genel hatları itibariyle tespit edilmiştir. Söze konu mevzuat
güncellemeleri ile katılımcının tesisinin
tamamının kullanamaması veya kiraya verememesi sebebiyle boş kalmasının önüne
geçilmesi ve bu suretle üretim faaliyetinin
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile istihdama katkı sağlanması amaçlanmakta.
Bu yazımızda OSB’lerde kiralama ilişkisinin
nasıl kurulacağı ve kiracıların haiz olduğu
hakların incelenmesinin yanı sıra özellikle
son yıllarda çokça uygulaması olan finansal
kiralamalara ilişkin görüş ve değerlendirmelere de yer verilmiştir.
Organize sanayi bölgelerinde sanayi
parsellerinin kiralanması işlemi 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen çatılı
işyeri kiralaması yahut hasılat (ürün) kiralaması şeklinde kurulabileceği gibi finansal
kiralama (leasing) şeklinde de kurulabilir.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 3.
maddesinde katılımcının tesisini yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun
olarak kiralayan gerçek ya da tüzel kişi kiracı
olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla katılımcının
tesisinin adi kira yahut hasılat kirası hükümlerine göre kiralanabilmesi Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde öngörülen şartların sağlanması gereki-

yor. Organize sanayi bölgesinde faaliyette
bulunan kiracılar katılımcı statüsünü haiz
değillerdir. Kiracılar OSB genel kuruluna
sadece dinleyici olarak katılabilecek, oy kullanamayacaklardır. (Uygulama Yönetmeliği
mad. 29/2) Finansal kiracılar ise Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 3/e maddesindeki açık hüküm uyarınca katılımcı
statüsünde.
Katılımcının tesisinin birden fazla
kiracıya kiralanması
OSB’lerde faaliyette bulunan katılımcıların tesisini kiralama şartları Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 18. maddesi
ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği’nin 173. maddesinde düzenlenmekte. Katılımcının tesisini kiralamasını düzenleyen Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’nu 18. maddesinin 10. fıkrasında;
OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki
tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının
kiracısının üretim yapabileceği, 6102 sayılı
Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketlerin bu düzenlemeden muaf olduğu
hükme bağlanmışken, mevzuatta 28 Kasım
2017 tarihli 7061 sayılı Kanun’un 55. maddesi ile getirilen değişiklikle;
• Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun geçici 1’inci ve geçici 2’nci madde
kapsamında kurulan OSB’lerdeki 01 Temmuz 2017 tarihinden önce yapı kullanma
izni almış olan tesisler ile
• Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-

nu’nun geçici 5’inci madde kapsamında
kurulan OSB’lerin de bu düzenlemede yer
alan kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaf
olacağı hükme bağlanmıştır.
Yapılan bu son değişiklikle kanun koyucu tarafından 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu’na eklenen geçici madde
ile söz konusu tesis sahiplerinin müktesep
haklarının korunması ve katılımcıların binalarının tamamını kullanamaması veya
kiraya verememesi sebebi ile boş kalmasının önüne geçilerek üretim ve istihdama
katkı sağlanması amaçlanmıştır. (Madde
gerekçesi)
İstisna kapsamında
değerlendirilen OSB’ler
• Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce (15 Nisan
2000) kurulan OSB’ler (OSB Kanunu geçici
1’inci madde)
• Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun
yürürlük tarihinden önce (15 Nisan 2000)
ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları,
sanayi odaları ve deniz ticaret odaları tarafından mülga 5590 sayılı Kanunu’n 5’inci
maddesinin (r) bendinin (5) numaralı alt
bendine göre kurulup yönetilmekte olan
OSB’ler (OSB Kanunu geçici 2’nci madde)
• Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce (15 Nisan
2000) kurulmuş olan organize küçük sanayi
bölgeleri (OSB Kanunu geçici 5’inci madde)
Bu istisnalar kapsamında değerlendirilmeyen OSB’ler, hâkim ve bağlı şirket
olma durumu hariç olmak üzere bir sanayi
parselinde sadece bir katılımcı ya da katılımcının kiracısının faaliyette bulunmasına
izin verebilecekler.
İstisna kapsamında değerlendirilen
OSB’lerde ise bölgenin teknik altyapı durumu göz önünde bulundurularak kiralamada bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısının
belirlenmesi için müteşebbis heyet/genel

kurul kararı alınması zorunludur. (4562
sayılı kanun mad.18/10, OSB Uygulama
Yönetmeliği mad. 103/7) Kanaatimizce her
kiralama için ayrı bir müteşebbis heyet/
genel kurul kararı gerekmeyecek, OSB’nin
teknik altyapısı dikkate alınarak kiralamada
oluşturulabilecek bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı hususunda prensip kararı
alınması yeterli olacaktır. Bu durum aynı
zamanda katılımcılar ve kiracılar arasında
eşit işlem yapma şartına da uygun ve adil
bir çözümdür.
Geçici maddeler kapsamında değerlendirilen OSB’lerde bölgenin teknik altyapı durumu göz önünde bulundurularak
kiralamada bağımsız bölüm büyüklüğü
ve sayısının belirlenmesi OSB müteşebbis
heyet/genel kurulunun devredemeyeceği
görev ve yetkiler arasında sayılmıştır. [Uygulama Yönetmeliği Md. 35/A – (1)/l]
Yine yönetmeliğin “Katılımcının tesisini kiralama şartları” başlıklı 173. maddesinin (5) ve (6) fıkralarında “(Değişik:
RG-11/5/2018-30418): “(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102
sayılı kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı
şirketler, 4562 sayılı kanunun geçici 1’inci
ve geçici 2’nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1 Temmuz 2017 tarihinden
önce yapı kullanma izni almış olan tesisler
ve geçici 5’inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda
oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü
ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da
göz önünde bulundurarak alacağı kararlar
ile belirlenir.
(6) Katılımcının, 6102 sayılı kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde
olması durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla,

şirketler birliğinde yer alan diğer şirket/
şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi
bir aşamasında faaliyet göstermesi için
kiralama yapılabilir. Bu şekilde yapılan kiralamalarda, kiralama yapılan tesis/tesislerin
toplam büyüklüğü, parseldeki toplam tesis
alanının 1/4’ünden fazla olamaz” hükmü
yer almaktadır.
İzah olunan hususlar dolayısıyla sanayi
parselinin birden fazla firmaya kiraya verilebilmesi için;
• İlgili tesisin 4562 sayılı kanunun geçici
1’inci ve geçici 2’nci maddesi kapsamında
kurulan OSB’lerdeki 1 Temmuz 2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan
tesislerden olması,
• İlgili OSB’nin 4562 sayılı kanunun
geçici 5’inci maddesi uyarınca kurulmuş
OSB’lerden olması
• OSB’nin bu maddelerde sayılan
OSB’lerden olmaması halinde, kiralama
yapacak şirketlerin hakim ve bağlı şirketler
olması,
• Hakim ve bağlı şirkete tesisinin bir
bölümünün kiralanabilmesi için katılımcının da (mal sahibinin de) parselde üretim
faaliyetinde olması gerekir.
Hakim ve bağlı şirket
6102 sayılı kanun madde 195 hükmü
uyarınca hakim veya bağlı şirket şu şekilde
belirlenebilir.
“Madde 195– (1) a) Bir ticaret şirketi,
diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya
dolaylı olarak;
1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse
veya
2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu
oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy hakları-
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Organize sanayi
bölgelerinde sanayi
parsellerinin kiralanması
işlemi Borçlar Kanunu’nda
düzenlenen çatılı işyeri
kiralaması veya ürün
kiralaması şeklinde
kurulabileceği gibi finansal
kiralama yöntemiyle de
kurulabilir.
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nın çoğunluğunu oluşturuyorsa,
b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka
bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa,
birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir.
Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, bu kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret
şirketinin paylarının çoğunluğuna veya
onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci
şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir.
(3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç
bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı hâkimiyettir.
(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla
birlikte şirketler topluluğunu oluşturur.
Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru
şirket konumundadır.”
Hakim ve bağlı şirket 6102 sayılı TTK
hükümlerine göre tespit edilir
Finansal kiralamaya ilişkin hükümler:
Finansal kiracı Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliği’nin 4/f maddesinde tanımlanmış olup, 6361 sayılı kanun
kapsamında finansal kiralamayı kabul eden
gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte. Yine
aynı maddenin (p) fıkrasında finansal kiracının katılımcı olarak nitelendirileceği de
hükme bağlanıyor. Bu durumda finansal
kiracı finansal kiralama şirketleri ile sözleşme tanzim ederek sanayi parseli üzerinde
kiracı olarak faaliyette bulunan katılımcı
vasfını haiz gerçek veya tüzel kişiler olarak
tanımlanabilir.
Bir sanayi parselinde finansal kiralama
sözleşmesi ile faaliyette bulunan finansal
kiracı katılımcı vasfını haizdir. Burada katılımcı olarak nitelendirilecek olan finansal kiralama şirketi değil, finansal kiracıdır.
Dolayısıyla finansal kiracının da bölgenin
kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması gerekir.
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 173/5. maddesinin (d) fıkrası
uyarınca; finansal kiracı katılımcının hak ve

yükümlülüklerine sahip olacak, ancak tesisini başkasına kiraya veremeyecek. OSB’lerin finansal kiralama sözleşmesini kendi
kayıtlarında bulundurması zorunludur. Zira
söz konusu finansal kiralama sözleşmesinden haberdar olmayan bir OSB’nin şifahen
tesisin alt kiracıya kiralanmasına onay vermesi söz konusu olabilir. Böyle bir karar da
OSB mevzuatına aykırılık teşkil eder. Zira
tüm katılımcıların tesisini kiralama şartları
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 173’üncü
maddesinde yer almakta olup, katılımcıların bu şartları taşıyıp taşımadığı OSB’ler tarafından denetlenmelidir. Finansal kiralama
sözleşmesinin mülkiyet finansal kiracıya
geçmesinden önce herhangi bir nedenle
sona ermesi hâlinde yapılacaklar da yine
173’üncü maddenin 5/d fıkrasında hükme
bağlanmış. Buna göre; finansal kiralama
sözleşmesinin mülkiyet finansal kiracıya
geçmesinden önce herhangi bir nedenle
sona ermesi durumunda finansal kiralama
şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı
sadece bölgenin kuruluş protokolünde
öngörülen niteliklere sahip gerçek veya
tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak
veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere
kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski
finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler,
yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul
edilmiş sayılır. Böyle bir işlemle yeni firma
katılımcı vasfını kazanacak. Ayrıca finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde
satmaz veya kiraya vermez ise taşınmazın
OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınması de mevzuata
göre mümkün. Yapılan mevzuat değişiklikleri genel olarak değerlendirildiğinde
OSB’lerde üretim ve istihdamın geliştirilmesi amacına hizmet ettiğini görüyoruz.
Ancak OSB’lerde sanayi parsellerinin birden
fazla bağımsız bölüm oluşturmak suretiyle
kiralanmasının temel şartı OSB’nin teknik
altyapı durumu dikkate alınarak müteşebbis heyet/genel kurul kararı alınması
olduğundan yeni başlayacak olan bütçe yılında yapılacak ilk genel kurul/müteşebbis
heyet toplantılarında konunun gündeme
alınması ihmal edilmemelidir.
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