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RAPORUN KAPSAMI  

Bu ön fizibilite raporu, Zonguldak ilinin Gökçebey ilçesinde bir organize sanayi bölgesi 

kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluĢturmak, detaylı 

fizibilite çalıĢmalarına ve OSB resmi baĢvuru süreçlerine altlık oluĢturmak üzere Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanmıĢtır. 
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ile bilgiler telif hakkına tabi olabileceğinden, her ne koĢulda olursa olsun, bu rapor hizmet 

gördüğü çerçevenin dıĢında kullanılamaz. Bu nedenle; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı‟nın 

yazılı onayı olmadan raporun içeriği kısmen veya tamamen kopyalanamaz, elektronik, 

mekanik veya benzeri bir araçla herhangi bir Ģekilde basılamaz, çoğaltılamaz, fotokopi veya 
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A- YÖNETĠCĠ ÖZETĠ  

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, faaliyetlerine baĢladığı tarihten bugüne; Zonguldak, Bartın 

ve Karabük illerinden oluĢan TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik kalkınma 

hamlelerine katkı sağlayacak ve yön verecek konular ile potansiyel yatırım alanlarına yönelik 

araĢtırma, analiz ve fizibilite çalıĢmaları hazırlamaktadır. Bölgede kamu kaynakları ile altyapı 

çalıĢmaları yürütülen Filyos Limanı ve arka sahasında yer alan Filyos Endüstri Bölgesi ve 

Filyos Serbest Bölgesi yakın ve orta vadede bölgedeki yatırımların bu havzada hızla 

artacağına iĢaret etmektedir. Bu geliĢmelere bağlı olarak yerelde artan yeni yatırım yeri 

taleplerine istinaden düzenli sanayi alanlarına ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkmıĢ, bu 

doğrultuda Gökçebey ilçesi sınırları içinde bir Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik 

bir araĢtırma ve ön fizibilite raporu hazırlanmıĢtır.   

TR81 Düzey 2 Batı Karadeniz Bölgesi; demir-çelik ve madencilik sektörlerinde ihtisaslaĢarak 

ülkemizin en önemli üretim, tedarik ve ihracat odaklarından birisi haline gelmiĢtir. Bu 

sektörlerin üretim hacmi ve uzmanlaĢma avantajı kullanılarak katma değerini artırmak ve 

küresel tedarik zincirinde rekabetçi konuma gelmek bölge için son derece stratejiktir. Bununla 

birlikte bölge ekonomisinin bu sektörlere bağımlı ekonomik yapısını dönüĢtürmek üzere 

mevcut ve potansiyel diğer sektörlerin de geliĢtirilmesi ve iĢletmelerin kapasite ve 

yeteneklerinin artırılması da bölge planında üzerinde durulan önemli kalkınma hamleleridir. 

Bölgede bulunan 7 sanayi bölgesi, 28 küçük sanayi sitesi ve yeni kurulmuĢ olan 1 endüstri 

bölgesi bulunmakla birlikte, sektör ve konuma bağlı olarak planlı ve nitelikli yatırım alanları 

olan organize sanayi bölgelerine talep devam etmektedir. Yerel yönetim ve bölge paydaĢları 

tarafından özellikle Devrek-Gökçebey-Yenice ilçelerinde yoğunlaĢan yatırım alanı taleplerinin 

karĢılanması için çeĢitli giriĢimlerde bulunulmuĢ ancak yıllar içinde mesafe alınamamıĢtır. 

Yerel yönetim ve bölge paydaĢlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürütmekte olduğu ön 

görüĢmeler ve talepleri doğrultusunda Gökçebey ilçesi sınırları içerisinde bulunan yatırım 

alanı önerilerek geliĢtirilmiĢ ve BAKKA tarafından bu alanda bir OSB kurulmasına yönelik ön 

fizibilite çalıĢması baĢlatılmıĢtır. 

ÇalıĢmada; projenin arka planı ve gerekçesi, sektörel ve bölgesel politikalar, yasal mevzuat, 

proje uygulama alanı, projenin yönetimi gibi konu baĢlıklarına yer verilmiĢtir. ÇalıĢmada 

potansiyel talep ve ihtiyaçlar da incelenmiĢ olup raporun OSB kurulum aĢamalarına katkı 

sağlaması ve ilgili kurum ve kuruluĢları yönlendirecek bir yol haritası hüviyeti taĢıması 

planlanmıĢtır.  
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B- GĠRĠġ  

Organize Sanayi Bölgeleri, içinde yer aldıkları bölgenin ekonomik kalkınması ve istihdamın 

artması için büyük önem arz etmektedir. Özellikle son elli yılda yaygınlaĢan organize sanayi 

bölgeleri, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma hamlelerinin önemli bir 

bileĢenidir. Bu doğrultuda, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden oluĢan TR81 Düzey 2 

Batı Karadeniz Bölgesinde yatırım alanları konusunda mevcut durumu ortaya koymak ve 

yatırım alanlarına olan ihtiyacı değerlendirmek üzere, bölge illerinin orta noktası sayılabilecek 

Gökçebey ilçesinde bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması için araĢtırma raporu 

hazırlanması ihtiyacı doğmuĢtur. 

Öncelikle Zonguldak ili, Devrek-Gökçebey ilçeleri ve yakın çevresinde faaliyet gösteren 

mevcut yatırımcı ve giriĢimcilerin 20 yılı aĢkın bir süredir devam eden yatırım alanı ihtiyaç ve 

taleplerine hızlı ve kalıcı bir çözüm getirmeyi merkeze alan çalıĢma, TR81 Bölgesinde 

yürütülen diğer plan ve proje amaçlarıyla eĢgüdüm sağlamayı da hedeflemektedir. Bu 

kapsamda söz konusu araĢtırma raporu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 

hazırlanan Filyos Havzası ve Hinterlandındaki Yatırım Ekosisteminin GeliĢtirilmesi Sonuç Odaklı 

Programı‟nın da (FĠLYOS SOP) bir parçası olarak, sadece ilçe bazında bir mekânsal planlama 

değil, sosyo-ekonomik yapının ve sektörlerin birbirini planlı bir Ģekilde besleyerek ve 

destekleyerek büyüteceği bir ekosistem tasarımını da hedeflemektedir. 

Bu arkaplan çerçevesinde BAKKA tarafından baĢlatılan “Zonguldak Ġli Gökçebey Ġlçesinde 

Organize Sanayi Bölgesi Kurulması Ġçin AraĢtırma ve Ön Fizibilite Raporu Projesi” üç temel 

soruya yanıt aranmaktadır: 

1. Gökçebey OSB kurulumu için yeterli talep ve yasal başvuru koşulları mevcut mudur? 

2. Gökçebey OSB kurulumu için önerilen yatırım alanı yer seçim kriterlerine uygun 

mudur? 

3. TR81 Bölgesindeki ekonomik ve sektörel gelişmeler doğrultusunda Gökçebey 

OSB’de yatırım alanı için yeni potansiyel alan ve sektörler bağlamında fırsatlar 

bulunmakta mıdır? 

Bu çerçevede proje kapsamında üç farklı çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir: 

Ġlk çalıĢma ile; ağırlıklı olarak birincil kaynaklar değerlendirilmiĢtir. Dijital platform üzerinden 

ilgili kesimlerle (ekosistemi oluĢturan TSO, kamu kurumları, teknopark, belediye ve firmalar) 

derinleĢtirilmiĢ birebir görüĢmeler ve odak grup toplantıları düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢma bölge 

içi ve bölge dıĢı paydaĢlarla yapılmıĢtır. GörüĢmeler kapsamında bölgenin sosyo-ekonomik 

durumu, sektörel geliĢmeler, faaliyet ve hedefler hakkında bilgi alınarak özellikle OSB‟ye olan 

ihtiyaç ve talep düzeyi, yatırım alanı alternatifleri değerlendirilmiĢ, mevcut durum analizi 

yapılmıĢtır. 

Bölge dıĢında kamu kurumlarının (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UlaĢtırma ve Altyapı 

Bakanlığı) ilgili Genel Müdürlük yetkilileriyle çevrimiçi görüĢmeler yapılarak bölgede yürütülen 

mevcut kamu çalıĢma ve projelerinin ilerleyiĢi hakkında bilgi toplanmıĢtır. Özel sektör ve sivil 

toplum kuruluĢu temsilcileriyle (OAĠB, Ankara Sanayi Odası, OSTĠM OSB Yönetimi) Filyos 

Vadisi Projesinin Ġç Anadolu sektör ve ekonomisine etkisi değerlendirilmiĢ ve Gökçebey OSB 

kurulum süreçleri ve bölgeye gelebilecek muhtemel yatırım talepleri hakkında görüĢ 

alınmıĢtır. 
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Ġkinci çalıĢma olarak yazılı kaynak ve literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Kütüphanesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 

Kütüphanesi gibi ikincil kaynaklar baĢta olmak üzere ulusal ve uluslararası ilgili metinlerin 

taraması yapılarak, bölgeye iliĢkin sosyo-ekonomik veriler, üst ölçekli plan ve projelerle 

uyum, ve OSB‟ye iliĢkin ülkemizde ve dünyadaki farklı örneklerin yer aldığı uluslararası iyi 

uygulama çalıĢmaları incelenmiĢtir. 

Üçüncü çalıĢmada saha ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Covid-19 pandemi koĢulları da göz 

önüne alınarak yapılan saha ziyaretlerinde, bölgenin coğrafi koĢulları ve bölgedeki diğer 

yatırımlar yerinde incelenerek kurulması planlanan OSB için teknik veri toplanmıĢ, öneri 

yatırım alanı ile ilgili daha önce yapılan tespit ve öngörüler yeniden gözden geçirilerek 

değerlendirme yapılmıĢtır. 

Raporun mantıksal çerçevesi ve içerik tasarımı ise, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi 

Kanunu ve “OSB Yer Seçimi Yönetmeliği” kapsamında OSB kurulumu aĢamasında, yetkili ve 

yürütücü makamların Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunması planlanan baĢvuru raporuna 

temel teĢkil edecek Ģekilde yapılandırılmıĢtır. 
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C- PROJENĠN TANIMI VE KAPSAMI  

Gökçebey OSB Projesinin amacı; Zonguldak ili Gökçebey ve Devrek ilçeleri merkez olmak 

üzere komĢu il ve ilçelerden yatırım alanı talep eden mevcut iĢletme ve giriĢimcilerin; nitelikli 

sanayi parseli taleplerini hızlı ve ekonomik bir Ģekilde karĢılayan bir OSB kurmak, devamında 

iĢletmelere kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemi oluĢturmak, bu sayede katma 

değerli üretim, nitelikli istihdam ve ihracat potansiyelinin artırılmasını sağlayarak bölgenin 

sosyo- ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 

Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi Yatırımının Künyesi : 

Yatırım Konusu GÖKÇEBEY ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ (KARMA) 

Üretilecek Ürün/Hizmet 

Mevcut Talep Kapsamında: Seramik Üretim, Kereste Ġmalatı, 

Demir ve Çelikten Malzeme Üretimi, Palet Ġmalatı, Mobilya Ġmalatı, 

PVC, Kapı Pencere Ġmalatı; Tel, Çivi, Çit Ġmalatı; Kağıt Ambalaj 

Üretimi; Kağıt Veya Mukavvadan Koli Vb. Muhafazaların Ġmalatı 

Yatırım Yeri Zonguldak ili Gökçebey ilçesi 

Hedef Aldığı Bölge /Kitle 

Zonguldak ili Gökçebey ve Devrek ilçeleri merkez olmak üzere 

TR81 Bölgesi, komĢu il ve ilçelerden yatırım alanı talep eden 

mevcut iĢletme ve giriĢimciler 

Yatırım Büyüklüğü-Tahmini 

Parsel Sayısı 

Toplam Alan Büyüklüğü: 2.458.810 m
2
 

Tahmini Sanayi Parseli Sayısı: 653 

Sabit Yatırım Tutarı 10.700.000$ (Onmilyonyediyüzbindolar) 

Yatırım Süresi 33 Ay 

Yatırımın Kapasite 

Talep/Kullanım Oranı 

Fizibilite çalıĢması kapsamında iĢletmelerden alınan yazılı ön 

talepler doğrultusunda %94,5 doluluk oranı sağlanmıĢtır (Kasım 

2020) 

Ġstihdam Kapasitesi 6.530 – 13.060 KiĢi 

Ġlgili NACE Kodu (Rev. 3) 

23.42.01, 22.23.07, 22.23.07, 16.10.01, 47.52.10, 23.20.16, 

23.12.04, 25.94.02, 47.52.03, 16.24.02, 16.23.90, 31.02.01, 

39.25.20, 22.23.08, 46.73.01, 16.10.03, 46.13.02, 31.03.02, 

41.20.02, 47.53.02, 17.21.12, 45.11.13 

Ġlgili GTĠP Numarası 
94, 3405, 9401, 845290001000, 845290001000, 940340900000, 

940360300000, 940360909000 

Yatırımın Hedef Ülkesi 
BaĢta Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan olmak 

üzere Kuzey ve Doğu Avrupa Ülkeleri 

Yatırımın Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçlarına Etkisi 

Doğrudan Etki Dolaylı Etki 

Amaç 8: Ġnsana YakıĢır ĠĢ ve 

Ekonomik Büyüme 

Amaç 9: Sanayi, Yenilikçilik ve 

Altyapı, 

Amaç 10: EĢitsizliklerin Azaltılması 

Amaç 11: Sürdürülebilir ġehirler ve 

Topluluklar 

Amaç 12: Sorumlu Üretim ve 

Tüketim 

Amaç 7: EriĢilebilir ve 

Temiz Enerji 

Amaç 13: Ġklim Eylemi 

Amaç 15: Karasal YaĢam 

Amaç 17: Amaçlar için 

Ortaklıklar 
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Subject of the 

Investment 

Establishing An Organized Industrial Zone Within the Gökçebey 

District, Zonguldak Province 

Information About the 

Product/Service 

In Scope of Current Demand; Ceramic Manufacture, Timber 

Manufacture, Iron&Steel Goods Manufacture, Palette Manufacture, 

Furniture Manufacture, PVC Windows And Doors Manufacture, Wire-

Nail-Fence Manufacture, Paper Packaging Manufacture, Cardboard 

Box Manufacture. 

Investment Location 

(Province-District) 
Gökçebey District within Zonguldak Province 

Target Zone/Group 

Current Enterprises and Entrepreneurs located in TR81 Region and 

neighbour states particularly Gökçebey and Devrek Distict in 

Zonguldak Province. 

Capacity of the 

Investment-Estimated 

Number of Parcel 

Total Area: 2.458.810 m
2
 

Number of Estimated Industrial Parcel: 653 

Fixed Investment Cost 

(USD) 
$10.700.000 

Investment Period 33 months 

Economic Capacity 

Utilization Rate of the 

Sector 

Depending on the prerequests, %94,5 occupancy is reached 

(November 2020) 

Employment Capacity 6.530 – 13.060 person 

NACE Code of the 

Product/Service (Rev.3) 

23.42.01, 22.23.07, 22.23.07, 16.10.01, 47.52.10, 23.20.16, 23.12.04, 

25.94.02, 47.52.03, 16.24.02, 16.23.90, 31.02.01, 39.25.20, 22.23.08, 

46.73.01, 16.10.03, 46.13.02, 31.03.02, 41.20.02, 47.53.02, 17.21.12, 

45.11.13 

Harmonized Code (HS) 

of the Product/Service  

94, 3405, 9401, 845290001000, 845290001000, 940340900000, 

940360300000, 940360909000 

Target Country of 

Investment 

Northern and Eastern Europe Countries; primarily Bulgaria, Romania, 

Ukraine, Russia and Georgia 

Impact of the 

Investment On 

Sustainable 

Development Goals 

Direct Effect Indirect Effect 

Goal 8: Decent Work and Economic Growth 

Goal 9: Industry, Innovation and Infrastructure 

Goal 10: Reduced Inequalities 

Goal 11: Sustainable Cities and Communities 

Goal 12: Responsible Consumptionand 

Production 

Goal 7: Affordable 

and Clean Energy 

Goal 13: Climate 

Action 

Goal 15:Life on Land 

Goal 17: Partnership 

for the Goals 
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D- PROJENĠN ARKA PLANI                                                                                               

____                                                                                                     

1. Genel Sosyo-Ekonomik Durum 

TR81 Düzey 2 Bölgesi; Bakanlar Kurulu‟nun 22 Eylül 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı kararı ile 

Ġstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (ĠBBS) kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük 

illerini kapsayan bölge olarak tanımlanmıĢtır. 

Resim 1: TR81 Düzey 2 Bölgesi Lokasyon ve UlaĢım 

Kaynak: www.bakka.gov.tr, Kasım 2020 

 

 „„Ġllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması AraĢtırması SEGE 2017‟ye 

göre demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali kapasite, 

eriĢilebilirlik ve yaĢam kalitesi ana baĢlıklarında 52 değiĢkene göre gerçekleĢtirilen endeks 

değeri üzerinden TR81 Bölgesi kapsamında bulunan illerin geliĢmiĢlik sıralamasında 

Karabük 22., Zonguldak 28. ve Bartın 46. sırada yer almaktadır; TÜĠK Sektörlere Göre 

Bölgesel Paylar sıralamasında ise 26 bölge içinde 22. sırada yer almaktadır. 

Tablo 1: TR81 Düzey 2 Bölgesinin Endekslerdeki Yeri 

Konu Zonguldak Bartın Karabük 

Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sırası (SEGE, 2017) 28 46 22 

Rekabet Edebilirlik Sıralaması (URAK, 2018) 28 57 21 

Ġhracat Büyüklüğüne Göre Ġller Arası Sıralama (TĠM, 2020) 26 70 29 

YaĢanabilir ġehirler Endeksi (FORBES, 2019) 25 41 20 

Coğrafi EriĢilebilirlik Endeksi (Kalkınma Bakanlığı, 2015) 43 38 19 

BeĢeri Sermaye ve YaĢanabilirlik Endeksi (Forbes, 2017) 25 41 20 

Ġllere Göre Kredi Dağılımı (TBB, 2018) 35 69 56 

Ġl Bazında KiĢi BaĢı GSYĠH ArtıĢ Hızı Sırası (TÜĠK, 2018) 16 44 10 

Ġl Bazında KiĢi BaĢı GSYĠH (USD) (TÜĠK,2018) 7.156 5.989 7.908 

http://www.bakka.gov.tr/
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Tablo 2: TR81 Düzey 2 Bölgesi Nüfus ve Demografik Yapı Bilgileri (2019) 

 Zonguldak Karabük Bartın Toplam 

Yüzölçümü (km
2
) 3.342 4.142 2.330 9.814 

Nüfus 
596.053 

(%57,16) 

248.458 

(%23,83) 

198.249 

(%19.01) 
1.042.760 

Kentsel Nüfus (%) 61,93 77,9 43,65 62,86 

Kilometrekareye DüĢen 

KiĢi Sayısı 
180 60 95  

YaĢlı Bağımlılık Oranı (%) 18,76 (Türkiye Ortalamasının Üstü) 

Genç Bağımlılık Oranı (%) 24,46 (Türkiye Ortalamasının Altı) 

Kaynak: www.bakka.gov.tr, Kasım 2020. 

 TÜĠK 2019 verilerine göre TR81 Bölgesinde iĢgücüne katılım, bölgede bulunan büyük 

sanayi kuruluĢlarının etkisine bağlı olarak %51,1 oranında olsa da, bölgenin en büyük 

problemi %9,60 oranıyla iĢsizliktir. Madencilik sektörünü olumsuz yönde etkileyen 

geliĢmelerin sektörel faaliyetlerde yarattığı daralma, iĢsizlik ve buna bağlı olarak dikkat 

çekici bir dıĢ göç hareketine neden olurken, TR81 Bölgesi içinde istihdama bağlı nüfus 

hareketliliği artmıĢ, yıllar itibarıyla bölge içi göçler gözlemlenmiĢtir. 

 Bölge ekonomisinde madencilik ve demir-çelik endüstrisi hakim sektörlerdir. Bu sektörler, 

yerli ve milli üretimin geliĢmesinde stratejik öneme sahiptir. Yüksek yatırım maliyetleri 

dolayısıyla bu sektörlerdeki mevcut yatırımlar kamu iktisadi teĢebbüsü olarak baĢlatılmıĢ, 

zamanla özel sektörün payı artmıĢtır. Büyük ölçekli bu yatırımlar, bölgenin istihdam düzeyi 

ve gayrisafi milli hasılaya katkısında önemli bir ağırlığa sahiptir. Söz konusu hakim 

sektörler etrafında yan sanayi, tamamlayıcı ve tedarikçi sektörler oluĢmuĢtur. Sektörlerde 

oluĢan yoğunlaĢma ve uzmanlaĢma rekabet avantajı ve küme potansiyellerini ortaya 

çıkarmıĢtır. BAKKA Bölge Planları ve çalıĢmaları çerçevesinde yerel paydaĢ ve 

üniversitelerin katkılarıyla 2019 yılında Zonguldak Maden Makineleri Üreticileri 

Kümelenmesi ve Batı Karadeniz Çelik Kümelenmesi giriĢimleri baĢlatılmıĢtır. 

 TÜĠK 2018 verilerine göre Zonguldak ilinin GSYH‟da tarımın payı %4,1, sanayinin payı 

%37,3, hizmetler sektörünün ise 47,2‟dir. GiriĢimci Bilgi Sistemi 2017 verilerine göre ise 

iĢletme büyüklüğü ve net satıĢlardaki ağırlığa bakıldığında; bölgede bulunan büyük ölçekli 

yatırımlara bağlı olarak ana metal sanayi baĢta olmak üzere fabrikasyon metal ürünler, 

gıda, kağıt ve kağıt ürünleri ve tekstil önde gelen sektörlerdir. Sanayi sektöründeki 

istihdamda ise %28,36 ile kömür ve linyit sektörü, %27,84 ile metal ürünleri, %5,90 ile 

giyim eĢyaları sektörü ilk üç sırayı almaktadır. 

 Bartın ilinde sanayi iĢletmelerinin sektörel dağılımında, Bartın TSO 2019 verilerine göre ilk 

sırada %17,80 ile gıda ürünleri, %11,86 metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, %11,02 

mobilya sektörü yer almaktadır. Bartın ilinde sanayi sektöründe istihdamda; %37 ile tekstil 

ve konfeksiyon ürünleri, %24 ile kimya, kömür ve plastik sektörü, %14 ile taĢ ve toprağa 

dayalı sanayi ürünleri ilk üç sırada yer almaktadır. Ġlin mevcut bitki örtüsünün elveriĢli 

http://www.bakka.gov.tr/
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koĢulları altında geliĢen en önemli üretim dallarından birisi de ahĢap tekne ve yat 

yapımcılığıdır. Bu alanda geliĢtirilmiĢ mevcut uzmanlaĢmanın rekabetçiliğini artırmak 

amacıyla alt ve üst yapı plan ve projeleri yürütülmektedir. KooperatifleĢme, sanayi sitesi 

etrafında birleĢme, kümelenme vb. iĢ modelleri önerileriyle alandaki değer zinciri 

güçlendirilmeye çalıĢılmaktadır. Ayrıca Anadolu meslek lisesi kapsamında gemi yapımı 

alanı açılarak sektördeki nitelikli iĢgücünün arttırılması hedeflenmiĢtir. 

 Karabük ise demir çelik sektöründeki 1941‟de büyük ölçekli yatırımlarla baĢlayıp etrafında 

geliĢen yan ve alt sektörleriyle büyüyen bir sanayiye ve ağırlıkla bu unsurların belirlediği bir 

sosyo ekonomik dokuya sahiptir. Karabük Ticaret Sanayi Odası 2019 yılı verilerine göre 

toplam 140 sanayi iĢletmesinde 10.584 kiĢi istihdam edilmekte olup, bu istihdamın %54,5‟i, 

Kardemir baĢta olmak üzere, toplam 50 demir-çelik iĢletmesi tarafından karĢılanmaktadır. 

Sayısal ağırlığa bakıldığında ise sırasıyla giyim-tekstil-deri, gıda ve orman ürünleri sektörleri 

baĢta gelmektedir. Karabük ili genelindeki sektörler ise ağırlıkla; tarım (seracılık, yem 

bitkileri, kesme ve saksı çiçekçiliği), hayvancılık (kültür ve tatlı su balıkçılığı, arıcılık, et 

besiciliği, süt ürünleri üretim tesisi, yumurta ve et tavukçuluğu), orman ürünleri (odun briketi, 

kontrplak ve sunta üretimi, mobilya sanayi, kereste ve parke sanayi, kapı-pencere üretim, 

prefabrik ahĢap ev üretimi, madenciliktir. Ġl içerisinde sicil almıĢ iki organize sanayi bölgesi, 

yapımı devam eden bir organize sanayi bölgesi ve beĢ adet sanayi sitesi yer almaktadır. 

 Bölge, sahip olduğu zengin taĢkömürü, yeraltı kaynakları ve bu zenginliklerine bağlı olarak 

geliĢmiĢ olan demir-çelik endüstrisiyle tanınmakta olup bölgedeki sanayi faaliyetleri günümüz 

itibariyle hala ağırlıklı olarak madencilik ve demir-çelik endüstrisine dayanmaktadır. Demir-

çelik endüstrisine bağlı alt ve yan sektörlerin bölge ekonomisi içindeki payı yıldan yıla 

artmakta olup bölge ihracatının %70‟inden fazlasını oluĢturmaktadır. 

 Türkiye Ġhracatcılar Meclisi Ekim 2020 verilerine göre bölge ihracatının %98‟ini imalat 

sektörü oluĢturmaktadır. 

 TR81 Bölgesinin dıĢ ticaret verileri incelendiğinde; Romanya, Ġtalya, Fas, Ġspanya, Ġran ve 

Almanya ihracat yapılan ülkelerde ilk sıralarda yer almaktadır. TĠM verilerine göre Ekim 

2020 itibarıyla ülke çapındaki ihracat sıralamasında Zonguldak 32., Karabük 35., ve Bartın 

76.sırada yer almaktadır. Bu ihracat rakamlarında; %81,46 oranıyla çelik, %6,95 ile 

çimento cam seramik ve %5,32 ile kimyevi maddeler ve mamuller ilk üç sırayı 

paylaĢmaktadır. 

 TR81 Bölgesinin en çok ithalat yaptığı ilk üç ülke ise Rusya, Ġsveç ve Brezilya‟dır. Ülke 

çapındaki il bazında ithalat sıralamasında ise Zonguldak 15., Karabük 22. ve Bartın 68. 

sırada yer almaktadır. 
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Tablo 3: Ġhracatçı Firmaların Kanuni Merkezleri Bazında Sektör Ġhracat Performansları 

ĠHRACATÇI FĠRMALARIN KANUNĠ MERKEZLERĠ BAZINDA SEKTÖR ĠHRACAT 

PERFORMANSI-31.10.2020 (1000 $) 

SEKTÖR 

BARTIN KARABÜK ZONGULDAK 

2020 
DEĞ. 

(%) 
2020 

DEĞ. 

(%) 
2020 

DEĞ. 

(%) 

Çelik 40,13 -80,96 240.755,43 15,31 236.968,24 -3,65 

Çimento Cam Seramik ve 

Toprak Ürünleri 
1.874,26 2,85 1.435,60 33,44 51.493,31 14,18 

Demir ve Demir DıĢı 

Metaller 
4.791,45 -0,17 1.955,70 682,69 % 2.668,92 1,95 

Deri ve Deri Mamulleri 3.082,64 -52,30 159,77 2526,14 0,98 261,64 

Diğer Sanayi Ürünleri 0,00 -100,00 0,16 
 

0,00 -100,00 

Elektrik Elektronik 1,62 -58,92 596,70 19,99 541,98 -1,65 

Fındık ve Mamulleri 
    

0,00 -100,00 

Gemi ve Yat 3,00 -99,54 
  

0,00 -100,00 

Halı 1,80 -66,05 0,00 -100,00 19,42 38,67 

Hazır giyim ve 

Konfeksiyon 
11,46 -0,64 3.836,30 -36,37 17.295,35 1152,69 

Hububat, Bakliyat, Yağlı 

Tohumlar ve Mamulleri 
148,83 38,67 17,71 -11,68 50,62 14,15 

Ġklimlendirme Sanayii 66,71 -8,69 957,12 -15,92 7.764,08 25,46 

Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri 
542,59 -34,23 717,65 -33,16 14.022,99 -44,70 

Kuru Meyve ve Mamulleri 
  

5,12 111,49 
  

Madencilik Ürünleri 0,73 
 

651,34 134,75 696,40 63,93 

Makine ve Aksamları 3,33 -95,59 17.268,58 94,59 12.558,25 -16,36 

Meyve Sebze Mamulleri 9,67 5,05 29,96 -61,94 18,19 219,34 

Mobilya, Kağıt ve Orman 

Ürünleri 
10.278,89 51,29 1.476,98 36,24 4.004,66 9,25 

Mücevher 
    

2,76 
 

Otomotiv Endüstrisi 121,09 -24,02 115,15 2933,10 937,67 -41,37 

Savunma ve Havacılık 

Sanayii     
12,58 10,41 

Su Ürünleri ve Hayvansal 

Mamuller 
0,14 -94,71 

  
2.419,57 -1,40 

Süs Bitkileri ve Mam. 4,75 501,48 
    

Tekstil ve Hammaddeleri 12,18 -37,25 0,00 -99,97 3,32 -38,32 

YaĢ Meyve ve Sebze 
  

0,00 -100,00 
  

Zeytin ve Zeytinyağı 0,98 -91,48 
    

TOPLAM 20.996,24 -4,97 269.979,28 17,79 351.479,29 -0,04 

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ekim 2020. 
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 Mobilya ve orman ürünleri sektörünün bölge ekonomisindeki payı yüksek olmamakla birlikte 

artan bir eğilim göstermekte olup, özellikle Devrek-Gökçebey ilçelerinin ekonomisinde önemli 

bir paya sahiptir. Orman alanlarının geniĢliği ve alandaki iĢletmelerin sayısının yoğunluğu 

nedeniyle hammadde, yarı mamul, mamul ürün sağlayıcısı olarak bu alanda ülkemizin önemli 

tedarik merkezleri arasında yer almaktadır. Bölge arazileri büyük oranda orman alanlarından 

oluĢmasına rağmen, katma değerli ormancılık endüstrisi geliĢmemiĢ olup uluslararası 

rekabetçilik düzeyi düĢük seviyede tespit edilmiĢtir. Mobilya, inĢaat, ahĢap ürün vb. sektörlere 

bağlı olarak talep düzeyi ve bu doğrultuda orman ürünleri sanayisinde yapılabilecek; parke 

üretim tesisi- MDF üretim tesisi, masif mobilya (aksesuar) üretim tesisi, yonga levha (sunta) 

üretim tesisi, mobilya-oturma grupları üretim tesisi, tomruk biçme tesisi ve ahĢap kaplama vb. 

üretim tesisleri yatırımları artıĢ göstermektedir. 

 TR81 Bölgesinde kurulmuĢ ve aktif olan Bartın, Karabük, Çaycuma, Kdz.Ereğli ve Alaplı 

OSB olmak üzere 5, kurulum ve yatırım çalıĢmaları devam eden 2, gelecekte kurulması 

planlanan 2 adet sanayi bölgesi ve 28 adet küçük sanayi sitesi vardır. Ayrıca altyapı inĢaat 

çalıĢmaları Filyos Limanı çevresinde devam eden bir endüstri bölgesi ve henüz planlama 

aĢamasında olan bir serbest bölge çalıĢması mevcuttur. Bölgede yer alan OSB‟lere ve 

bölge sanayisinin geliĢiminde oldukça önemli bir vizyonu temsil eden Filyos Vadisi 

Projesinin Gökçebey OSB Projesi iliĢkisine raporun ilerleyen bölümlerinde daha geniĢ bir 

Ģekilde yer verilmektedir. 

 

Tablo 4: TR81 Düzey 2 Bölgesi Mevcut Sanayi ve Üretim 

Endüstri Bölgesi 1 

Organize Sanayi Bölgesi  7 

Küçük Sanayi Sitesi 28 

 

Gökçebey OSB Projesi özelinde inceleme ve değerlendirmeye alınacak olan Zonguldak ili 

sınırları içindeki OSB‟lere ait bilgiler Ģu Ģekildedir: 

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi; 1991 yılında, Zonguldak Valisi baĢkanlığında Zonguldak 

Ġl Özel Ġdaresi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odasının 

katılımlarıyla kurulmuĢtur. OSB‟nin karayolu bağlantıları tamamlanmıĢtır. OSB, Ankara‟ya 

240 km, Ġstanbul‟a 380 km mesafede bulunmaktadır. OSB, bölgedeki tek havaalanı olan 

Zonguldak Çaycuma Havalimanına 12 km uzaklıktadır ve bu anlamda bölgedeki en avantajlı 

OSB konumundadır. OSB‟nin en yakın TCDD istasyonuna uzaklığı ise 3 km‟dir. Zonguldak 

ve Bartın Limanlarına 40-45 km‟lik eĢit uzaklıklarda bulunan OSB, Filyos Vadisi Projesi 

kapsamında yapılacak olan Filyos Limanına ise 22 km mesafede bulunmaktadır. 

Çaycuma OSB, 125 hektar arazi üzerinde kurulmuĢ, büyüklükleri 5.000 m2 ve 30.000 m2 

arasında değiĢen toplam 66 parselden oluĢmaktadır. OSB düz bir zemine sahip olduğu için 

inĢaat maliyetleri nispeten düĢüktür. Parsellerde birleĢtirme ya da ayırma iĢlemleri 
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yapılmakta olup, ayrılan alanın minimum 3.000 m2 olmasına ve söz konusu parsellerde 

faaliyet gösterecek iĢletmelerin aynı sektörde olmasına dikkat edilmektedir. 

Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi; 1995 yılında, Zonguldak Valisi baĢkanlığında 

Zonguldak Ġl Özel Ġdaresi ve Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasının katılımlarıyla kurulmuĢtur. 

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi, Kdz.Ereğli-Ġstanbul yolunun 5,3. km‟sinden ayrılan 

Alaplı yolunun 6,4. km‟sinde yer almaktadır. OSB Ankara‟ya karayoluyla 330 km, Ġstanbul‟a 

280 km mesafededir. TEM Düzce bağlantısına ise yaklaĢık 60 km uzaklıktadır. Kdz.Ereğli ve 

Alaplı‟daki liman projeleri dolayısıyla karayolu yanında deniz yolu ulaĢımı açısından da 

uygun bir konumda olan OSB, havayolu ve demir yolu ulaĢımı açısından benzer olanaklara 

sahip değildir. Karasu-Bartın demiryolu hattının tamamlanması ile beraber OSB‟nin 

demiryolu bağlantısına kavuĢmuĢ olacağı öngörülmektedir. OSB‟nin kurulu olduğu arazinin 

kamulaĢtırma iĢlemleri sonuçlandırılmıĢtır. OSB arazisinin yaklaĢık büyüklüğü 200 hektar 

olup söz konusu alan belediye mücavir alanı dıĢındadır. 

Alaplı Organize Sanayi Bölgesi; kuruluĢ çalıĢmaları 1996 yılında baĢlamıĢ, 1997 yılında ise 

yer seçim çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. 2005 yılında OSB kuruluĢ protokolü yeniden 

düzenlenmiĢ ve yürürlüğe girmiĢtir 

Alaplı OSB için seçilen alan Alaplı ilçesi, Gökhasan köyü mevkiinde, Alaplı ilçe merkezine 4,5 

km, Kdz.Ereğli ilçe merkezine 10 km, Kdz.Ereğli Organize Sanayi Bölgesi ile sınır olan, 

Ereğli-Alaplı karayoluna 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kdz.Ereğli Organize Sanayi 

Bölgesinin hemen bitiĢiğinde, Erdemir T.A.ġ. fabrikasına 9 km, Kdz.Ereğli Tersanelerine 3 

km uzaklıkta bulunmakta olup sanayi faaliyetlerinin yoğun olan bir bölgede bulunmaktadır. 

 %63‟ü orman ve fundalık arazilerden oluĢan TR81 Bölgesinin makinalı tarıma elveriĢli 

olmayan topografik yapısı ve mevcut tarım arazilerinin parçalı ve dağınık konumu, tarım 

sektörünün geliĢimini olumsuz yönde etkilemektedir. Her ne kadar TÜĠK 2018 verilerine 

göre çalıĢan nüfusun %32‟si tarım sektöründe faaliyet gösteriyor olsa da, TR81 

Bölgesinde tarım sektörünün GSYH içindeki payı %6 oranında kalmıĢtır.  

 TR81 Bölgesi 7 tescilli mağarası, çok çeĢit ve sayıda dağ yürüyüĢü parkuru, koruma alanları, 

milli park ve yaylalar, kıyı ve dalıĢ noktaları, halen kazısı devam eden arkeolojik bölgeler ve 

1.254 tescilli tarihi binası ile ülkemizin en zengin doğal ve kültürel varlıklarına sahip bölgeleri 

arasında ilk sıralardadır. Doğal, tarihi ve kültürel çeĢitlilik, beraberinde doğa sporları ve dağ 

turizmi, yayla turizmi, eko turizm, kongre turizmi gibi ihtisas turizm alanlarında marka olma 

potansiyelini taĢımaktadır. Bölge, kırsal kalkınmaya da destek olabilecek konaklamalı doğa 

turizmine elveriĢli pek çok değeri de bünyesinde barındırmaktadır. 

 UNESCO tarafından “Dünya Miras Kenti” unvanı verilen Safranbolu ve Dünya Mirası 

Geçici Listesine eklenen Amasra Kalesi turizm açısından marka değeri 

taĢımaktadır. Dünyanın en yaĢlı 5 ağacından biri olarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

tarafından “anıt ağaç” olarak tescillenen 4.113 yaĢındaki Porsuk Ağacı Alaplı‟da 

bulunmakta, yerli ve yabancı ziyaretçi almaktadır. Zonguldak, son yıllarda, endüstriyel 

miras ögeleri ve doğa turizmine yönelik yatırımlarıyla potansiyelini artırmıĢtır. Türkiye‟nin 

ilk ve tek maden müzesi de Zonguldak‟ta bulunmaktadır. Zonguldak TSO Stratejik Planı 

verilerine göre, bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı 2018 yılında 751 bine kadar 
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yükselmiĢtir. Toplam turist sayısında yabancı turist oranı %3 ila %13 arasında değiĢim 

göstermektedir. Yabancı turistlerin yaklaĢık % 80-85‟i Safranbolu‟ya ziyaret 

gerçekleĢtirmektedir. 

 Bölgenin kara, hava, deniz ve raylı ulaĢım olanaklarının çeĢitliliği, rekabetçi bir lojistik 

avantajı vurgulamakta, gelecek yatırımlar açısından umut vadetmektedir. Bununla birlikte; 

karayolu akslarının kısmen yeterli olmasına rağmen, bölgenin ulaĢılabilirlik ve 

eriĢilebilirliğinin arttırılması için planlanan ve devam eden yatırımların hızla hayata 

geçmesi ve ilave yatırımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Mevcut durumda havayolu 

taĢımacılığı da henüz yeterli düzeyde değildir. UlaĢım ve taĢıma altyapısı hakkında bölgede 

yürütülen çalıĢma ve detaylara ilerleyen bölümlerde yer verilmektedir. 

 Bölgede, altyapısı tamamlanma aĢamasında olan 25 milyon ton/yıl kapasitesiyle Karadeniz 

kıyısının en büyük limanı olarak planlanan Filyos Limanı‟nın haricinde, dördü Zonguldak‟ta 

ikisi Bartın‟da olmak üzere hâlihazırda toplam altı adet liman mevcuttur. 

 

Tablo 5: TR81 Bölgesi Ġçerisindeki Limanlar ve Kapasiteleri 

Bölge Limanları Kapasite (milyon ton / yıl) 

Erdemir Limanı  20 

Eren Limanı  13,5 

Zonguldak Limanı (TTK Limanı) 2 

Bartın Limanı 2 

Ereğli Limanı 0,25 

Amasra Limanı 

              (Ticari amaçlı kullanılmamaktadır) 
- 

 

  



GÖKÇEBEY OSB KURULUġ ARAġTIRMASI VE ÖN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU 

22 

Resim 2: TR81 Bölgesi UlaĢım ve EriĢilebilirlik Durumu 

 
Kaynak: www.bakka.gov.tr, Kasım 2020 

 Bölgede Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (1992), Karabük Üniversitesi (2007) ve Bartın 

Üniversitesi (2008) olmak üzere üç yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. 

 2020 yılı itibarıyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi‟nde aktif ve Karabük Üniversitesi‟nde 

kurulma aĢamasında olan toplam iki Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi yer alırken, bölgede yer 

alan her bir üniversite bünyesinde faaliyet gösteren toplam üç Teknoloji Transfer Ofisi 

mevcuttur. 

1.1. Gökçebey ve Devrek Ekonomik Yapı 

Ön Fizibilite Raporu‟na konu olan OSB‟nin yatırım alanı Gökçebey ilçesi sınırları dahilinde 

bulunmakla birlikte, coğrafi konum olarak merkezleri birbirine oldukça yakın olan komĢu 

Devrek (20,4 km), Çaycuma (20 km), Yenice (30 km) ilçeleriyle yakın ekonomik, sosyo-

kültürel ve demografik etkileĢim içindedir. Diğer taraftan Devrek‟ten 1990 yılında ayrılarak 

ilçe olan Gökçebey‟de faaliyet gösteren iĢletmeler Devrek Ticaret ve Sanayi Odası üyelik ve 

kayıtları içinde yer almaktadır. Bu çerçevede, Gökçebey OSB‟nin yatırım ve giriĢim 

ekosistemi ve talep potansiyelinin incelenmesinde Gökçebey ilçesinin yanı sıra Devrek 

ilçesinin ekonomik verileri de esas alınmıĢtır. 

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 2019 verilerine göre, Gökçebey ilçesinde 309, Devrek 

ilçesinde 961 olmak üzere 1.270 iĢyerinin önemli bir bölümü ticaret faaliyetinde bulunmakta 

olup kurumlar vergisi mükellefi sayısı 240‟tır. 

  

http://www.bakka.gov.tr/
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Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıtlarına Göre ĠĢyeri Sayısı ve Ġstihdam 

DEVREK ĠĢyeri Sayısı Kadın ÇalıĢan Erkek ÇalıĢan Toplam 

Devrek Resmi ĠĢyeri 62 202 577 779 

Devrek Özel ĠĢyeri 961 1.412 3.983 5.395 

DEVREK TOPLAM 1.023 1.614 4.560 6.174 

 

GÖKÇEBEY ĠĢyeri Sayısı Kadın ÇalıĢan Erkek ÇalıĢan Toplam 

Gökçebey Resmi ĠĢyeri 26 107 126 235 

Gökçebey Özel ĠĢyeri 309 447 2.010 2.457 

GÖKÇEBEY TOPLAM 335 554 2.136 2.692 

Kaynak: Devrek TSO Stratejik Planı 2020-2023. 

Devrek TSO 2019 yılı verilerine göre kapasite raporu hazırlayan 69 iĢletmenin sektörel 

çeĢitliliği incelendiğinde, orman ürünleri iĢleme, mobilya ve mobilya yan sanayi sektörlerinin 

göreceli ağırlığı dikkat çekmektedir. Bu ağırlık Gökçebey OSB için yapılan ön taleplerde de 

görülmekte olup, karma OSB olarak planlanmakla birlikte bölgede söz konusu sektörlerde 

geliĢecek bir uzmanlaĢma beklenmektedir. Ayrıca BAKKA tarafından 2018 yılında hazırlanan 

“Zonguldak Mobilya Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu” , Gökçebey‟de mevcut 

700 hektar kamu arazisi üzerinde bir ihtisas OSB kurulması ve Çaycuma OSB‟de faaliyet 

gösteren mobilya üreticilerinin buraya taĢınması hususunda yapılmıĢ bir ön çalıĢmadır. 

Gerek söz konusu rapor gerekse bölgede yapılmıĢ diğer sektörel raporlar, sektörün, TR81 

bölgesi içinde ağırlığı ile birlikte Devrek ve Gökçebey‟de yer alan önemli iĢletmelere ve 

onların yatırım alanı taleplerine de iĢaret etmektedir. 

 

Tablo 7: Devrek TSO Kapasite Raporu Hazırlayan ĠĢletmelere Göre Sektörel ÇeĢitliliğin 

Dağılımı 

Kodu Açıklama 
Kapasite 

Rapor Sayısı 

16.10.10.50.00 

Keresteler, testere ile kesilmiĢ /uzunlamasına yontulmuĢ, 

dilimlenmiĢ/soyulmuĢ, kalınlığı > 6 mm; (ibreli ve tropik ağaçlar ile 

meĢe blokları, Ģeritleri ve frizleri hariç) 

5 

23.69.19.80.02 Betondan bordürtaĢları 3 

22.19.40.50.00 Konveyör bantları, kauçuktan 3 

23.61.11.50.00 
Karolar, döĢeme taĢları ve benzeri ürünler, çimentodan, betondan 

veya suni taĢtan olanlar (inĢaat blokları ve tuğlaları hariç) 
3 

14.14.30.00.01 
TiĢört, fanila, atlet vs. giyim eĢyası; pamuktan [örgü (triko) veya 

tığiĢi (kroĢe)] 
3 

08.12.12.30.02 Mıcır 2 

31.09.13.00.00 

Diğer ahĢap mobilyalar (yatak odası, yemek odası, oturma odası, 

mutfak, büro, tıbbi, cerrahi, diĢçilik/veterinerlik mobilyaları ile hi-fi, 

videolar ve televizyonlar için özel tasarlanmıĢ kasalar ve dolaplar 

hariç) 

2 

23.63.10.00.00 Hazır beton 2 
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23.70.12.10.00 

DoğaltaĢlardan kaldırımdöĢemeleri,kaldırımkenartaĢları,büyükve 

yassı döĢemetaĢları [kayağan taĢından (arduvaz- kayraktaĢı) 

olanlar hariç] 

2 

22.11.20.50.00 
DıĢ lastikler, sırt geçirilmiĢ, kauçuktan, otobüs ve kamyonlarda 

kullanılmak için olanlar 
2 

31.09.12.50.00 

AhĢap yemek odası ve oturma odası mobilyaları (vitrin, büfe ve 

yemek masası ile televizyon, çay ve kahve sehpaları, vb. yemek ve 

oturma odası mobilyaları) (ayaklı aynalar,koltuk,sandalye ve 

benzeri oturaklar hariç) 

1 

35.11.10.72.00 Hidroelektrik (hidroelektrik santralleri tarafından üretilen) 1 

38.32.33.00.01 Plastik ikincil hammaddeler 1 

32.50.30.50.00 
Tıpta, cerrahide veya veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların 

parçaları (X-ıĢınıuygulaması için özel masa ve koltuklar hariç) 
1 

31.02.10.00.00 Mutfak mobilyaları 1 

10.39.17.30.00 

Mantar veyer mantarları, hazırlanmıĢveya korunmuĢ (hazır sebze 

yemekleri ve kurutulmuĢ, dondurulmuĢ veya sirke ya da asetik 

asitle korunmuĢ mantarlar ve yer mantarları hariç) 

1 

31.01.11.40.00 Metal mobilyalar,bürolarda kullanılan, yüksekliği < = 80 cm olanlar 1 

31.01.11.70.00 Metal mobilyalar, bürolarda kullanılan, yüksekliği > 80 cm olanlar 1 

31.01.12.00.00 AhĢap mobilyalar, bürolarda kullanılan 1 

31.09.12.30.00 

AhĢap yatak odası mobilyaları (duvarlara gömme dolaplar için 

bağlantı parçaları, yatak destekleri, lambalar ve aydınlatma 

parçaları, ayaklı aynalar, koltuklar hariç) 

1 

10.20.13.30.00 Tuzlu su balığı, tüm olarak dondurulmuĢ 1 

08.12.12.10.00 

Çakıl taĢları (beton agregaları, kara yolu yapımı veya demiryolu 

balastı ya da diğer balastlama iĢleri için kullanılanlar); yuvarlak çakıl 

ve çakmak taĢı 

1 

82.92.10.00.04 
BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ maddelerin ambalajlanmasıve 

dolumu 
1 

08.11.20.50.04 KireçtaĢı (Kalker)- Toz 1 

08.12.11.90.00 
ĠnĢaat kumları (killi kumlar gibi); kaolinli kumlar; feldispatlı kumlar 

(silis kumları, metal taĢıyan kumlar hariç,vollastonit-tuvenan dahil) 
1 

08.12.13.00.01 ĠnĢaat kullanımı için cüruf ve moloz 1 

28.25.13.60.00 

Mobilya tipi soğutucular, soğutucu birüniteli veya buharlaĢtırıcılı 

(evaparatör) (dıĢarıdan ayrı kapısı olan soğutucu ve dondurucusu 

olanlar, ev tipi soğutucular, camekanlı ve tezgahlı soğutucular 

hariç) 

1 

10.20.31.00.00 
Kabuklular ile bunların un, kaba un ve peletleri, dondurulmuĢ (insan 

tüketimine uygun) 
1 

10.20.14.00.00 Balık filetosu, dondurulmuĢ 1 

10.20.13.60.00 Tatlı su balığı,tüm olarak dondurulmuĢ 1 

10.20.41.00.00 

Balıkların, kabukluların, yumuĢakçaların veya diğer su 

omurgasızlarının insan tüketimine uygun olmayan unları, kaba 

unları ve peletleri 

1 

23.70.12.30.00 

Karolar, küpler ve benzeri ürünler, dikdörtgen/kare Ģeklinde olsun 

veya olmasın, en geniĢ yüzeyi, kenar uzunluğu < 7cm. olan bir 

karenin içine sığabilecek olanlar; suni olarak boyanmıĢ granüller, 

küçük parçalar ve tozlar 

1 
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16.21.21.18.00 

Kontrplak için ahĢap kaplama plakaları ve plakalar, ibreli ve tropikal 

ağaçlardan (testere ile uzunlamasına kesilmiĢ, 

dilimlenmiĢ/soyulmuĢ, kalınlığı < = 6 mm olanlar) (uç birleĢtirmeli, 

planyalanmıĢ/zımparalanmıĢ olanlar hariç) 

1 

16.22.10.30.00 Parke paneller, ahĢaptan (mozaik yer döĢemeleri için olanlar) 1 

16.23.11.50.00 Kapılar, bunların kasaları ve eĢikleri (ahĢaptanyapılmıĢ) 1 

22.19.73.65.00 BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ vulkanize katı kauçuktan eĢyalar 1 

16.21.13.13.00 Yonga levhalar, ağaçtan 1 

16.10.10.77.00 

MeĢe blokları, Ģeritleri ya da frizleri halinde parke döĢemeleri ya da 

ahĢap blok döĢemeler, planyalanmıĢ ama birleĢtirilmemiĢ olanlar 

(herhangi bir yüzü veya kenarı boylu boyunca ĢekillendirilmiĢ 

olanlar hariç) 

1 

10.71.11.00.01 Ekmek-normal 1 

13.92.16.60.00 

MefruĢat ürünleri, mobilya ve minder kaplamaları ile araba 

koltuklarını kaplamak için olanlar (battaniye, seyahat battaniyesi, 

yatak takımı, çarĢaf vb., yemek takımı, masa örtüsü, peçete vb., 

tuvalet takımları, mutfak takımları, perde, panjur, fela ve yatak 

örtüleri ve saçakları hariç) 

1 

13.92.21.30.00 
Çuval, torba, çanta ve benzerleri (eĢya paketleme amacıyla 

kullanılanlar), pamuktan olanlar 
1 

22.22.11.00.02 Torbalar ve çantalar (külahlar dahil) etilen polimerlerinden olanlar 1 

22.23.12.70.00 Klozet kapakları ve oturakları, plastikten 1 

25.94.11.23.00 Düzağızlı ve yıldız tornavida ağızlı vidalar, paslanmaz çelikten 1 

25.94.11.39.00 Cıvatalar (baĢlı), demir veya çelikten (altı köĢeli cıvatalar hariç) 1 

25.94.12.50.00 
Perçinler, demir veya çelikten (kısmen içi boĢ perçinler dahil) 

(bütün amaçlar için tüp Ģeklinde ve çatallı perçinler hariç) 
1 

25.93.11.30.00 

Örgülü teller, halatlar ve kablolar (demir veya çelikten) (bağlantı 

parçalı veya parçasız, elektrik yalıtımı olmayan örgülü teller ve tel 

halatlar dahil) (elektrik yalıtımı olanlar hariç) 

1 

23.69.19.30.00 Borular, çimento, beton veya suni taĢlardan 1 

22.23.14.50.01 
Plastikten pencereler ve bunların çerçeveleri ile pervazları ve 

pencere eĢikleri 
1 

23.12.13.30.00 Çok katlı yalıtım camları 1 

23.61.12.00.01 Beton direkler 1 

28.14.12.35.00 

Musluk, tıkaç ve valfler (eviyeler, lavabolar,bideler, su depoları vb. 

Için olanlar) (basınç düĢürücü veya yağlı hidrolik/pnömatik güç 

iletme valfleri, geri tepmeli valfler (çek valfler), güvenlik/rölyef 

valfleri ile karıĢtırma valfleri hariç) 

1 

 

ÇalıĢan Nüfusun Sektörel Dağılımı; 

TÜĠK 2018 verilerine göre, çalıĢan nüfusunun sektörel dağılımı incelendiğinde, tarım 

sektörünün %76 oranla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu %12 ile hizmet ve %10,8 ile 

sanayi izlemektedir. Gökçebey ilçe merkezinde çalıĢan nüfusun %50,2‟si hizmet, %41‟i 

sanayi, %8,7‟si tarım sektöründe çalıĢırken belde ve köylerde çalıĢan nüfusun %87‟si tarım, 

%6,5‟i hizmet, %6,4‟ü sanayi sektöründe çalıĢmaktadır. 

Bu verilerden anlaĢılacağı üzere ilçe merkezinde hizmet, kırsal kesimde ise tarım sektörü ön 

plandadır. Cinsiyete göre ele alındığında Gökçebey ilçe merkezinde erkeklerin %45,9‟u 
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hizmet, %44,7‟si sanayi, %9,4‟ü tarım sektöründe çalıĢırken kadınların %75,4‟ü hizmet, 

%19,7‟si sanayi, %4,8‟i tarım sektöründe çalıĢmaktadır. Gökçebey belde ve köylerinde ise 

erkeklerin %75‟i tarım, %12,5‟i sanayi, %12,4‟ü hizmet sektöründe çalıĢmaktadır. Kadınların 

ise %97,7‟si tarım, %0,8‟i sanayi, %1,3‟ü hizmet sektöründe çalıĢmaktadır. 

Grafik 1: Gökçebey Ġlçe Merkezinde ÇalıĢan Nüfusun Sektörel Dağılımı 
 

 
Kaynak: TÜİK, 2018. 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 

hazırlanan “Zonguldak Ġli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Açıklama Raporu”nda yer alan 

Gökçebey ilçesi 2030 Plan Hedef Yılı için ĠĢgücünün Sektörel Dağılımına iliĢkin öngörüler 

aĢağıdaki grafikte özetlenmiĢtir. 
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Grafik 2: Gökçebey 2030 Plan Hedef Yılında ĠĢgücünün Sektörel Dağılımı 

 

Söz konusu plana göre, 2030 yılında, Gökçebey Bölgesinde maden, ziraat, avcılık, 

ormancılık ve balıkçılık alanları da dahil olmak üzere toplam iĢgücünün %62‟sinin sanayi 

sektörlerinde yer alması öngörülmektedir. 
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E- SEKTÖREL VE/VEYA BÖLGESEL POLĠTĠKALAR VE PROGRAMLAR                         _ 

Gökçebey OSB Projesi, bölge planları strateji ve tedbirleri çerçevesinde baĢlatılmıĢ olup, 

bizatihi bölgesel politikaların bir alt faaliyeti niteliğindedir. Bununla birlikte proje ulusal ve üst 

ölçekteki plan ve programlarla da eĢgüdüm ve koordinasyon sağlamaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlığı Strateji ve Bütçe BaĢkanlığı 11. Kalkınma Planı: 

 Öncelikle 11. Kalkınma Planı “Teşvik ve Desteklerin Etkin Kullanılması” başlığı altında, 

“Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (OSB, KSS, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri, Serbest Bölgeler) sunulan hizmetler geliştirilecek, bu bölgelerin sanayinin 

rekabetçiliğine ve verimliliğine daha etkin katkı vermesi sağlanacaktır” (Madde 322); 

“Yeni OSB’lerin mekânsal olarak kurgulanmasında ve mevcutların dönüşümünde 

çevre düzenlenmesi ve sosyal donatı ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler yapılacaktır” 

(Madde 322.8) 

ifadeleriyle, sanayi ve teknoloji bölgelerinin sanayileĢme alt yapısının güçlendirilmesi yolunda 

en önemli yapıtaĢları olduğunun altını çizmektedir. CumhurbaĢkanlığı 2020 Yıllık 

Programında ise madde 322 çerçevesinde “öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate 

alınarak planlanan sanayi bölgelerinin kredi mekanizmalarıyla desteklenmesi ve yıl içinde 

beş OSB ve üç sanayi sitesinin kredi mekanizmasından faydalandırılması” hususları yer 

almaktadır. 

Aynı doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 2023 

ise “Rekabet Öncesi ĠĢ Birliği ile Sanayi ve Teknoloji Alanları” baĢlığı altında; 

“Türkiye’de bir yandan sanayi alanlarının dağınık yapısından kaynaklı problemler 

giderilirken, bir yandan da planlı sanayi alanlarının toplam içindeki payı artırılacaktır. 

Ülke ekonomimize önemli katkı sağlayacak olan Filyos Endüstri Bölgesi ve Ceyhan 

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin hızlıca ekonomiye kazandırılması için gerekli 

tedbirler alınacaktır. Mevcut sanayi alanları ile 4. sınıf ve marjinal tarım arazileri gibi 

sanayi alanına dönüşmeye uygun yerler değerlendirilerek Türkiye Sanayi Alanları 

Envanteri çıkarılacak ve ilan edilecektir. Çıkarılan envanter sürekli güncel tutularak, 

sanayiciye kullandırılabilir arsa ve yapılar teşvik mekanizması bir platform üzerinden 

yatırımcıya sunulacaktır.” (madde 9) 

alt hedeflerini belirlemiĢtir. 

Hedef kapsamında OSB‟lerin iĢlevlerinin sadece planlı sanayileĢme alanları ve alt yapı girdisi 

sağlamak değil rekabetçi ve verimli iĢletmelerin oluĢumunda da bir ara yüz olarak hizmet 

geliĢtirmesi beklenmektedir. Gökçebey OSB bu doğrultuda bölgede uzun zamandır mekânsal 

sıkıĢıklık yaĢayan iĢletmelerin sanayi arsası sorununu çözerken, diğer taraftan, OSB Kanunu 

çerçevesinde bölgede mevcut ve yeni sektörlerin geliĢtirilmesinde koordinasyon ve 

iĢbirliği/yürütücü kuruluĢ görevi görecektir. Bölgesel/sektörel kalkınma ve sanayi 

politikalarında ülkemizin en önemli kaldıraçları olan OSB‟lerden beklentiler artmıĢ, misyon ve 

iĢlevleri geniĢletilerek geleneksel bölge ve alt yapı yönetimi anlayıĢı yerini “Yeni Nesil OSB” 

ya da “Yenilikçi OSB” lere bırakmıĢtır. Her ne kadar kurulum kararının temelinde yoğun ve 

acil yatırım alanı talebi görünüyor olsa da yeni kurulacak tüm OSB‟ler gibi Gökçebey OSB‟ 

den de beklentiler, bölge iĢletmelerinin katma değerli üretimini artırmasına yönelik faaliyetleri 

gerçekleĢtirebilecek Ģekilde yapılandırılmasıdır. 
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 11. Kalkınma Planı “Bölgesel Gelişme” başlığı altında; 

“Görece geri kalmıĢ bölgelerde kentsel ve sınai altyapıların geliĢtirilmesi, geliĢme 

potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaĢam kalitesinin 

yükseltilmesinin desteklenmesi (Madde 670); 

“Kalkınma Ajanslarının bölgesel geliĢme hedefleri ve kentlerin ekonomik 

beklentilerine uygun olarak sanayi alanlarının belirlenmesi ve geliĢtirilmesinde aktif rol 

alması” (madde 322.16) hedeflerini ortaya koymaktadır. 

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 2023 (Eylül,2019) “Bölgesel Kalkınma, İstihdam 

ve Markalaşma” baĢlığı altında; 

“Yeni teĢvik sistemi ile mevcut sanayi yapısının dönüĢümü desteklenirken daha geliĢmiĢ 

bölgelerde verimliliği düĢen veya mevcut sektörü daralan sanayicilerin yeni yatırımları 

nispeten daha az geliĢmiĢ bölgelere yönlendirilecek veya bunların iĢ değiĢtirmesine 

yönelik teĢvikler sağlanacaktır. Bölgesel geliĢmede veriye dayalı politika geliĢtirme 

sürecini desteklemek ve bölge ihtiyaçlarına uygun ürün ve servislerinin geliĢtirilmesine 

imkân sağlamak üzere, Kalkınma Ajanslarının koordinasyonunda projeler baĢlatılacaktır” 

(madde 12) alt hedefiyle eĢgüdüm sağlamaktadır. 

 Bu çerçevede BAKKA, bölge planları kapsamında bir taraftan bölgenin geliĢimine 

dair vizyon, strateji ve tedbirleri belirlerken, diğer taraftan, bölgenin ihtiyaç ve 

talepleri doğrultusunda ilgili paydaĢlarla iĢbirliği ve koordinasyon içinde söz 

konusu çalıĢmayı baĢlatarak ulusal planlarla tam bir eĢgüdüm ve koordinasyon 

örneği vermektedir.11. Kalkınma Planı “Uluslararası Doğrudan Yatırımların 

Artırılması” baĢlığı altında; 

“İllerin ve bölgelerin öne çıkan yatırım fizibiliteleri Kalkınma Ajanslarının da katkısı 

alınarak belirlenecek ve bu yatırımların hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı 

Yatırım Ofisi ile işbirliği içinde yatırımcılara tanıtımı yapılacaktır” (Madde 326.7) 

Ģeklinde yer alan hedef kapsamında “her ilden en az bir adet olmak üzere toplam 100 

fizibilitenin hazırlanması” hususu CumhurbaĢkanlığı 2020 Yıllık Programında alt hedef 

olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda BAKKA tarafından hazırlanan Gökçebey OSB 

Ön Fizibilite Raporu da çıktılar arasında yerini alacaktır. CumhurbaĢkanlığı Yatırım 

Ofisi aracılığıyla yapılacak olan muhtemel tanıtımların bölgeye yabancı yatırımcıyı 

çekmesi bakımından olumlu etkisi olacaktır. 

 11. Kalkınma Planı “Mobilya Sektörü” baĢlığı altında ifade edilen; 

“Sektörün katma değerin arttırılması yoluyla tasarım ve markalaşma kapasitesinin 

geliştirilmesi’’ (madde 400) hedefi, tam olarak, yatırım alanı talebinde bulunan sektör 

temsilcisi ve iĢletmelerin gerekçeleri ile örtüĢmektedir. Ön fizibilite çalıĢması 

esnasında ön talep alınan 71 iĢletmenin 42‟sini (%59) ağaç ve orman ürünleri ve 

mobilya sektörü, geri kalan bölümünü diğer sektörler oluĢturmaktadır. Sektörün 

iĢletme temsilcileri yüzyüze mülakatlarda, bölgede ağırlıklı ve avantajlı bir sektör 

olmasına rağmen katma değeri yüksek ürün ve mobilya alanına dönüĢüm için 

gereken uygun yatırım alanını bulamadıklarını ve bu çerçevede ar-ge, ür-ge, 

teknolojik yatırım ve pazar arayıĢlarını ertelediklerini ifade etmiĢlerdir. Bu talepler 

merkezinde oluĢturulan ön fizibilite doğrultusunda kurulacak olan Gökçebey OSB, 

sağlayacağı alt yapıyla sektörel geliĢimde hızlandırıcı olacaktır.  
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Resim 3: Türkiye UlaĢım ve ĠletiĢim Stratejisi Karadeniz Bölgesi 
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F- OSB’NĠN TANIMI VE TÜRLERĠ                                                                                           _ 

Bir bölgesel ve sektörel kalkınma hızlandırıcısı olarak OSB‟ler, bir ülkenin ekonomik, sınai ve 

kentsel geliĢimi açısından önemli iĢlevler görmektedirler. SanayileĢme politikalarını harekete 

geçirmeyi, ulusal ve bölgesel iĢsizliği azaltmayı, yerli ve yabancı yatırımcılar için çekim alanı 

oluĢturmayı, küçük iĢletmelerin geliĢmesini, kalite ve verimliliğin artıĢını sağlayan OSB‟ler, 

yerel kapasite inĢaası ve dengeli bölgesel kalkınmada stratejik bir konumdadır. Uluslararası 

piyasalarda önemli baĢarı gösteren sanayi bölgelerinde yer alan iĢletmelerin ihracatta ülke 

ortalamasının üzerine çıkması dikkat çeken önemli bir husustur. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, OSB‟leri; “sanayinin uygun görülen alanlarda 

yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi 

yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, 

sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları 

tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve 

teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji 

geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için 

tahsis edilmesiyle oluşturulan ve OSB Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim 

bölgeleri” olarak tanımlamaktadır. 

Bu OSB‟lerin amaç ve hedefleri ise; 

 Sanayinin disipline edilmesi, 

 ġehrin planlı geliĢmesine katkıda bulunulması, 

 Birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teĢvik eden sanayicilerin bir arada ve 

bir program dâhilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artıĢının 

sağlanması, 

 Sanayinin az geliĢmiĢ bölgelerde yaygınlaĢtırılması, 

 Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi, 

 Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması, 

 MüĢterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi, 

 Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması olarak 

belirlenmiĢtir. 

OSB‟ler kentlerde sanayi yapılarının düzenli bir Ģekilde yerleĢmesini, sanayinin 

desteklenmesini hedeflemektedir. KentleĢmeyi yönlendirmek ve sanayileĢmenin düzenli 

geliĢmesini sağlamak için OSB kurulum çalıĢmaları ön plana çıkmaktadır. Planlı OSB‟lerde 

bir arada bulunan sanayi iĢletmeleri, dıĢsal ekonomilerin ortaya çıkıĢına da kaynaklık 

etmektedir. Sanayi iĢletmelerinin yönlendirilmesiyle istihdam yaratılmakta ve kentleĢme planlı 

bir Ģekilde yönlendirilmektedir. 

Ülkemizde 1960 yılında baĢlayan planlı kalkınma döneminde ekonomik ve toplumsal yapıya 

öncelik verilmiĢ, sanayinin geliĢmesi için hedefler belirlenmiĢtir. BeĢ yıllık kalkınma planında 

sanayinin sürükleyici olarak görev alması ve her beĢ yıllık dönemde tarım, madencilik ve 
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enerji gibi stratejik alanlarla eĢgüdüm içinde büyümesi hedeflenmiĢtir. Bu planlama 

doğrultusunda ilk OSB uygulaması 1961 yılında, Dünya Bankası kredisi ile Bursa OSB‟nin 

kurulmasıyla baĢlamıĢtır. 1962 yılından baĢlayarak bugün gelinen 58 yıllık süreçte; 347 adet 

OSB projesi yatırımcıların hizmetine sunulmuĢtur. 

Organize sanayi bölgeleri, organize oluĢ düzeylerine göre; kurarak finanse eden kuruluĢlar 

yönünden, kurulma amaçlarına ve fonksiyonlarına göre dağılım göstermektedir. OSB‟leri Ģu 

Ģekilde gruplandırmak mümkündür: 

A) Ġdarenin aktif katılımı ile hazırlık ve kuruluĢ süreci tamamlanan OSB‟ler; 

1) Karma OSB‟ler 

2) Ġhtisas OSB‟ler 

3) Özel OSB‟ler 

B) Tarım sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulan ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı‟na bağlı olarak faaliyet gösteren Tarıma Dayalı ihtisas OSB‟ler 

C) Uzun yıllar önce çeĢitli sebeplerle yakın mesafelerde bir araya gelerek faaliyet 

gösteren sanayi tesislerinin bulunduğu alanın OSB‟ye dönüĢtürülmesi amacıyla 

kurulan Islah OSB‟ler 

OSB uygulamasında en sık görülen model, karma OSB olarak ifade edilen ve farklı sanayi iĢ 

kollarında üretim yapan tesislerin yer aldığı modeldir. Karma OSB‟ler, uzmanlaĢmıĢ bir 

sanayi yatırım bölgesi oluĢturulması için yeterli talebin bulunmadığı yerlerde, ağırlıklı olarak 

kalkınmada öncelikli bölgelerde kurulur. Karma OSB olarak düzenlenmiĢ bulunan alanlarda 

sanayi yatırımı yapan her türlü mal ve hizmet üreticisi bulunabilmektedir. 

Ġhtisas OSB; kendi içlerinde bir bütünlük taĢıyan sanayi yatırımlarının toplandığı bölgeleri 

ifade eder. Aynı sanayi iĢ kolunda ve bu iĢ koluna dâhil alt sanayi kollarının üretim 

faaliyetinde bulunduğu OSB‟ler ihtisas OSB‟lerdir. Ġhtisas OSB‟ler, özellikle ileri teknoloji 

yatırımları konusunda uygulama alanı bulan bir sanayi yatırımı uygulamasıdır. 

Özel OSB ise 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 26. maddesine göre özel 

hukuk tüzel kiĢilerince veya gerçek kiĢilerce kurulması talep edilen organize sanayi 

bölgeleridir. OSB Özel kesimce kurulan OSB‟lerde, yatırımcı ya da arazi sahipleri kar elde 

etmek amacıyla arazilerini satarlar. Özel ve kamu kuruluĢlarının ortak geliĢtirdikleri OSB‟ler, 

arazi sahipleri ile yatırımcıların iĢbirliği sonucu oluĢturulan bölgelerdir. Karma ve ihtisas 

OSB„leri birbirinden ayıran en önemli farklılık; ihtisas OSB„lerin kuruluĢ aĢamasında il 

içerisindeki OSB„lerin doluluk oranlarına bakılmaksızın kurulabilmesidir. Organize Sanayi 

Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde çerçevesinde il genelindeki OSB‟lerde bulunan her bir 

OSB‟nin içerisindeki toplam sanayi parsellerinin en az %75‟inde üretim veya inĢaata 

baĢlanmıĢ olması gerekmektedir.  

2. OSB Ġçin Yeni YaklaĢım: Temiz Üretim-YeĢil OSB 

OSB‟ler verdikleri hizmetlerin toplum sağlığına, istihdama ve ekonomiye birlikte katkı 

verebilmesi için geliĢim/değiĢim göstermiĢtir. Bu süreci baĢarılı yönetebilen iyi uygulama 

örneği ülkeler Türkiye için de örnek model olma potansiyelini taĢımaktadır. 
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2.1. Temiz OSB Nedir? 

Temiz OSB, temiz üretim gerçekleĢtirebilen sanayi bölgeleridir. Temiz üretim yapılan eko 

endüstriyel parklarda iĢletmeler arası simbiyotik iliĢkiler kurularak, ortaklaĢa çalıĢma kültürü 

benimsenmiĢtir. Tüm bu yeni kavramlar bugünün ve yarının sanayileĢmesinde insana ve 

doğaya saygılı, uyumlu üretim modelleri geliĢtirme çabasının sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Temiz üretim, BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP)‟na göre; hizmet veya üretim 

sektöründeki iĢletmelerin uygulayacağı verimlilik artırıcı yöntemlerle çevreye vereceği 

zararları azaltma, sürdürülebilir uygulamalarla kirlilik risklerini asgari seviyeye indirme ve 

Ģirket politikası haline getirmeleridir. Ġmalat sektörü için temiz üretim; prosese giren 

hammadde, enerji, su gibi tüm girdilerin çıktılarla kütle dengesi halinde olması, kullanılması 

gereken zararlı kimyasalların ikamesinin kullanılması, proses sonunda ortaya çıkan 

emisyonların azaltılması için önlemler alınması, oluĢacak atıkların kaynağında azaltılması 

için yöntemler geliĢtirilmesi gibi girdi-çıktı dengesini koruyarak çevreye zararsız bütüncül bir 

iĢlem yapmaktır. 

ġekil 1: Temel Değerlendirme Kategorileri 

 

 

ġekil 2: Standart Kirlilik Önleme Teknikleri 

 

 

Simbiyoz; biyolojide karĢılıklı fayda sağlayarak yaĢamı sürdürmek anlamına gelmektedir. 

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan tanıma göre endüstriyel simbiyoz; iĢletmelerin bir 

arada endüstriyel iĢbirliği içinde bulunurken hammadde-atık değiĢiminin gerçekleĢtirilmesidir. 
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Bir iĢletmenin atığı, baĢka bir iĢletmede hammadde olarak değerlendirilebilmektedir. 

Endüstriyel simbiyozun ticari bir değere ulaĢabilmesi için farklı sektörler ve endüstrilerden 

atık malzeme akıĢının yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktada bu kadar çevresel ve sosyal 

etkiler, teknolojilerin, süreçlerin ve ilgili politikaların birlikte değerlendirilmesi, atık 

kaynaklarının bilgisi, atık dönüĢüm teknolojileri ve iĢ modellerinin oluĢturularak değer 

zincirinde yer alan unsurların yönetimi ve koordinasyonu kritik konulardır. Bu koordinasyonun 

bir üst oluĢum tarafından sağlanması ve izlenmesi gerekmektedir. 

Eko verimlilik; ekonomik ve çevresel verimliliğin eĢ zamanlı yürütülerek geliĢtirildiği bir 

yönetim stratejisidir. Üretimde hammadde ve malzemelerin etkin kullanılarak, atığın 

kaynağında azaltılması, gerektiğinde geri dönüĢtürülmesi ve yeniden kullanılarak eko 

verimliliği sağlayabilen üretim Ģeklidir. 

Eko verimlilik uygulamaları gerçekleĢtiren iĢletmeler değiĢen rekabet koĢulları çerçevesinde, 

rakiplerine göre proaktif davranarak müĢterilerin ihtiyaçlarını verimli Ģekilde 

karĢılayabilmektedir. 

Kaynakların kullanımında atığı kaynağında önleme en verimli yöntem olmasına rağmen, 

birçok iĢletmede göz ardı edilmektedir. Oysa temiz üretimi benimseyen iĢletmeler ürün 

ve/veya hizmet üretirken hammadde, enerji ve su tüketimi azaltılmakta, sağlanan verimlilik 

maliyetlere yansıtılmaktadır. Aynı zamanda gerçekleĢtirilen verimlilik artırıcı iĢlemler ile 

çevresel riskler düĢmektedir. ĠĢletme bu durumda rekabet koĢullarına daha hızlı adapte 

olabilmekte, yeni talepleri karĢılamada daha donanımlı hale gelebilmektedir. 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma ĠĢ Konseyi‟nin tanımlamıĢ olduğu eko verimliliğin yedi temel 

bileĢeni Ģöyledir. 

1. Malzeme ve hizmetlerin yoğunluğunun azaltılması, 

2. Malzeme ve hizmetlerin enerji yoğunluğunun azaltılması, 

3. Malzemelerin toksik yayılımının azaltılması, 

4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak, 

5. Malzeme geri dönüĢümünü geliĢtirmek, 

6. Ürünlerin ömrünü uzatmak, 

7. Malzeme ve hizmetlerin yoğunluğunu artırmak, 
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ġekil 3: Ekoverimlilik ġematik Gösterimi 

 
ĠĢletmeler bu yedi unsuru göz önüne alarak üretimlerine yansıttıklarında hem çevresel etkileri 

azaltmıĢ hem de sürdürülebilir bir üretimin hayata geçirilmesini sağlamıĢ olacaklardır. 

Eko endüstriyel parklar (EEP), endüstriyel simbiyoz uygulamalarının somut olarak hayata 

geçirildiği alanlardır. Bu parklarda birbirinden farklı olarak üretim yapan iĢletmeler, ortak fayda 

sağlama stratejisiyle birbirleriyle iliĢkilendirilirler. Üretim ve hizmet sektöründe yer alan 

iĢletmeler, çevresel etkilerini azaltmak ve ekonomik performanslarını artırmak ortak hedefiyle 

bir araya gelerek kaynakların (su, hammadde, atık, enerji vb.) verimli kullanılması için iĢbirliği 

yapmaktadırlar. 

Eko endüstriyel parkların oluĢmasının, farklı ölçeklerde faydaları bulunmaktadır. EEP içerisinde 

yer almanın bir iĢletmeye kazandırdığı faydalar açısından bakıldığında, kaynakların verimli 

kullanılarak rekabetçiliğin artırılmasından söz edilebilirken, sanayi parkı ölçeğinden 

bakıldığında bölgesel bir ekonomik kalkınma modelinden bahsedebilir. BirleĢmiĢ Milletler Sınai 

Kalkınma Örgütü (UNIDO)‟nün EEP yaklaĢımına göre, dönüĢümü altı aĢamada takip etmek 

gerekmektedir. Sınırların belirlenmesi, bölgede yer alan iĢletmelerde farkındalığın artırılması 

faaliyetlerinin yürütülmesi, park yönetimine iliĢkin idari yapının belirlenmesi, kaynak verimliliği 

ve endüstriyel sinerjinin uygulanması ve performans kriterlerinin belirlenerek merkezi bir 

noktadan izlenmesi ve raporlanması, EEP‟ye dönüĢüm sürecinin önemli adımlarını 

oluĢturmaktadır. 

2.1.1. Eko Endüstriyel Parklar Ġçin Dünyadaki Ġyi Uygulama Örnekleri 

Dünya‟da bilinen ilk sanayi bölgesi 19.yüzyılın ilk yarısında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 

tekstil alanında üretim yapan iĢletmelerin doğal bir yığınlaĢma ile bir araya gelmesi ile 

kurulmuĢtur. Ancak Planlanarak uygulanan ilk OSB ise 19. yüzyılın sonlarında Ġngiltere‟de 

Trafford Park‟ ta ortaya çıkmıĢtır. 

ABD‟deki planlı sanayi bölgeleri (SB) uygulamaları incelendiğinde, SB alanı olarak belirlenen 

bölgenin gerekli alt yapı ve üst yapı hazırlıkları tamamlanarak sanayi kuruluĢlarına sunulduğu 

görülmektedir. Özellikle büyük Ģehirler etrafında konumlandırılan SB‟ler ile nitelikli iĢ gücü ve 

finans kaynaklarına kolay eriĢim sağlanarak sanayinin geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Zaman 
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içerisinde de küçük Ģehirlerin geliĢmesinde bir araç olarak SB‟ler kullanılmıĢtır. Nitelikli iĢ 

gücü ve üretim yapısını küçük Ģehirler etrafında toplayarak, o bölgelerin cazibe merkezi 

haline gelmesi ve geliĢmesi sağlanmıĢtır. 

Danimarka, Kalundborg Eko Endüstriyel Park: Dünya‟da eko endüstriyel parklara ilk örnektir. 

Kopenhag‟ın dıĢında Zealand Bölgesi‟nde yer alan Kalundborg ülkenin üçüncü büyük limanı 

olma özelliğinin yanı sıra Kuzey Avrupa‟nın en büyük atık su arıtma tesisi ve ikinci büyük petrol 

rafinerisine sahiptir. Kalundborg EEP uygulaması 1961 yılında Statoil firmasının rafinerisi için su 

ihtiyacının giderilmesi amacıyla baĢlamıĢtır. Ġlk uygulama, Statoil ile Tisso Gölü arasında kurulan 

borularla hayata geçirilmiĢtir.1972 yılına gelindiğinde, Statoil, bölgenin alçı taĢı üretim iĢletmesi 

olan Gyproc‟a atık gaz sağlamak adına iĢbirliği yapmıĢtır. Bu sayede ES ağı bir adım ileri 

taĢınmıĢtır. 1979 yılında kurulan ES ağına, çimento fabrikası, domuz çiftliği ve ilaç sektöründe 

üretim yapan iĢletmelerin dâhil olmasıyla büyüme devam etmiĢtir.1989 yılına gelindiğinde ise 

Kalundborg‟da oluĢan atık-hammadde değiĢimi odaklı bu iĢ modelini tanımlamak için endüstriyel 

simbiyoz terimi kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 90‟lı yıllarda Kalundborg simbiyoz çalıĢması her yıl 

düzenli olarak büyüyen, büyürken de ekonomik, kültürel ve çevresel kazanımlarla farkındalık 

artırmaya devam eden bir yapıya kavuĢmuĢtur. 2000‟li yıllarda Kalundborg, Dünya‟nın çalıĢan ilk 

endüstriyel simbiyoz uygulaması olma özelliğini taĢımaktadır. 

Kalundborg ES uygulamasında suyun geri kazanımı için on dört proje, enerji değiĢimi için 

yedi proje ve atık madde geri kazanımı için ise on iki farklı proje yürütülmüĢtür. Yürütülen bu 

projelerde elde edilen çevresel etkiler incelendiğinde 2008 yılı verilerine göre 1,9 milyar m3/yıl 

yer altı suyu, 1 milyar m3/yıl yeryüzü suyu, 200.000 ton/yıl doğal alçı taĢı, 20.000 ton/yıl 

petrol tasarrufu sağlanırken, 272.500 ton CO2 emisyonu azaltılmıĢtır. 

Yapılan tüm bu çalıĢmalar Kalundborg Simbiyoz Merkezi tarafından izlenmektedir. 

Kalundborg ES uygulamasının baĢarılı olması altı temel prensibe dayandırılmaktadır. 

 BaĢarılı bir EEP uygulamasında; 

 Yer alan iĢletmeler üretim prosesleri açısından birbiriyle uyumlu ancak birbirlerinden 

farklı olmalıdır. 

 ĠĢletmeler geniĢ ve devam eden bir atık yığınına sahip olmalıdır. 

 Her bir proje kendi içinde ekonomik olarak uygulanabilir olmalıdır. 

 Yer alan iĢletmelerin birbirlerine olan coğrafi uzaklıkları az olmalıdır. 

 Yasal mevzuatlar konusunda kısıt olmamalıdır. 

 Ve en önemlisi iĢletmeler mental olarak birbirine yakın olmalıdır. 

Kalundborg‟da yürütülen çalıĢmalar, sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ayağı olan sosyal, 

çevresel ve ekonomik koĢullar optimize edildiğinde baĢarılı sonuçlar elde edilebileceğini 

göstermektedir. 
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ġekil 4: Kalundborg Endüstriyel Simbiyoz Madde AkıĢı 

 

Kaynak: Kalundborg Simbiyoz Merkezi, 2020. 

ġekil 5: Dünya’nın ÇalıĢan Ġlk Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması 

 

Kaynak: Kalundborg Simbiyoz Merkezi, 2020. 

Temiz üretim ve EEP uygulamalarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması amacıyla ulusal ve 

uluslararası yürütülen projeler ve bazı ulusal programlar geliĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda 
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Dünya‟nın ilk ulusal EEP programı olan NISP (National Industrial Symbiosis Program), 

BirleĢik Krallık‟ta 2003 yılında pilot çalıĢma ile hayata geçirilmiĢtir. BaĢarıyla tamamlanan üç 

çalıĢmanın ardından 27 milyon pound ayrılan devlet desteği ile dokuz bölgede daha 

uygulanmıĢ, 20 farklı ülkede ulusal veya bölgesel bazda çalıĢmalar yürütülmüĢtür. NISP 

kapsamında, 2005-2013 yılları arasında yapılan çalıĢmalarla elde edilen kazanımlar 

incelendiğinde; 

 47 milyon ton endüstriyel atık düzenli depolama alanlarına ayrılmıĢtır. 

 1 milyar £ ekonomik kazanç sağlanmıĢtır. 

 42 milyon ton karbon emisyonu azaltılmıĢtır. 

 Bertaraf, depolama, nakliye ve satın alma maliyetleri azaltılarak 1 milyar £ tasarruf 

edilmiĢtir. 

 1.8 milyon ton tehlikeli atık yeniden kullanılmıĢtır. 

 10 binden fazla yeni istihdam sağlanmıĢtır. 

 60 milyon ton ham maddeden tasarruf sağlanmıĢtır. 

 73 milyon ton endüstriyel su tasarrufu sağlanmıĢtır. 

Dünya‟nın yükselen değeri Çin‟in 2000‟li yıllarda baĢlayan döngüsel ekonomi stratejileri 

kapsamında, mevcut sanayi parklarının eko-endüstriyel sanayi parkına dönüĢümü sürecinde 

iki program yürütülmüĢtür. Bu programlarla 2001-2014 yılları arasında 26 EEP 

tamamlanırken, 59 tanesi inĢaat aĢamasında olarak nitelendirilmiĢtir. 2011 yılı itibariyle 

hayata geçirilen 14 EEP‟de edinilen kazanımlar çerçevesinde; 

 Enerji tüketim giderlerinde %25 azalma 

 Su tüketim giderlerinde %18 azalma 

 Endüstriyel atık su miktarında %14 azalma 

 Endüstriyel katı atık miktarında %15 azalma 

 SO2 emisyonlarında %65 azalma sağlanmıĢtır. 

2013 yılında yayınlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi GeliĢtirme Strateji ve Aksiyon Planı 

doğrultusunda ulusalda yer alan sanayi parklarının %50‟sinin, bölgesel ölçekte bulunan parkların 

da %30‟unun döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda EEP‟a dönüĢümü hedeflenmiĢtir. 

Ülkemiz gibi, ülke ekonomisinin bir kısmını küçük iĢletmelere dayandıran bir diğer örnek de 

Hindistan‟dır. Dünya‟nın artan nüfusu ve geliĢen ekonomileri arasında önemli bir yer tutan 

Hindistan‟ın, Dünya Bankası 2019 verilerine göre gayri safi yurtiçi hasılası 2.875 trilyon 

dolar‟dır. Ülke, yıllık %8‟lik büyüme hedefiyle 2024-2025 yıllarında dünyanın üçüncü büyük 

ekonomisi olma yolunda ilerlemektedir. Ülkede, küçük iĢletmeler mevcudiyetlerini devam 

ettirebilmek adına birçok sorunla uğraĢmaktadır. Özellikle, insan kaynaklarının ve teknolojinin 

yetersizliği Hindistan hükümetlerini; sanayiyi geliĢtirmek ve iĢletmelerin rekabetçiliklerini 

artırmak adına önlemler almak durumunda bırakmıĢtır. Geleneksel olarak tekstil sektörünün 

ekonomideki payı yüksek olmasına rağmen, ağır sanayi, makine mühendisliği, kimya 
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sektörü, uzay, elektronik ve nükleer sanayi geliĢmekte olan alanlardır. Alman Uluslararası 

ĠĢbirliği Kurumu (GIZ) ile Hindistan Çevre ve Orman Bakanlığı iĢbirliğinde, Hindistan‟da 

EEP‟lerin kurulması ve yaygınlaĢtırılması amacıyla çalıĢmalar yürütülmüĢtür. Bu kapsamda, 

kalkınmaya açık ve endüstriyel olarak geliĢmekte olan alanlara iliĢkin, küçük iĢletme 

ölçeğinde ve sanayi parkı ölçeğinde farklı kaynak verimliliği uygulamaları geliĢtirilmiĢtir. Yeni 

sanayi parklarını tasarlarken EEP formunda oluĢturmanın, mevcudu dönüĢtürmekten çok 

daha avantajlı olduğu deneyimlenmiĢtir. Hindistan deneyimi, dönüĢümün yalnızca üretimdeki 

iyileĢtirmelerle değil, çevresel ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurularak kamunun 

finansal ve mevzuatsal desteğiyle hayata geçirilebileceğini gösteren bir iyi uygulama 

örneğidir. 

Finlandiya Rantasalmi Eko Endüstriyel Parkı; Finlandiya Güney Savo‟da bulunan 

Rantasalmi Bölgesi‟nde yer alan sanayi parkı ağaç endüstrisi alanında özelleĢmiĢ bir bölgedir. 

Orman atıklarının yakılması ile enerji sağlanan bölgede, aynı değer zinciri içinde farklı iĢlev ve 

proseslerde faaliyet gösteren iĢletmeler yer almaktadır. Yedi iĢletme arasında ortak hammadde 

ve enerji verimliliği üzerine kurulu iĢbirliği örneğinde, bölge sıfırdan kurulmuĢtur. 

Finlandiya‟nın planlanmıĢ ilk eko endüstriyel parkı olma özelliğini taĢıyan Rantasalmi 

bölgesinin kurulum çalıĢmaları, Ģubat 2005 yılında baĢlamıĢ ve iki yıllık bir çalıĢma sonucunda 

tamamlanmıĢtır. Parkın %49‟u belediyenin, kalan bölümü ise özel sektörün yönetimindedir. 

Bölgede bulunan iĢletmelerden kütük ev imalatçısı, marangoz, nakliye firması, pencere ve kapı 

imalatçısı bir arada üretim yaparken, bu iĢletmelerin atık talaĢları da bölgedeki enerji santraline 

gönderilmektedir. Rantasalmi‟deki hammadde-atık akıĢı Ģekilde gösterilmektedir.  
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ġekil 6: Rantasalmi Malzeme AkıĢı 

Kaynak: UNIDO Eko-Verimlilik Programı, 2020. 

Ülkemizde gerçekleĢtirilen uygulamalara baktığımızda ise, Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı 

(TTGV) ve BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı) ġirketi tarafından yürütülen Türkiye‟nin ilk 

endüstriyel simbiyoz projesi olan “Ġskenderun Körfezi‟nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi” 

uygulama aĢamasında farklı sektörlerde denemeler yapıldığı görülmektedir (UNIDO Eko-

Verimlilik Programı, 2020). Atık alıĢveriĢine dayalı gerçekleĢtirilen 10 farklı uygulamada 
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meyve posasından hayvan yemi üretilmesi, pamuk tohumu atığından biyoremidasyon ürünü 

üretimi, demir-çelik üretiminden kaynaklanan cürufun yol yapımında kullanılması, soda 

proses atığının çimentoda katkı maddesi olarak kullanılması, çeĢitli atıkların kireç fırınlarında 

yakıt olarak değerlendirilmesi gibi projeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢen pilot çalıĢmalar 

sonrasında 8 Endüstriyel Simbiyoz uygulaması yapılmıĢ ve aĢağıdaki tabloda belirtilen 

kazanımlar elde edilmiĢtir. 

Tablo 8: Çevre-Verimlilik Açısından Kazanımlar 

Değerlendirilen atık miktarı  330.000 ton/yıl 

Doğal kaynak ikamesi 280.000 ton/yıl 

Tasarruf edilen/üretilen enerji 34.000.000 kwh/yıl 

CO2 azaltımı 37.000 ton/yıl 

Yatırım maliyeti 7.000.000 $ 

Yıllık net kazanç 6.400.000 $ 

Geri ödeme süresi 1,1 yıl 

Kaynak: UNIDO Eko-Verimlilik Programı, 2020. 

Ülkemizde bu alanda kamudaki yapılanmaları incelediğimizde, 06.04.2013 tarihinde 

TÜBĠTAK Bilim Kurulu tarafından alınan karar gereği, TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi 

Çevre Enstitüsü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılanmıĢ ve Ulusal 

Temiz Üretim Merkezi iĢlevini üstlenmiĢtir. Enstitü 2013 yılından bu yana Ulusal Temiz 

Üretim Merkezi görevini yürütmektedir. Bu enstitünün amacı, ülkede temiz üretim 

uygulamalarını yaygınlaĢtırmak, projeler geliĢtirmek, sektörün bu konudaki nitelikli uzman 

ihtiyacını karĢılamak ve bilimsel çalıĢmalar yürütmek olarak tanımlanmıĢtır. 

2.2. Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri 

Ülkemizde 1960‟lı yıllarda baĢlayan OSB kurulum çalıĢmaları bölgelerinde yer alan 

iĢletmelerin elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, arıtma gibi alt yapı ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla kurulmuĢ ve belediyecilik hizmetlerini sunmuĢtur. Ancak yıllar içerisinde değiĢen 

rekabet koĢulları altında, bölge sanayicisinin ihtiyaçlarını karĢılarken, değiĢen ihtiyaçlar için 

de çözümler üreten birimler haline gelmiĢtir. Yer aldığı yörenin ekonomik, beĢeri, kültürel ve 

sosyal koĢullarıyla orantılı olarak OSB‟lerin içerisine ortak ihtiyaçlara yönelik, okul öncesi 

eğitimden üniversiteye kadar farklı seviyede eğitim kurumları, test ve araĢtırma merkezleri, 

teknoparklar gibi unsurlar eklenmeye devam etmiĢtir. Bu dönüĢüm bir kamu politikası haline 

gelmiĢ ve on birinci kalkınma planında OSB‟lerde Yenilik Merkezi kurulması gündeme 

alınmıĢtır. Bu merkezler; imalat sanayinde iĢbirliği ortamını geliĢtirerek, bölgede yer alan 

iĢletmelerin giriĢimcilik, yenilikçilik ve teknoloji geliĢtirme konularında ihtiyaç duyacağı desteği 

sunabilecektir. Bu imkanlarla orta ve yüksek teknoloji alanlarında imalat kabiliyetinin 

geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. OSB‟lerde Yenilik Merkezi çalıĢmaları kapsamında Manisa 

OSB pilot bölge olarak seçilmiĢtir. (UNDP, 2019) Gökçebey OSB kurulum çalıĢmaları 

sırasında, Manisa OSB‟de yürütülen bu pilot çalıĢma gözlemlenerek bölge için iyi uygulama 

örnekleri adapte edilebilecektir. 
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ÇeĢitli ölçekteki iĢletmelerin faaliyet gösterdiği bir karma OSB olarak OSTĠM; fiziki geliĢimini 

tamamlamıĢ, geleneksel bir bölge olmakla birlikte, bölge iĢletmelerinin rekabetçiliğinin 

desteklenmesinde üst yapısal hizmetler ve iĢbirliği ekosistemini geliĢtirmesi açısından önemli 

bir örnektir. OSTĠM OSB yönetimi, güncel rekabet gerekliliklerinin ve bölge iĢletmelerinin 

ihtiyaçları doğrultusunda, eğitim, nitelikli istihdam, ar-ge ve teknoloji proje danıĢmanlığı, 

tanıtım-pazarlama, ihracat vb. konularda iĢletme ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına 

yönelik çeĢitli iĢbirliği ve çözüm ortaklıkları kurmuĢ, arayüz, hizmet birimleri ve kuruluĢlar 

oluĢturmuĢtur. Bu unsurlar, bölge iĢletmelerine nitelik ve nicelik olarak daha düĢük maliyetli, 

kaliteli ve hızlı girdi sağlamayı hedeflemektedir. Hizmet vermekte olduğu sektör ve 

iĢletmelerin ihtiyaçları ve rekabet gereklerine göre yenilikçi hizmetler tasarlama ve doğru 

çözüm ortaklarıyla uzun vadeli planlar kurarak ihtiyaçları karĢılayabilme kapasitesi açısından 

çeĢitli ölçeklerde deneyime sahiptir. Elli yılı aĢkın bölge geçmiĢinde zaman içinde geliĢen 

sektörel ihtisaslaĢmalar 2005 yılında yapılan derinlemesine analizlerle tespit edilmiĢ ve 

kümelenme modeliyle sektörel kalkınma çalıĢmaları hız kazanmıĢtır. Bu gün yedi stratejik 

sektörde kümelenme çalıĢmaları yürütülmekte, kuruluĢuna öncülük edilen ve desteklenen iki 

teknopark ve üniversitesi ile kuruluĢ olarak geleneksel ancak yönetim anlayıĢı açısından yeni 

nesil bir anlayıĢla yönetilen bir sanayi bölgesidir. OSTĠM OSB ile BAKKA ve Zonguldak TSO 

önderliğinde TR81 Bölgesi yerel paydaĢları arasında tesis edilmiĢ olan bilgi ve deneyim 

paylaĢımı mevcuttur. 

2.3. YeĢil OSB Nedir? 

YeĢil OSB‟ler; bölgede yer alan fabrikaların bina kabuğundan baĢlanarak uygulanacak olan 

pasif sistemler ile enerji verimli yapıların olduğu, binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının 

etkin kullanıldığı, temiz üretim Ģartlarının uygulandığı, çevreye en az etki bırakan 

malzemelerin kullanıldığı, atıkların bertaraf edildiği alanlardır. 

Temelde bir organize sanayi bölgesinin EEP niteliklerine sahip olabilmesi için, 3 boyutta 

(firma seviyesi, OSB ve firma seviyesi ve OSB seviyesi) teknik uygulama olanaklarına 

yönelik çalıĢmaları yürütmesi gerekmektedir. 

YeĢil OSB‟de bulunan iĢletmeler üretim yaparken sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayacak 

Ģekilde planlama yapmaktadır. Ekonomik performans göstergeleri; istihdam, üretilen katma 

değer ve geliĢtirilen iĢlerin sürekliliğini sağlamaktır. Çevresel performans göstergelerinin 

belirleyicisi bölge yönetimidir. Çevresel yönetim ve izleme yeĢil OSB oluĢturmanın en önemli 

aĢamasıdır. Bölgede yer alan firmalarla koordinasyon halinde bir iletiĢim sağlayan izleme 

yapısı oluĢturulmalıdır. Bölgedeki enerji ve su yönetimi, atıkların bertarafı YeĢil OSB için 

kritik konulardır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteği ve Güney Kore Enerji 

Ajansı ile 2016-2018 yılları arasında yürütülen “Türkiye YeĢil OSB Projesi” kapsamında; 

 “Ulusal YeĢil OSB Çerçevesi”nin oluĢturulması, 

 Pilot seçilen 4 OSB‟de (Ġzmir Atatürk OSB, Bursa OSB, Adana Hacı Sabancı OSB ve 

Ankara Sanayi Odası 1.OSB)) analizler yapılarak kaynak verimliliği, temiz üretim, 

endüstriyel simbiyoz ve yeĢil alt yapı potansiyeli tespiti, 
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 Bakanlık bünyesinde YeĢil OSB Koordinasyon Birimi oluĢturulması ile kurumlar 

arasında yol haritasının hazırlanması hedeflenmiĢtir. 

Proje kapsamında yapılan araĢtırmalarda 18 OSB‟de kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz 

ve alt yapı iyileĢtirmeleri alanlarında potansiyel olarak yapılacak 1.1 milyar dolar yatırım ile 

194 milyon dolar değerinde elektrik, 86 milyon dolar değerinde su tasarrufu ve 1.2 Mt CO-eq 

yıllık sera gazı azaltımı potansiyeli tespit edilmiĢtir. 

YeĢil endüstrinin ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sağladığı faydalara baktığımızda; 

Ekonomik faydalar; 

 Kaynak verimliliğinin artırılması 

 Üretim maliyetlerinin düĢürülmesi 

 Teknoloji geliĢtirme ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması 

 Rekabetçiliğin geliĢtirilmesi 

 Yeni pazarlar ve yeni iĢ alanlarının geliĢtirilmesi 

Sosyal faydalar; 

 Yeni iĢ alanlarının ve yeteneklerin geliĢtirilmesi 

 ĠĢ sağlığı ve güvenliği koĢullarının iyileĢtirilmesi 

 Halk sağlığının korunması 

Çevresel faydalar; 

 Çevre kirliliğinin azaltılması 

 Ekosistem ve çeĢitliliğin korunması 

 Ġklim değiĢikliği etkilerini azaltmak 

 Kuraklık ile mücadele olmaktadır. 

Türkiye‟de 2010 yılından itibaren yürütülen, eko endüstriyel park, yeĢil OSB ve endüstriyel 

simbiyoz projelerinin bazıları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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Tablo 9: Türkiye’de YeĢil OSB, EEP ve ES Konusunda Yürütülen Bazı Projeler 

PROJE BAġLIĞI PROJE PARTNERLĠĞĠ ÇIKTILAR SONUÇ 

Ġskenderun Limanı 

Endüstriyel Simbiyoz 

Projesi (2010-2014) 

Türkiye Teknoloji 

GeliĢtirme Vakfı 

BTC Petrol ġirketi 

International Synergies  

Su kazanımı: 6.500 m
3
/yıl 

Enerji 

kazanımı:33.581.155 kWh 

/yıl 

CO2 azaltımı: 36.680 

tCO2/yıl 

Hammadde ikame: 

276.253 ton/yıl 

Proje 

tamamlanmıĢtır. 

Edinilen 

kazanımlar 

dıĢında herhangi 

bir faaliyet devam 

etmemektedir. 

Trakya Endüstriyel 

Simbiyoz Programı 

(2014-2016) 

Trakya Kalkınma Ajansı 

Türkiye Teknoloji 

GeliĢtirme Vakfı 

Fizibilite Raporu 

Rapor 

kapsamında 

öncelikli sektörler 

belirlenmiĢ, 

uygulama için 

Çerkezköy OSB 

önceliklendirilmiĢ 

ve Trakya 

Kalkınma 

Ajansı‟nın bu 

alana iliĢkin bir 

mali destek 

programı 

baĢlatması 

önerilmiĢtir. 

Bursa-EskiĢehir-

Bilecik Endüstriyel 

Simbiyoz Programı 

(2014-2015) 

Bursa EskiĢehir Bilecik 

Kalkınma Ajansı 

Türkiye Teknoloji 

GeliĢtirme Vakfı 

Fizibilite Raporu 

Yerel PaydaĢ 

Analizi, 

Endüstriyel 

Simbiyoz PaydaĢ 

Ağının 

OluĢturulması ve 

Olası Arayüzlerin 

Belirlenmesi 

çalıĢmaları 

yürütülmüĢ. 

Sektörel 

önceliklendirme 

yapılmıĢtır. 

Herhangi bir 

uygulama 

yapılmamıĢtır. 

Antalya Organize 

Sanayi Bölgesi 

Endüstriyel Simbiyoz 

ve Eko-Verimlilik 

Projesi (2015-2017) 

Antalya Organize 

Sanayi Bölge 

Müdürlüğü 

Türkiye Teknoloji 

GeliĢtirme Vakfı 

Su kazanımı: 75.000 

m
3
/yıl 

CO2 azaltımı: 

3.800tCO2/yıl 

Hammadde ikame: 91.600 

ton/yıl 

OSB içerisinde 

uygulama 

yapılmıĢ ilk 

projedir.  
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Gaziantep 

Endüstriyel Simbiyoz 

Projesi (2015-2016) 

Gaziantep Sanayi 

Odası 

Ġpekyolu Kalkınma 

Ajansı 

104 endüstriyel simbiyoz 

potansiyeli belirlenmiĢtir. 

Gaziantep için 

Türkiye‟nin ilk 

EEP‟nin kurulması 

hedeflenmiĢ 

ancak henüz 

kurulum 

olmamıĢtır. 

Türkiye Ġçin YeĢil 

OSB Çerçevesinin 

GeliĢtirilmesi (2016-

2018) 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

Dünya Bankası 

Türkiye için Ulusal YeĢil 

OSB Eylem Planı 

Kaynak verimliliği, 

endüstriyel 

simbiyoz ve yeĢil 

altyapı 

konularında analiz 

çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ġzmir’de Eko 

Endüstriyel Park 

DönüĢümü: YeĢil 

ĠAOSB (2019) 

Ġzmir Atatürk Organize 

Sanayi Bölgesi 

Ġzmir Kalkınma Ajansı 

Su kazanımı: 1.152.032 

m
3
/yıl 

CO2 azaltımı: 63.891 

tCO2/yıl 

Enerji kazanımı: 151.840 

MWh/yıl 

Katı Atık Kazanımı: 

16.000ton/yıl 

Ġzmir Kalkınma 

Ajansı‟nın Temiz 

Enerji ve Temiz 

Teknolojiler 

Sonuç Odaklı 

Programı 

kapsamında, 

bölgeye yönelik 

çalıĢmaları devam 

etmektedir. 

Tire Organize Sanayi 

Bölgesi (TOSBĠ) Eko 

Endüstriyel Park 

DönüĢümü Projesi 

Tire Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetimi 

Ġzmir Kalkınma Ajansı 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Fizibilite Raporu 

Ġzmir Kalkınma 

Ajansı‟nın Temiz 

Enerji ve Temiz 

Teknolojiler 

Sonuç Odaklı 

Programı 

kapsamında 

bölgeye yönelik 

çalıĢmaları devam 

etmektedir. 

Herhangi bir 

uygulama 

yapılmamıĢtır. 

 

2.3.1. YeĢil OSB’de Kullanılabilecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

YeĢil OSB‟lerde kullanılacak olan yenilenebilir enerji kaynakları bölgenin coğrafi konumuna 

göre farklılıklar göstermektedir. Bu kaynaklar; fosil kaynaklara bağımlılığı azaltacak 

sürdürülebilir yenilenebilir enerji kaynakları (güneĢ, rüzgâr, jeotermal, biyokütle, hidroenerji 

vb) olmalıdır. 

Zonguldak ili sınırlarında toplam kurulu gücü 3.370,25 MW olan 7 aktif lisanslı enerji 

santralinden yıllık yaklaĢık 21.746 GWh elektrik üretilmektedir.(EPDK, Elektrik Piyasası 

Sektör Raporları,2020), Bu 7 santral; Zonguldak Eren (ZETES) ithal kömüre dayalı termik 
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santral, taĢ kömürüne dayalı Çatalağzı termik santrali, doğalgaz kaynaklı Erdemir doğal gaz 

santrali, Tefen Hidroelektrik santrali, Çayaltı regülatörü ve hidroelektrik santrali, Eğerci 

hidroelektrik santrali ve Oyka Seka Çaycuma termik santralidir. Ayrıca üretim lisansı alınan 

Zonguldak Rüzgâr enerjisi santrali ile ön lisansı alınan Oyka Enerji Biyokütle santrali 

bulunmaktadır. 

Gökçebey Bölgesi‟nde kullanılabilecek olan yenilenebilir enerji kaynaklarını incelediğimizde ise 

güneĢ enerjisi ve biyokütle enerjisi karĢımıza çıkmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından 2011 yılında hazırlanan ve yıllar içerisinde güncellenen güneĢ enerjisi atlasında yer 

alan verilere göre Gökçebey‟in toplam güneĢ radyasyonu 1400-1450 kWh/m2‟dir. Yapılan 

hesaplamalara göre Temmuz ayında Ģebeke bağlantılı 1 kW güneĢ enerjisi sistemi 153,4 kW, 

günlük ise 5,12 kW elektrik üretir. Bu verilere dayanarak bölgede kurulacak iĢletmelerin 

çatılarına uygulanacak sistemler ile hem elektrik hem de termal enerji elde etmek mümkün 

olacaktır. Bölgede yer alacak olan iĢletmelerin büyüklükleri, üretim çeĢitliliği, kullanılacak 

makine ve ekipmanların enerji tüketim yoğunlukları gibi elektrik tüketimini etkileyen değiĢkenler 

henüz net değildir. Ancak fabrika binalarının güneĢ enerjisinden maksimum düzeyde 

faydalanabilecek yönelimde konumlandırılması ve mimari projelerinin çatı alanlarının güneĢ 

enerjisi kullanımına yönelik olarak tasarlanması için OSB Yönetimi tarafından bir standart 

getirilmesi mümkündür. OSB kurulumunun ilerleyen aĢamalarında bölgenin enerji üretim ve 

tüketimine iliĢkin detaylı fizibilite çalıĢması yapılmalıdır. GüneĢ enerjisinden elektrik ve termal 

enerji üretimi, iĢletmelerin elektrik ihtiyacını tam anlamıyla karĢılayamasa da bu enerjinin, OSB 

yönetim binaları ve ortak alanlarda kullanımı, bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları vizyonu ile 

uyumlu olacaktır. 
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ġekil 7: Gökçebey Bölgesinde GüneĢ Enerjisinden Elektrik Üretimi Dağılımı 

Kaynak: Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası.  
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Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli 

Atlası (BEPA) verilerine göre bölgenin biyokütle potansiyeli orman atıkları, belediye atıkları 

ve hayvan-bitki atıklarıdır. BEPA‟ya göre Gökçebey‟in hayvan-bitki kaynaklı biyokütle miktarı 

yıllık 78.539,5 ton ve bu miktardan üretilebilecek enerji eĢdeğer miktarı 10.013,5 TEP/yıl‟dır. 

Yine aynı veritabanında yer alan bilgilere göre TR81 Bölgesi için endüstriyel olarak 

değerlendirilmeyen orman atıkları 30.541 ster/yıl ve süceyrattan (ağaç ve orman atıkları) elde 

edilebilecekler 46.020 ster/yıl olmak üzere toplam enerji eĢdeğeri 15.503,6 TEP/yıl‟dır. 

Gökçebey için belediye atıklarına baktığımızda ise biyometanizasyona uygun atık miktarı 

3.201,2 ton/yıl ve enerji eĢ değeri 103,2 TEP/yıl, yakmaya uygun atık miktarı 3.192,5 ton/yıl 

ve enerji eĢdeğeri 547,9 TEP/yıl olarak belirlenmiĢtir. 

2.4. Avrupa Birliği YeĢil Mutabakatı ve Gökçebey Özelinde Alınabilecek Önlemler 

Son yıllarda iklim değiĢikliğinin etkileri ile küresel ölçekte mücadele edilirken, ülke bazında 

geliĢtirilen eylem planlarıyla da etkilerin azaltılmasına yönelik önlemler alınmaktadır. Kyoto 

Protokolü ve Paris AnlaĢması sonrasında 2019 yılında kurulan Avrupa YeĢil Düzeni 

(European Green Deal) mutabakatı; sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının daha yoğun kullanımının yaygınlaĢtırılması öncelikli olmak üzere çevresel 

sürdürülebilirliğe iliĢkin taahhütleri içermektedir. Daha yeĢil bir Avrupa vizyonu ile ortaya 

konan mutabakatta 2030 yılına kadar karbon salımını %50 azaltma, 2050 yılına kadar AB‟nin 

karbonsuz ekonomiye geçiĢi hedeflenmektedir. 

Avrupa YeĢil Düzeni çerçevesi ile; sürdürülebilir gelecek için Avrupa Birliği ekonomisinin 

dönüĢümünü arge ve inovasyon çalıĢmalarıyla destekleyen sekiz baĢlıkta, sürdürülebilir bir 

çevre ve ekonomi düzeni oluĢturmak amaçlanmıĢtır. Bu baĢlıklar; 

 Temiz bir çevre için sıfır kirlilik 

 Ekosistemi ve biyoçeĢitliliği koruma 

 Çiftlikten sofraya anlayıĢı çerçevesinde sağlıklı ve çevreye duyarlı gıda sistemi 

geliĢtirmek 

 Sürdürülebilir ve akıllı ulaĢıma geçiĢ 

 Enerji ve kaynak verimli binalar yapmak ve dönüĢtürmek 

 Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayiyi yönlendirmek 

 Temiz, eriĢilebilir ve güvenli enerji kaynağı kullanımı 

 2030 ve 2050 yılına iklim koĢullarını iyileĢtirmek 

Bu çerçevede belirlenen her baĢlık için ayrı aksiyon planları geliĢtirerek, dönüĢümün 

sağlanması için kademeli olarak yeni destekler, iĢ modelleri ve vergiler gibi ek tedbirler 

alınması öngörülmektedir. (Avrupa Komisyonu, The European Green Deal,2019). Bu 

tedbirler hiç Ģüphesiz AB ile ticaret yapan tüm tarafları etkileyecektir. 27 ülkeden oluĢan AB, 

yaklaĢık 453 milyonluk tüketici kapasitesi ve 34.843 dolarlık kiĢi baĢı gelir ile dünyanın en 

büyük ekonomileri arasındadır (Ticaret Bakanlığı, Eylül 2020). Dünya mal ihracatında %15,2 

ve ithalatında %14,7 oranındaki payıyla ikinci sırada yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı 

2019 yılı rakamlarına göre; Türkiye, 223 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 81 milyar 
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dolarlık kısmını (%36,3‟lük pay) AB‟den gerçekleĢtirmiĢtir. 2019 yılında ülkemizin AB ile olan 

ticaretinde ihracatın ithalatı karĢılama oranı %119,6 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. YeĢil 

mutakabat kapsamında alınacak tüm tedbirler doğrudan ülkemizi ve dolayısıyla AB ile ticari 

iliĢki içerisinde bulunan sanayicilerimizi de etkileyecektir. 

AB, sanayisinin 2050 yılına kadar dönüĢümünü öngördüğü YeĢil Mutabakat çerçevesinde 1 

milyar avro bütçeyle 11 öncelikli alan altında 20 konu baĢlığı belirlemiĢtir.(TÜBĠTAK, Ufuk 

2020 Programı)Belirlenen bu baĢlıklarına uygun olarak oluĢturulacak konsorsiyumlar ile 

ülkemizde yer alan sanayiciler, araĢtırma kurumları, finans kurumları, yatırımcılar, sivil 

toplum kuruluĢları, ulusal ve yerel yönetimler baĢvuruda bulunarak bütçeden 

faydalanabileceklerdir. 

Gökçebey OSB içerisinde yer alacak olan iĢletmeler, yeĢil mutabakatın sektörlerine 

getireceği yenilikleri mutlaka takip etmelidir. Özellikle OSB yönetimleri bu konuda bölge 

iĢletmelerine yol gösterici olmalıdır. OSB bünyesinde oluĢturulabilecek bir proje ofisi ile 

iĢletmelerin bu bütçeden uygun Ģekilde faydalanabilmeleri sağlanmalıdır. Bilgilendirme 

toplantıları düzenlemek, bölge aktörlerinin ulusal ve uluslararası konsorsiyumlar 

oluĢturabilmeleri için ikili görüĢmelere katılmalarını teĢvik etmek, çağrıya uygun baĢvuru 

dokümanları hazırlamak, proje kabulü sonrasında yürütülmesi için destek vermek gibi 

hizmetler geliĢtirilmelidir. 

YeĢil OSB vizyonu ile oluĢturulan Gökçebey OSB‟de oluĢturulacak olan proje ofisi, OSB‟nin 

tam anlamıyla faaliyete geçme sürecini beklemeden kurularak proaktif Ģekilde bölge 

sanayicisine bilgi akıĢını sağlayabilir. 
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G- KURUMSAL YAPILAR VE YASAL MEVZUAT                                                                  _ 

Resmi Gazetenin 24021 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı „Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanunu‟ OSB‟lerin kuruluĢu, kurumsallaĢması, kamulaĢtırılması, planlanması ve 

iĢletilmesi gibi birçok esası kapsamaktadır. Bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmelikler ve 

OSB‟leri ilgilendiren diğer kanun ve yönetmelikler ise; 

 OSB yer seçimi sırasında izlenecek yolların belirlenmesi ve yönetim organlarının 

oluĢturulması için, “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”, 02.02.2019 

tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 

 4562 sayılı “OSB Kanunu”nun uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere 

hazırlanan “OSB Uygulama Yönetmeliği” 01.04.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Ancak, gerek OSB tüzel kiĢiliklerinden ve OSB Üst 

KuruluĢundan gerekse Sivil Toplum KuruluĢlarından ve OSB içinde yer alan 

müteĢebbislerden muhtelif zamanlarda sözlü ve yazılı olarak Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına intikal eden talep ve sorunların değerlendirilmesi sonucunda mevcut 

yönetmelikte tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve yeni ihtiyaçların karĢılanması ile 

ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlanması amaçlarıyla yönetmelikte bazı 

değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikler doğrultusunda yeniden hazırlanan “OSB 

Uygulama Yönetmeliği” 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. 

 OSB Kanunu dıĢında OSB yer seçiminden sonra imar planı çalıĢmalarında 3194 

sayılı “Ġmar Kanunu” ve 14.06.2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanan “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine uyulması 

gerekmektedir. 

 Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde, 

12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3‟üncü 

maddesinin öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için arsa tahsisinde; 

09.02.2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “Organize Sanayi 

Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair 

Yönetmelik” bu yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir. 

 Ayrıca ilgisi bakımından “Orman Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma 

Kanunu, KamulaĢtırma Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler de özgün 

koĢullara göre uyulması da gerekebilen kanunlardır. 

 

3. Gökçebey OSB KuruluĢ Talebi ve Sonrası Ġzlenecek Yollar 

3.1. Ġlk BaĢvuru 

OSB kurmak isteyen gerçek ve tüzel kiĢiler öncelikle, yatırımcı ön talep formlarını da içeren 

OSB Bilgilendirme Raporunu hazırlayarak valilik makamının uygunluk görüĢünü almalıdır. 

Gökçebey OSB Ön Fizibilite Raporu, ilgili bakanlığa baĢvuru amacıyla kullanılan standart 

OSB Bilgilendirme Raporu içeriği de esas alınarak hazırlanmıĢ olup, baĢvuru sırasında 

gerekebilecek referans bilgilerin, güncellemeler hariç tamamını içermektedir. Daha sonra 
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Hazine arazilerinden oluĢan öneri alanla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yer seçim 

talebi baĢvurusu yapılır. Talebin intikalini müteakip Bakanlık tarafından ön değerlendirme 

yapılır. 

Yer seçimi talebinde yer alan öneri alana iliĢkin; 

a) Ġl özel idaresinin, 

b) Belediye sınırları veya mücavir alan sınırları içerisinde olması halinde ilgili 

belediye/belediyelerin, 

herhangi bir çalıĢması veya planlamasının olup olmadığı konusunda görüĢlerinin alınması ve 

ardından, sayısal koordinatları belirlenerek ve havadan görüntülerinin hazırlanması 

gereklidir. 

Yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas 

OSB‟ler hariç diğer her bir OSB‟de bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75‟inde 

üretim veya inĢaata baĢlamıĢ olması gerekir. Ön tahsisin yapıldığı ve yatırımcının inĢaat 

ruhsatı için OSB‟ye baĢvurduğu andan yapı ruhsatı alana kadar geçen süre inĢaata baĢlama 

süresi olarak kabul edilir. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yatırımcının 

yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıla kadar üretime geçmesi gerekmektedir. Makul 

sebeplerin varlığı durumunda OSB Yönetim Kurulu bu süreyi 2 yıl daha uzatabilmektedir. 

Kısacası bu yasal süreçler il genelindeki OSB‟lerdeki doluluk Ģartının oluĢturulmasındaki 

orana dâhildir. Ġlave alan taleplerinde ise bu oran mevcut OSB‟de aranır. 

OSB idaresine yer tahsisi için baĢvuran yatırımcı, inĢaat ruhsatını aldığı andan itibaren OSB 

doluluk oranı içerisine dahil olur. OSB doluluk oranın boĢ parsel olarak değerlendirilmesi için 

bu parsele yapılan tahsisin iptal edilmesi gerekmektedir. Atıl durumda kalması veya üretime 

geçmemesi doluluk oranına etki etmemektedir. 

Atıl durumda ve faal olmayan sanayi parseli, yukarıda bahsi geçen yasal sürelerin tanınması 

sonrasında faaliyete geçmemesi durumda OSB idaresince dava açılarak tahsisi iptal 

edilmektedir. Ġptal edilen tahsis sonucunda ilgili parsel tekrar OSB tüzel kiĢiliğine kazandırılır. 

Bu durumda OSB tüzel kiĢiliğine kazandırılan parsel OSB doluluk oranında boĢ parsel olarak 

değerlendirilir. 

Yatırımcı ön talep formlarının değerlendirilmesi sonucunda, yatırımcı potansiyeli dikkate alınarak 

Bakanlıkça uygun görülen OSB‟ler ile özel OSB taleplerinde %75‟lik doluluk oranı aranmaz. 

Öneri alanın, 01/12/2018 tarihli ve 30612 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanmıĢ olan “Yatırım 

Alanlarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında sınır kesinleĢtirilmesi yapılmıĢ 

olması halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanmadan sınırlar kesinleĢtirilmiĢ kabul edilir. 

AĢağıdaki tabloda, Zonguldak ilinde yer alan mevcut organize sanayi bölgelerinin doluluk 

oranlarına iliĢkin veriler verilmiĢtir: 
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Tablo 10: Zonguldak Ġlindeki OSB’lere Ait Bilgiler (2020) 

OSB Adı ALAPLI OSB KDZ. EREĞLĠ OSB ÇAYCUMA OSB 

Ġli ZONGULDAK ZONGULDAK ZONGULDAK 

Ġlçesi ALAPLI KDZ. EREĞLĠ ÇAYCUMA 

OSB Yüzölçümü (ha) 77.3 211 125 

OSB Doluluk Oranı (Üretim-ĠnĢaat) 12% 88% 76% 

OSB Doluluk Oranı (Tahsis) 65% 98% 100% 

Toplam Sanayi Parsel Sayısı 51 57 66 

Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı 33 56 66 

BoĢ Sanayi Parsel Sayısı 18 1 0 

ĠnĢaat Halindeki Firma Parsel Sayısı 5 9 6 

Üretimdeki Firma Parsel Sayısı 1 41 44 

 

Zonguldak Ġline ait üç adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Bu OSB‟ler Alaplı OSB, 

Karadeniz Ereğli OSB ve Çaycuma OSB‟dir. 

Gökçebey OSB‟nin kurulabilmesi için Zonguldak ili genelindeki OSB‟lerde bulunan toplam 

sanayi parsellerinin en az %75‟inde üretim veya inĢaata baĢlanmıĢ olması gerekir. Endüstri 

bölgesi, Serbest bölge ve Ġhtisas Organize Sanayi bölgeleri bu oran hesabında dikkate 

alınmamaktadır. Zonguldak ilindeki faaliyette olan OSB‟lerde bu oranı %12‟lik doluluk oranı ile 

Alaplı ilçesindeki Alaplı OSB‟nin sağlamadığı görülmektedir. Resmi kayıtlarda %12‟lik orana 

sahip olunsa da rapor kapsamında yapılan mülakatlarda %90-%95‟lere varan ön taleplerin 

olduğu bu oranların yakın zamanda resmi kayıtlara iĢleneceği bildirilmiĢtir. Ayrıca ilgili OSB‟de 

yakın zamanda parsellerdeki inĢaat faaliyetlerinin hız kazanacağı bilgisi de mevcuttur. 

Kurulması planlanan olan Gökçebey OSB için yatırımcı ön talep formlarının alınması ve ön 

taleplerin beklenen doluluk oranı Ģartlarını sağladığının belirlenmesi ve diğer kuruluĢ 

gerekçelerinin sunulması durumunda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın, kuruluĢ onayı 

sürecinde %75‟lik oranı dikkate almadan değerlendirme yapabileceği düĢünülmektedir. 

Kasım 2020 tarihi itibarıyla Gökçebey OSB için yapılan yatırım ön talepleri doğrultusunda, 

tahsislerin tamamının yapılması halinde oluĢacak doluluk oranı: 

Tablo 11: Ön Tahsis Talepleri Doğrultusunda Gökçebey OSB Öngörülen Doluluk Oranı 

OSB Adı GÖKÇEBEY OSB 

Ġli ZONGULDAK 

Ġlçesi GÖKÇEBEY 

OSB Yüzölçümü (ha) 245 

OSB Doluluk Oranı 94,5 % 

Toplam Sanayi Parsel Sayısı 653 

Tahsis Edilen Sanayi Parsel Sayısı 617 

BoĢ Sanayi Parsel Sayısı 36 

ĠnĢaat Halindeki Firma Parsel Sayısı - 

Üretimdeki Firma Parsel Sayısı - 
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3.2. OSB Yer Seçimi ve KuruluĢu 

OSB‟lerde yer seçimi 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan “OSB 

Yer Seçimi Yönetmeliği”ne göre yapılır. Yer seçimi kesinleĢmemiĢ OSB‟lerin kuruluĢ iĢlemleri 

yapılmaz. OSB kurulması için; öngörülen yerde varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi 

odası, o da yoksa ticaret odasından en az biri ile talep oluĢturulması gerekmektedir. Talep 

doğrultusunda OSB‟nin kurulmasına yönelik il özel idaresi veya OSB‟nin içinde bulunacağı il, 

ilçe veya belde belediyesinin, BüyükĢehirlerde büyükĢehir belediyesinin ve ihtisas OSB‟lerde 

konuyla ilgili mesleki kuruluĢ ve teĢekkülleri temsilcilerinin uygunluk görüĢünün alınması 

gerekmektedir. Valinin olumlu görüĢünden sonra oluĢturulan kuruluĢ protokolünün 

Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kiĢilik kazanabilmektedir. Tüzel kiĢilik 

kazanılmasının ardından müteĢebbis heyeti ve yönetim kurulu oluĢturulur. 

3.3. Kredi kullanmak Ġsteyen OSB’lerin Yatırım Programına Alınması 

Altyapı ve arıtma tesisi yapımı için kredi kullanmak isteyen OSB‟lerin talepleri, “Bilgilendirme 

Raporları” ve “Yatırım Programında Yer Alacak Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri 

Alt Projelerinin Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esasları” çerçevesinde 

değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonrası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

projenin yatırım programına alınıp alınmamasına karar verilir. 

3.4. Kamu Arazilerinin Satın Alınması ve Bedelsiz Devri 

Yer seçiminin Hazine veya kamu kurum ve kuruluĢlarına ait arazilerden yapılması halinde, bu 

araziler, talep edilmesi ve baĢkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 29/1/2004 tarihli 

ve 5084 sayılı “Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun”un 2‟nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki illerde 

bedelsiz devredilir. Diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü 

maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden peĢin veya taksitle ödenmek üzere 

OSB‟lere satılır. Bu konudaki esas ve usuller Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve 

ġehircilik Bakanlığınca ortaklaĢa belirlenir. 

3.5. OSB Arazisinin Satın Alınması, Plan, Proje ve Ġhale ÇalıĢmaları 

Sicil numarası alarak hükmi Ģahsiyet kazanan OSB, bölgeyle ilgili tüm kamulaĢtırma, imar 

planı, proje hazırlama ve bölgenin tüm inĢaat iĢlerini yürütme yetkisi ve görevini 

üstlenmektedir. Yer seçimi kesinleĢen OSB alanında bulunan ve özel mülkiyete konu 

arsaların sahiplerinin OSB‟nin faaliyet konusuna uygun yatırım yapmayacağının tespiti 

halinde arsaların alınması iki yöntemle olmaktadır. Bunlar, arsaların anlaĢma yolu ile satın 

alınması, aksi takdirde kamulaĢtırma yoluna gidilmesi Ģeklindedir. Genel olarak kamulaĢtırma 

yöntemi OSB‟ye tavsiye edilmekte ve gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

kamulaĢtırmaya esas olmak üzere kamu yararı kararı verilmektedir. 

KamulaĢtırma iĢlemi öncesi tüzel kiĢilik kazanan OSB, bölge sınırları içerisinde kalan alan 

içerisindeki taĢınmazlara yönelik değer çalıĢması yapması için değer tespit komisyonu 

oluĢturur. Değer tespitinde hâlihazırda en son satılan taĢınmazların birim metrekare satıĢ 

fiyatlarının belirlenmesi gerekmektedir. Genellikle bölge emlakçılardan alınan değerlerin 

aritmetik ortalaması üzerinden fiyat belirlenmektedir. Ayrıca Ģahıs mülkiyetinde olan araziler 

içerisinde yer alan ağaçlarla ilgili olarak da Zonguldak Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

aracılığıyla yaĢlara göre ağaç birim fiyatları belirlenerek ortaya çıkacak olan değerin de arazi 

bedeline ilave edilmesi gerekmektedir. 
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Daha sonra belirlenen fiyat üzerinden OSB sınırları içerisinde kalan taĢınmaz sahipleriyle 

pazarlık usulü ile anlaĢma yoluna gidilmesi gerekmektedir. AnlaĢılmaması durumunda 

OSB‟nin belirlediği fiyat üzerinden ilgili belediyenin aracılığı ile kamulaĢtırma iĢlemleri 

gerçekleĢtirilecektir. 

AnlaĢma usulünün hazine arazileriyle takası söz konusu olması durumunda ise Zonguldak 

Milli Emlak Ġl Müdürlüğü ve Gökçebey Milli Emlak ġefliğinin olurunu almak kaydı ile karĢılıklı 

olarak takas edilebilmektedir. 

Bakanlıktan kredi desteği almadan kendi imkânları ile sürece devam eden OSB; kuruluĢ 

alanının mülkiyet iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra imar planı ve alt yapı projelerine 

esas teĢkil edecek jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmaktadır. Söz konusu raporların 

Zonguldak Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce onaylanmasından sonra proje ihalesi OSB 

tarafından veya OSB‟nin yetkili kılacağı ilgili idarelerce (belediye, il özel idare, kalkınma 

ajansları vs.) yapılmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğinden yararlanan OSB‟ler; hâlihazır harita, imar 

planı, parselasyon planı, altyapı zemin araĢtırma raporu, altyapı avan ve uygulama projelerini 

kredi desteğinden yararlanarak yaptırabilirler. Bu iĢlerin ihaleleri ise OSB‟nin talebi halinde 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılabilmektedir. 

3.6. Ġmar Planı ÇalıĢmaları 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğinden yararlanan ya da yararlanmayan 

OSB‟lerce; ”1/5.000 veya 1/2.000 ile 1/1.000 ölçekli Hâlihazır Harita”nın ve “Ġmar Planına 

Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun yetkili idarelerce onaylanması ve imar planlarının 

hazırlanmasına esas kurum görüĢlerinin tamamlanması gerekmektedir. Daha sonra sırasıyla; 

OSB Uygulama Yönetmeliği ve OSB Ġmar Planı Teknik ġartnamesi doğrultusunda OSB 

tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan “1/5.000 veya 1/2.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı” ile 

“1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması 

gerekmektedir. 

Ġmar planlarının Bakanlıkça onaylanması ve 7 günlük askı süreci bitiminde planlar 

kesinleĢmektedir. Fakat askı süresi içerisinde itiraz olması durumunda Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca 15 gün süre içerisinde itiraza konu alanın değerlendirilerek itirazın 

sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Ġtiraza bağlı bir değiĢikliğin olması durumunda ise itiraza konu olan alanın tekrar 7 günlük 

askı iĢleminin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Askı sürecinin sona ermesi ve 

kesinleĢmesinden sonra; 1/1000 ölçekli “parselasyon planı” hazırlanarak onayının alınması 

için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmaktadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayından sonra mahalli Kadastro ve Tapu Müdürlüklerince 

iĢleme alınarak tescilleri gerçekleĢtirilmektedir. 

3.7. Altyapı Proje ÇalıĢmaları 

OSB‟lerin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım programına dahil olması ve Bakanlık 

tarafından karĢılanan bütçe ile; altyapı (yol, atıksu, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu) ve 

arıtma tesisi inĢaat projelerinin hazırlanması iĢlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

yapılmakta ve onaylanmaktadır. Altyapı için kullanılacak bütçenin OSB‟ler tarafından 
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karĢılanması durumunda ise altyapı projelerine yönelik bütün iĢ ve iĢlemlerin OSB tüzel 

kiĢiliğince yapılması ve onaylanması gerekmektedir. 

Yüksek ve alçak gerilim elektrik enerjisi nakil hattı, haberleĢme, doğalgaz ve arıtma tesisi 

proses projeleri, ilgili/yetkili kurum ve kuruluĢlar tarafından onaylandıktan sonra Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı‟na bilgi amaçlı gönderilmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında yer alan OSB‟lerin uygulama projelerinin 

onaylanmasını müteakip gerekli ödeneğin tahsis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında OSB 

yönetiminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına baĢvurması halinde Bakanlıkça belirlenen tip 

ihale dosyası esasları dâhilinde altyapı inĢaat ihaleleri gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca, ihaleler; 

OSB tüzel kiĢiliğinin talebi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygun görmesi halinde OSB 

temsilcilerinin katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yapılabilmektedir. 

4. Yatırım TeĢvik Sistemi 

Yatırımlara iliĢkin destek ve teĢvikler, 15/6/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” kapsamında 

uygulanmaktadır. Söz konusu kararda 20 Ağustos 2020 tarih ve 2846 sayılı CumhurbaĢkanı 

kararı ile değiĢiklik yapılmıĢ ve ilçe bazlı teĢvik sistemine geçilmiĢtir. Bu doğrultuda, 01 Ocak 

2021 tarihi itibariyle, teĢvik sisteminde 3. Bölgede yer alan Zonguldak ilinin Gökçebey ve 

Kilimli ilçeleri, daha teĢvikli hale gelerek 4. Bölge kapsamına alınmıĢtır. Yine aynı karar 

kapsamında bu ilçelerde kurulacak olan Organize Sanayi Bölgeleri de bir alt bölge desteği 

kapsamında 5. Bölge desteklerinden faydalanacaktır. Dolayısıyla, kurulması planlanan 

Gökçebey OSB‟de yer alacak yatırımlar teĢvik sistemi destek oranlarından daha fazla 

yararlanma imkânına sahip olacaklardır. 

Yeni yatırım teĢvik belgesi düzenlenmesine iliĢkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların 

Türkiye‟de kurdukları Ģirket ve Ģubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟na yapılan 

bildirimler TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-

TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleĢtirilmektedir. 
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4.1. Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanma 

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 

18‟inci maddesine göre; 

Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teĢvik uygulamaları kapsamında teĢvik belgesi 

düzenlenen yatırımlar, aĢağıda belirtilen koĢullardan en az birini sağlamaları halinde vergi 

indirimi ve sigorta primi iĢveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt 

bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir. 

 Bölgesel teĢvik uygulamaları kapsamında “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın” 

eki olan Ek-7 de yer alan 1‟inci, 2‟nci, 3‟üncü ve 4‟üncü bölge illerinin ilçelerinde 

gerçekleĢtirilecek yatırımlar, ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel 

desteklerden faydalanır. Söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri 

bölgelerinde gerçekleĢtirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan 

bölgesel desteklerden yararlanır. 

Tablo 12: Yatırım TeĢvik Uygulamalarında Bölgeler Tablosu 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman 

Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı 

Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan 

EskiĢehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman 

Ġstanbul Çanakkale  Karaman Bartın GümüĢhane Bingöl 

Ġzmir Denizli Kırıkkale Çorum K.MaraĢ Bitlis 

Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Diyarbakır 

Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri 

Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır 

 Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars 

 Kırklareli Rize KırĢehir Sinop Mardin 

 Konya UĢak Malatya Tokat MuĢ 

 Manisa Zonguldak NevĢehir Tunceli Siirt 

 Sakarya  Sivas Yozgat ġanlıurfa 

 Yalova    ġırnak 

     Van 

9 ĠL 15 ĠL 13 ĠL 14 ĠL 14 ĠL 16 ĠL 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 

 

20.08.2020 tarih ve 2846 sayılı CumhurbaĢkanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden itibaren 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar”da 

Zonguldak Ġlinde alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler; söz konusu kararın Ek-7 

tablosuna göre Kilimli ve Gökçebey ilçeleridir. Zonguldak ili yukarıda belirtilen yatırım teĢvik 

uygulamalarında bölgeler tablosunda 3. bölgede yer almaktadır. 
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Resim 4: TeĢvik Sistemi Bölge Haritası 

 

Bu doğrultuda, Zonguldak ilinin Kilimli ve Gökçebey ilçelerinde kurulacak organize sanayi 

bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleĢtirilecek bölgesel teĢvik kapsamındaki 

yatırımlarda Zonguldak ilinin iki alt bölgesi olan 5. bölge desteklerinden yararlanacaktır. 

Tablo 13: Gökçebey OSB için 5. Bölge TeĢvikleri ve Oranları 

DESTEK UNSURLARI OSB TEġVĠK ORANLARI 

VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ 

Yatırıma Katkı Oranı %40 

Kurumlar/Gelir Vergisi Ġndirim 

Oranı 
%80 

SĠGORTA PRĠMĠ 

ĠġVEREN HĠSSESĠ 

Süre (Yıl) 7 

Sabit yatırım Tutarına Oranı %35 

FAĠZ DESTEĞĠ TL(Puan) 4 Puan 

YAPI HARÇLARI MUAFĠYETĠ Var 

EMLAK VERGĠSĠ MUAFĠYETĠ Var 

DAMGA VERGĠSĠ MUAFĠYETĠ Var 

YATIRIM YERĠ TAHSĠSĠ 
Bölgesel Desteklerden Yararlanacak 

Bütün Yatırımlar 

KDV ĠSTĠSNASI 
Tüm Sektörlerdeki TeĢvik Belgeli 

Yatırımlar Yararlanabilir 

GÜMRÜK VERGĠSĠ MUAFĠYETĠ 
Tüm Sektörlerdeki TeĢvik Belgeli 

Yatırımlar Yararlanabilir 

ASGARĠ SABĠT YATIRIM TUTARI 

500 bin TL (Bu tutar, bölge bazında 

desteklenen bazı sektörler için daha 

yüksek olabilmektedir.) 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 

 

OSB tüzel kiĢiliği ve OSB‟de yer alacak olan firmalara iliĢkin diğer destek ve teĢvik unsurları 

aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir: 
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Tablo 14: 5. Bölge OSB’lere Sağlanan TeĢvikler 

TEġVĠK KALEMLERĠ 
OSB TÜZEL 

KĠġĠLĠĞĠ 

OSB ĠÇĠNDEKĠ 

FĠRMA 

Kredi ve Kredi Faiz Desteği Var Yok 

Emlak Vergisi Muafiyeti Var Var 

Kurumlar Vergisi Muafiyeti Var Yok 

KDV Ġstisnası Var Yok 

Damga Vergisi Ġstisnası Var Var 

Harç Ġstisnası Var Var 

Yapı Denetim KuruluĢlarına Ödenecek Hizmet Bedeli Ġndirimi 
%50 Ġndirimli 

Uygulanır 

%50 Ġndirimli 

Uygulanır 

Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanma (Ġlçelerde Yer Alan 

OSB‟lerde Ġki Alt Bölge Desteğinden Yararlanma) 
Yok Var 

Ġndirimli Arsa Tahsisi Desteği Yok Var 

 

4.2. Kredi ve Kredi Faiz Desteği 

1 No‟lu CumhurbaĢkanlığı TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesinin 385‟inci 

maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre organize sanayi bölgelerinin faaliyetleri için 

gerekli olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülecek projelerin tamamına kadar 

olan kısmı kredi ile desteklenebilmekte ve organize sanayi bölgelerine iç ve dıĢ kaynaklardan 

kullanacakları krediler için belirlediği miktarlarda kredi faiz desteği verilebilmektedir. 

Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve 

Kredilendirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar‟ın 14‟üncü maddesine göre kullandırılan kredinin 

faiz oranları ve geri ödeme Ģartları Ģöyledir: 

a) Kalkınmada öncelikli yörelerde; faiz oranı yıllık %1, geri ödeme süresi 5 yılı ödemesiz 

toplam 15 yıl, 

b) Normal illerde; faiz oranı yıllık %2, geri ödeme süresi 3 yılı ödemesiz toplam 13 yıl, 

c) GeliĢmiĢ illerde; faiz oranı yıllık %3, geri ödeme süresi 2 yılı ödemesiz toplam 11 yıl 

olarak uygulanır. 

Anlatılanları özetlemesi açısından, yörelere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

kullandırılan kredinin faiz oranları ve geri ödeme Ģartları aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢtir.  
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Tablo 15: Yörelere Göre OSB’lere Kullandırılan Kredilerin Geri Ödeme ġartları Ġle Faiz 
Oranları 

KALKINMADA ÖNCELĠKLĠ YÖRELER NORMAL YÖRELER GELĠġMĠġ YÖRELER 

Faiz Oranı: Yıllık %1 Faiz Oranı: Yıllık %2 Faiz Oranı: Yıllık %3 

Geri Ödeme Süresi: 5 yılı ödemesiz toplam 15 yıl 
Geri Ödeme Süresi: 3 yılı 

ödemesiz toplam 13 yıl 

Geri Ödeme Süresi: 2 yılı 

ödemesiz toplam 11 yıl 

1. Adıyaman 23. Kars 45. Niğde 1. Afyon 25. Düzce 1. Adana 

2. Ağrı 24. Kastamonu 46. Ordu 2. Aydın 

(*)Bozcaada ve 

Gökçeada Ġlçeleri 

Hariç 

2. Ankara 

3. Amasya 25. Kilis 47. Rize 3. Balıkesir 3. Antalya 

4. Ardahan 26. Malatya 48. NevĢehir 4. Bilecek 4. Bursa 

5. Artvin 27. Mardin 49. Trabzon 5. Bolu 5. Ġstanbul 

6. Bartın 28. MuĢ 50. Samsun 6. Burudur 6. Ġzmir 

7. Batman 29. Siirt  
7. Çanakkale 

(*) 
7. Kocaeli 

8. Bayburt 30. Sinop  8. Denizli 

 

9. Bingöl 31. Sivas  9. Edirne 

10. Bitlis 32. ġanlıurfa  10. EskiĢehir 

11. Çanakkale 

(Bozcaada ve 

Gökçeada Ġlçeleri) 

33. ġırnak  11. Gaziantep 

12. Çankırı 34. Tokat  12. Hatay 

13. Çorum 35. Tunceli  13. Isparta 

14. Diyarbakır 36. Van  14. Ġçel 

15. Elazığ 37. Yozgat  15. Kayseri 

16. Erzincan 38. Zonguldak  16. Kırklareli 

17. Erzurum 39. Osmaniye  17. Konya 

18. GümüĢhane 40. Aksaray  18. Kütahya 

19. Hakkari 41. Giresun  19. Manisa 

20. Iğdır 42. Karaman  20. Muğla 

21. KahramanmaraĢ 43. Kırıkkale  21. Sakarya 

22. Karabük 44. KırĢehir  22. Yalova 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

Yukarıdaki tabloda Zonguldak ili ve ilçeleri (Gökçebey ilçesi dahil) “Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde” yer almakta olup olası kredi ve kredi faizi desteğinde faiz oranı yıllık %1, geri ödeme 

süresi 5 yılı ödemesiz toplam 15 yıl olarak kullanabilmektedir. Kurulması düĢünülen Gökçebey 

OSB‟nin kurulum süreçleri için yeteri kadar bütçenin bulunamaması durumunda kredi desteği 

kullanılabilecektir. 

4.3. Emlak Vergisi Muafiyeti 

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‟nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına göre Organize 

Sanayi Bölgelerinde yer alan binalar (kiraya verilmemesi Ģartıyla) emlak vergisinden muaftır. 

Aynı Kanunun 15‟inci maddesi (d) fıkrasına göre ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 

organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen 

arazi; (sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar) arazi vergisinden muaftır. Bu 

muaflıktan yararlanmak için arazinin bu maddede yazılı cihetlere tahsis edilmiĢ olduğunun 

ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi Ģarttır. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa 

muafiyet bildirimin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren geçerli olmaktadır. Bu 

takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı 

kaybolmaktadır. 



GÖKÇEBEY OSB KURULUġ ARAġTIRMASI VE ÖN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU 

60 

4.4. Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4‟üncü maddesinin (n) bendi gereğince organize 

sanayi bölgelerinin alt yapılarını oluĢturmak ve buralarda faaliyette bulunan iĢletmelerin arsa, 

elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla, kamu kurumları ve 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları ile gerçek ve tüzel kiĢilerce birlikte oluĢturulan 

ve kazancının tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karĢılanmasında kullanan iktisadi 

iĢletmeler kurumlar vergisinden muaftır. 

4.5. KDV Ġstisnası 

4369 sayılı Kanunun 60‟ıncı maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17‟nci maddesi 4‟üncü 

fıkrasına eklenen (k) bendine göre Organize sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla 

oluĢturulan iktisadi iĢletmelerin arsa ve iĢyeri teslimleri KDV‟den istisnadır. Ayrıca Mezkur 

Kanunun 13‟üncü maddesi (j) bendine göre Organize sanayi bölgelerinin su, kanalizasyon, 

arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleĢme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına 

iliĢkin, bunlara veya bunlar tarafından oluĢturulan iktisadi iĢletmelere yapılan mal teslimleri ile 

hizmet ifaları da KDV‟den istisnadır. 

4.6. Damga Vergisi Ġstisnası 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni iĢlerle ilgili 

kağıtlar” baĢlığı altındaki 53‟üncü fıkraya göre Organize sanayi bölgelerinde bulunan 

arsaların tahsisine iliĢkin olarak düzenlenen sözleĢmeler ve taahhütnameler damga 

vergisinden istisnadır. 

4.7. Harç Ġstisnası 

5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59‟uncu maddesine ilave edilen (n) 

bendine göre Organize sanayi bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya 

birleĢtirme iĢlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle Ģerhi 

gerektiren iĢlemleri ile bu arsa ve üzerine inĢa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili 

iĢlemleri ve cins değiĢikliği iĢlemlerinden alınan harçtan istisnadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80‟inci maddesine göre ise Organize Sanayi 

Bölgelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina ĠnĢaat Harcı ve Yapı Kullanma Ġzni Harcı‟ndan 

müstesnadır. 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80‟inci maddesine göre, belediye sınırları ve 

mücavir alanlar içinde Ġmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleĢtirilen 

müteakip parselasyon iĢlemlerinde teĢvik belgesine haiz olan organize sanayi bölgeleri 

Parselasyon Harcından müstesnadır. 

4.8. Yapı Denetim KuruluĢlarına Ödenecek Hizmet Bedeli Ġndirimi 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5‟inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 

yapı denetim kuruluĢlarına ödenecek hizmet bedeli Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı 

içerisinde yer alan tüm yapılar için %50 indirimli uygulanır. 
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4.9. Ġndirimli Arsa Tahsisi Desteği 

OSB‟lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisine imkân tanıyan OSB Kanununun 

ek 3‟üncü maddesi 01/07/2017 tarihinde yürürlüğe konulmuĢtur. 

Söz konusu Kanun maddesinin getirdiği uygulamanın süresini ve kapsamını belirleyen 

Bakanlar Kurulu Kararı 05/06/2018 tarihli 30442 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiĢ olup yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda 

OSB‟lerde tahsis yapılmasına imkân sağlanmıĢtır. Uygulamaya iliĢkin usul ve esaslar ise 9 

ġubat 2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Organize 

Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair 

Yönetmelik” ile belirlenmiĢtir. 

OSB‟lerde tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis uygulaması, en az on kiĢilik istihdam 

öngören yatırımlara giriĢen gerçek veya tüzel kiĢilere OSB‟lerdeki parsellerin tamamen veya 

kısmen bedelsiz tahsisine imkân sağlamaktadır. 

4.10. Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen 

Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak 

tahsisi hakkındaki kararın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 07/05/2018 

tarihli ve 1915 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 

3‟üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu‟nca 14/05/2018 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, aĢağıdaki listede belirtilen 

kademelendirme çerçevesinde; 

 Birinci kademe geliĢmiĢ ilçelerde indirimsiz, 

 Ġkinci kademe geliĢmiĢ ilçelerde %40 indirimli, 

 Üçüncü kademe geliĢmiĢ ilçelerde %60 indirimli, 

 Dördüncü kademe geliĢmiĢ ilçelerde %80 indirimli, 

 BeĢinci kademe geliĢmiĢ ilçelerde %100 indirimli, olarak tahsis edilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

Organize sanayi bölgelerinin birden fazla il veya ilçenin sınırları içerisinde yer alması 

halinde, organize sanayi bölgesinin en fazla alanının olduğu yerin indirim oranı uygulanır.  
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Tablo 16: OSB’lerde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisi 
Uygulamasında Ġlçeler 

Dördüncü Kademe GeliĢmiĢ Ġlçeler (459,…,663) 

SIRA ĠL ĠLÇE  SIRA ĠL ĠLÇE 

535 Hatay Kırıkhan  553 Afyonkarahisar Çay 

536 Aydın Ġncirliova  554 Samsun Alaçam 

537 Kütahya Hisarcık  555 NevĢehir GülĢehir 

538 Karabük Eskipazar  556 Sivas Ġmranlı 

539 Bolu Mudurnu  557 Ağrı Merkez 

540 Kastamonu TaĢköprü  558 Elazığ Ağın 

541 Denizli Baklan  559 Samsun Yakakent 

542 Konya Hüyük  560 Elazığ Keban 

543 Kütahya ġaphane  561 Konya Kadınhanı 

544 Düzce Gölyaka  562 Ġzmir Beydağ 

545 Rize Derepazarı  563 Gaziantep Nizip 

546 Kütahya Pazarlar  564 Bursa Keles 

547 Bitlis Tatvan  565 Burdur Kemer 

548 Afyonkarahisar Sultandağı  566 Denizli Güney 

549 KahramanmaraĢ AfĢin  567 Iğdır Merkez 

550 Çorum Oğuzlar  568 Trabzon Tonya 

551 Trabzon Dernekpazarı  569 Zonguldak Gökçebey 

552 Kastamonu Çatalzeytin  570 Artvin Yusufeli 

Kaynak: Sege 2017. 

Zonguldak ili Gökçebey ilçesinde kurulması planlanan Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi; 

OSB‟lerde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisi uygulamasında 4. 

Kademe GeliĢmiĢ ilçeler içerisinde yer almaktadır. Buna göre Gökçebey OSB içerisinde yer 

alan parseller %80 indirimli olarak tahsis edilebilecektir. 
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H- PROJE FĠKRĠNĠN KAYNAĞI VE UYGUNLUĞU                                                                _ 

Sonuç Odaklı Programlar (SOP), kalkınma ajansları tarafından, bölge planlarına ait stratejik 

kalkınma hedefleri ve tercihlerini desteklemek amacıyla ilgili kurumlarla iĢbirliği halinde 

geliĢtirdiği, ölçülebilir çıktı ve hedefleri olan orta vadeli programlardır. SOP‟lar ana ekseninde 

yer alan sektör, konu veya temasıyla ilgili her türlü proje, alt proje, program, tedbir vb. 

çalıĢmaların, hedefler doğrultusunda birbirini destekleyen ve tutarlı bir eylem birliği için 

koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu çerçevede BAKKA‟nın en önemli programlarından birisi 

“Filyos Havzası ve Hinterlandındaki Yatırım Ekosisteminin GeliĢtirilmesi Sonuç Odaklı 

Programı” (FĠLYOS SOP)dır. Program; sanayi odaklı kalkınma hedefiyle büyük ölçekli 

yatırımların baĢlatıldığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal tercih edilebilirliğini artırmak ve 

bölge illerini yatırıma hazırlamak amacını taĢımaktadır. Bu doğrultuda Gökçebey OSB 

Projesi aynı zamanda FĠLYOS SOP‟un alt projelerinden biri niteliğinde olup ; 

 Mevcut yatırımcı ve giriĢimcilere sağlayacağı planlı, ekonomik, sürdürülebilir yatırım 

alanı ve alt yapı desteğiyle “mevcut üretim altyapısının iyileĢtirilmesi”; 

 Ekonomik yatırım alanı ve cazip teĢvik imkanlarıyla bölgede yeni ve yenilikçi yan 

sanayi ve tedarikçilerin oluĢumunu hızlandırması yönüyle “tedarikçi ekosisteminin 

geliĢtirilmesi” özel amaçlarıyla koordinasyon ve uyum içindedir. 
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I- PROJENĠN MEVCUT DĠĞER PROJELERLE ĠLĠġKĠSĠ  

Ön fizibilite çalıĢması kapsamında Gökçebey ve Devrek ilçeleri merkez alınmıĢ, sosyo- 

ekonomik inceleme, ön talep tespit ve beklentileri bu çerçevede değerlendirilmiĢtir. Bununla 

birlikte Gökçebey OSB‟nin; TR81 bölgesi ve bölge dıĢından alabileceği yatırım talebi 

potansiyeli de gözden kaçırılmamalıdır. Kasım 2020 tarihi itibarıyle toplam 71 iĢletmeden 

alınan ön talepler incelendiğinde söz konusu potansiyel talep sayısal olarak 

gözlenebilmektedir. Zira Filyos Vadisi Projesi ve Filyos Endüstri Bölgesi baĢta olmak üzere 

bölgede gerçekleĢtirilen projeler ve mevcut diğer geliĢmeler Gökçebey OSB‟nin öncelikle 

doluluk oranını, rekabetçi nitelik ve niceliklerini belirleyecek, sektörel çeĢitliliği arttıracaktır. 

 

5. Filyos Vadisi Projesi 

Filyos Vadisi Projesi; sadece TR81 bölgesinin sosyo ekonomik kalkınması için değil, 

Türkiye‟nin ulaĢım ve eriĢilebilirlik alt yapısını geliĢtirerek dıĢ ticaret hacmini ve uluslararası 

etkileĢimini artırmak amacıyla ulusal ölçekte planlanmıĢ bir yatırım projesidir. 30 milyon nüfusu 

etkilemesi ve 80 milyar dolarlık bir ekonomik hacim oluĢturması öngörülmektedir. Öncellikle 

Karadeniz kıyısında yer alan ülkeler ve hinterlandları hedeflenmiĢtir. Diğer taraftan Rusya‟nın 

Akdeniz, Avrupa‟nın Yakın Asya ve Ortadoğu, Çin‟in Karadeniz ve Avrupa pazarlarına ulaĢmak 

amacıyla geliĢtirdiği lojistik rotalarda da stratejik bir avantaj sağlayacağı öngörülebilmektedir. 

Resim 5: Filyos Vadisi Projesi Stratejik Lokasyonu 

 
Kaynak: www.filyosvadisi.com. 
  

http://www.filyosvadisi.com/
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Resim 6: Filyos Limanı’nın Uluslararası Hizmet Alanları 

Kaynak: www.filyosvadisi.com. 

ġirketlerin ya da ürünlerin değil tedarik zincirlerinin rekabet ettiği günümüz ekonomisi, 

ülkelerin çoklu yatırım alanları ve ekosistemleri oluĢturmasını zorunlu hale getiriyor. Çok 

modlu taĢımacılığın yanı sıra rekabetçi üretim ve tedarik zinciri alt yapısını oluĢturan iĢlevleri 

bir araya getirmesi planlanan Filyos Vadisi Projesi‟nin diğer bileĢenleri Ģunlardır: 

Filyos Limanı ve Çok Modlu Taşımacılık; Mersin ve Çandarlı limanlarıyla birlikte Türkiye‟nin 

üçüncü, Karadeniz kıyısında en büyük kapasiteli limanı olarak, ülkenin kuzey ve güney 

akslarını birbirine bağlamak, iç ticaret hacmini ve hareketliliğini artırmak, uluslararası stratejik 

ticaret yolları arasında bir köprü ve aktarma koridoru oluĢturmak hedefiyle tasarlanmıĢtır. 25 

milyon ton/yıl olarak tasarlanan kapasitesi deniz taĢımacılığında daha büyük kapasite ve 

çeĢitlilikte gemilerin kıyıya yaklaĢabilmesi, lojistik yeteneklerin artarak, maliyetlerinin 

düĢürülebilmesini sağlayacaktır. .Farklı yük türlerine yer verilen limanda 3 adet 50.000 DWT 

Konteyner Gemisi, 4 adet 30.000-100.000 DWT Cevher Gemisi, 2 adet 90.000 DWT Sıvı 

Yük Gemisi, 4 adet 30.000 DWT Kuru Yük Gemisi hizmet görebilecektir. Dolayısıyla daha 

yeni ve uzun mesafeli rotalar ulusal lojistik ağımızı güçlendirecektir. Liman planlamasında 

hangar, depo, iĢletme binaları, yükleme-boĢaltma binaları vb., yükleme-boĢaltma 

ekipmanları, saha vinçleri ve bağlantı yolları kapsama alınmıĢtır. Liman projesinin 2020 yılı 

içinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

http://www.filyosvadisi.com/
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Resim 7: Filyos Projesi Kapsamında Yer Alan Yatırımların Ġçerikleri ve Konumları 

 
Kaynak: BAKKA, 2020. 

Resim 8: Filyos Limanı ÇalıĢması 

 

Grafik: Sezai Bilici. 
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Resim 9. Filyos Liman ĠnĢaatı 

 

Filyos Limanı, Irmak-Karabük-Zonguldak (IKZ) demiryolu hattıyla Ġç Anadolu Bölgesine 

bağlamakta olup, hattın rehabilitasyonunun 2020 yılı itibarıyla tamamlanması 

beklenmektedir. Marmara Bölgesi ve bağlantılı hatlarla ağ kuracak olan Adapazarı-Karasu-

Akçakoca-Ereğli-Zonguldak-Bartın demiryolu hattının ise ihale süreçleri baĢlamıĢtır. 281 km 

olarak planlanan hat Filyos limanıyla Karasu, Ereğli, Bartın limanlarını da birbirine bağlayarak 

bölgesel hareketliliği de artıracaktır. 

Filyos LĠmanının mevcut demiryolu ve karayolları bağlantılarına ilerleyen bölümlerde detaylı 

olarak değinilmekle birlikte karayoluyla Ankara-Ġstanbul Otoyolu bağlantı noktasına 100 km, 

Ankara'ya 250 km ve Ġstanbul'a 350 km mesafede olup, karayolları ağının geniĢletilmesi için 

yatırım planlamaları sürmektedir. Çaycuma ilçesi sınırlarında bulunan Zonguldak 

Uluslararası Havaalanı ise limana 7 km uzaklıkta olup 500.000 yolcu/yıl kapasitelidir. 

Filyos Vadisi Projesinin içerdiği farklı ulaĢım modlarında taĢımacılık altyapısı, yükleme, 

boĢaltma ve aktarma iĢlemlerinin süratli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesini sağlayan kombine 

taĢımacılık için elveriĢlidir. Projenin geliĢimi doğrultusunda, TR81 bölgesinde lojistik 

sektöründe taĢımacılığın yanı sıra diğer bileĢenleri olan depolama, gümrükleme, 

ambalajlama alt sektörlerinde de iĢletme ve giriĢimci sayısının artması beklenmektedir. Buna 

bağlı olarak Filyos Limanı hinterlandında ve ulaĢım ağları üzerinde olan Gökçebey OSB için 

de sektör çeĢitliliği fırsatları, yeni ve büyük ölçekli talep potansiyeli taĢımaktadır. 
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Resim 10: Filyos Vadisi UlaĢım ve TaĢıma Hatları 

 

Kaynak: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 

Filyos Endüstri Bölgesi; orta ve yüksek teknoloji üreten ve bölgenin doğal dengesine uygun 

temiz üretim yapan iĢletmeler için 597 hektar üzerinde kurulmuĢtur. Alt yapı ve üst yapı idari 

sorumluluğu Tosyalı Holding tarafından yürütülmekte olup talep kabul ve değerlendirme 

süreçleri baĢlatılmıĢtır. TR81 bölgesi, demir-çelik ve maden sektörü ve hammadde, ara 

mamul ve mamul vb. ürünlerde ihtisaslaĢmıĢ bir tedarik zincirinin geliĢtiği, stratejik bir 

merkezdir. Filyos Endüstri Bölgesi‟nin öncelikli sektörel açılımı, bölgede, TR81 bölgesindeki 

mevcut sektör, yan sanayi ve tedarik iliĢkilerini katma değerli üretim ve ürünlere dönüĢtüren 

yatırımların gerçekleĢtirilmesidir. Bu çerçevede bölgesel yakınlık ve değer zinciri 

değerlendirmeleri incelendiğinde beyaz eĢya ve otomotiv sektörleri gündeme gelmektedir. 

Bölgede geliĢen elektrik-elektronik, makina-ekipman, ulaĢım aracı, optik vb. sektörlerin 

geliĢmesi ve çeĢitlenmesinin, orta ve uzun vadede, sağlık, savunma, enerji ekipmanları gibi 

sektörlerin geliĢimini de tetiklemesi beklenmektedir. Bu geliĢmelerin, Filyos Vadisine 41 km 

uzaklıkta planlanan Gökçebey OSB‟nin yatırımcı profilini de etkilemesi doğal bir çıktı 

olacaktır. Kasım 2020 itibarıyla bölgeye gelen taleplerin büyük bir çoğunluğu ölçek , teknoloji 

düzeyi ve çevresel uyum vb. nedenlerle geri çevirilmekte olup Gökçebey OSB için bir 

potansiyel taĢımaktadırlar. 
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Tablo 17: Filyos Endüstri Bölgesinde Yer Alabilecek Sektörler 

Teknoloji Kod Tanım 
O

rt
a

-Y
ü

k
s
e
k
 T

e
k
n

o
lo

ji 

27 Elektrikli teçhizat imalatı 

27.1 
Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol 

cihazlarının imalatı 

27.2 Akümülatör ve pil imalatı 

27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı 

27.4 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 

27.5 Ev aletleri imalatı 

27.9 Diğer elektrikli donanımların imalatı 

28 BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ makine ve ekipman imalatı 

28.1 Genel amaçlı makinelerin imalatı 

28.11 
Motor ve türbin imalatı (hava taĢıtı, motorlu taĢıt ve motosiklet motorları 

hariç) 

28.12 AkıĢkan gücü ile çalıĢan ekipmanların imalatı 

28.13 Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 

28.14 Diğer musluk ve valf/vana imalatı 

28.15 Rulman, diĢli/diĢli takımı, Ģanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı 

28.2 Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 

28.21 Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateĢleyicileri) imalatı 

28.22 Kaldırma ve taĢıma ekipmanları imalatı 

28.23 
Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri 

hariç) 

28.24 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 

28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç 

28.29 BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 

28.3 Tarım ve ormancılık makineleri imalatı 

28.4 Metal iĢleme makineleri ve takım tezgahları imalatı 

28.9 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 

28.91 Metalürji makineleri imalatı 

28.92 Maden, taĢ ocağı ve inĢaat makineleri imalatı 

28.93 Gıda, içecek ve tütün iĢleme makineleri imalatı 

28.94 Tekstil, giyim eĢyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 

28.95 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 

28.96 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı 

29 Motorlu kara taĢıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 

29.1 Motorlu kara taĢıtlarının imalatı 

29.2 
Motorlu kara taĢıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı 

treyler (yarı römork) imalatı 

29.3 Motorlu kara taĢıtları için parça ve aksesuar imalatı 

30 Diğer ulaĢım araçlarının imalatı 
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30.2 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 

30.4 Askeri savaĢ araçlarının imalatı 

30.9 BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ ulaĢım araçlarının imalatı 

Y
ü
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s
e
k
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21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa iliĢkin malzemelerin imalatı 

21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı 

21.2 Eczacılığa iliĢkin ilaçların imalatı 

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 

26.1 Elektronik bileĢenlerin ve devre kartlarının imalatı 

26.2 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 

26.3 ĠletiĢim ekipmanlarının imalatı 

26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı 

26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı 

26.6 IĢınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 

26.7 Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı 

26.8 Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı 

30 Diğer ulaĢım araçlarının imalatı 

30.3 Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 

O
rt

a
-Y

ü
k
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k
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ji 25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) 

25.4 Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 

32 Diğer imalatlar 

32.5 Tıbbi ve diĢçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 

Filyos Serbest Bölgesi ve Genişleme Alanı: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 

çerçevesinde genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara 

iliĢkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari 

faaliyetler için daha geniĢ teĢviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından 

ayrılan yerlerdir.Filyos Vadisi Projesinin tamamlayıcı ve destekleyici bir unsuru olarak Filyos 

Serbest Bölgesi 1.166 hektar, geniĢleme alanı ise 620 hektar olarak planlanmıĢtır. Bölgenin 

kanuni süreçleri ve planlama çalıĢmaları devam etmektedir. 

6. Karadeniz Ekonomik ĠĢbirliği Örgütü (KEĠ) 

KEĠ, 1992 “yılında üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin 

birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, 

teknolojik ve sosyal ilişkilerini çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri” amacıyla kurulmuĢ 

uluslararası bir örgüttür. Üye ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya,Arnavutluk, Sırbistan, Yunanistan‟dan 

oluĢmaktadır. DıĢiĢleri Bakanlarından oluĢan konsey örgütün tek karar organıdır. Ekonomik 

iĢbirliği çalıĢmaları halen stratejik sektör ve konularda oluĢturulmuĢ 18 çalıĢma grubu 

tarafından yürütülmektedir. Diğer taraftan; AB Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi ĠĢbirliği 

Programı kapsamında geliĢtirilen Karadeniz Ticaret Ağı (Black Sea Tradenet) Projesi, 

Karadeniz‟de kıyısı olan 7 ülke (Türkiye, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, 

Romanya, Ukrayna ve Yunanistan) tarafından Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının da 

temsili ile 2011-2013 yılları arasında yürütülmüĢtür. Projenin sosyo-ekonomik, kültürel ve 



GÖKÇEBEY OSB KURULUġ ARAġTIRMASI VE ÖN FĠZĠBĠLĠTE RAPORU 

71 

çevresel iĢbirliği faaliyetleri kapsamında Karadeniz Havzasının ticari potansiyeli belirlenmeye 

ve canlandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Karadeniz‟de kıyısı olan ülkeler arasında kurulmuĢ olan 

ekonomik ve sosyal etkileĢimin planlı bir ekonomik diplomasi ve lobi faaliyeti ile Filyos 

Havzası ve Hinterlandı ile birlikte Gökçebey OSB talebini de etkilemesi beklenmektedir. 

7. Avrupa-Kafkasya-Asya UlaĢım Koridoru (Transport Corridor Europe Caucasus Asia 

(TRACECA) Projesi 

Bu proje; Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini (Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, 

Gürcistan, Ġran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Romanya, Tacikistan, Türkiye, Özbekistan, 

Ukrayna) Kafkasya ve/veya Karadeniz üzerinden Avrupa‟ya bağlamak amacıyla “Avrupa-

Kafkasya-Asya UlaĢım Koridorunun GeliĢtirilmesi için Çok Taraflı Temel Uluslararası 

UlaĢtırma AnlaĢması” çerçevesinde oluĢturulmuĢtur. Toplulukta aktif üye olarak yer alan 

Türkiye anlaĢmanın amaç ve faaliyetlerini destekleyen demiryolu, hızlı tren projeleri, çift yol 

yapımı, Karadeniz Sahil Yolu, Ġstanbul‟a ikinci tüp geçit ve ülke sathında 12 lojistik merkezi 

kurulması gibi birçok projeyi uygulamaya koymaktadır. 

TRACECA oluĢumu Tarihi Ġpekyolu‟nun yeniden canlanmasını hedefleyen Filyos Vadisi 

Projesi ve Irmak-Karabük-Zonguldak TaĢıma Hattı Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon 

Projelerini alt proje olarak tanımlamakta olup yakın takip içindedir. Irmak-Karabük- Zonguldak 

TaĢıma Hattı Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Projesi, Avrupa Birliği‟nin ülkemizin kuzey 

bölgesinde yer alan demiryolu projeleri ve elektrikli ulaĢımı destekleme politikası 

çerçevesinde %80 oranında verdiği kredi desteği ile gerçekleĢmektedir. Proje 

tamamlandığında söz konusu hat üzerinde oluĢması beklenen ulusal ve uluslararası trafiğin 

hem bölge pazarlarının büyümesi hem de bölgeye olan yatırımların artması yönünde etkili 

olması beklenmektedir. 
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Ġ- PROJENĠN GEREKÇESĠ                                                                                                      _                                                                                                        

8. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 

8.1. Gökçebey OSB Kurulumuna Dair Gerekçe ve Dayanaklar 

 Mevcut Talep Yeterlidir: Devrek-Gökçebey civarındaki mevcut iĢletmelerin fiziksel 

büyüme sorunları ve yeni yatırım yeri arayıĢları mevcuttur. Özellikle büyük makineler 

ve depolama alanları gerektiren mobilya ve orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 

bölgedeki iĢletmeler fiziki yatırım alanı bulmakta oldukça zorlanmaktadırlar. Bölgenin 

yerel yönetim makamlarına (Valilik, Kaymakamlık, Belediye, TSO vb.) yer arayıĢlarına 

dair yoğun baĢvurularda bulunulmaktadır. Raporda, bu arayıĢ içinde olan iĢletmelerin 

fiziki mekân taleplerine isim, miktar ve beklenen doluluk oranı olarak yer verilmiĢtir. 

Ağırlıklı olarak Devrek ve Gökçebey ilçeleri baĢta olmak üzere; Kasım 2020 tarihi 

itibariyle 12 ayrı il ve ilçeden gelen ön tahsis 71 adet olup talep miktarı toplam 

1.853.000 m2‟dir. Toplam ön tahsis talebinin alan (m2) olarak %94,8‟i, 66 adet talep ile 

TR81 Bölgesi, %5,2‟si ise 5 adet talep ile diğer bölge il ve ilçelerinden gelmiĢtir. TR81 

Bölgesi içindeki 66 talebin toplam 1.137.000 m2 ile % 64,6‟sı Gökçebey ve Devrek 

ilçelerinden gelmiĢtir. En yüksek talep oranlarında en yüksek talep miktarına sahip 

ilçeler sırasıyla Devrek, Gökçebey ve Yenicedir. Ön tahsis talepleri, bir organize sanayi 

bölgesine olan ihtiyacın en somut göstergeleri ve belgeleridir. Gökçebey OSB için 

yapılan ön tahsis talepleri, sadece yakın ilçeler esas alındığında bile bölgeye olan 

ihtiyacın önemine iĢaret etmektedir. 

 

Tablo 18: Gökçebey OSB Ön Talep Analizi 

Konum Talep Sayısı Talep Miktarı Toplam Talep Ġçindeki Oranı 

Devrek 20 641.000 % 34,5 

Gökçebey 28 496.000 %26,7 

Yenice 4 270.000 %14,5 

Çaycuma 4 160.000 %8,6 

Bartın 2 100.000 %5,3 

Zonguldak 5 71.000 %3,8 

Ankara 2 40.000 %2 

Düzce 1 30.000 %1,6 

Karabük 2 20.000 %1 

Ġstanbul 1 10.000 %0,5 

Adana 1 10.000 %0,5 

EskiĢehir 1 5.000 %0,25 

TOPLAM 71 1.853.000 100 
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Grafik 3: Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Ön Talep Formu Dolduran 

Firmaların Ġl/Ġlçeler Ġçerisindeki Dağılımları 

 

 

 Alternatif OSB’ler Uzaktır: TR81 bölgesinde bulunan Çaycuma OSB dıĢındaki diğer 
OSB‟ler; Gökçebey ve yakın çevre ilçelerde yaĢayan yerli üretici/giriĢimci ve 
çalıĢanlardan oluĢan iĢletmelerin fiziken taĢınması açısından uzak mesafededir. 

 Alternatif OSB’ler Doluluk Oranına YaklaĢmıĢtır: Zonguldak‟ta bulunan Karadeniz 

Ereğli OSB %88, Çaycuma OSB %76 doluluk oranına ulaĢmıĢtır. Toplanan verilere 

göre tahsis/ön tahsisler açısından %12‟lik doluluk oranı görülen Alaplı OSB için, proje 

kapsamında yapılan görüĢmelerde ön taleplerin %65 oranına yaklaĢtığı bilgisi 

alınmıĢtır. Bu taleplerin yakın zamanda hayata geçebileceği ve resmi kayıtlara 

iĢleneceği göz önüne alındığında %75‟lik doluluk oranı Ģartının aĢılmasında da mesafe 

alınmıĢ olacaktır. Bu çerçevede, bölge yatırımcılarının toplam talebi mevcut doluluk 

oranları da dikkate alındığında çevre OSB‟lerden karĢılanamamaktadır. 

 Bazı Sektör ve Prosesler Ġçin Bölge Ġklimi Kritik Unsurdur: Gökçebey OSB‟ye 

yatırım için alınan ön taleplerin ağırlıklı bir bölümünü, iĢletmelerinin büyümesi ve 

sürdürülebilirliği açısından fiziki mekân sorununu ivedilikle çözmek isteyen orman 

ürünleri ve mobilya sektörü ve bağlı sektörler oluĢturmaktadır. Söz konusu iĢletmelerin 

bir kısmıyla yapılan birebir mülakatlarda, talep analizine yönelik sorulara cevaben 

iĢletmeler; bölge ikliminin ürün ve proseslere en uygun özelliklerde olduğunun altını 

önemle çizerek bölgeden uzaklaĢmanın üretim ve ürün kalitesini olumsuz etkileyeceğini 

belirtmiĢlerdir. Bu çerçevede uzun yıllardır yatırım alanı arayıĢ ve baĢvuruları sürmekte 

olup yakın zamanda yine Gökçebey bölgesinde mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi 

kurulması da gündeme gelmiĢtir. 

 Filyos Endüstri Bölgesi Yatırım Ölçeği Olarak Uygun Değildir: Büyük hedef ve 

beklentilerle hayata geçirilmeye baĢlanan Filyos Vadisi Projesi; ağırlıklı olarak büyük 
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ölçekli, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki yatırımlar, çevre dostu teknoloji 

üreticileri için tasarlanmıĢ olup geleneksel yöntemler ile çalıĢan, küçük ve orta ölçekli 

üretici için uygun bir seçenek değildir. Bu çerçevede, Gökçebey OSB, söz konusu 

nitelik ve ölçek için en uygun alternatif haline gelmektedir. Ayrıca Filyos Endüstri 

Bölgesi yatırım ve iĢletme maliyetlerinin OSB‟lere kıyasla daha yüksek olması küçük ve 

orta ölçekteki iĢletmelerin yatırım kararlarını etkilemektedir. Diğer taraftan Filyos 

Endüstri Bölgesine gelen yatırım taleplerinin %75‟i sektör, ölçek, teknolojik düzey, 

çevresel etki vb. nedenlerle uygun bulunmamıĢtır. Filyos hinterlandında yer alan ve 

lojistik imkanlara da yakın olan Gökçebey OSB söz konusu talepler içinde bir seçenek 

oluĢturacaktır. 

 Zorlu Coğrafya, Ġklim ve Kısıtlı Arsa Ferdi Mülkiyeti ZorlaĢtırmaktadır: Zonguldak il 

genelinde sanayi arsası oldukça kısıtlıdır. Bölgenin engebeli topoğrafyası, yağıĢlı iklimi 

ve özel mülkiyetin oranının yüksek ya da çok hisseli olması gibi nedenler giriĢimcinin 

özel mülk edinerek yatırım yapmasını neredeyse imkansız hale getirmiĢtir. 

 Ferdi GiriĢimlerin Maliyeti Oldukça Yüksektir: Yine aynı zorlu coğrafya ve iklim 

nedeniyle öncelikle altyapı maliyetleri, dolayısıyla yatırım ve inĢaat maliyetleri oldukça 

yükselmektedir. Bu nedenle bireysel giriĢimcilerin sanayi arsası bularak yatırım 

yapması zor bir seçenek olarak yer almaktadır. 

 Yakın Çevrede Arsa Rantları YükselmiĢtir: Diğer taraftan Filyos Limanı ve Endüstri 

Bölgesi‟ndeki geliĢmeler gayrimenkul fiyatlarını ve bölge dıĢı özel mülkiyet taleplerini 

oldukça arttırması da fiziken büyümek isteyen iĢletmelerin seçeneklerini azaltmıĢ ve 

yatırım süreçlerini zorlaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte gerek Filyos Vadisi Projesi gerekse 

hinterlandında hedeflenen artan yatırım taleplerinin, bölgede, altyapı ve inĢaat 

yatırımlarına da dönüĢeceği düĢünüldüğünde, inĢaat sektöründe de bir geliĢme ve 

hareketlilik beklenmektedir. Artan inĢaat taleplerinin cazibesine bağlı olarak, inĢaat ana 

ve yan sanayisine ait iĢletme, giriĢim ve yatırımcılarının, Gökçebey OSB‟ne olan 

taleplerinin nitelik ve nicelik olarak artması da doğal bir sonuç olacaktır. Mevcut ön 

taleplerin ağırlığının yine inĢaat ve yapılaĢma sektörüne hizmet eden orman, ağaç 

ürünleri, mobilya, dekorasyon gibi alt sektörlerden oluĢtuğu dikkate alınacak olursa, 

Gökçebey OSB‟de oluĢan uzmanlaĢmıĢ yan sanayi cazip lojistik imkanlarla birleĢerek 

bölgeye büyük ölçekli ana sanayi ve yatırımcıları da çekebilecektir. 

 Fiziki Mekan Sorunu Yeni Yatırımcıyı Engellemektedir: YerleĢik iĢletmelerin bile 

uzun süredir çözüm bulamadığı yeni yatırım yeri sorunu, hammadde, ara mamul üretici 

ve tedarikçilerin bulunmasına rağmen yeni yatırımcının bölgeyi tercih etmesine engel 

teĢkil etmektedir. 

 OSB Kurulumu TeĢvik Derecesini Artırmaktadır: Ġlçe bazlı teĢvik programı 

kapsamında bir organize sanayi bölgesi kurulması halinde verilecek olan 5. bölge 

teĢvikleri iĢsizlik, göç ve bağımlı ekonomik yapıyla mücadele eden bölgeyi yeni 

yatırımcı için cazip hale getirecektir. 

 Yakın Gelecekte Yeni Talep Potansiyeli Yüksektir: TR81 Bölgesi lojistik açıdan 

asırlardır süren stratejik önem ve avantaja sahiptir. Bir bölgesel kalkınma stratejisi 
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olarak mevcut avantajı ekonomik değere dönüĢtürme çabaları doğrultusunda Filyos 

Limanı, Irmak–Karabük-Zonguldak Demiryolu TaĢıma Hattının Elektrifikasyonu ve 

Sinyalizasyonu, Lojistik Merkez gibi destekleyici ve tamamlayıcı projeler de hız 

kazanmıĢ durumdadır. Özellikle Avrupa Kafkasya Asya UlaĢtırma Koridoru 

(TRACECA), Çin menĢeili KuĢak Yol, Rusya‟nın Karadeniz açılımı ve Karadeniz 

ülkeleri arasında ticaret hacminin artırılmasına yönelik projelerle birlikte 

değerlendirildiğinde lojistik ve bağlı sektör yatırımcılarının bölgeye olan taleplerinin 

önemli oranlarda artacağı düĢünülmektedir. 

Bunun yanı sıra komĢu il ve ilçeler, örneğin Düzce OSB önemli oranda bölge dıĢı talep 

almıĢ olup oradaki fazla talebin Gökçebey OSB‟ye kayması beklenmektedir. Ayrıca 

teĢvik sisteminde yapılan son değiĢikliklerle birlikte, Gökçebey ilçesinin teĢvik oranı 

Düzce iline oranla daha cazip ve rekabetçi hale gelecektir. Bu değiĢikliğin, özellikle 

bölge dıĢındaki emek yoğun sektörlerdeki iĢletmelerin Gökçebey OSB‟ne olan talebini 

artırması beklenmektedr. 

 TPAO Doğalgaz ÇalıĢmaları Yatırım ve OSB Yer Talebini Artırmaktadır: Ağustos 

2020 de TPAO çalıĢmaları kapsamında Karadeniz‟de keĢfedilen doğalgaz rezervinin 

resmi açıklamalar çerçevesinde 2023-2025 yılları arasında kullanıma sunulacağı 

öngörülmektedir. Bu çerçeve TPAO‟nun geri sahada yapacağı faaliyetleri için 

kullanacağı alanların Filyos Endüstri Bölgesindeki yatırım alanlarını daraltacağı 

düĢünülerek Gökçebey OSB‟ne olan ihtiyacın bir nebze daha artacağı öngörülmektedir. 

 Kümelenme Faaliyetleri Potansiyeli Artacaktır: Gökçebey ve yakın civarında ağırlıklı 

olarak yer alan orman ürünleri ve mobilya sektörü yan sanayii ile bir kümelenme 

potansiyeli taĢımaktadır. OSB‟nin kurulması kümelenme çalıĢmaları için de hızlandırıcı 

bir etki yapacaktır. Olası bir yoğunlaĢma sonrasında etkileĢim ve küme giriĢimi ile 

doğabilecek bir akıllı uzmanlaĢma ekosistemi büyük yatırımcı talebini de 

hareketlendirebilecektir. Sektörün bitki örtüsü, iklim ve kamu (Orman ĠĢletmeleri) 

ekseninde Ģekillenen sektörel bağımlılığı nedeniyle TR81 Bölgesine yakın bölgelerle 

birlikte tanımlanabilecek bir yoğunluk oluĢturduğu tespit edilebilmektedir. Bununla 

birlikte küme giriĢimi ve katma değerli üretimden bahsedebilmek için tamamlayıcı, 

destekleyici sektör ve aktörlerin de bölgeye gelmesi gerekmektedir. OSB‟ler gibi planlı 

yatırım bölgeleri değer zincirinin eksik unsurlarının tamamlanmasını ve 

koordinasyonunu sağlayan önemli araçlardan biridir. 

 Mevcut Sektörlerin Yan Sanayisi Daha Fazla GeliĢecektir: Bölgede faaliyet 

göstermekte olan ve sektörlerinde katma değeri yüksek ürün imalatı yapmak isteyen 

iĢletmeler -özellikle orman ürünleri, seramik sektörü- alt yapı ve yan sanayi 

eksikliğinden Ģikâyet etmektedirler. OSB kurulumunun yan sanayi oluĢumunu 

hızlandıracağı beklenmektedir. 

 Ortak Girdi ve Giderlerin KarĢılanmasında Ortak Çözümler Üretilebilecektir: 

Devrek-Gökçebey bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerin bugüne kadar ferdi 

çabalarla çözmeye çalıĢtığı lojistik, hammadde temini, atık bertaraf sistemlerinin 

geliĢtirilmesi, atölye/laboratuvar kurulması, insan kaynağı, eğitim, tanıtım, pazarlama, 
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teknoloji transferi vb. ihtiyaçlar aktif ve yeni nesil bir OSB yönetiminin yeni nesil OSB 

yönetimi anlayıĢı çerçevesinde; ortak, düĢük maliyetli ve yaygın çözümlerle 

karĢılanabilecektir. 

8.2. Mevcut Talep Potansiyeli 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda Gökçebey ilçesinde kurulması düĢünülen OSB için Kasım 

2020 itibarıyla Devrek Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla resmi olarak toplam 71 adet 

firmadan yatırımcı ön talebi alınmıĢtır. Talep edilen toplam yatırım alanı ise 1.853.000 m² 

(185,3 ha)‟dir. Bölgesel projelerin ve geliĢmelerin paralelinde yeni ve bölge dıĢı taleplerin de 

geleceği öngörüldüğünde bu miktarın çok daha fazla artacağı öngörülmektedir. 

 

Tablo 19: Gökçebey OSB Yatırımcı Ön Talep Formu Dolduran Firmalar 

FĠRMA ADI YERĠ 
NACE 

KODU 
FAALĠYET KONUSU 

TALEP 

EDĠLEN 

ALAN 

(m²) 

1 

ÇANAKCILAR 

SERAMĠK SA. TĠC. 

A.ġ. 

Gökçebey 

23.42.01 

 

22.23.07 

22.23.07 

Seramik A.ġ. Vitrifiye 

Üretim 

Klozet Kapak Üretim 

Gömme Rezervuar Üretim 

150.000
 

2 

BAġOĞLU ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

SANAYĠ VE 

TĠCARET A.ġ. 

Devrek 16.10.01 

Kereste Ġmalatı (Ağaçların 

Biçilmesi, Planyalanması, 

Rendelenmesi Ve 

ġekillendirilmesi 

Faaliyetleri) 

100.000
 

3 

ARTKIY MOBĠLYA 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

SAN.TĠC. LTD. ġTĠ. 

DEVREK ġUBESĠ 

Devrek 16.10.01 

Kereste Ġmalatı (Ağaçların 

Biçilmesi, Planyalanması, 

Rendelenmesi Ve 

ġekillendirilmesi Faaliyetleri 

100.000
 

4 

GENÇLER 

KERESTECĠLĠK 

SANAYĠ VE 

TĠCARET A.ġ. 

Devrek 16.10.01 

Kereste Ġmalatı (Ağaçların 

Biçilmesi, Planyalanması, 

Rendelenmesi Ve 

ġekillendirilmesi Faaliyetleri 

80.000
 

5 

DEVREK PINAR 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

Devrek 16.10.01 

Kereste Ġmalatı (Ağaçların 

Biçilmesi, Planyalanması, 

Rendelenmesi Ve 

ġekillendirilmesi Faaliyetleri 

50.000
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6 

ÖZ-AKÇA ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

SAN.TĠC. LTD. ġTĠ. 

Bartın 47.52.10 

Belirli Bir Mala Tahsis 

EdilmiĢ Mağazalarda 

Ağacın Ġlk ĠĢlenmesinden 

Elde Edilen Ürünlerin 

Perakende Ticareti 

(Kereste, Ağaç TalaĢı Ve 

Yongası, Kontrplak, Yonga 

Ve Lifli Levhalar (Mdf, 

Sunta Vb.), Parke, AhĢap 

Varil, Fıçı Ve Diğer 

Muhafazalar Vb.) 

50.000 

7 

AKÇA ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

AKARYAKIT SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ 

Bartın 47.52.10 

Belirli Bir Mala Tahsis 

EdilmiĢ Mağazalarda 

Ağacın Ġlk ĠĢlenmesinden 

Elde Edilen Ürünlerin 

Perakende Ticareti 

(Kereste, Ağaç TalaĢı Ve 

Yongası, Kontrplak, Yonga 

Ve Lifli Levhalar (Mdf, 

Sunta Vb.), Parke, AhĢap 

Varil, Fıçı Ve Diğer 

Muhafazalar Vb.) 

50.000 

8 

PALETSAN 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

ĠNġAAT NAKLĠYAT 

SAN.TĠC. LTD. ġTĠ. 

Gökçebey 16.10.01 

Kereste Ġmalatı (Ağaçların 

Biçilmesi, Planyalanması, 

Rendelenmesi Ve 

ġekillendirilmesi 

Faaliyetleri) 

50.000
 

9 

SĠMGEHAN 

MÜHENDĠSLĠK 

SAN. TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

Devrek 41.20.01 

Ġkamet Amaçlı Olmayan 

Binaların ĠnĢaatı (Fabrika, 

Atölye Vb. Sanayi Üretimini 

Amaçlayan Binalar Ġle 

Hastane, Okul, Otel, ĠĢyeri, 

Mağaza, AlıĢveriĢ Merkezi, 

Lokanta, Kapalı Spor 

Tesisi, Cami, Kapalı 

Otopark, Tuvalet, Vb. 

ĠnĢaatı) 

30.000 

10 

ZONGULDAK 

FĠLYOS ATEġ 

TUĞLA A.ġ. 

Çaycuma 23.20.16 

Silisli Süzme 

Topraktan(Kizelgur) Isı 

Yalıtımlı Seramik Ürünler 

Ġle AteĢe Dayanıklı Briket, 

Blok, Tuğla, AteĢ Tuğlası 

Vb. AteĢe Dayanıklı 

Seramik Yapı Ürünleri 

Ġmalatı 

25.000
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11 

METĠN DEMĠR 

YATIRIM ĠNġAAT 

SAN.TĠC. A.ġ. 

Zonguldak 41.20.01 

ĠnĢaat, Otomotiv, Tarım, 

Hayvancılık, Enerji Üretimi, 

Mobilya, Petrol, Madencilik, 

Süt Ürünleri, Yenilenebilir 

Enerji, Çiçekçilik, Dayanıklı 

Tüketim 

25.000 

12 

GÜNEY 

ENDÜSTRĠ TOZU 

MADEN PETROL 

SAN.TĠC.LTD. ġTĠ. 

Zonguldak  
Maden.Petrol ĠnĢaat Gıda 

Tarım 
25.000 

13 

BELDE GERĠ 

DÖNÜġÜM 

SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. 

Gökçebey 46.77.01 

Atık Ve Hurda Toptan 

Ticareti (Metal Olanlar) 

(Kağıt, Cam, Plastik Vb. 

Ġkincil Hammaddeler Hariç) 

Kategorisi Altındaki 

Firmalar. 

20.000 

14 

NSC ÖZDEMĠR 

ĠNġAAT SAN.TĠC. 

LTD. ġTĠ 

Gökçebey 47.52.01. 

Belirli Bir Mala Tahsis 

EdilmiĢ Mağazalarda 

Çimento, Alçı, Harç, Kireç, 

Tuğla, Kiremit, Briket, TaĢ, 

Kum, Çakıl Vb. ĠnĢaat 

Malzemeleri Perakende 

Ticareti. 

20.000 

15 

YEREL YÖREM 

MARKET –

SONGÜL KERTER 

Gökçebey 47.11.01 
Bakkallarda Ve Marketlerde 

Yapılan Perakende Ticaret 
15.000

 

16 

AKIN TĠCARET-

AKIN 

HORUZOĞLU 

Devrek 47.52.90 

Belirli Bir Mala Tahsis 

EdilmiĢ Mağazalarda BaĢka 

Yerde SınıflandırılmamıĢ 

ĠnĢaat Malzemesi 

Perakende Ticareti (Ev Tipi 

Lehim Ve Kaynak Makinesi, 

Merdiven, Korkuluk, Metal 

Veya Plastik Depo, 

Seramik Boru Vb. Dahil) 

15.000
 

17 

TRUVA ĠNġAAT 

VE PLASTĠK 

SAN.TĠC. LTD. ġTĠ. 

Gökçebey 22.22.43 

Plastik PoĢet, Çöp Torbası, 

Çanta, Torba, Çuval, File, 

Sandık, Kutu, Kasa, 

Damacana, ġiĢe, Bidon, 

Makara, Masura, Bobin, 

Tıpa, Kapak, Kapsül Vb. 

Paketleme Malzemelerinin 

Ġmalatı (Ġdrar Torbası Dahil) 

15.000 

18 

ÇĠÇEK CAM 

ĠNġAAT NAKLĠYE 

GIDA SAN. TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

Devrek 23.12.04 

Levha Veya Tabaka 

Halinde ĠĢlenmiĢ Cam 

Ġmalatı  

10.000
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19 

TABAKOĞLU 

ĠNġAAT NAKLĠYE 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

Devrek 41.20.02 
Ġkamet Amaçlı Binaların 

ĠnĢaatı  
10.000

 

20 
ACS CĠVATA 

SAN.TĠC. LTD. ġTĠ. 
Devrek 25.94.02 

Yivli Bağlantı Malzemeleri 

Ġmalatı 
10.000

 

21 

BATI GROUP 

SANAYĠ TĠCARET 

LTD. ġTĠ. 

Ġstanbul 47.11.01 
Bakkallarda ve Marketlerde 

Yapılan Perakende Ticaret 
10.000

 

22 ÇAVUġOĞLU YAPI Devrek 47.52.03 Tel, Çivi, Çit Ġmalatı 10.000 

23 

MERCAN PALET 

ĠNġAAT SAN. TĠC. 

LTD. ġTĠ 

Gökçebey 16.24.02 

Palet, Kutu Palet Ve Diğer 

AhĢap Yükleme Tablaları 

Ġmalatı 

10.000 

24 
AKĠF DELĠACI-

TEKĠN MOBĠLYA 
Devrek 16.23.90 

BaĢka Yerde 

SınıflandırılmamıĢ ĠnĢaat 

Doğrama Ve Marangozluk 

Ürünleri  

5.000-

10.000
 

25 

ĠLKE GRUP 

ĠNġAAT 

NAK.SAN.TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

Devrek 39.25.20 
Plastikten Pencere Ve Kapı 

Ġmalatı 
6.000

 

26 

ALPEMĠR 

MOBĠLYA ĠNġAAT 

SAN.TĠC.LTD. ġTĠ. 

Gökçebey 31.02.01 
Mutfak Mobilyalarının 

Ġmalatı 
6.000 

27 ENGĠN TĠCARET Devrek 22.23.08 

Plastikten/PVC‟den Kapı, 

Pencere, Bunların Kasaları, 

Pervazları, Kapı EĢikleri, 

Vb. Ġmalatı 

5.000 

28 
GEDĠK ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 
EskiĢehir 55.10.02 

Otel Vb. Konaklama 

Yerlerinin Faaliyetleri 

(günlük temizlik ve yatak 

yapma hizmeti sağlanan 

yerlerin faaliyetleri) (kendi 

müĢterilerine restoran 

hizmeti vermeyenler ile 

devre mülkler hariç) 

5.000 

29 ÜNSAL PEN Çaycuma  PVC, Kapı Pencere Ġmalatı 5.000 

30 KARADAĞ AHġAP Gökçebey 31.01.01 

Büro, Okul, Ġbadethane, 

Otel, Lokanta, Sinema, 

Tiyatro Vb. Kapalı Alanlar 

Ġçin Mobilya Ġmalatı (taĢ, 

beton, seramikten olanlar 

hariç) (vestiyer, dosya 

dolapları, mihraplar, 

minberler, kürsüler, öğrenci 

sıraları, büro tipi sandalye 

ve koltuklar, vb.) 

2.000 
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31 

YENORSAN 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

Yenice 16.10.01 Kereste- AhĢap Kaplama 120.000 

32 
DERELĠ 

KARDEġLER 
Yenice 16.10.01 Kereste- AhĢap Kaplama 100.000 

33 

KARAGÜL 

KERESTECĠLĠK 

LTD. ġTĠ. 

Yenice 16.00.01 Kereste Ġmalatı 30.000 

34 

AKTĠF YONGA 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

Düzce 46.73.01 Orman Ürünleri 30.000 

35 
VĠZYON EMLAK 

MÜH. LTD. ġTĠ. 
Gökçebey - 

Müteahhitlik, Oto Alım 

Satım 
30.000 

36 
AYDEMĠR 

KERESTE 
Gökçebey - Kereste- AhĢap Kaplama 20.000 

37 

EMĠN EL ELEKT. 

ELEK. VET. LTD. 

ġTĠ. 

Gökçebey 16.10.03 Ağaç Yongalama 20.000 

38 

YAZICIOĞLU 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

Yenice 16.10.01 Kereste- AhĢap Kaplama 20.000 

39 
YILMAZLAR KAĞIT 

AMBALAJ 
Gökçebey - Kağıt Ambalaj Üretimi 10.000 

40 
BAĞBAġI 

KERESTE 
Gökçebey - Orman Ürünleri 10.000 

41 
KARAGÜN 

KERESTE 
Gökçebey 16.10.01 AhĢap Orman Ürünleri 10.000 

42 
DEMĠRBAġLAR 

ORMAN ÜR. 
Gökçebey 46.13.02 Kereste-Palet 10.000 

43 
FAVORĠ BAZA 

ĠMALATI 
Gökçebey 31.03.02 Baza Ġmalatı 5.000 

44 
ÇOBANLAR YAPI 

TASARIM 
Gökçebey 41.20.02 PVC ve Mobilya Doğrama 3.000 

45 GÖKÇE-PEN Gökçebey 22.23.08 PVC Doğrama 2.000 

46 
HANOĞLU HALI 

LTD.ġTĠ. 
Gökçebey 47.53.02 Mobilya Üretim ve SatıĢ 10.000 

47 
ELĠT AMBALAJ 

SAN.TĠC.LTD.ġTĠ 
Gökçebey 17.21.12 

Kağıt Veya Mukavvadan 

Koli Vb. Muhafazaların 

Ġmalatı 

10.000 

48 FUNDA MOBĠLYA Gökçebey 45.11.13 Mobilya 10.000 

49 

EMSA 

KERESTECĠLĠK 

OR.ÜR.LTD.ġTĠ. 

Devrek 16.10.01 Kereste Ġmalatı 20.000  

50 

DEVREK 

YALÇINKAYA 

OR.ÜR.LTD.ġTĠ. 

Devrek 16.10.01 Kereste Ġmalatı 15.000  

51 
ÇET YAPI PROFĠL 

ISICAM LTD.ġTĠ. 
Zonguldak 22.23.08 PVC Kapı Ġmalatı 6.000  
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52 
ORHON ĠNġAAT 

SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. 
Ankara 46.13.02 Kestane ve Orman Ürünleri 20.000  

53 
SELAHATTĠN 

MOBĠLYA 
Gökçebey 31.01.01 Mobilya Baza Yatak Ġmalatı 5.000  

54 
SANAYĠ 

HURDACILIK 
Gökçebey 46.77.01 Metal atık ve hurda 3.000  

55 
CEREN MANGAL 

KÖMÜRÜ ÜRETĠM 
Zonguldak 47.91.14 Mangal Kömürü Üretim 5.000 

56 

SF SANDALYE 

FABRĠKASI SAN. 

LTD. ġTĠ 

Çaycuma 31.09.05 
AhĢap ve Plastik Sandalye 

Masa Ġmalatı 
120.000 

57 ENDER AYDEMĠR Gökçebey  
Kereste ĠĢleme Mobilya 

Ġmalatı 
40.000 

58 
PERON ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 
Ankara  Kereste ve Mobilya Ġmalatı 20.000 

59 
ÇETĠN 

KÖMÜRCÜLÜK  
Devrek 47.78.02 Kömür Alım Satım Nakliye 10.000 

60 
KALFA ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 
Devrek 49.41.02 

Kereste Ġmalatı-Ağaçların 

Biçilmesi 
10.000 

61 

ANKERSAN 

ORMAN 

ÜRÜNLERĠ 

Bartın 16.10.01 Orman Ürünleri Ġmalatı 30.000 

62 
KARADENĠZ 

LĠMAN A.ġ. 
Devrek 52.22.06 

Su Yolu TaĢımacılığını 

Destekleyici Olarak Liman 

ve Su Yollarının ĠĢletilmesi 

(Orman Ürünleri Yatırımı) 

50.000 

63 
ÖZETÇĠOĞLU 

LTD. ġTĠ. 
Gökçebey 47.78.10 

Beyaz EĢya ve Mobilya 

Alım Satımı 
10.000 

64 OKTAY MOBĠLYA Çaycuma 
31.01.01 

22.23.08 
Mobilya ve PVC Ġmalatı 10.000 

65 MASER LOJĠSTĠK Zonguldak 49.41.90 

Lojistik, Ġnsan Kaynakları, 

AhĢap Tasnif, Ġstif ve Biçme 

ĠĢleri (Kereste Fabrikası) 

20.000 

66 
DURAN 

KIYLIOĞLU 
Gökçebey 31.01.01 

Mobilya ve Seramikli Sehpa 

Ġmalatı 
5.000 

67 
DOĞUKAN 

BĠLEME 
Gökçebey 25.62.02 

Metallerin Makinede 

ĠĢlenmesi 
5.000 

68 
TORSAN ORMAN 

SANAYĠ 
Adana 46.13.02 

Kereste Ve Kereste 

Ürünlerinin Bir Ücret Ve 

SözleĢmeye Dayalı Olarak 

Toptan SatıĢı 

10.000 

69 
SM SANDALYE 

MASA 
Karabük 31.01.01 

Büro, okul, ibadethane, 

otel, lokanta, sinema, 

tiyatro vb. Kapalı alanlar 

için mobilya imalatı 

10.000 

70 

DEVREK MARĠNA 

CLUP TURĠZM 

ĠNġAAT SANAYĠ 

TĠCARET A.ġ. 

Devrek 55.10.02 

Otel Ve Konaklama 

Yerlerinin Faaliyetleri 

(Yatırım Amacı: Çelik Ve 

Kompozit Üretimi) 

50.000 
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71 

SES MOBĠLYA-

SERDAR 

ÇORBACI 

Karabük 31.01.01 

Büro, okul, ibadethane, 

otel, lokanta, sinema, 

tiyatro vb. Kapalı alanlar 

için mobilya imalatı 

10.000 

TOPLAM 1.853.000 

 

Gökçebey ilçesinde kurulması düĢünülen OSB‟nin, yatırımcı talepleri ve bölge analizleri 

doğrultusunda “Karma OSB” olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

 Gökçebey OSB‟nin kuruluĢ çalıĢmalarını gerekli ve zorunlu hale getiren mevcut ön 

taleplerin seramik, kereste, mobilya, pvc, ağaç iĢleri, levha, plastik, demir, çelik, 

inĢaat malzemeleri, servis, gıda, depo vb. sektör iĢletmelerinden alınmıĢ olması doğal 

olarak söz konusu yatırımın Karma OSB olmasını gerektirmektedir. 

 Ön taleplerin büyük bir bölümü mobilya ve kereste (orman ürünleri) sektöründen 

alınmıĢ olmasına rağmen, BAKKA tarafından 2018 yılında gerçekleĢtirilen “Zonguldak 

Mobilya Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilitesi” verilerine de dayanarak gerek 

bölge içindeki üretim ve pazar kapasitesi gerekse bölge iĢletmelerinin ve yerel 

paydaĢların bu yöndeki talep niteliği ve düzeyleri ihtisas OSB için gerekli Ģartları 

sağlamamaktadır. 

 Bölge içerisinde önemli bir seramik üreticisinin olması da ihtisas OSB kurulumu için 

önemli bir engel niteliğindedir. Çünkü ön talep ağırlıkları göz önüne alınarak örneğin 

olası bir “Ağaç ĠĢleri Ġhtisas OSB”nin kurulması durumunda il ve ilçe ekonomisine 

büyük katkısı olan söz konusu seramik firmasının dört bir yanı OSB ile çevrili 

olacaktır. Böylelikle bu firmanın büyüme talebi olması durumunda (-ki mevcutta 

150.000 m2 ön talebi bulunmaktadır) OSB içerisinde yer alamayacağından yatırımını 

geniĢletme imkânı bulamayacaktır. 

 Diğer taraftan Filyos Vadisi ve Endüstri Bölgesi Projesi kapsamında bölgede büyük ve 

orta ölçekli yatırımlar yer alacaktır. Bu yatırımlarla oluĢacak olan lojistikle beraber yan 

sanayi ve yeni sektörlere iliĢkin yatırım potansiyelinin de artacağı öngörülmektedir. Bu 

geliĢmelere bağlı olarak kurulması planlanan Gökçebey OSB‟nin kısa ve orta vadede 

çeĢitli sektörlerden yatırım talebi alması beklenilmektedir.  
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Grafik 4: Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Ön Talep Formu 

Dolduran Firmaların Sektör Dağılımı 
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J. PROJE YERĠ / UYGULAMA ALANI                                                                                       

9. Fiziksel ve Coğrafi Özellikler 

9.1. Coğrafi YerleĢim 

Gökçebey, Zonguldak ilinin yedi ilçesinden biridir. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine 

göre ilçenin toplam nüfusu 21.108 olup bunun yaklaĢık 8.103‟ü ilçe merkezinde bulunmaktadır. 

Ġlçenin kuzeyinde Çaycuma (Zonguldak) ilçesi, doğusunda Bartın ili ve Yenice ilçesi, güneyinde 

Yenice ilçesi ve Devrek ilçesi, batısında ise Devrek ilçesi ve Zonguldak merkez ilçesi yer 

almaktadır. Gökçebey ilçesinin yüzölçümü183 km2‟dir. Alan bakımından ilin %5,5‟ ini oluĢturan 

ilçe, Kilimli ve Kozlu ilçelerinden sonra en küçük yüzölçümüne sahip üçüncü ilçedir. Zonguldak 

ilinin güneydoğusunda yer alan Gökçebey ilçe merkezinin il merkezine uzaklığı 43 km olup bu 

haliyle Kilimli ve Kozlu ilçelerinden sonra il merkezine en yakın üçüncü ilçedir. 

Ġlçenin yerleĢme tarihi hakkında Osmanlı dönemine ait kaynaklarda yer alan bilgiye göre 

1845 yılına kadar “Tefen” adıyla Bolu Sancağına bağlı, dört divandan oluĢan, tahmini 3.000 

nüfuslu bir kaza olan Gökçebey, bu kimliğini Cumhuriyetin kuruluĢuna kadar korumuĢtur. 

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra nahiye olan Tefen, daha sonra bu özelliğini de 

kaybederek Uzunahmetler Köyü‟ne bağlı bir mahalle yerleĢmesi olmuĢtur. 1953 yılına kadar 

mahalle olan Tefen bu tarihte Devrek Ġlçesi‟ne bağlı Tefen Bucağı olarak yeniden 

kurulmuĢtur. 1963 yılında “Gökçebey” adını alan yerleĢme, 1972 yılında belde statüsüne 

kavuĢmuĢtur. Devrek ilçesi‟ne bağlı Gökçebey Beldesi 3644 sayılı yasa ile 20.05.1990 

tarihinde ilçe olmuĢtur. Ġlçe bugün 19 köy ve 1 beldeye sahiptir.  
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Resim 11: Gökçebey Ġlçe Sınırı 
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9.1.1. Ġklimi 

Karadeniz Bölgesi‟nin kıyı ve dağların kuzeye bakan kesimleri ile Marmara Bölgesi‟nin 

Karadeniz kıyı kuĢağında, Karadeniz iklimi egemen durumdadır. Bu iklim tipinde yaz ile kıĢ 

arasındaki sıcaklık farkı fazla değildir. Yazlar nispeten serin, kıĢlar ise kıyı kesiminde ılık, 

yüksek kesimlerde karlı ve soğuk geçer. Her mevsimi yağıĢlı olup su sıkıntısı görülmez. 

Soğuk ay olan Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4.2°C, sıcak ay olan Temmuz ayı ortalama 

sıcaklığı 22.1°C, yıllık ortalama sıcaklık 13.0°C‟dır. Ortalama yıllık toplam yağıĢ 842.6 

mm‟dir. Yaz yağıĢlarının yıllık toplam içindeki payı %19,4‟dür. Yıllık ortalama nispi nem 

%71‟dir. Meteroloji Genel Müdürlüğü‟nün Gökçebey ilçesi ve çevresinde bulunan 

istasyonlarına göre ilçenin yıllık ortalama sıcaklık değeri 14,30 °C‟dir. 

Resim 12: Gökçebey Ġlçesi Ortalama Sıcaklık Haritası 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü-2019.  
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Tablo 20: Gökçebey Ġlçesinin Aylık YağıĢ Miktarları 

AYLAR YAĞIġ MĠKTARLARI (mm) 

Ocak 73,3 

ġubat 54,2 

Mart 50,5 

Nisan 71 

Mayıs 86,6 

Haziran 108,5 

Temmuz 35,5 

Ağustos 32,6 

Eylül 67,4 

Ekim 92,7 

Kasım 54,4 

Aralık 85 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü-2019 

Gökçebey ilçesinin aylık yağıĢ miktarlarına bakıldığında en fazla yağıĢın olduğu ay haziran, 

en az yağıĢın olduğu ay ise ağustostur. Yıllık yağıĢ miktarı ise 848-983 mm‟dir. 

Resim 13: Gökçebey Ġlçesi Yıllık YağıĢ Miktarları Haritası 

 

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü-2019. 
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9.1.2. Su Kaynakları 

Ġlçe su kaynakları bakımından zengin bir sahadır. Sahanın ana akarsuyu Yenice Nehri (Filyos 

Çayı)‟dır. Filyos Çayı, Seben kasabasının kuzeyinde Benli Dağ‟dan „Ulu Su‟ adıyla doğar. Filyos 

Çayı, çay boyunca çok sayıda kola ayrılmaktadır. Bu nedenle içinden geçtiği yerler itibariyle 

birçok farklı adlarla anılmıĢtır. Yenice Nehri, Köroğlu Deresi, Ulu Su, Gerede Çayı, Melen Çayı, 

Akçay, Soğanlı Çayı vb. isimleri vardır. 

9.1.3. Bitki Örtüsü 

Batı Karadeniz bölümünde daha çok nemli ılıman geniĢ yapraklı ormanlar görülmektedir. 

Devrek suyu ile Filyos çayı arasındaki engebeli kesimlerde ortalama 1.000 m‟ye kadar kayın 

ağaçlarının bulunduğu, 1.000m‟den sonra ise göknarların hâkim duruma geçtiği, bunların 

arasında titrek kavak, kayın, karaçam ve sarıçamlarının da yer aldığı, 1.500 m‟den sonra ise 

sarıçamların hâkim olmaya baĢladığı ve nemli ormanların güneye bakan yamaçları boyunca 

1.100 m‟ye kadar indiği belirtilmektedir. (Atalay ve Mortan, Türkiye Bölgesel Coğrafyası.) 

Gökçebey ilçesinde bitki formasyonu olarak ormanların hâkim olduğu görülmektedir. Filyos 

vadisinin tarım sahaları ile dağlık alanlardaki ormanlardan açılarak oluĢturulmuĢ mera ve 

tarım sahaları dıĢındaki kesimler ormanlarla kaplıdır. Tür ve sıklık açısından farklı 

karakterlere sahip ormanlar vardır. Kuzey yamaçlar nemli ormanlarla kaplı iken güney 

yamaçlarda meĢe, karaçam gibi kurakçıl türlerden oluĢan ormanlar yaygındır. 

Resim 14: Gökçebey Ġlçesi Doğal Bitki Örtüsü Haritası 

 

Kaynak: Orman Genel Müdürlüğü-2019. 
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9.1.4. Arazi Yapısı 

Engebeli bir araziye yerleĢmiĢ olan Gökçebey Ġlçesi‟nin denizden yüksekliği yaklaĢık 100-150 

m. dir. Gökçebey ilçe merkezi en düĢük kot 50 m. iken, en yüksek kot 180 m. dir. Ġlçe 

merkezi 4 farklı eğim sınıfına ayrılmıĢtır. En fazla eğime sahip kesimler (> % 40) vadi 

kenarlarına ait yamaçlarda bulunur. Filyos Çayı ve kenarları % 0-10, vadi üstü alanlar ise % 

10-20 ve % 20-30 arasında eğime sahip düzlük-dalgalı düzlük Ģeklindedir. 

Gökçebey OSB kurulması düĢünülen alan topografik olarak incelendiğinde %0-10 arası bir 

eğime sahiptir. Ġlçe fiziken 0-200 m arasında bir yükseltiye sahiptir. 

Resim 15: Gökçebey Ġlçesi Fiziki Haritası 

 

Kaynak: Maden ve Tetkik Arama (MTA)-2019. 

 

9.1.5. Deprem Durumu 

Planlanan Gökçebey OSB alanı, Kuzey Anadolu Fay Zonu‟na kuĢ uçuĢu olarak yaklaĢık 60 

km mesafededir. ĠçiĢleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) 

tarafından hazırlanan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliklere göre 

inceleme alanı Türkiye Deprem Bölgeleri haritasında 1. Derece Deprem kuĢağında yer 

almaktadır. 
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OSB içerisinde kurulacak yapılar yüksek yapılar olmayacağından “Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulması durumunda herhangi bir 

sıkıntı yaĢanmayacaktır. 

9.1.6. Su Baskını 

Gökçebey ilçesinde bulunan Filyos Çayı yoğun sellere maruz kalmaktadır. Bölgede yer alan 

mevcut iĢletme ve konutlar geçmiĢ yıllar içinde yoğun mağduriyetler yaĢamıĢ, muhtemel 

yatırım planlarını bu yüzden ertelemiĢlerdir. Bununla birlikte son yıllarda su baskını sorunu 

DSĠ tarafından planlı bir Ģekilde ele alınmıĢ, aĢırı yağıĢlarda yüzey sularının araziye akıĢını 

engellemek için uygun drenaj sistemleri tatbik edilmiĢ; Gökçebey OSB alanı olarak planlanan 

bölgede ise yeterli düzeyde seddeleme çalıĢmaları gerçekleĢtirilerek yatırıma uygun hale 

getirilmiĢtir. 

 

10. Fiziksel Altyapı 

10.1. UlaĢım 

Ankara-Zonguldak kara ve demir yolları üzerinde bulunan Gökçebey ilçesi, Zonguldak 

Çaycuma Havalimanına 27 kilometre uzaklıktadır. Gökçebey ilçesi Zonguldak‟a 43 km 

Bartın‟a 62 km, Karabük‟e 63 km, Devrek‟e 20 km, Çaycuma‟ya 19 km uzaklıktadır. Ġlçe 

içerisinden D-750 (Zonguldak-Ankara) ve D-030 (Zonguldak-Karabük) Karayolları ulaĢım 

hatları geçmektedir. Bu karayollarının güzergahları; 

 D-750 Karayolu Zonguldak ilinden baĢlayarak sırasıyla Karabük, Bolu, Ankara, 

Konya, Aksaray, Niğde, Adana ve Mersin illerinden geçmektedir. 

 D-030 Karayolu ise Zonguldak Gökçebey ilçesinden baĢlayarak sırasıyla Karabük, 

Kastamonu, Sinop, Samsun ve Amasya Ġllerinden geçmektedir. 

Gökçebey ilçesinde iki önemli karayolunun bulunması ulaĢılabilirlik ve eriĢilebilirlik açısından 

büyük bir avantaj sağlamaktadır. Yer seçimi sırasında belirlenecek alanın bu iki karayoluna 

cepheli olması OSB‟nin konumunun lojistik değereni arttıracaktır. Ayrıca Gökçebey ilçe 

merkezinden Zonguldak-Karabük demiryolu hattı geçmektedir. 

10.1.1. Karayolları 

Gökçebey, KGM (Karayolları Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan haritalandırmalarda, 

15.bölge dâhilinde bulunmaktadır. 15. bölge sınırları içerisinde Kastamonu, Bartın, Karabük, 

Çankırı ve Zonguldak illeri bulunmaktadır 
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Resim 16: TR81 Bölgesi Karayolu Haritası 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü-2020. 

Gökçebey özelinde ise bu harita yukarıdaki figürde sadeleĢtirilmiĢtir. Haritada 750-01 olarak 

gösterilen, aynı zamanda D-750 olarak da kodlanan yol, Gökçebey‟i ve Filyos Vadisi projesini 

Ankara‟ya bağlamaktadır. 

Resim 17: Gökçebey Ġlçesi Karayolu Haritası 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü-2020. 

GÖKÇEBEY 
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10.1.2. Demiryolları 

Ankara‟yı Zonguldak‟a bağlayan, Irmak-Karabük-Zonguldak (IKZ demiryolu hattı) demiryolu 

hattı Gökçebey ilçesinin içerisinden geçmektedir. 

Resim 18: TR81 Bölgesi Demiryolu Haritası 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)-Demiryolu Haritası-2020. 

120 km/h hıza uygun olarak hazırlanan, 415 km‟lik Irmak-Karabük-Zonguldak arası hattın; 

sinyalizasyon ve elektrifikasyon yapımı 2012 de baĢlanmıĢ ve sinyalizasyon aĢaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Projenin tamamının 2022 yılında bitmesi öngörülmektedir. 

Rehabilitasyon ve sinyalizayon çalıĢmaları tamamlandığında hattın konfor ve kapasitesi 

dolayısıyla kullanım talebi artacaktır. Filyos Limanı bağlantısı ve Filyos Endüstri bölgesinin 

geliĢimine bağlı olarak Gökçebey‟den geçen taĢıma hattının Gökçebey‟deki yatırım ve giriĢim 

sayısını artıracağı, özellikle Gökçebey OSB‟deki yer taleplerini yükselteceği beklenmektedir. 

Ayrıca Dünya Bankasınca kredisi onaylanan iltisak hattı projesiyle Filyos Limanı Gökçebey 

ilçesinden geçen demiryoluna bağlanacak ve yapılması muhtemel bir transfer istasyonuyla 

Gökçebey OSB‟den Filyos limanına demiryolu ulaĢımı mümkün olabilecektir. 
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10.1.3. Havayolu 

Verimli zaman kullanımının giderek önem kazandığı günümüzde, havayolu ulaĢımı 

neredeyse tüm sektörlerin geliĢimini etkileyecek derecede öneme sahiptir. Zonguldak 

Çaycuma Havaalanı bölgeye hizmet veren tek havaalanıdır. Bartın, Zonguldak ve 

Karabük‟ün kalkınması için büyük önem taĢıyan Zonguldak Havaalanının altyapısı 

tamamlanmıĢ ve 2007 yılında hava trafiğine açılmıĢtır. 500.000 yolcu/yıl kapasiteli Zonguldak 

Havaalanının bölgede özellikle firmaların ticari iliĢkilerinin artırılması, nitelikli personelin 

bölgeye çekilmesi baĢta olmak üzere tüm sektörlere doğrudan etkisi olacaktır. 

Kurulması planlanan Gökçebey OSB‟nin mevcut havalimanına uzaklığı 28 km‟dir. 

Resim 19: Zonguldak Havalimanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonguldak Ġl Özel Ġdaresi ve UlaĢtırma Altyapı Bakanlığı 13.Bölge Müdürlüğü tarafından pist 

uzatım çalıĢmaları yapılmakta olup 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

Uzayan ve geniĢleyen pistiyle Zonguldak Havaalanı daha büyük uçaklara hizmet 

verebilecektir. Böylelikle gerek yurt içi gerekse de yurt dıĢı uçuĢlar için daha etkin kullanımı 

söz konusu olacaktır. Bu kapsamda, havaalanın orta ve uzun vadede bölgeye daha çok 

hizmet etmesi beklenmektedir. 

11. Gökçebey Ġlçe Merkezi EĢik Analizi 

Gökçebey OSB‟nin yer seçimi çalıĢmasında yerleĢilebilir alanların belirlenmesi için kurum ve 

kuruluĢlardan alana iliĢkin doğal ve fiziki bilgiler toplanmıĢtır. Bu bilgiler ve alana özgü 
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yapılan etütler ile diğer tüm veriler harita üzerinde üst üste çakıĢtırılarak eĢik analizi 

hazırlanmıĢtır. 

EĢik analizinde; topografik, jeolojik-jeoteknik, tarım ve orman alanları, içme suyu havzaları, 

sit ve diğer koruma alanları, hassas alanlar, kıyı, altyapı, doğal ve fiziki veriler ile afet 

tehlikeleri analiz edilerek bir arada değerlendirilir. Yani OSB‟nin yer seçiminde ve 

kurulmasında “eĢik analizi” temel plan altlığı olarak kullanılmaktadır. 

Gökçebey ilçe sınırlarından Filyos Çayını besleyen Yenice nehri geçmektedir. Bu nehir kenti 

ikiye bölen en önemli eĢiklerden biridir. Ġki tarafı birbirine bağlayan ulaĢım bağlantılarından 

biri D-750 (Zonguldak-Ankara) Karayoludur. Ayrıca Filyos Çayı Islah Projesine göre 

sağlı\sollu 15 metre taĢkın alanları bulunmaktadır. Ġleriki dönemlerde yapılacak olan 

planlama çalıĢmalarında taĢkın alanlara denk gelen kısımlar için herhangi bir yapılaĢma 

mümkün değildir. 

Gökçebey ilçe merkezi incelendiğinde Yenice nehrinin kuzeyinde kent merkezinin yer aldığı 

görülmektedir. Bu alanlar imar planlı alanlardır. Meri imar planında kent merkezinin geliĢme yönü 

kuzeydoğu olarak belirlenmiĢtir. Yenice nehrinin güney kısmında ise yine imar planlı alanlar yer 

almaktadır. Ġlçede kuzey ve güney planlı alanların arasında plansız alanlar da bulunmaktadır. 

Ġlçe merkezi içerisinde yüksek gerilimli enerji nakil hatları yer almaktadır. Buna bağlı olarak 

bu hatların koruma kuĢakları da bulunmaktadır. 

Orman alanları kentin batı, doğu ve güney kesimlerinde yer almaktadır. Aynı Ģekilde tarımsal 

alanlar da bulunmaktadır. 

Resim 20: Ġlçe Merkezi EĢik Analizi 
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12. Sosyal Altyapı 

12.1. Gökçebey Ġlçesinin Demografik Yapısı 

Ġlçe merkez nüfusu 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 8.103 kiĢi, 2018 yılı sayım 

sonuçlarına göre 8.204 kiĢi, 2017 yılı sayım sonuçlarına göre ise 8.239 kiĢi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Son 3 yıl içerisinde nüfus verileri incelendiğinde nüfus sürekli azalma eğilimi göstermektedir. 

Nüfusun azalmasının temel nedenlerinden biri ilçe içerisindeki iĢ gücü istihdamının az olmasıdır. 

Bundan dolayı ilçenin çalıĢabilir nüfusu yakın il ve ilçelere göç vermektedir. 

 

Tablo 21: Zonguldak Ġli ve Gökçebey Ġlçesinin Yıllara Göre Nüfus Dağılımı 

Yıllar 
 

Nüfus (KiĢi) 

2015 
Gökçebey Ġlçesi 21.402 

Zonguldak 595.907 

2016 
Gökçebey Ġlçesi 21.133 

Zonguldak 597.524 

2017 
Gökçebey Ġlçesi 21.047 

Zonguldak 596.892 

2018 
Gökçebey Ġlçesi 21.655 

Zonguldak 599.698 

2019 
Gökçebey Ġlçesi 21.108 

Zonguldak 596.053 

Kaynak: TÜİK-(2015,…,2019). 

Zonguldak ilinde çalıĢabilir nüfusun çoğunluğu genç nüfustan oluĢmaktadır. ÇalıĢılabilir 

nüfusun il nüfusuna oranları yıllara göre 2019 yılı itibariyle azalma eğilimi göstermektedir. 

Bunun nedeni ise dıĢarı göç vermesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 22: Zonguldak Ġlinin Yıllara Göre YaĢ Grupları Nüfus Dağılımı (TÜĠK) 

Yıllar 
YaĢ Grupları (KiĢi) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2015 41.808 40.394 40.630 46.767 48.707 44.733 39.755 41.782 39.958 33.303 

2016 43.373 40.149 39.607 45.293 49.465 44.592 40.383 41.658 39.884 35.919 

2017 43.314 40.295 38.277 43.876 49.003 45.048 41.180 40.744 40.970 36.488 

2018 42.103 41.570 38.972 42.767 48.328 45.681 41.863 40.634 41.622 36.891 

2019 40.919 42.116 36.978 40.402 47.288 46.403 42.438 40.351 41.301 37.676 

Kaynak: TÜİK-(2015,…,2019) 
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Tablo 23: Zonguldak Ġli ÇalıĢabilir Nüfusun Ġl Nüfusuna Oranı 

Yıllar ÇalıĢabilir Nüfus (KiĢi) Ġl Nüfusuna Oranı (%) 

2015 417.837 70.12 

2016 420.323 70.34 

2017 419.195 70.23 

2018 420.431 70.11 

2019 415.872 69.77 

Kaynak: TÜİK-(2015,…,2019). 

Gökçebey ilçesinin çalıĢabilir nüfusun çoğunluğu da Zonguldak ilindeki gibi genç nüfustan 

oluĢmaktadır. ÇalıĢılabilir nüfusun il ve ilçe nüfuslarına oranları yıllara göre 2019 yılı itibariyle 

azalma eğilimi göstermektedir. Gökçebey ilçesi, Zonguldak iline göre çalıĢabilir iĢ gücü 

nüfusunun %2.43‟ünü oluĢturmaktadır. 

 

Tablo 24: Gökçebey Ġlçesi Yıllara Göre YaĢ Grupları Nüfus Dağılımı 

Yıllar 
YaĢ Grupları (KiĢi) 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

2015 1.366 1.312 1.524 1.502 1.493 1.464 1.622 1.573 1.602 1.329 

2016 1.319 1.255 1.466 1.527 1.452 1.475 1.660 1.514 1.541 1.437 

2017 1.256 1.169 1.409 1.594 1.422 1.528 1.609 1.557 1.530 1.468 

2018 1.426 1.386 1.433 1.581 1.452 1.548 1.626 1.597 1.421 1.521 

2019 1.330 1.266 1.310 1.573 1.432 1.506 1.623 1.570 1.328 1.539 

Kaynak: TÜİK-(2015,…,2019). 

 

Tablo 25: Gökçebey Ġlçesi ÇalıĢabilir Nüfusun Ġl-Ġlçe Nüfusu Oranları 

Yıllar ÇalıĢabilir Nüfus (KiĢi) Ġl Nüfusuna Oranı (%) Ġlçe Nüfusuna Oranı (%) 

2015 14.787 2,48 69,09 

2016 14.646 2,45 69,30 

2017 14.542 2,44 69,09 

2018 14.991 2,50 69,23 

2019 14.477 2,43 68,59 

Kaynak: TÜİK-(2015,…,2019). 

Gökçebey ilçesi çalıĢabilecek iĢgücü nüfusuna sahip olmasına rağmen göç veren bir 

ilçedir. Bunun en önemli nedeni ise çalıĢabilecek iĢ alanlarının kısıtlı olmasıdır. 
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13. Kurumsal Yapılar 

13.1. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti 

13.1.1. Gökçebey OSB Kurulmasına ĠliĢkin Öngörülen Alan 

Kurulması planlanan Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi Filyos Çayı‟nı besleyen Yenice 

Nehri‟nin güney kısmı ile Zonguldak-Karabük-Ankara yolu arasında yer almakta olup alan 

büyüklüğü 2.458.810,86 m² (245,88 ha) dir. Gökçebey OSB‟nin kurulması düĢünülen alanın 

küçük bir kısmı Devrek ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır. 

Bölgenin OSB Alanı Olarak Uygunluk Özellikleri : 

Kurulması planlanan Gökçebey OSB için öngörülen proje alanının deprem, su baskını, heyelan 

gibi oluĢması muhtemel olumsuzluklarla ilgili mevcut durumu, daha önceki baĢlıklarda 

incelenerek değerlendirilmiĢtir. Bu baĢlık altında ise, büyük oranda Gökçebey ilçesinde ve 

kısmen de Devrek ilçe sınırları içerisinde kalan Gökçebey OSB alanına iliĢkin diğer bilgiler ve 

söz konusu alanın bir OSB olması için taĢıdığı uygunluk özellikleri incelenmektedir: 

1. Bulunduğu konum itibariyle D-750 (Zonguldak-Ankara) ve D-030 (Zonguldak-

Karabük) Karayollarının kesiĢtiği noktada, baĢta Ġç Anadolu ve Doğu Karadeniz olmak 

üzere bağlantılı ana hatlara çıkan güçlü bir karayolu ulaĢım ağı üzerinde yer 

almaktadır. 

2. Gökçebey ilçe merkezinden Zonguldak-Karabük Demiryolu hattı geçmektedir. 

Kurulması planlanan OSB bu hatta çok yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu 

nedenle, ilerde bu bölgede bir indirme bindirme istasyonu kurularak Filyos Limanına 

demiryolu ile ulaĢım mümkün kılınarak çok modlu taĢımacılık imkanına eriĢebilecektir. 

3. Arsa tahsisinde özellikle mülkiyeti maliye hazinesine ait yerlerin seçilmesi gerekliliğine 

istinaden söz konusu alan içerisinde yoğun bir Ģekilde hazineye ait parseller/alanların 

bulunması ön avantaj teĢkil etmektedir. 

4. Hâlihazırda alan içerisinde istihdam oranı, üretim ve pazar talebi yüksek, büyük 

ölçekli bir sanayi kuruluĢu yer almakta olup büyüme ve geniĢleme potansiyeli ve 

kayıtlı yatırım talebi de mevcuttur. Diğer taraftan ana firmaya bağlı alt yüklenici imalat 

ve servis yatırımcılarının da bölgeye talebi mevcuttur. 

5. Yapılacak olan OSB imar planı, belediye onaylı imar planlarında birbirinden bağımsız 

olan iki alanı bütüncül bir plan hiyerarĢisi içerisinde birleĢtirecektir. Planlama 

ilkelerinden biri olan bütünlük ilkesine istinaden iki planlı bölge arasındaki tanımsız 

alanın OSB olarak planlanması durumunda ilçe merkezi parçalı durumdan bütüncül 

sisteme dönüĢecektir. Yani kurulacak olan OSB birbirinden kopuk iki alanın arasında 

bir köprü oluĢturarak birbirleri ile sosyal ve ekonomik iliĢkilerini sağlayacaktır. 

6. Filyos projelerine ve Filyos Limanı‟na olan güçlü ulaĢım bağlantıları ile Filyos Endüstri 

Bölgesi ve Filyos Serbest Bölgesi‟nin alt sanayi merkezi olacaktır. Bu bölgelere 

hizmet edebilecek nitelikte olacaktır. 
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OSB‟nin kurulması aĢamasında etaplamanın yapılabilmesi için orman alanlarının planlama 

içerisinden çıkarılmaması gerekmektedir. Çünkü bu orman alanların OSB den çıkarılması 

durumunda, OSB içerisinde oluĢturulması gereken 50 m‟lik sağlık koruma alanından dolayı 

sanayi parseli oluĢturulacak alanlar kısıtlanacaktır. Ayrıca belirlenen alan içerisinde faaliyette 

olan sanayi yapılarının olması da söz konusu alanın planlamasını kısıtlamaktadır. Öngörülen 

alan içerisindeki bu orman alanları ve faal sanayi alanları etaplama yapılmasına engel 

olmaktadır. 

 

Resim 21: Önerilen Gökçebey OSB Yeri ve UlaĢım Bağlantıları 

 

13.1.2. Mülkiyet Durumu ve Kentsel Arazi Değerleri 

Önerilen alanın toplam büyüklüğü 2.458.810,86 m²‟dir. Bu alanın 2.258.681,37 m²‟si 

Gökçebey ilçesinde, 200.129,49 m²‟si ise Devrek ilçe sınırları içerisinde kalmaktadır.  
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Tablo 26: Gökçebey OSB Sınırı Ġçerisinde Kalan Alanların Mülkiyet Durumu 

MÜLKĠYET DURUMU 

ĠLÇELER 

GÖKÇEBEY DEVREK 

Alan Büyüklüğü 

(m²) 

Parsel Sayısı 

(Adet) 

Alan Büyüklüğü 

(m²) 

Parsel Sayısı 

(Adet) 

ġahıs 836.757,74 243 9.454,84 1 

ġirket 174.132,58 9 9.486,13 1 

Maliye Hazinesi 1.072.986,34 22 181.188,52 3 

Tescil Harici Alan 

(Maliye Hazinesi) 
174.804,71 - - - 

TOPLAM 2.258.681,37 274 200.129,49 5 

Kaynak: https://webtapu.tkgm.gov.tr/ 

 

Grafik 5: Gökçebey OSB Sınırı Ġçerisinde Kalan Alanların Mülkiyet Durumu 

 

 

Bedelsiz arsa tahsisi iĢlemi yapılırken alınacak kamusal alanlar “Maliye Hazinesi” ve maliye 

hazinesi adına tescil edilecek olan “Tescil Harici Alanlar” dır. Bu alanların toplam büyüklüğü 

1.428.979,57 m²‟dir. Fakat bu alanın 619,433.04 m²‟si orman alanlarından oluĢmaktadır. 

Orman alanlarında yer alan ve mülkiyeti “Maliye Hazinesi”ne kayıtlı olan alanlar OSB 

çalıĢmasında kamusal alanlar olarak planlanabilir (Sağlık alanı, eğitim alanı, idari tesis alanı, 

resmi kurum alanı, dini tesis alanı gibi).  

34% 

8% 

51% 

7% 

ġahıs

ġirket

Maliye Hazinesi

Tescil Harici Alan (Maliye
Hazinesi)

https://webtapu.tkgm.gov.tr/
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Resim 22: Mülkiyet Analizi 

 

 

Toplam büyüklüğü 846.212,58 m² olan 244 adet Ģahıs parseli OSB yer seçim sınırı içerisinde 

yer almaktadır. Bu alanlar içerisinde yer alan taĢınmaz sahipleri ile anlaĢılması durumunda, 

kamulaĢtırma iĢlemleri sırasında OSB yer seçimi sınırı dıĢında kalan “Maliye Hazinesi” 

arazileri ile trampa iĢlemleri yapılabilecektir. Trampa iĢlemi; OSB sınırları içerisindeki 

mülkiyeti Ģahsa ait olan taĢınmaz ile OSB sınırı dıĢındaki hazine arazileri ile karĢılıklı 

anlaĢma yolu ile takasını kapsamaktadır. 

Trampa iĢlemine konu alanlar Yenice Nehri‟nin kuzey cephesinde yer alan toplam 

626.909,89 m² büyüklüğündeki hazine arazisi ile hazine adına tescili yapılacak tescil harici 

alanlardır. Bu alanın imar planının ve imar uygulamasının yapılması durumunda oluşacak 

olan yeni konut imarlı parseller ve OSB yer seçimi sınırı içerisindeki imarsız parseller ile 

trampa yapılabilecektir. Hatta imar planlama çalışması ile değer kazanan hazine arazilerine 

karşılık yapılacak değerleme sonucunda takas işlemi de gerçekleştirilebilir.  
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Resim 23: KamulaĢtırma Sürecinde Takas ĠĢlemlerinde Kullanılabilecek 

Hazine Arazileri 

 

ġahıs mülkiyetli yerler için trampa iĢleminin gerçekleĢmemesi durumunda OSB sınırları 

içerisinde kalan taĢınmaz sahipleriyle pazarlık usulü ile anlaĢma yoluna gidilmesi 

gerekmektedir. AnlaĢmadan önce OSB yönetimi veya Gökçebey Belediyesi değer tespit 

komisyonu oluĢturacaktır. Bu komisyon bölge içerisinde yer alan taĢınmazlara esas birim 

metrekare değerini belirleyecektir. Bunun için bölgede yıl içerisinde gerçekleĢtirilmiĢ olan 

satıĢlar üzerinden bir değer oluĢturulması gerekmektedir. Bu konuda bölge emlakçılarından 

yardım alınabilmektedir. Daha sonra taĢınmaz üzerinde yer alan ağaçların da değerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Orman Bölge 

Müdürlüğü arazideki ağaçların tiplerini, yaĢlarını tespit edebilir ve yaĢlarına göre ağaç 

değerlerini belirleyebilir. Sonuç olarak değer tespit komisyonunun belirlediği fiyat üzerinden 

taĢınmaz sahipleriyle pazarlık edilecektir. AnlaĢmaya varılması durumunda taĢınmaz sahibi 

ile protokol imzalanır ve satıĢ iĢlemi gerçekleĢtirilir. AnlaĢılmaması durumunda ise 

kamulaĢtırma çalıĢmaları baĢlatılır. Bu konuda Gökçebey Belediyesinin desteği alınıp 

kamulaĢtırma iĢlemleri gerçekleĢtirilebilir. Değer tespit komisyonunun belirlediği değer 

üzerinden kamulaĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilir. KamulaĢtırma iĢleminin davaya konu olması 

durumunda ise ilgili mahkemece atanacak olan bilirkiĢi, değer tespit çalıĢmalarına göre 

taĢınmaza ait bir değer oluĢturulacaktır. BilirkiĢi tarafından belirlenen değer, OSB değer 

tespit komisyonunun belirlediği değerin üzerinde çıkması durumunda ise aradaki fark 

taĢınmaz sahibine ödenecektir. Dava konusu bu iĢlem yaklaĢık olarak 9 ay bir süreyi 

kapsamaktadır. 
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Kurulması düĢünülen Gökçebey OSB içerisinde kalan Ģahıs mülkiyetlerinin tahmini değer 

tespiti aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 27: Gökçebey OSB ġahıs Mülkiyeti Değer Tespiti 

MÜLKĠYET 

DURUMU 

Alan Büyüklüğü 

(m²) 

Parsel Sayısı 

(Adet) 

Birim m² Değeri 

(TL) 

KamulaĢtırma 

Bedeli (TL) 

ġahıs 846.212,58 244 50 42.310.629 

Birim metrekare değeri; OSB kurulması düĢünülen bölge içerisindeki son satılan arazi 

değerleri temel alınarak oluĢturulmuĢtur. 

13.1.3. KamulaĢtırma Sonrası Ġzlenecek Yollar 

KamulaĢtırma iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra kurulması düĢünülen Gökçebey 

OSB‟ye iliĢkin alana ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli hâlihazır haritaların hazırlanması 

gerekmektedir. Fakat alana iliĢkin Gökçebey Belediyesi tarafından onaylanmıĢ haritaların 

bulunmasından dolayı yeni bir hâlihazır haritanın hazırlanılmasına gerek duyulmamaktadır. 

Daha sonra bu haritalar imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun 

hazırlanılmasında altlık olarak kullanılacaktır. Ama Gökçebey Belediyesince hazırlanan ve 

06.09.2016 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Gökçebey ilçe 

merkezi imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu bulunduğundan yeni bir raporun 

hazırlanılmasına gerek yoktur. Proje için burada önemli olan bu raporun 2007 yılı deprem 

yönetmeliğinden sonra yapılmasıdır. Zira 2007 yılı ve öncesinde yapılmıĢ olan raporların 

yenilenmesi gerekmektedir. 

06.09.2016 tarihinde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Gökçebey ilçe 

merkezi imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna göre OSB kurulması düĢünülen 

alanda yapılacak yapılarda aĢağıda belirtilen kriterlere uyulması gerekmektedir. 

 Zemin profilindeki birimlerin neden olabileceği oturma, farklı oturma, ĢiĢme vb. riskler 

zemin ve temel etüt çalıĢmalarında belirlenerek yapı-zemin etkileĢimine uygun olarak 

temel sistemi geliĢtirilmeli ve zemin deformasyonlarına karĢı yapı ve temel güvenliği 

açısından gerekli önlemler ve zemin iyileĢtirmeleri uygulanmalıdır. 

 Derin kazılarda oluĢacak Ģevler açıkta bırakılmamalı, uygun projelendirilmiĢ iksa ve 

istinat yapıları ile Ģevler desteklenmelidir. 

 Yüzey suları, atık sular ve yeraltı suları ortamdan uzaklaĢtırılarak uygun drenaj 

sistemleri belirlenerek uygulanmalıdır. 

 Sığ temel derinliğine sahip hafif yapılar ve altyapı unsurları için ĢiĢme potansiyeli göz 

önünde bulundurulmalı ve bu alanlarda zemin iyileĢtirme yöntemleri belirlenmelidir. 

 Zemin ve temel etüt çalıĢmalarında statik projeye esas üst yapının temel tipi, temel 

derinliği ile temelin taĢıttırılacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (ĢiĢme, 

oturma, taĢıma gücü, sıvılaĢma vb.) detaylı olarak irdelenmeli, gerekmesi halinde 

alınacak mühendislik önlemleri belirlenmelidir. 
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 Her türlü yapılaĢmada “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” 

esaslarına uyulmalıdır. 

Yer seçimi aĢamasında kurumlardan alınan görüĢlere ve jeolojik-jeoteknik etüt raporuna 

istinaden hâlihazır haritalar üzerine imar planları çizilecektir. Ġmar planlamayı Ģekillendirecek 

alanlar korunacak alanlardır. Bu alanlar; orman alanları, karayolları kamulaĢtırma sınırı, 

yüksek gerilimli enerji nakil hatlarıdır. Bu alanların korunması gerektiğinden korunması 

gereken alanlar imar planı hazırlanması aĢamasında yol güzergâhlarını ve parsel 

büyüklüklerini kısıtlayacaktır. 

Planlama çalıĢmalarında bölge sınırı etrafında “Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları 

Ġçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları Ġçin Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol” 

hükümlerine göre 50 m geniĢliğinde sağlık koruma bandı bırakılacaktır. 

Gökçebey OSB imar planlarının hazırlanması aĢamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Haziran ayında hazırlamıĢ olduğu “

Organize Sanayi Bölgeleri Ġmar Planı ġartnamesi”ne uyulması gerekmektedir. Bu 

ġartnameye göre; 

 Ġmar planı onama sınırı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiĢ alanlardan ve 

varsa onaylı sınır kapsamında belirlenen alanlardan geçirilir. 

 Ġmar planında, OSB‟nin özelliği ve ihtiyaçları göz önüne alınarak sanayi parselleri, 

ortak kullanım alanları, sağlık koruma bandı ve benzerleri ile birlikte arazi kullanım 

kararları yer alır. 

 OSB büyüklüğünün en az %10‟u kadar ortak kullanım alanı ayrılır, OSB 

büyüklüğünün en fazla %10‟una kadar hizmet ve destek alanı ayrılabilir. 

 Sanayi parsellerinde Emsal:E:1.00, cephe geniĢliği en az 30 m., parsel büyüklüğü en 

az 3.000 m² ve yükseklik, Yençok= serbesttir. 

 Ġhtiyaç olması ve OSB yönetimi tarafından talep edilmesi halinde planlamada 

etaplama yapılabilir. 

Gökçebey OSB‟ye ait yapılan çalıĢmalar sonucunda hazırlanan imar planları, bilgi paftası, 

plan açıklama raporu, yönetim kurulu veya müteĢebbis heyet (imar planlarının 

hazırlanmasına yönelik) kararını içeren dosya OSB tüzel kiĢiliğince, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının “MEYDĠP” uygulaması üzerinden sisteme yüklenmesiyle imar planlarının 

onaylama süreci baĢlayacaktır. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü imar komisyonunca 

yapılan incelemeler neticesinde sistem üzerinden onay verilmesi durumunda ise aĢağıda 

belirtilen yollar izlenecektir. 

 Teklif imar planları, Bakanlık tarafından uygun görüldüğü Ģekliyle e-imza ile onaylanır. 

 Bakanlıkça onaylı imar planları Valilikçe (Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü) tespit 

edilen ilan yerlerinde ve Bakanlığın internet sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir. 

 Ġl müdürlüklerince yapılan askı iĢlemi sonunda planlara itiraz olup olmadığı, askı 

süresinin bitiminden itibaren 3 iĢ günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. 
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 Ġtiraz olmaması halinde planlar, askı süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur 

ve ilgili kurumlara bilgi verilir. 

 Ġtiraz olması halinde; Bakanlık itirazları ve planları on beĢ gün içerisinde inceleyerek 

kesin karara bağlar. Ġtirazların Bakanlıkça değerlendirmesinde OSB yönetim 

kurulunun konuya iliĢkin görüĢü dikkate alınır. 

 Ġtirazın uygun görülmemesi halinde; karar ve gerekçeleri, karar tarihinden itibaren 15 

gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Bakanlıkça kesinleĢmiĢ OSB imar planları hakkında 

ilgili kurumlar bilgilendirilir. 

Onaylanan imar planlarından sonra bölgenin parselasyon planları hazırlanır. Hazırlanan 

dosya yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “MEYDĠP” uygulaması üzerinden sisteme 

yüklenir. Onay alınması durumunda ilgili parselasyon dosyası Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğü‟ne götürülerek tescil iĢlemeleri yapılır. 
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K- ORGANĠZASYON YAPISI, YÖNETĠM VE ĠNSAN KAYNAKLARI                                      _ 

14. KuruluĢun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi 

OSB yer seçimi kesinleĢtirilen alanın kuruluĢunda; il belediyesi, ilçe belediyesi, belde 

belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanununa göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa 

ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon baĢkanlığı Valilik uygun 

görüĢüne istinaden yer alabilir. OSB kuruluĢuna katılan temsilciler ile Vali tarafından 

imzalanmıĢ kuruluĢ protokolünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanması ve sicile 

kaydı ile OSB tüzel kiĢilik kazanır. Daha sonra tüzel kiĢilik kazanan OSB, MüteĢebbis 

Heyetini ve Yönetim Kurulunu oluĢturur. 

14.1. MüteĢebbis Heyet 

MüteĢebbis heyet, OSB‟nin en üst karar organıdır. MüteĢebbis heyet, OSB‟nin kuruluĢuna 

katılan kurum ve kuruluĢların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya 

mensupları arasından tespit edilecek on beĢ asıl ve on beĢ yedek üyeden oluĢur. MüteĢebbis 

heyet en az 3 ayda bir defa baĢkan veya yokluğunda baĢkan vekilinin baĢkanlığında salt 

çoğunluk ile toplanır. 

MüteĢebbis Heyet ve Genel Kurul, Yönetim Kurulunun bütün görev ve yetkilerine sahiptir. 

Diğer görev ve yetkileri ise; 

 Bakanlıktan kamu yararı kararı talebinde bulunmak. 

 Onaylı OSB sınırlarına dâhil edilmek üzere Bakanlığa teklif edilecek, teknik altyapılara 

iliĢkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarına karar verilmesi. 

 OSB kuruluĢ protokolünde Bakanlığın iznini alarak değiĢiklik yapılmasına, genel 

kurula geçildiğinde kuruluĢ protokolünün OSB ana sözleĢmesi olarak değiĢtirilmesine 

ve ana sözleĢmede değiĢiklik yapılmasına karar verilmesi. 

 Genel kurulun yapılması, OSB‟nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, 

ibra edilmesi, gerektiğinde bunların azledilmesi, bilançonun kabul veya reddedilmesi. 

 OSB‟nin yatırım programlarının, yeni yatırımlarının ve bütçesinin onaylanması. 

 Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı baĢına huzur hakkının veya 

aylık ücretin tespit edilmesi. 

 OSB‟nin terkin edilmesine, geniĢlemesine veya bir diğer OSB ile birleĢmesine karar 

verilmesi. 

 Arsa tahsis ve satıĢ prensiplerinin, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı 

katılım payları, elektrik, su, atık su, doğalgaz ve benzeri satıĢ ve hizmet bedelleri ile 

ilgili prensiplerin ve bu aidat ve satıĢ bedellerinin tahsilatında gecikme halinde 

uygulanacak yaptırımlara iliĢkin esasların belirlenmesi. 

 Organize Sanayi Bölgeleri Üst KuruluĢu (OSBÜK) temsilcilerinin belirlenmesi. 
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 Yönetim aidatları ve hizmet karĢılıklarının boĢ, inĢaat halinde ve üretime geçme 

durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi. 

 YurtdıĢında OSB kurulması, kurulmuĢ olanlara ortak olunması ve bu OSB‟lerin 

iĢletilmesi konusunda karar alınması. 

 Onaylı OSB sınırlarının daraltılmasına iliĢkin karar verilmesi. 

 OSB‟nin, teknoloji geliĢtirme bölgesi yönetici Ģirketlerine, Ar-Ge ve inovasyon merkez 

veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan Ģirketlere, lojistik ve 

benzeri ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla hizmetlerinden yararlanabileceği diğer 

Ģirketlere iĢtirak etmesine karar verilmesi ve bu konuda prensiplerin belirlenmesi. 

 OSB‟ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satıĢ, kiralanma, trampa ve benzeri 

iĢlemleri ile ilgili prensiplerin belirlenmesi. 

 Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak kiralamada bağımsız 

bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi. 

 OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inĢaatı ve 

proje dâhil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla iĢlemlerin yürütülmesi ve 

ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasların tespit edilmesi. 

14.2. Genel Kurul 

OSB‟nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destek 

alanındaki toplam parsellerin 1/2‟sinin iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alması hâlinde, genel 

kurul oluĢum süreci baĢlar. MüteĢebbis heyet, genel kurul oluĢum sürecine iliĢkin doluluk 

oranının tespitini yapar ve en geç bir hafta içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir. 

Daha sonra yönetim kurulu, parsellerin 1/2‟sinin iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı alması 

hâlinde, belgelerin birer suretini Bakanlığa gönderir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belgelerin 

tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulun toplanması talimatını müteĢebbis 

heyetine gönderir. MüteĢebbis heyet ilk genel kurulunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 

talimatının tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde toplar. Yapılacak ilk genel kurul 

toplantısında müteĢebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunun görevi sona erer. 

MüteĢebbis heyetin görevini yürüttüğü süreçte almıĢ olduğu kararlar, imzaladıkları mali, idari 

ve iltizamı sözleĢmeler görev süresi bittikten sonra da geçerliliğini aynen korur. Görev ve 

yetkileri sona eren müteĢebbis heyet, OSB‟ye ait her türlü belge, bilgi ve kayıtları derhal 

yönetim kuruluna devreder. 

14.3. Yönetim Kurulu 

MüteĢebbis heyetin görevinin devam ettiği OSB‟lerde yönetim kurulu, müteĢebbis heyetin 

veya genel kurulun en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl 5 yedek 

üyeden oluĢmaktadır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri ise; 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına karĢı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu 

hususta gerekli tedbirleri almak, kanun, yönetmelik, kuruluĢ protokolü, ana sözleĢme 

ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak. 
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 Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB‟lerde, bölge müdürlüğünün teĢkilat 

Ģeması ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak. 

 Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak Ģartı ile iç talimatnameler çıkarmak. 

 OSB‟nin kuruluĢ amacını gerçekleĢtirmek ve ideal Ģekilde iĢleyiĢini sağlamak için 

gerekli kararları ve tedbirleri almak, OSB‟ye ait para ve diğer kaynakların kuruluĢ 

amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak. 

 Bölge müdürlüğü personelinin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği, 

atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek. 

 Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların 

asgari ve azami sınırlarını tespit etmek. 

 Ġmar ve parselasyon planları ve değiĢiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine iliĢkin 

prensipleri belirlemek. 

 Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında 

doğabilecek uyuĢmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüĢünü de alarak 

karar vermek. 

 Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek hususlarında karar vermek. 

 OSB‟nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, 

haberleĢme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve iĢletme, 

kamu ve özel kuruluĢlardan satın alarak dağıtım ve satıĢını yapma; bu çerçevede 

üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve iĢletme konularında 

gerekli kararları almak. 

 Kümelenme vb. projeleri hazırlamak ve/veya yürütmek. 

 Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karĢılamak üzere eğitim merkezi ve/veya 

eğitim kurumu oluĢturmak ve/veya iĢletmek. 

 Yatırımlarla ilgili kredi alma ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans 

kurumlarından teminat mektubu alınması konularında yönetim kuruluna yetki vermek. 

 OSB‟ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iĢ birliği yapmak. 

 Cadde ve sokak isimlerini Valilik onayı ile belirlemek. 

 

15. ĠĢgücü Ġhtiyacı ve Tahmini Giderler 

OSB kurulmasına yönelik teklif edilen alan büyüklüğü 2.450.810,86 m² dir. OSB uygulama 

yönetmeliğine göre %10 zorunlu ortak donatı alanı bulunmaktadır. Ġmar planlama 

aĢamasında da %10‟luk oranda imar yolları, sağlık koruma bandı gibi alanların olacağı 

düĢünüldüğünde toplam alanın %20‟si OSB‟nin ihtiyacını karĢılayacağı varsayılmaktadır. 

Geriye kalan %80‟lik dilim yani 1.960.000 m² alan, sanayi parselleri oluĢturacak toplam 

alandır. OSB uygulama yönetmeliğine göre en küçük sanayi parseli 3.000 m²‟dir. Maksimum 

istihdamı hesaplamak için (1.960.000/3000=653) 653 tane sanayi parselin oluĢacağı 
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varsayılmaktadır. ÇalıĢacak kiĢi sayısının da bir firma için min.=10kiĢi/max=20 kiĢi aralığında 

olacağı düĢünüldüğünde (10x653=6.530 ve 20x653=13.060) 6.530-13.060 kiĢi arasında 

istihdam olabileceği hesaplanmaktadır. Yani istihdam nüfusu 6.530-13.060 kiĢi arasında 

olacağı kabul edilmiĢtir. Bu oran, OSB içerisinde oluĢturulacak olan parsel büyüklüklerine 

göre değiĢiklik gösterebilmektedir. 

Gökçebey Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ve faaliyete geçmesi durumunda ilçe 

içerisinde bulunan potansiyel iĢ gücü nüfusu, sanayi bölgelerine çalıĢan nüfus olarak 

yansıyacaktır. Ayrıca çevre il ve ilçelerden Gökçebey ilçesine bir göç dalgası olacağı 

öngörülmektedir. Gökçebey OSB için istihdam sağlanacak ilçelerin en baĢında yakınlığı ile 

Gökçebey ve Devrek ilçeleri yer alacaktır. 

Söz konusu bu istihdamın oluĢması durumunda çalıĢtırılacak asgari ücretli bir iĢçinin 2020 

yılı Kasım ayı itibariyle iĢverene maliyeti aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 

Tablo 28: Asgari Ücretle ÇalıĢacak Bir ĠĢçinin ĠĢverene Maliyeti 

 AYLIK (TL) 

BRÜT ÜCRET 2.943,00 

SSK Primi ĠĢçi Payı (%14) 412,02 

ĠĢsizlik Sigortası Primi ĠĢçi Payı (%1) 29,43 

Gelir Vergisi Stopaj Matrahı 2.501,55 

Hesaplanan Gelir Vergisi 375,23 

Asgari Geçim Ġndirimi 220,73 

Ödenecek Gelir Vergisi 154,50 

Damga Vergisi (% 0,759) 22,34 

Toplam Vergi Tutarı 176,84 

Toplam Prim Tutarı (ĠĢçi Payı) 441,45 

NET ÜCRET 2.324,71 

SSK Primi ĠĢveren Hissesi (%15,5) 456,17 

ĠĢsizlik Sigortası ĠĢveren Hissesi (%2) 58,86 

ASGARĠ ÜCRETĠN ĠġVERENE MALĠYETĠ 3.458,03 

Toplam Vergi Tutarı 176,84 

Toplam Prim Tutarı 956,48 

Toplam Vergi + Prim Yükü 1.133,32 

Toplam Yük Ġçindeki Vergi Payı % 5,11 

Toplam Yük Ġçindeki Sgk Payı % 27,66 

Toplam Yük Ġçindeki Vergi Ve Prim Payı % 32,77 

Kaynak: T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-2020. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda yapılan son değiĢiklikle, Gökçebey 

OSB‟si yatırım teĢvik uygulamalarında 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren 5. bölge kapsamında 

yer almaktadır. Yatırım yapılacak konu bölgesel teĢvik sektörleri arasında yer almak, asgari 

sabit yatırım tutarını sağlamak ve yatırıma baĢlamadan önce yatırım teĢvik belgesi almak 

kaydıyla 5. bölge teĢvikleri kapsamında sigorta primi iĢveren hissesi desteğinden 
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faydalanabilecektir. Bu durumda, yatırım teĢvik belgesinde öngörülen ve fiili gerçekleĢen 

istihdam için ödenecek sigorta primindeki iĢveren hissesinin toplamının, sabit yatırım 

tutarının %35‟ine ulaĢıncaya kadar veya 10 yıl teĢvik desteği bulunmaktadır. Bir baĢka 

ifadeyle 5. bölge teĢvikinden faydalanan bir yatırımcı sabit yatırım tutarının üzerinden %35‟i 

hesaplanarak 10 yıl boyunca (120 ay) her ay belirlenen oran kadar sigorta primi iĢveren 

hissesinden düĢürülerek katkı sağlamıĢ olacaktır. Bu tutar sabit yatırıma göre değiĢiklik 

göstermektedir. 

Gökçebey OSB içerisinde bölgesel teĢvik sektörleri arasında yer alan, asgari sabit yatırım 

tutarını sağlayan ve yatırıma baĢlamadan önce yatırım teĢvik belgesi alan bir yatırımcının 

1.000.000 TL sabit yatırımı olması durumunda sabit yatırım tutarı üzerinden %35 

hesaplandığında 350.000 TL tutarındaki SGK teĢvik indiriminden faydalanacağı 

öngörülmektedir. 10 yıl (120 ay) boyunca eĢit oranlara bölündüğünde aylık 2.916 TL‟ye 

tekabül etmektedir. Yatırımcı bünyesinde 15 kiĢinin istihdam edildiği düĢünüldüğünde sigorta 

primindeki iĢveren hissesinin asgari ücretli bir çalıĢanda 456,17 TL olduğundan toplam 

iĢveren hissesi 6.842,55 TL (456,17x15=6.842,55) olacaktır. Aylık primden 2.916 TL teĢvik 

indirimin düĢülmesi durumunda iĢverenin ödeyeceği tutar 3.926,55 TL (6.842,55-

2.916=3.926,55) olacaktır. 

 

16. Kurulacak Olan OSB Ġdaresinin ĠĢgücü Ġhtiyacı ve Giderleri 

 

Tablo 29: OSB’nin ĠĢgücü Ġhtiyacı Tablosu 

PERSONEL PERSONEL SAYISI 
TAHMĠNĠ GĠDERLER- 

BRÜT-TL (Aylık) 

Bölge Müdürü 1 9.800 

Kontrol Mühendisi 1 5.600 

Muhasebeci 1 4.900 

Yardımcı Hizmet Personeli 1 4.200 

Güvenlik Personeli 1 4.200 

TOPLAM 5 28.700 

Kurulması düĢünülen OSB‟nin yıllık 12x28.700=344.400 TL personel gideri bulunmaktadır. 

Yıllık genel yönetim gideri de 100.000 TL kabul edilmiĢtir. OSB‟nin kurulmasından itibaren bir 

yıllık idari ve personel giderleri toplam 444.440 TL olacağı tahmin edilmektedir. 
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L- PROJE YÖNETĠMĠ VE UYGULAMA PROGRAMI                                                                 

17. Proje Organizasyonu ve Yönetim 

Kurulması planlanan Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi için yapılması gereken çalıĢmalar 

adım adım ilerlemelidir. Bunun için projeye iliĢkin paydaĢların uyum ve eĢgüdüm içinde 

hareket etmeleri çok önemlidir. Öncelikle yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB 

bilgilendirme raporu hazırlanarak Valiliğe sunulmalı uygun görüĢ alınmalıdır. Daha sonra 

hazine arazilerinden oluĢan öneri alanla birlikte yer seçimi talebi Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına iletilmelidir. Talebin Bakanlığa intikalini müteakip Bakanlık tarafından ön 

değerlendirme yapılacaktır. 

Resim 24: Gökçebey OSB KuruluĢuna Ait Eylem Planı ĠĢ AkıĢ Çizelgesi 

 

 

OSB bilgilendirme raporunda yeni bir OSB yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi 

için il genelindeki OSB‟lerde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az %75‟inde üretim veya 

inĢaata baĢlanmıĢ olması gerekmektedir. Zonguldak ilinde bu oranı diğer OSB‟ler sağlamıĢ 

olsa da yakın gelecekte dolması öngörülen Alaplı OSB henüz sağlayamamaktadır. Bu 

yüzden yatırımcı ön talep formlarının Bakanlığa sunulması durumunda yatırımcı potansiyeli 

dikkate alınarak Bakanlıkça değerlendirilecektir. Çünkü OSB için Kasım 2020 itibarıyla resmi 

olarak toplam 71 adet firmadan yatırımcı ön talebi alınmıĢtır. Gelen talepler ile Gökçebey 

OSB‟nin kurulması durumunda doluluk oranının kısa zamanda %90-%95 seviyelerine 

ulaĢması beklenmektedir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın uygun görüĢünün ardından Bakanlık tarafından yer seçim 

komisyonu oluĢturulacaktır. Bu komisyonda yer alan uzmanlarca OSB için teklif edilen 

arazilerin diğer kurumlar ile iliĢkisini ortaya koymak için birebir ve yazılı kurum görüĢleri 

alınacaktır. 

OSB için planlanan alana iliĢkin yapılan ön incelemelerde alan içerisinde “Orman 

Arazileri”nin olduğu belirlenmiĢtir. 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince bu alanlarda sanayi 

vb. yapılaĢmanın uygun olmadığı görülmektedir. Fakat yapılacak yatırımın önemini anlatan 

bir rapor ile “Tarım ve Orman Bakanlığı”na veya “Orman Genel Müdürlüğü”ne baĢvuru 

yapılarak değerlendirmeler yapılması ve alternatif çözüm önerileri geliĢtirilmesi mümkün 

olabilecektir. Çünkü hâlihazırda bu alanların orman vasfını kaybettiği gözlemlenmektedir. 

Yer seçim uzmanlarınca diğer kurumlarla da yapılacak görüĢmeler sonucunda belirlenen 

alanın uygun olup/olmadığı kararına varılacaktır. Uygun olmadığı tespit edilen araziler OSB 

kapsamından çıkarılacaktır. Daha sonra yeni sınırları belirlenen alan ilgili bütün kurumların 

katılacağı bir toplantı ile değerlendirilerek uygunluk alınacak ve yer seçimi yapılmıĢ 

olunacaktır. Yer seçimi yapıldıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak kesinlik kazanacak 

ve resmileĢecektir. 

Yer seçimin onaylanmasından sonra kurulması öngörülen yerdeki Ticaret ve Sanayi Odası 

talebi ile Gökçebey Belediyesi imzalı ve Valiliğin olumlu görüĢüyle hazırlanan kuruluĢ 

protokolünün Bakanlıkça onaylanması gerekmektedir. Onaylanan kuruluĢ protokolünün sicile 

kaydı ile Gökçebey OSB tüzel kiĢilik kazanacaktır. 

Sicil numarası alarak tüzel kiĢilik kazanan Gökçebey OSB, bölgeyle ilgili tüm kamulaĢtırma, 

imar planı, proje hazırlama ve bölgenin tüm inĢaat iĢlerini yürütme görevini üstlenmektedir. 

Yer seçimi kesinleĢen OSB alanında bulunan ve özel mülkiyete konu taĢınmazların sahipleri 

OSB‟nin faaliyet konusuna uygun yatırım yapıp/yapmayacağının tespit edilmesi 

gerekmektedir. Yapmayacağının tespit edilmesi durumunda taĢınmazların anlaĢma yolu ile 

satın alınması veya maliyenin baĢka bölgelerdeki arsaları ile takas yapılmasına, 

anlaĢamama durumunda ise kamulaĢtırma yoluna gidilmesi gerekmektedir. Kamu yararı 

kararı alınması için OSB yönetimi tarafından “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına” 

baĢvurulacaktır. 

Gökçebey OSB kuruluĢ alanının mülkiyet iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra imar planı 

ve alt yapı projelerine esas teĢkil edecek jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmalı ve 

Zonguldak Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce onaylanması gerekmektedir. Fakat Gökçebey 

Belediyesi‟nin yer seçimi bölgesini de kapsayan 06.09.2016 tarihli Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığınca onaylı ”Gökçebey Ġlçesi Ġmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu” 

bulunmaktadır. Bundan dolayı yeni bir rapor hazırlanılmasına ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Daha sonra yer seçimi yapılan bölge sınırlarına “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “OSB 

Ġmar Planı Teknik ġartnamesi” doğrultusunda imar planları hazırlanacak, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının onayına sunulacaktır. Ġmar planlarının Bakanlıkça onaylanması ve 

kesinleĢmesinden sonra; 1/1.000 ölçekli “parselasyon planı” hazırlanarak onaylanmak 

üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilecektir. Parselasyon planının onayına 
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müteakip mahalli Kadastro Müdürlükleri ve Tapu Müdürlükleri kanalı ile tescil iĢlemleri 

gerçekleĢtirilecektir. 

Ġmar planlarının hazırlanması ve tapuların çıkmasından sonra altyapı (yol, atık su, yağmur 

suyu, içme ve kullanma suyu) ve arıtma tesisi inĢaat projeleri hazırlanarak, ilgili kurum ve 

kuruluĢların görüĢlerine sunulacaktır. Kurumlardan uygun görüĢ alındıktan sonra, altyapı iĢ 

ve iĢlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatırım programı doğrultusunda yapılması 

durumunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulacaktır. OSB yönetimi kendi 

bütçesi ile altyapı hizmetlerini gerçekleĢtirmesi durumunda ise OSB idaresi kendi altyapı 

projelerini onaylayacaktır. Proje onayından sonra altyapı çalıĢmaları yapılarak OSB‟nin hazır 

duruma gelmesi sağlanacak, bu aĢamada ön tahsisler kesin tahsislere dönüĢtürülecek ve 

altyapısı/üstyapısı hazır olan sanayi parsellerine yatırımcının inĢaatı bitirmesi durumunda 

yapı ruhsatları verilecektir. 

 

18. Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

Gökçebey OSB‟nin kuruluĢu için izlenecek yollar ve tahmini süreleri aĢağıdaki tabloda 

verilmiĢtir. 

Tablo 30: Gökçebey OSB KuruluĢuna Ait Eylem Planı 

1 BaĢvuru ve Yer Seçimi Süreci (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) 5 Ay 

2 OSB KuruluĢu, Sicil ve Tüzel KiĢiliğin OluĢturulması Süreci 2 Ay 

3 
Yatırım Programına Alınma Süreci (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kredi 

Kullanılması Durumunda Geçerlidir.) 
12 Ay 

4 
Arazi Temini ve Kamu Yararı 

Kararı Alınması Süreci 

Herhangi Bir Dava Konusu Olmaması 

Durumunda 
2 Ay 

Dava Konusu Olması Durumunda 9 Ay 

5 Ġmar Planı ve Altyapı Proje Ġhalelerinin Yapılması 1 Ay 

6 Ġmar Planlarının Hazırlanması ve Bakanlık Onay Süresi 2 Ay 

7 
Altyapı Projelerinin Hazırlanması 

ve Bakanlık Onay Süresi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 

Kredi Kullanılarak Hazırlanması 

Durumunda 

2 Ay 

OSB‟nin Kendi Bütçesinden 

Hazırlanması Durumunda 
1 Ay 

8 Altyapı ĠnĢaat Ġhalesi 1 Ay 

9 Altyapı ve Üstyapıların GerçekleĢtirilmesi 18 Ay 

10 Yapı Ruhsatlarının Verilmesi 1 Ay 

 

Süreçler ile ilgili olarak: 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Programına alınmasının istenilmesi ve 

kredi kullanılması durumunda normal sürecin yaklaĢık bir yıl uzayacağı 

öngörülmektedir. 
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 KamulaĢtırma iĢlemlerinin uzlaĢma yoluyla çözümlenememesi ve davaya konu olması 

durumunda arazi temini ve kamu yararı kararı alınması sürecinin yaklaĢık 9 ay 

olacağı öngörülmektedir. 

Tablo 31: Gökçebey OSB KuruluĢuna ait Eylem Planı ġeması 

EYLEM PLANI Süre(Ay) 1.YIL 2.YIL 3.YIL 

BaĢvuru ve Yer Seçimi Süreci 5    

OSB KuruluĢu, Sicil ve Tüzel KiĢiliğin 

OluĢturulması Süreci 
2    

Arazi Temini ve Kamu Yararı Kararı Alınması 

Süreci 
2    

Ġmar Planı ve Altyapı Proje Ġhalelerinin 

Yapılması 
1    

Ġmar Planlarının Hazırlanması ve Bakanlık 

Onay Süresi 
2    

Altyapı Projelerinin Hazırlanması ve Bakanlık 

Onay Süresi 
2    

Altyapı ĠnĢaat Ġhalesi 1    

Altyapı ve Üstyapıların GerçekleĢtirilmesi 18    

Yapı Ruhsatlarının Verilmesi 1    

Sonuç olarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredi talebinde bulunulmaması ve 

kamulaĢtırma iĢlemlerinin uzlaĢma yoluyla çözülmesi ve dava konusu olmaması 

durumunda, kuruluĢtan yapı ruhsatına kadar olan sürecin toplamda 33 ay olması 

öngörülmektedir. 
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M- OSB YÖNETĠMĠNĠN GELĠR VE GĠDERLERĠNĠN TAHMĠN EDĠLMESĠ                               _                                                                      

19. Sabit Yatırım Giderleri 

OSB‟nin kurulmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemlere ait hizmet alması gereken iĢler aĢağıdaki tabloda 

belirtilmiĢtir. “BaĢvuru ve Yer Seçimine ĠliĢkin, DanıĢmanlık ve Takip ĠĢlemleri Hizmet Alımı ĠĢi” 

ilgili idarenin OSB kurulmasında ve yer seçiminde yeteri kadar teknik bilgisi olması durumunda 

kendi içerisinde bu talebi karĢılayabilmektedir. Diğer belirtilen iĢlerin teknik uzmanlık ve deneyim 

gerektirmesi nedeniyle hizmet alımı yöntemine baĢvurulması gerekmektedir. 

Tablo 32: Gökçebey OSB’nin Kurulması Durumunda Hizmet Alınması Gereken ĠĢ ve 
ĠĢlemler 

 
KAYNAK HAZIRLANMASI /PLANLANMASI GEREKEN 

HĠZMET KALEMLERĠ 
TAHMĠNĠ MALĠYET (TL) 

1 
BaĢvuru ve Yer Seçimine ĠliĢkin DanıĢmanlık ve Takip 

ĠĢlemleri Hizmet Alımı 
100.000 

2 
Bölgenin 1/5.000 ve 1/1.000 Ölçekli Hâlihazır Haritaların 

Yapılması 

Gökçebey Belediyesince 

HazırlanmıĢ 

3 
Yer Seçimine ĠliĢkin Alanın “Ġmar Planına Esas Jeolojik ve 

Jeoteknik Etüt Raporu”nun Hazırlanması 

Gökçebey Belediyesince 

HazırlanmıĢ 

4 

Çevre Düzeni Planı DeğiĢikliğinin yapılması ve 1/5.000 

Ölçekli Nazım Ġmar ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar 

Planlarının Hazırlanılması 

300.000 

5 Parselasyon Planının Hazırlanılması 500.000 

6 

Altyapı Projelerinin Hazırlanması ĠĢi (Yol, atıksu, yağmur 

suyu, içme ve kullanma suyu, arıtma tesisi vs.) (Toplam Yol 

Ağı 30 km. olarak kabul edilmiĢtir.) 

700.000 

TOPLAM (TL) 1.600.000 

Kurulması planlanan Gökçebey OSB‟de yukarıdaki tablo da belirtilen 2 ve 3 no‟lu satırlardaki 

iĢlere iliĢkin hizmet alımı iĢleminin gerçekleĢtirilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü ilgili 

belediye bu iĢ kalemlerine ait iĢleri gerçekleĢtirmiĢtir. Yer seçimi bölgesini de kapsayan 

06.09.2016 tarihli Çevre ve ġehircilik Bakanlığınca onaylı Gökçebey Ġlçesi Ġmar Planına Esas 

Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu bulunmaktadır. Tabloda belirtilen iĢ kalemlerine yönelik 

yapılan maliyet hesabına göre Gökçebey OSB‟nin kurulması durumunda 1.600.000 TL 

(KamulaĢtırma bedeli ve altyapı inĢaatları hariç) kadar bir bütçenin bulunması gerekmektedir. 

Ġlk etapta bu masrafların karĢılanması için OSB yönetimi ön tahsis iĢlemleri gerçekleĢtirerek 

yatırımcıdan elde edeceği bütçe ile bu iĢleri gerçekleĢtirebilir. Altyapı inĢaatlarının 

gerçekleĢmesi için gereken bütçe yaklaĢık olarak 50.000.000 TL kadardır. 

Kurulması düĢünülen Gökçebey OSB‟nin küçük bir kısmı Devrek ilçesi sınırları içerisinde 

kaldığından OSB yer seçimi sırasında Devrek Belediye BaĢkanlığından söz konusu OSB‟nin 

kurulmasına yönelik uygun görüĢünün alınması gerekmektedir. 
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20. OSB Yönetiminin Gelirleri 

OSB kuruluĢ protokolü onaylanmadan önce, OSB‟nin kuruluĢuna katılacak kurum ve 

kuruluĢların, müteĢebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüzbin Türk lirasından 

az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve 

koordinasyon baĢkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunludur. Yani 

müteĢebbis heyette yer alacak her bir üye belirlenen meblağı yatırmak zorundadır. Ġhtiyaç 

duyulması durumunda ise müteĢebbis heyette alınacak karar ile belirlenen meblağ her yıl 

tanzim edilebilmektedir. MüteĢebbis heyet on beĢ asıl ve on beĢ yedek üyeden oluĢmaktadır. 

Bu bedelin 100.000 TL olarak belirlenmesi durumunda OSB yönetimi ilk etapta temsilcilerden 

toplamda 1.500.000 TL gelir elde etmiĢ olması gerekmektedir. Daha sonra kurulacak olan 

müteĢebbis heyette OSB içerisinde yer alan sanayi alanlarının metrekare birim satıĢ fiyatının 

belirlenmesi gerekmektedir. Birim satıĢ fiyatının belirlenmesi için, öncelikle parsel metrekare 

birim maliyetinin çıkarılması gerekmektedir. 

Parsel metrekare birim maliyeti; altyapısı tamamlanmıĢ ve iĢletmeye geçmiĢ OSB‟lerin her bir 

gider kaleminin harcama tarihi dikkate alınarak arsa satıĢ bedelinin kesinleĢtiği tarihe kadar 

geçen süre için, güncellenerek elde edilen toplam tutarın, toplam sanayi alanına 

bölünmesiyle hesaplanır. Arsa satıĢ iĢlemini içine alan yılın ilk günü ile satıĢ tarihi arasındaki 

dönem için yapılacak yeniden değerleme iĢleminde, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen 

cari yıl yeniden değerleme oranı kullanılır. Bulunan metrekare birim maliyetinin %25 fazlasını 

geçmemek üzere parsel metrekare birim satıĢ fiyatı belirlenir ve arsa tahsisi veya satıĢı bu 

bedeli geçmemek üzere yapılır. Yapılan çalıĢmalarda; 

 Gökçebey OSB‟de oluĢması düĢünülen toplam sanayi alanı 1.960.000 m2‟dir. 

 OSB‟nin kurulması için kullanılacak toplam harcamalar (plan ve proje masrafları, 

kamulaĢtırma bedelleri, hizmet bedelleri vs.) ise yaklaĢık olarak 93.910.629 TL‟dir. 

 Parsel metrekare birim maliyeti 47,91 TL (93.910.629 TL/1.960.000=47,91)‟dir. 

 Parsel metrekare birim satıĢ fiyatı ise parsel metrekare birim maliyetinin %25 fazlası 

yani 59,88 TL‟dir. 

 Alınan 71 adet (1.853.000 m2) ön talebin tahsis iĢlemlerinin gerçekleĢmesi 

durumunda 110.957.640 TL (1.853.000 m2 x 59,88 TL=110.957.640 TL) gelir 

oluĢması öngörülmektedir. 

 Yer seçimi içerisine dahil edilen maliye hazinesine ait taĢınmazlara yönelik; 

yatırımcılara bedelsiz veya kısmen bedelsiz (%80 indirimli) arsa temini yoluna 

gidilmesi durumunda oluĢacak gelirin belirtilen değerin altında olması beklenmektedir. 

Kısacası OSB‟nin tahsis iĢlemlerine baĢlaması aĢamasında, bu 71 firmanın ön taleplerinin 

kesin talebe dönüĢmesi durumunda, Gökçebey OSB‟nin yapmıĢ olduğu yatırımın geri dönüĢ 

süresinin bir yıl (aynı yıl içerisinde) olacağı ön görülmektedir (Yatırımın Geri DönüĢ 

Süresi:110.957.640/93.910.629=1,18). 
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N- DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ                                                                                         _  

“Gökçebey OSB KuruluĢ AraĢtırması ve Ön Fizibilite Raporu” çalıĢmaları kapsamında 

yapılan ölçülebilir tespitler Ģu Ģekildedir: 

 Gökçebey OSB yatırım alanı büyüklüğü 245 hektar, sanayi parseli olarak tahsis 

edilen alan ise 196 hektardır. 

 Ağırlıklı olarak Devrek ve Gökçebey ilçeleri baĢta olmak üzere; Kasım 2020 itibariyle 

12 ayrı il ve ilçeden gelen 71 adet ön talep miktarı toplam 185.3 hektardır. Toplam ön 

tahsis talebinin alan (m2) olarak %94,8‟i, 66 adet talep ile TR81 Bölgesi, %5,2‟si ise 5 

adet talep ile diğer bölgelerden gelmiĢtir. TR81 Bölgesi içindeki 66 talebin toplam 

113.7 hektar ile % 64,6‟sı Gökçebey ve Devrek ilçelerinden gelmiĢtir. En yüksek talep 

miktarına sahip ilçeler sırasıyla Devrek, Gökçebey ve Yenice‟dir. Ön tahsis talepleri, 

bir organize sanayi bölgesine olan ihtiyacın en somut göstergeleri ve belgeleridir. 

Gökçebey OSB için yapılan ön tahsis talepleri, sadece yakın ilçeler esas alındığında 

bile bölgeye olan ihtiyacın önemine iĢaret etmektedir. 

Gökçebey OSB için oluĢan yeterli talep düzeyinin yanı sıra diğer kuruluĢ talebi 

gerekçelerine baktığımızda; 

 Alternatif yatırım alanları, doluluk oranlarını tamamlamıĢ, talep bölgesine uzak 

ve/veya yatırım ölçeği olarak uygun değildir. 

 Zorlu coğrafya ve iklim Ģartları, sanayi arsası alanlarının kısıtlı ve yüksek 

maliyetli olması, iĢletmelerin finans kapasitelerini zorlayarak bireysel yatırım 

alanı giriĢimlerini engellemektedir. 

 Yatırım alanı eksikliği, bölge dıĢı potansiyel yatırımcı ve sektörleri 

engellemektedir. 

 OSB‟nin kurulması halinde artan teĢvik oranları talebe de olumlu yansıyacaktır. 

 Filyos Vadisi Projesi, TPAO Doğalgaz ÇalıĢması gibi ulusal ölçekteki yatırım ve 

projeler TR81 bölgesine ve dolayısıyla düzenli sanayi alanları olan OSB‟lere 

olan talepleri artıracaktır. 

 Ön taleplerin belli sektörlerde ağırlık taĢımasına rağmen çeĢitli sektörlerden geliyor 

olması, bölge potansiyeli ve kapasitesi dikkate alınarak değerlendirildiğinde, bölgenin 

türü Karma OSB olarak belirlenmiĢtir. 

 Gökçebey OSB‟nin ilk kademe plan ve proje bedellerinin 1 milyon 600 bin TL, toplam 

OSB altyapı ve kamulaĢtırma bedelinin 93 milyon TL civarında olacağı 

öngörülmektedir. Ön tahsis talebinde bulunan yatırımcılardan alınabilecek ön tahsis 

bedeli ile ilk kademe için belirlenen 1 milyon 600 bin TL plan ve proje bedellerinin 

karĢılanabileceği düĢünülmektedir. Sabit yatırımın geri dönüĢ süresinin ise kesin 

tahsis taleplerinin alınması sonucunda elde edilecek tahsis ve altyapı ücretleri ile aynı 

yıl içerisinde olacağı ön görülmektedir. 

Aynı zamanda iĢletme taleplerinin temsilcisi ve talep makamı olan yerel paydaĢların 

Gökçebey OSB‟nin kuruluĢ giriĢimini baĢlatmak için motivasyonu yüksektir. Ön fizibilite 
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raporunun oluĢturduğu referans bilgiler ve yapılan tespitler çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına yapılacak olan resmi kuruluĢ baĢvurusu için zihinsel ve finansal hazırlık 

çalıĢmaları planlanmaktadır. 

Özellikle 01.01.2021 tarihinden itibaren 4. Bölge teĢviklerinden faydalanacak olan Gökçebey 

ilçesi yatırım ve yatırımcılar açısından çok daha cazip konuma gelmektedir. Bu ilçede 

kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesindeki yatırımlar, bir alt bölge olan 5. Bölge 

desteklerinden faydalanacak; vergi indirimi ve sigorta primi iĢveren hissesi desteği yönünden 

daha fazla yarar sağlanacaktır. ÇalıĢma kapsamında yapılan genel değerlendirmelerde, 

kurulması planlanan OSB‟nin bölgeye ekonomik ve sosyal olarak büyük fayda sağlayacağı 

öngörülmektedir. Ġstihdamın artmasına katkı sağlaması öngörülen projeyle bölgeden 

yaĢanan göçün de önüne geçilebileceği ayrıca Filyos projesiyle yaĢanacak etkileĢimle birlikte 

bölgede ticari hareketlenmenin önemli ölçüde artacağı değerlendirilmektedir. 
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