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TOBB, İKB üyesi 30 ülkeye
OSB deneyimini anlattı
TOBB ile İKB arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla İKB üyesi 30’u aşkın ülkeye Türkiye’deki
OSB deneyiminin anlatıldığı eğitim programının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, organize sanayi bölgeleri modelinin, Türkiye’nin sanayileşmesinde ve
sanayinin bütün ülkeye yayılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
TÜRKİYE’DE SANAYİNİN GELİŞİMİNİN
OMURGASI OSB’LER

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İslam
Kalkınma Bankası (İKB)
ile arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla, 5 Şubat’ta
Cidde’de imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde İKB üyesi 30’u aşkın ülkeye Türkiye’deki
organize sanayi bölgeleri (OSB)
deneyimini anlatacak.
TOBB, Türkiye’nin OSB modelinin tanıtılması eğitimine
Malezya, Gambiya, İran, Bahreyn, Azerbaycan, Özbekistan, Arnavutluk, Uganda, Tunus, Nijerya gibi İKB üyesi 30’u
aşkın ülkeden katılımcı için 19-24 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul, Gebze, Bursa
ve Manisa’yı kapsayan bir eğitim programı düzenledi. Türkiye’deki OSB deneyiminin
anlatılacağı eğitim programının açılış töreni, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
ev sahipliğinde 19 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul’da
İKB üyesi ülkelerin temsilcilerine, Türkiye’nin organize sanayi bölgeleri deneyimini anlattı. Hisarcıklıoğlu katılımcılara, Türkiye ekonomisi ve TOBB hakkında bilgi verirken, Türkiye’nin ihracatında 1980’ler ile
şu andaki farklılığa işaret etti.
Türkiye’nin asıl avantajının güçlü, girişimci orta
sınıf olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, buna ek
olarak bağımsız oda yapılanmasının iş adamlarına
büyük destek verdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, bu
güçlü oda yapılanmasının Türkiye’deki OSB’lerin başarılı modelinin arkasında durduğuna işaret ederek
OSB’lerin Türkiye’nin sanayi gelişiminin omurgası
olduğunu belirtti.
Organize sanayi bölgelerinin çeşitli küçük ve
orta ölçekli girişimleri bir araya getirdiğini ve gerekli altyapı lojistik ve çevre konularında desteklediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, “OSB modeli, Türkiye’nin sanayileşmesinde ve sanayinin bütün ülkeye yayılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Organize sanayi bölgelerinin Türkiye modeli
en başarılı model olarak görülmektedir. Financial Times tarafından yapılan bir araştırmada,
Manisa OSB dünyanın en iyi organize sanayi bölgesi seçilmiştir” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu, odaların Türkiye’deki sanayi bölgelerinin gelişiminde ve yönetilmesinde önemli rol
oynadığını belirterek, bunun sanayi gelişiminin bütün Anadolu’ya yayılmasında kamu özel sektör iş
birliğini gösteren bir model olduğunu ifade etti.
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