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Araştırması Haber Bülteni

Sayın Bölge Müdürüm,
 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından, OSB'lerimizde faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik 
"OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması" başlatılmıştır. Türkiye'de ilk ve tek olacak bu çalışma ile ilgili 
Ek'li dosyada iletilen Basın Bülteni'nin bölgenizdeki basın kuruluşlarına duyurulmasından ve sosyal medya 
hesaplarınızdan paylaşılmasından memnuniyet duyulacaktır. 
 
Saygılarımla,

Not: Haber metni ve fotoğraflara bağlantıdan ulaşabilirsiniz BAĞLANTI

e-imzalıdır
O. Fatih SOYSAL
Genel Sekreter

Dağıtım:
Tüm Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri

Ek :
1- Haber Metni (2 sayfa)
2- Görsel (1) (1 sayfa)
3- Görsel (2) (1 sayfa)

DAĞITIM YERLERİNE

https://drive.google.com/drive/folders/1IXfhWfeE2RQgQuWaxElSWbFjjcXQHZAR?usp=sharing
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01.02.2021
BASIN BÜLTENİ

OSB’lerin “Yıldızları” seçilecek 

“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” başladı 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgelerinde üretim 
yapan 64 bin sanayi tesisini kapsayacak “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nı 
başlattı. Bu yıl ilki yapılacak araştırma ile, OSB’lerdeki sanayi tesisleri ihracattan 
istihdama, Ar-Ge’den dijital dönüşüme kadar birçok alanda değerlendirilecek ve 
araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. 

“OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması” ile ilgili bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş 
Kütükcü, sahadaki veri toplama çalışmalarının 1 Şubat itibariyle başladığını, 
hedeflerinin OSB’lerde üretim yapan sanayi tesislerinin verilerini daha sağlam bir 
şekilde analiz ederek, Türkiye’nin kalkınmasına daha güçlü destek vermek olduğunu 
vurguladı. 

Sınırları aşan bir başarı öyküsü

Türkiye’de 1961 yılında başlayan OSB’leşme hikayesinin sınırları aşan bir başarı 
öyküsüne dönüştüğünün altını çizen Kütükcü, şunları söyledi: “Şu anda 81 şehrimizde 
347 organize sanayi bölgemiz var. Türkiye’de sanayi üretiminin yüzde 40’ını 
gerçekleştiren, 2 milyon 100 bin insanımıza doğrudan istihdam sağlayan organize 
sanayi bölgelerimizin başarı öyküsü artık sınırları aşmış durumda. OSBÜK olarak, 
OSB’lerimizin bu başarı öyküsünü ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için yeni bir 
süreç başlattık. 1 Şubat itibariyle saha çalışmalarını başlattığımız ‘OSBÜK- OSB 
Yıldızları -OSB’ler İlk 500 Firma Araştırması’ çalışmamızı her yıl yaparak, kamuoyuyla 
paylaşacağız. Türkçe-İngilizce olarak yayınlayacağımız bu rapor ile OSB’lerimizin ve 
sanayicilerimizin başarılı performanslarını ulusal ve uluslararası çapta anlatacak etkin 
bir referans kaynağı da ortaya koymuş olacağız.” 

Kütükcü, “OSBÜK-OSB Yıldızları-İlk 500 Araştırması”nın Türkiye’de kendi alanında 
yapılacak ilk ve tek çalışma olacağının da altını çizerek, tüm OSB’lere ve OSB 
katılımcılarına bu çalışmaya katılmaları, destek vermeleri çağrısında bulundu. 

OSB’ler artık yaşam alanı 

Nitelikli sanayi üretiminin yanı sıra teknoloji geliştirme bölgelerinden meslek liselerine, 
atıksu arıtma tesislerinden kreşlere  kadar bir yaşam merkezi haline gelen OSB’lerdeki 
firmaların anlatılacağı araştırmanın; Cumhurbaşkanlığından, dünya çapında 
perakende sektöründe faaliyet gösteren büyük mağazaların satın alma yöneticilerine 
kadar geniş bir kitleye ulaştırılacağı belirtildi. 
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OSBÜK-OSB YILDIZLARI ilk 500 Fı̇rma Araştırması nelere yer verecek?

• 2020 yılı OSB’ler Performans Analizi, 
• 2020 yılı ihracat performansına göre ilk 500 OSB firması 
• 2020 yılı yurt içi satış performansına göre ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla istihdam yapan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla kadın istihdamı yapan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla Ar-Ge harcaması yapan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla yatırım yapan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla patent alan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı en fazla dijital dönüşüm yatırımı yapan ilk 500 OSB firması
• 2020 yılı alfabetik sıralamaya göre ilk 500 OSB firması 

 






