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GEPOSB GENİŞLEMEYİ PLANLIYOR
Yüzde 99 doluluk oranına ulaşmasına rağmen yoğun talep almaya devam eden GEPOSB’un
yönetimi ilave alan için harekete geçti. GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çetin, bölgenin
doğu sınırındaki yaklaşık 400 dönümlük alan için girişimlerinin devam ettiğini belirterek bu alanda
1,3 milyar liralık yatırımla 50-55 fabrika kurulacağını açıkladı.

1988’de kooperatif olarak kurulan ve bugün 1 milyon 400 bin metrekarelik bir alana yayılan, 214
fabrikasında 12 bin 526 kişiye istihdam sağlayan Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB), artık
genişlemeye ihtiyaç duyuyor. GEPOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Çetin, bölgedeki doluluk
oranının yüzde 99’a ulaştığını belirterek “Konumu gereği deniz, kara, demiryolu ve havayolu
taşımacılığının çok rahat yapılabildiği bir alanda faaliyet gösteren OSB’mizde gerek bölge içi
gerekse bölge dışı taleplerin artması genişleme alanları ihtiyaçlarını da beraberinde getiriyor” dedi.
1,2 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesi bulunan GEPOSB’un, Türkiye’nin “Sanayi Başkenti” olarak
tanımlanan Kocaeli ve çevresinin adeta tedarik üssü konumunda bulunduğunu ifade eden Çetin,
bu nedenle birçok sanayi kuruluşu tarafından tercih ve talep edildiğini anlattı.
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1,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye’yi plastik üretiminde Avrupa’da birinci sıraya ve dünyada ilk 3’e taşımayı hedeflediklerini
dile getiren Çetin, “Bu amaçla için bölgemizin doğu sınırında mülkiyeti Maliye Hazinesi’nde olan
306 ada 4 nolu parselin OSB’mize genişleme alanı olarak kamulaştırılmasını ve akabinde hızlı bir
şekilde imar parselasyonu yapılarak ülke sanayisine katkı sunacak hale getirilmesi için GEPOSB’a
tahsis edilmesini talep ettik” diye konuştu. Bu arazi üzerindeki 2B sorunlarının çözüldüğünü ifade
eden Çetin, bölgenin tahsisi ile ilgili olarak hazırlanan dosyaların Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulduğunu söyledi. Tahsis edilmesi halinde yaklaşık 400
dönümlük bu alanının 50-55 fabrikaya tahsis edilebileceğini ifade eden Çetin, 4 yıl içinde alt yapı
ve üst yapı, makine ve ekipman dahil toplamda 1,3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 6 bin
ilave
istihdam
sağlanacağını
açıkladı.
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YABANCILARIN DA TERCİHİ
GEPOSB’un kolay ulaşılabilir konum ve sektörel dağılımın karma olması nedeniyle bölge
sanayinde önemli bir yer tuttuğunu anlatan Dursun Çetin, Gebze halkının çoğunluğu bölgede
istihdam edildiğine dikkat çekti. Bölgede ağırlıklı olarak plastik, petrokimya ve kimya sektörlerinden
firmaların faaliyet gösterdiğini ifade eden Çetin, bunun yanı sıra gıda, tekstil, makine imalat sanayi,
endüstriyel soğutma sanayi, alüminyum döküm sanayi, elektrik-elektronik, otomotiv sanayi, cam
sanayi, sağlık ve bilişim sektörlerinden firmaların da GEPOSB’da yer aldığını kaydetti. GEPOSB’da
faaliyet gösteren firmalar arasında İtalya, Amerika, Almanya, İspanya, Avusturya, Yunanistan,
İsveç ve Japonya’dan 11 adet yabancı işletme bulunduğuna da dikkat çeken Çetin, “GEPOSB, fiziki
altyapısı, bulunduğu konum ve sunduğu hizmetlerle yabancı sermayeli kuruluşların tercih nedeni
oldu”
şeklinde
konuştu.
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DEVLETTEN DESTEK ALMADI
GEPOSB’un kuruluş aşamasında devletten hiçbir destek almadan ve hiçbir kredi kullanmadan yer
satın alma, arsa tahsisi ve alt yapı çalışmalarını tamamlayarak birçok OSB’ye örnek olduğunu da
vurgulayan Çetin, şunları söyledi: “Bölgemiz daha kurulduğu ilk yıllarda modern anlamda arıtma
tesisini faaliyete geçirdi. Sağlık merkezi, itfaiye ve teknik hizmetler binası yapılarak sanayicisine
hizmet verdi. Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile PAGEV Anadolu Meslek Lisesi’ni kurarak ara eleman
yetiştirme de öncü oldu. OSB’ler içerisinde camisini yapan ilk OSB olması ve elektrik, doğalgaz,
su, şebeke sistemleri kurarak geniş yollar, tır parklarını yaparak modern OSB anlayışı ile üyelerine
rahat bir hizmet alanı sunan, özel güvenlik teşkilatı ile 7/24 hizmet veren, Yönetim Merkezi ve
Sosyal
Tesisleri
ile
örnek
teşkil
eden
bir
OSB’yiz.”

