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OSBÜK 

KARDEŞ OSB PROTOKOLÜ 

 

 

TARAFLAR 

 

Madde 1. Bu protokolün tarafları ……………………………. OSB ve 

……………………………. OSB’dir. İki OSB arasında sağlanacak işbirliğinin yanı sıra, ortak 

faaliyetler/projeler yapmak amacıyla Kardeş OSB protokolü imzalanmıştır. 

 

TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

  

Madde 2.  

2.1. ……………………………. OSB 

Adresi   : 

Telefon : 

Faks  :  

Web  :  

E-posta : 

 

2.2. ……………………………. OSB 

Adresi   :  

Telefon :  

Faks    :  

Web  :  

E-posta :  

 

PROTOKOLÜN AMAÇ VE KAPSAMI  

 

Madde 3. Bu protokol, ……………………………. OSB ile ……………………………. OSB 

arasındaki iletişimi güçlendirmek, işbirliğini artırmak, ortak toplantılar ve faaliyetler düzenlemek, 

projeler hazırlamak / birlikte gerçekleştirmek, OSB’lerde yer alan katılımcıların gelişmesinin yanında, 

sosyal ve kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek ve diğer OSB’lere de rol model olmayı 

amaçlamaktır. 

 

PROTOKOL ESASLARI 

 

Madde 4. Kardeş OSB Protokolü kapsamındaki esaslar aşağıdaki şekildedir: 

 

4.1. İyi örnek uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulması, 

4.2. Ulusal/Uluslararası heyet ziyaretlerinde ve yurtdışı iş gezisi düzenlendiğinde her iki 

OSB’nin üyelerinin bilgilendirilmesinin/katılmasının sağlanması, 
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4.3. OSB’lerin yayın organlarında yazı/fotoğraf vb. haberlere yer verilmesi ve web sitesinde 

link oluşturulması, 

4.4. Her iki OSB’nin, eğitim hizmetlerinde, birbirlerine teknik destek 

sunması/bilgilendirmesi, 

4.5. Çalışanların, karşılıklı tecrübe paylaşımı amacıyla, diğer OSB’ye çalışma ziyaretinde 

bulunulması, 

4.6. İlişkilerin verimli ve sürekli olmasını sağlamak amacıyla, yılda en az 1 defa, gerek 

yönetim kurulu, gerekse müteşebbis heyet üyeleri ile bir araya gelinmesi, ortak 

toplantılar düzenlenmesi, 

4.7. Yeni projelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunulması ve uygun projelerde ortaklık 

yapılması, 

4.8. Uluslararası çalışmaların paylaşılmasında, ortak faaliyetler ve çalışmalar yürütülmesi, 

4.9. Ortak sosyal etkinlikler yapılması. 

 

PROTOKOL SÜRESİ VE YÜRÜRLÜLÜK 

 

Madde 5. Bu protokol süresiz olarak düzenlenmiş olup, her iki OSB tarafından imzalanmasından 

sonra yürürlüğe girer. 

 

DAYANAK 

 

Madde 6. Kardeş OSB protokolü, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun görev ve 

sorumluluklarını düzenleyen 4562 Sayılı OSB Kanunun 27. Maddesi “….OSB’ler arasında uygulama 

birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek…” hükmü kapsamında; 

   6.1. ……. OSB Yönetim Kurulu’nun …………… tarih (…..) sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

   6.2. ……. OSB Yönetim Kurulu’nun …………… tarih (…..) sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

 

SON HÜKÜMLER 

 

Madde 7. Protokolde belirtilen esaslarla ilgili değişiklikler, ilgili OSB tarafından diğer OSB’ye 

yazılı olarak bildirilerek talep edilir ve talepler ilgili OSB’nin Yönetim Kurulu'nda görüşülüp 

onaylandıktan sonra kabul edilir. 

 

Bu protokol ……….. tarihinde ……….. OSB ile ……….. OSB arasında 2 (iki) nüsha olarak 

imzalanmıştır. 

 

 

 

 

 

……………………………. OSB   ……………………………. OSB 

 


