
Sanayi’nin doğduğu kentte bacalar tütüyor 

Türkiye’deki 287 organize sanayi bölgesi arasında büyüklük ve kapasite bakımından 

ilk 10 arasında yer alan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde 351 firma Türkiye 

ekonomisine güç katıyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organize Sanayi 

Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Sütcü, birçok avantajın 

yatırımcı için çekim merkezi oluşturduğunu söyledi. 

 

 

 

Adana’nın, Avrupa ve Ortadoğu’nun enerji merkezi ve Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı etrafındaki 

sanayileşmiş 8 ilin lojistik merkezi konumunda olduğunu belirten Sütcü, bölgeye yapılan her yatırımın üretim, 

istihdam ve ekonomiye katkı olduğunu vurguladı. Sütcü, bin 590 hektar alanda kurulu olan bölgede 351 firmanın 

faaliyet gösterdiğini, eksiksiz altyapısı, lojistik avantajları ve ucuz enerji imkanlarıyla sanayicinin işini 

kolaylaştırdığını anlattı. 

 

‘KOMŞULARDAKİ OLUMSUZLUĞA RAĞMEN’ 

Sütcü, sanayileşmiş 8 ilin lojistik merkezi konumunda bulunan Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin 2014 yılında 

komşu ülkelerdeki tüm olumsuzluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Sütcü, şunları kaydetti 

“Bölgemiz sahip olduğu yatırım iklimi, avantajları ve rekabetçi yönleriyle de öne çıkıyor. AOSB, lojistik anlamında 

çok avantajlı. Son 4 yılda yapılan toplam yatırım tutarı 45 milyon TL.  Kuruluşundan bu yana geçen sürenin 

yatırım tutarından daha fazla yatırım yaptık.” 

 

SÜTCÜ’DEN YATIRIMCILARA DAVET 

Bölgede yatırım değeri 5. 5 milyar dolar olan, 351 firmayla yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat 

gerçekleştirdiklerini, milyonlarca dolarlık yatırımla 57 yeni tesisin daha yapılmaya başladığını duyuran Sütcü, “Bu 

57 yeni yatırım ve proje aşamasındaki 109 tesis üretime başladığında, toplamda 460 firmayla ekonomiye çok 

büyük katkı koyacak, istihdam sağlayacak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok firma yatırım için geliyor. Bu ilgi, 

gelecek adına ümit verici. Yeni yatırımcılarımızı da çağırıyoruz” dedi. 

 

‘BELEDİYE GİBİ HİZMET VERİYOR’ 

Adeta bir şehir belediyesi gibi hizmet verdiklerini belirten Sütcü, sanayicilerin tüm ihtiyaçlarını gidermek için 

çalıştıklarını, bölgede sorunsuz altyapının yanı sıra banka, noter, İŞKUR bürosu, SGK Şubesi, polis merkezi ve 



Gümrük Müdürlüğü gibi kuruluşların hizmet vermesini sağladıklarını, böylece sanayicilere zaman kazandırdıklarını 

söyledi. İnşaatı tamamlanan Ticaret Merkezi’nin de hizmet vermeye başladığını belirten Başkan Sütcü, Türkiye'nin 

en ucuz elektrik ve kullanma suyunun bölgelerinde olduğunu söyledi. 

 

‘OKUL GİBİ, EĞİTİM VERİYOR’ 

OSB’de faaliyet gösteren işyerlerinde istihdam edilen personel için temel ilkyardım, yangın ve tatbikat, iş sağlığı 

güvenliği, tavan vinci ve forklift operatörlüğü eğitimleri verdiklerini duyuran Sütcü, ayrıca kurdukları OSB 

Akademisi ile isteyenlere ücretsiz olarak Aile Anayasası, Kurumsallaşma, İnsan Kaynakları, İşyeri Çevikliği Eğitimi 

gibi konularda eğitim verdiklerini bildirdi. Sütcü, asli görevlerinin yanı sıra eğitim çalışmalarına da büyük önem 

verdiklerinin altını çizdi. 

 

‘SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI’ 

Sütcü, şu bilgileri verdi “Öncelikle sanayi kuruluşlarında çalışan personelin zorunlu olarak almaları gereken 

eğitimleri hiç aksatmadan sürdürüyoruz. Sertifikalı bu eğitim programlarının bedeli bölge müdürlüğümüz 

tarafından karşılanıyor. Zorunlu olarak alınması gereken eğitimleri sağlayarak, sanayicilerimizi kamu kurumları 

tarafından yapılan denetimlerde karşı karşıya kalacakları sorunları ortadan kaldırıyoruz. Eğitimlerin tamamı bölge 

başkanlığımız tarafından finanse ediliyor. “ 

 


