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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız;

40 yılı aşkın tecrübesiyle ülkemizin en önemli 
üretim alanlarından birisi olan Çerkezköy Organize 
Sanayi Bölgesi (ÇOSB) olarak sürdürülebilirlik 
raporumuzu hazırlamış olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hazırladığımız bu raporu, finansal olmayan 
verilerimizi de içeren şeffaf bir raporlama olarak tüm 
paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Bünyemizde bulunan 260’ı aşkın çalışanımızla çözüm 
odaklı, insana yatırımı ön planda tutan, örnek ve öncü 
bir OSB olma yönünde hareket ediyoruz. Türkiye’nin 
en gelişmiş OSB’lerinden biri olduğumuz iddiamızı 
çalışmalarımızla ispatladık. Profesyonel yönetim 
kadromuzla, eğitimli ve tecrübeli personelimizle kalite 
çıtamızı her geçen daha yükseğe taşıyoruz.

Başta tekstil olmak üzere, kimya, kauçuk, plastik, 
metal, elektronik, eczacılık, kağıt, gıda gibi değişik 
sektörlerden 253’ü aşkın firmada yaklaşık 77.000 
kişinin çalıştığı karma yapıda bir OSB niteliğindeyiz.
Önümüzdeki yıllar açısından katılımcı firmalarımızda 

yüksek teknolojiye dayalı üretim biçimlerinin 
artması perspektifinden yola çıkarak, bölgemizde 
insan kaynağımızı geliştirmeyi, dijital anlamda 
dönüşümümüzü başarmayı, çevreye duyarlı bir sanayi 
bölgesi niteliğimizi korumayı, bölgemizde ve yakın 
yerleşim alanlarında yaşayanların yaşam kalitesini 
artırmayı gelişim eksenimiz olarak görüyoruz.

“Dünden Günümüze, Günümüzden Yarınlara ÇOSB” 
sloganıyla çıktığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımızda 
4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 
genel bakışımızı şekillendirmekle birlikte, Çevre 
Mevzuatı ile İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulamaları 
da gelişimimiz açısından yasal çerçevemizi 
oluşturmaktadır. Bu yasal çerçevenin ülkemizde 
sayıları gittikçe artan Organize Sanayi Bölgelerinin 
kurulumu ve işletilmesi açısından çok önemli olduğu 
muhakkaktır. Ancak gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak amacıyla sürdürülebilir bir 
endüstriyel alanı tasarlamak ve işletmek için çeşitli 
performans seviyelerinin tanımlanması ve uygulanması 
gerekmektedir. Biz sürdürülebilirlik anlamında attığımız 
tüm adımları, katılımcılarımıza verdiğimiz hizmetlerde iş 

Eyüp SÖZDİNLER
ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı
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yapma şeklimizin bir yansıması olarak görüyoruz.

ÇOSB’de bulunan katılımcılarımızın toplam 20,6 
milyar $’ı aşan cirosu, yaklaşık 3,5 milyar $ ihracatı ve 
mevcut firma sayısının geçmişten bugüne sürekli artışı 
bölgemizdeki gelişim potansiyelini ortaya koymaktadır. 
Tekirdağ’da halihazırda bulunan 50’yi aşan Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezinin yaklaşık yarısının ÇOSB’de 
bulunması Ar-Ge açısından önümüzdeki yıllarda daha 
çok umutlanmamızı sağlıyor.

Kurumsal anlamda Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandırmak 
adına oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm Atölyesi ile yeni 
bir bakış açısı kazandık.

ÇOSB bünyesinde verimlilik ve tasarruf odaklı 
çalışmalarımızı 2018 yılı içerisinde kurduğumuz 50001 
Enerji Yönetim Sistemimiz ile taçlandırdık.

Bölgemizde kurduğumuz gelişmiş SCADA sistemi 
kapsamında tüm katılımcı firmalarımızın elektrik, su ve 
doğalgaz tüketimlerini ve bölgemizde enerji alanında 
kayıp-kaçak oranlarını sürekli izliyoruz.

Günümüz şartlarında ve gelecek nesiller açısından çok 
önemli bir konu olarak çevrenin korunması alanında 
başta atık suların arıtılması olmak üzere bölgemiz 
işletmelerinden kaynaklanan ve çevresel etkileri 
yüksek olabilecek emisyon ölçümleri çalışmalarımızı 
disiplinle sürdürmekteyiz. Operasyonlarımızda enerji 
verimliliği daha yüksek süreçler geliştirmeye, doğal 
kaynak tasarrufu sağlamaya, daha az enerji tüketen 
ürünleri/donanımları kullanmaya dikkat ediyoruz. İklim 
değişikliği kaynaklı riskleri azaltmak amacıyla karbon 

ayak izi ölçümlerimizi yapıyor ve kendi barajımızı 
kurmak gibi büyük ölçekli projelere başlıyoruz.

Çalışanlarımızın mesleki gelişimine destek olmak 
yönünde eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Çalışanlarımız ve katılımcılarımız açısından daha 
güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarımızı oluşturarak, 
riskleri tespit ediyor, tutum ve davranışlarımızı bu 
alanda geliştiriyoruz. Sıfır iş kazası hedefimizi hep canlı 
tutuyoruz. Bu çerçevede kurumumuzda tüm çalışanlara 
periyodik olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
veriyoruz.

Bölgemiz işletmelerinde çalışanların ve yakın yerleşim 
alanlarında yaşayan kişilerin yaşam kalitesini artırmak, 
yöremizin sosyal ve kültürel seviyesini yükseltmeye 
yönelik hizmetler sunmak amacıyla, yetişkinler ve 
çocuklar için farkındalık geliştiren yarışmalar, kültür-sanat 
etkinlikleri düzenliyor, öğrencilere çevre-yangın eğitimleri 
veriyoruz. 

ÇOSB Konferans Salonunda binlerce sanatsevere 
tiyatro, konser gibi sosyal etkinlikler düzenliyoruz. 
Bu alanda ülkemizin tanınmış ve en önde gelen 
sanatçılarını vatandaşlarımızla buluşturmayı 
sürdürüyoruz.

Başta Milli Eğitim kurumlarına destek olmak üzere, 
yakın ilçelerimiz olan Çerkezköy ve Kapaklı’ya okul 
yapımı, spor salonu yapımı gibi çalışmalarımızın 
yanı sıra pek çok gencimize eğitim desteği sağladık. 
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 1200 
öğrenci kapasiteli Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde firmalarımızın ara eleman ihtiyacını 
karşılayacak öğrencilerimizi mezun ediyoruz.

Çalışmalarımızın ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini 
gözeterek, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik perspektifi ile 
yönetmeye gayret ediyoruz. ÇOSB olarak, ülkemizde 
sürdürülebilir kalkınmanın iyi bir örneği olduğumuza 
inanıyoruz.

Kurumsal hafızamızdan, kayıtlarımızdan, bölge 
müdürlüğümüzün tüm birimlerinin verdiği destek ve 
oluşturduğu sinerjiyle ve yerli-yabancı kaynaklardan 
yararlanarak hazırladığımız bu raporumuzun ülkemiz 
açısından Organize Sanayi Bölgeleri alanında bir 
ilk olduğunu görüyor ve örnek olmasını diliyoruz. 
Gönlümüzün ülkemizde sürdürülebilirlik bakış açısıyla 
sanayi yapısının geliştirilmesinden ve sürdürülebilir 
kalkınmadan yana olduğunu da belirtmek isteriz.

Bu vesileyle katılımcılarımıza, çalışanlarımıza, 
tedarikçilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarına, 
tüm paydaşlarımıza, çıktığımız bu sürdürülebilirlik 
yolculuğunda bizlere destek veren herkese 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Saygılarımla,
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Organize Sanayi Bölgeleri, ülkemizin 1960’lı yıllarda 
başlayan planlı kalkınma döneminin başlangıcında 
kurulan ve halihazırda da lokomotif sektör olan sanayi 
yapılarıdır. Ülkemiz sanayisinin kalbi durumundaki 
Marmara Bölgesi’ndeki OSB’lerin de daha belirgin hale 
geldiğini gözlemliyoruz. OSB’lerin sanayi kuruluşlarının 
planlı bir şekilde yerleşmesini ve fabrikalar için gerekli 
altyapı ihtiyaçlarını karşılamasını sağladıkları için 
önümüzdeki günlerde de önemlerini artıracakları 
muhakkaktır.

İstanbul’a oldukça yakın bir mesafede 1976’da 
kurulan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başta 
tekstil olmak üzere çok sayıda sektörden fabrikaların 
kurulmuş olması ve gelişmenin devam ediyor olması 
kuşkusuz önemlidir. Bu fabrikalarda yapılan üretim 
kapsamında ülkemiz ekonomisine önemli miktarda 
ihracat, istihdam vb. önemli katkılar sağladığını da 
görmekteyiz.

Bir yönüyle tarıma dayalı üretimin diğer yönüyle 
endüstriyel üretimin ağırlık kazandığı Tekirdağ ilimizde 
bulunan OSB’ler içerisinde Çerkezköy Organize Sanayi 
Bölgesi gelişmişliği ve uyguladığı projelerle kendini öne 
çıkartmaktadır. Kendi alanı içerisindeki sanayicilere 
sağladığı elektrik, su ve doğalgaz temini dışında bunları 
yönetmek için oluşturduğu teknik ve idari yapılarla gerek 
ilimize ve gerekse de tüm ülkemize örnek teşkil ettiği 
kanaatindeyiz. Halen ilimizde bulunan 50’yi aşkın Ar-Ge 
ve tasarım merkezinin yaklaşık yarısının Çerkezköy 
OSB’deki fabrikalarda kurulu olması dikkat çekicidir. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayiden 

kaynaklanan atık suların arıtılması için kurduğu ortak 
atık su arıtma tesisinin ülkemizin en büyük arıtma 
tesislerinden biri olduğunu, ayrıca çevrenin korunması 
adına çevre mevzuatında da bağlı olarak gerekli kontrol 
ve uygulamaları yaptığını biliyoruz. Bu kapsamda 
çevrenin daha yeşil olması ve karbon ayak izini 
azaltmak adına çok sayıda ağaç dikimi yaptıklarını, 
enerji verimliliğini sağlamak için sistem kurduklarını, 
bölge içinde enerji tasarruflu aydınlatma yaptıklarını, 
enerji kayıp kaçaklarını azaltmak için çok ciddi çaba 
sarf ettiklerini ve sanayicinin ihtiyacını karşılamaya 
yönelik baraj kurmak çalışmalarını da örnek çalışmalar 
olarak değerlendiriyoruz. 

Diğer yandan ülkemizin en önemli konularından biri 
olan ara eleman açığını kapatmak için kurdukları 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencileri en iyi 
şekilde yetiştirmek için uğraştıklarını ilgiyle izliyoruz. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin firmalara, 
vatandaşlarımıza ve çocuklara yönelik yaptığı 
tiyatro vb. gösterilerin, çok sayıda sosyal kültürel 
organizasyonların sürekli göç alan Çerkezköy ve 
Kapaklı’nın sosyal dokusunu zenginleştirdiğini; 
kurdukları kreş ile çok sayıda aileye ve çocuğa hizmet 
verdiklerini de görmekteyiz. Eğitim alanında Çerkezköy 
ve Kapaklı’da okul, spor salonu gibi milli eğitime 
yaptıkları katkılar sebebiyle teşekkür ederim. 

İlimize en çok istihdam sağlayan alanlardan biri olan 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne gelecek nesilleri 
de düşünerek hazırladıkları bu sürdürülebilirlik raporu 
için, ayrıca tebrik ve takdirlerimi belirtmek isterim.

Aziz YILDIRIM
Tekirdağ Valisi
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Kıymetli Sanayicilerimiz,
Değerli Dostlarımız,

Organize Sanayi Bölgeleri, sağladıkları yüksek refah 
düzeyine bağlı olarak yatırımlara öncülük eder, 
bölgesinde yaşayan nüfusun ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapısında önemli gelişim ve değişimlere yol 
açar.

OSB’ler kurulduğu çevreye sağlıklı üretim ortamları 
sunan, nitelikli değişim-gelişim içeren, çevreyi koruyan 
sürdürülebilir projeler geliştirirler.

Tekirdağ, Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 
Ülkemizde gelirleri giderlerinden fazla 10 ilden biri, 
TÜİK verilerine göre Marmara Bölgesinde sanayi 
gelişmişliğinde dördüncü, ülkemizde ise onuncudur. Bu 
duruma OSB’mizin önemli bir katkısı vardır.

Trakya’nın ve Türkiye’nin önde gelen OSB’lerinden olan 
ve sürdürülebilirlik raporunu hazırlayan ÇOSB, dağınık 
sanayilerin OSB çatısı altında toplanmasında da öncü 
vazife yapmıştır.

Tekirdağ Valiliği yaptığım dönemde, ÇOSB’nin 
faaliyetlerini yakinen bilen biri olarak, Tekirdağ 
genelinde dağınık sanayilerin ıslahı konusunda önemli 
çalışmalar gerçekleştirdik.

O dönemde Trakya Bölgesi’nde çevre alanında yapılan 
en önemli proje olan Marmara Derin Deniz Deşarj 
Sistemi Projesi’nin uygulamasını da sizlerle birlikte 
başlattık.

Özellikle enerji yönetimi, su, baraj yapımı ve doğalgaz 

Ali YERLİKAYA
İstanbul Valisi

alanındaki çalışmaları, iklim değişikliği, arıtma tesisi, 
eğitim, toplumsal yaşama katkı anlamında somut 
sürdürülebilirlik çalışmalarını takdir ediyorum.

Bu kapsamda; bünyesinde 250’yi aşkın firmayı 
barındıran ÇOSB, günlük 80.000 m³ kapasiteli ortak 
atık su arıtma tesisi çalışmasıyla, endüstriyel atık 
suların arıtılmadan doğaya bırakılmasını önlüyor.

Ayrıca tasarruflu aydınlatma sistemini uygulaması, 
bölgedeki yeşil alanların artırılmasına yönelik 
ağaçlandırmalar yapması, enerji verimliliğindeki 
hassasiyeti ve bölgedeki yolların bakım ve onarımı 
gibi konularda çevrenin korunmasına önemli katkılar 
sunuyor.

Yoncalı Barajı inşaatı ve toplanan suyun bölgeye 
transferindeki gerekli finansmanı sağlayan bölgemiz, 
sanayide suyun daha az kullanımı ve yeraltı su 
kaynaklarının tasarrufu açısından çok kıymetli bir 
çalışma ortaya koyuyor.

Bölge Müdürlüğü, fabrikalarda istihdam edilen 77 
bin çalışanın yanında; bölge halkına yönelik sanatsal, 
sportif ve kültürel organizasyonlar gerçekleştirmek, 
eğitim kurumları inşa etmek, engelli ve ihtiyaç 
sahiplerine, öğrencilere maddi destek sağlamak 
suretiyle sosyal anlamda da önemli bir misyonu yerine 
getiriyor.

Ar-Ge çalışmalarına verdiği destekler ve yenilikçi 
çözüm anlayışlarıyla ülke ve bölge ekonomisine 
katkılarından dolayı ÇOSB yönetimini tebrik ediyor, 
bölgede faaliyet gösteren işletmelere bereketli 
kazançlar diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
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TARİHÇEMİZ

İlimiz Tekirdağ’a bağlı ilçemiz Çerkezköy’ün 1971 yılında 
Bakanlar Kurulu kararıyla Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
kapsamına alınması ve daha sonra Organize Sanayi Böl-
gesi kurulması kararıyla birlikte, ÇOSB, Trakya’da sana-
yileşme hareketinin başlangıç noktası olmuştur. Bununla 
birlikte Türkiye’de 1960 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanan olan planlı kalkınma hareketi doğrultusunda 
Bölgemiz hızlı büyüme ve sanayileşme hedeflerine yöne-
lik düzenli sanayileşme modellerinin ilk uygulama alanla-
rından biridir.

ÇOSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ÇOSB Müte-
şebbis Heyeti arasında imzalanan 25/12/1975 gün ve 
42863 sayılı protokol ve taahhütnameye uygun olarak 
06/01/1976’da kurulmuştur.

Kuruluş dönemi itibarıyla, 450 ha.lık bir alana yayılan ve 
143 sanayi parselinden oluşan ÇOSB’nin alanının zaman 
içerisinde, bölge dahilinde yatırım yapmak isteyen sana-
yicilerin ihtiyaçları için yetersiz kalması ve bölge dışında 
da sanayi tesislerinin kurulması nedeniyle, DPT (Devlet 
Planlama Teşkilatı) tarafından 800 ha.lık bir tevsii alanı 
daha tescil edilmiştir. II. Organize Sanayi Bölgesi olarak 
da anılan bu bölüm 2002 yılında Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından mevcut bölge tüzel kişiliğine bağlan-
mıştır.

1976 yılında kurulan ÇOSB; yönetim olarak 2004 yılına 
kadar Müteşebbis Heyet ile çalışmalarını sürdürmüş, 
2004 tarihinde yapılan Genel Kurul’da, 4562 sayılı OSB 
Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, bu tarih-

“Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nin
Başarı Öyküsü

1976 Yılında Başladı...”

ÇOSB Konumu

ÇOSB 1985 ÇOSB 2018

KURUMSAL PROFİLİMİZ

ÇOSB Uydu Görüntüsü

ten sonra Yönetim Kurulu ile yönetilmesi kararı katılımcı-
lar tarafından verilmiştir.

Yakın yerleşim alanlarımız olan Çerkezköy ve Kapaklı il-
çeleri 1970’lere kadar az sayıda nüfusun yaşadığı yerler 
olup, sanayinin bölgeye gelmesiyle birlikte gelişime uğra-
yarak özellikle 2000 yılından sonra yerli-yabancı menşeili 
fabrika sayısının artışı ile birlikte Trakya Bölgesi’nden ve 
Anadolu’dan sürekli bir göçe tanık olmuştur. Türkiye’de 
işsizlik ortalamasının çok altında (yaklaşık %4) bir işsiz-
liğin olduğu bölgedeki fabrika sayısı ve ekonomik değer 
yaratan sinai üretim faaliyetleri artış halindedir.
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40 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan ÇOSB, üretimde köklü geleneğe sahip pek çok 
firmaya ev sahipliği yapmaktadır. ÇOSB, sahip olduğu teknik ve kurumsal altyapısı ve 
bölge içindeki katılımcı firmalarına verdiği örnek hizmetler sebebiyle, yurt içinden ve 
yurt dışından gelen misafirler tarafından sürekli ziyaret edilmektedir. 

ÇOSB Müdürlüğü, farklı sektörlerden fabrikaların bulunduğu bölgede, katma değeri 
daha yüksek bir üretimi gerçekleştirmek için Endüstri 4.0 olarak da adlandırılan Sana-
yide Dijital Dönüşümü gerçekleştirmek yönünde gerekli dijital altyapıları kurma proje 
ve uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

1976 yılında kurulmuş olan ÇOSB, “Temiz Enerji, Temiz Çevre, Temiz Üretim” anlayışı 
ile bölgemizdeki tekstil, kimya, kauçuk, plastik, metal, elektronik, eczacılık, kağıt, gıda 
vb. pek çok sektöre hizmet etmektedir.

Katılımcı firmalarımıza yönelik olarak yaptığımız 2018 yılı katılımcı memnuniyeti an-
ketimizde yüzlük değerlendirme baz alınarak, katılımcılarımızın ÇOSB’nin sorunlara 
çözüm getirme hızını 84 puan olarak ve genel hizmet kalitesini 87 puan olarak değer-
lendirdiğini gördük.

ÇOSB Değer Zinciri grafiğinden de görüleceği üzere (Syf.8), 4562 sayılı OSB Kanun 
ve Yönetmeliği ile diğer mevzuat çerçevesinde sağladığımız elektrik, su ve doğalgaz 
temini ve dağıtılması ile birlikte katılımcı firmalara doğrudan verdiğimiz kurumsal hiz-
metler, endüstriyel atık suların arıtılması ve diğer sosyal hizmetler ana çalışma alanla-
rımızı oluşturmaktadır.

Bu hizmetlerimizi 1251 ha alanda, 41’i yabancı toplam 253 katılımcı firmaya veriyoruz.

ÇOSB İdari Bina
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Okul

ÇOSB DEĞER ZİNCİRİ
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ÇALIŞMALARIMIZ

ÇOSB, 4562 sayılı OSB kanunu ve uygulama yönet-
meliği çerçevesinde; sınırları içerisinde imar planlarının 
revizyonu, katılımcıların imar ve inşaatla ilgili talepleri-
nin sonuçlandırılmasından başlayarak bölge içerisin-
de altyapı, elektrik, doğalgaz ve su dağıtım hizmetleri,  
yapılan çalışmaların bütçe ve finansman çalışmalarının 
yapılması, katılımcı firmalara ait atık suların arıtılması, 
emisyonların takibi, kanal bağlantılarının izlenmesi dahil 
olmak üzere çevre yönetimi hizmetleri, bölge güvenli-
ği kapsamında çalışmaların yapılması, yangın vb. acil 
durumlara yönelik itfaiye hizmetleri ile katılımcılara ve 
diğer vatandaşlara yönelik olarak sosyal çalışmaları yü-
rütmektedir.

ÇOSB olarak katılımcı olarak ifade edilen bölge firma-
larına yönelik verilen Ana Hizmetler aşağıda verilmiştir:

• Elektrik, Su ve Doğalgaz Hizmetleri
• İmar Hizmetleri
• Altyapı ve İnşaat Hizmetleri
• Çevre Yönetimi Hizmetleri
• Mali Hizmetler
• Kurumsal İletişim Hizmetleri
• İdari Hizmetler
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri
• Bilgi Teknolojileri Hizmetleri
• Bahçe-Peyzaj Çalışmaları
• Enerji Yönetimi Çalışmaları

ÇOSB İdari Bina Giriş

ÇOSB İdari Bina Ofisler

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
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Diğer Hizmetlerimiz
 
ÇOSB olarak 4562 sayılı OSB kanunu ve uygulama yönetmeliği kapsa-
mında bölge firmalarımızın ihtiyaçlarını ve gelişimlerini karşılamaya yönelik 
olarak verdiğimiz diğer hizmetler şunlardır:
 
• ÇOSB Atık Su Arıtma Tesisi
• Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
• Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi
• ÇOSB Konferans Salonu
• ÇOSB SCADA İzleme Sistemi
• ÇOSB Kamera Takip İzleme Sistemi
• ÇOSB Sosyal Tesisleri
• ÇOSB İtfaiye
• 7/24 Ambulans
• ÇOSB Tır Parkı
• ÇOSB Toplantı Salonu
• ÇOSB Ticaret Blokları
• ÇOSB Özel İstihdam Bürosu
• Eximbank Temsilciliği
• Karla Mücadele İçin Özel Ekipmanlar

ÇOSB ilk kurulduğu yıllarda (1976) bölgemizde tekstil ağırlıklı bir sektör yapılanması söz konu-
su iken, Bölgemiz son yıllarda plastik- kauçuk, kimya, elektrikli teçhizat, metal, kağıt, gıda ve 
ilaç sektöründen çok sayıda firmanın yer aldığı karma bir OSB haline gelmiştir. Halen bölgemiz 
fabrikalarının faaliyet gösterdiği sektörler ve yüzde ağırlıkları şöyledir:

ÇOSB’de bulunan 253 firmadan 41’i yabancı yatırımcılara aittir. Bu yatırımcılar arasında Al-
manya, Amerika, İsviçre, Hollanda, Japonya, Kore vb. farklı ülkelerden gelenlerin olması ve 
özellikle ÇOSB’yi tercih etmeleri tarafımızca sunulan ve sürdürülen hizmetlerin kalitesinin ve 
sürekliliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

ÜRETİMDE BULUNAN SEKTÖRLER
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ÇOSB’de Yıllara Göre Sektörler ve Fabrika Sayısı
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RAKAMLARLA ÇOSB

Tekstilden Kimyaya, Elektronikten Gıdaya
Tüm Sektörlerde Faaliyet Alanı Bulunan ÇOSB,

Her Geçen Gün Artan Kapasitesiyle,
Ülkemizin Trakya’dan

Dünya Standartlarına Açılan Kapısı Özelliğindedir…

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
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KURUMSAL YÖNETİM

ÇOSB’de yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizi stratejik, 
adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerine uy-
gun olarak yürütmekteyiz.

Halen ÇOSB’nin en üst düzeydeki karar organlarınca 
(Genel Kurul, Yönetim Kurulu) ve daha alt düzeyde iş-
lerin yürütülmesine ilişkin alınan kararlarda, bölgemizin 
yapacağı çalışmaların başta katılımcılarımız ve diğer 
paydaşlarımız üzerindeki etkileri değerlendirilerek hare-
ket tarzı geliştirilmektedir.

Katılımcı firmalarımızın elektrik, su, doğalgaz ve atık su 
başta olmak üzere ÇOSB’den karşılanmasını talep ettiği 
temel hizmetlerimizde ve diğer rutin çalışmalarımızda bü-
tün firmalara 4562 OSB Kanun ve Yönetmeliği çerçevesin-
de ve eşit mesafeli olarak yaklaşılmaktadır.

ÇOSB Çalışanları

ÇOSB Yönetim Kurulu Toplantısı

ÇO
SB

 ÇALIŞANLARI
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Sanayi devrimiyle büyük bir değişime giren dünya, 
ekonomik olarak hızlı bir gelişme yaşamıştır. Cumhuriyetin 
ilanı ve Atatürk’ ün desteği ile Türk Sanayisi de 
hareketlenme olanağı bulmuştur. 1950, 1980 ve 2000 
yılları sonrası ülkemizde sanayi gelişerek farklı boyut 
kazanmaya ve rekabet gücü yüksek sağlam, teknolojik 
sanayi ürünleri yapılmaya başlanmıştır.

1960 yılında başlayan planlı kalkınma dönemi ile sanayinin 
lokomotif sektör olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalarla 
birlikte 1961 yılında ilk OSB ülkemizde kurulmuştur.

Ülkemizdeki ilk OSB’ nin kuruluşunun üzerinden henüz 10 
yıl geçmişken 1976 yılında ülkemizin ikinci büyük OSB’ si 
olacak ÇOSB kurulmuştur.

Firmamızın da aralarında bulunduğu 250’yi aşkın sanayi 
kuruluşuna hizmet veren ÇOSB, OSB’lerin kuruluş 
hedeflerine yüzde yüz uyum gösteren çalışmalar 
yürütmektedir. Güvenilir alt yapı tesisleri ile elektrik ve 
doğalgaz tedariği konusunda biz sanayi kuruluşlarına 
kesintisiz ve kaliteli hizmet sağlamaktadır.

Müşterek atık su arıtma tesisi ile çevresel kirliliğin 
önlenmesi hususunda çok önemli faydalar sağlamaktadır. 
Sanayiciyi yönetilmesi oldukça güç olan arıtma 
sürecinden kurtarırken, bölgemizde yürütülen Ergene 
Havzası’nı Kurtarma Projesine de önemli katkılar 
sağlamaktadır.

Verimli arazi kullanımını teşvik eden çalışmaları ve imar 
izinlerinin takibinde ehil personelleri ile sanayiciye tam 
destek sunmaktadır.

Elektrik hatlarının yer altına alınması, bölge aydınlatmasının 
tasarruflu alternatiflere geçirilmesi ile doğal kaynakların 
verimli kullanılmasına büyük fayda sağlamaktadır. ÇOSB 
tarafından inşa edilecek olan Yoncalı Barajı’nın bölgemiz 
işletmelerinin su ihtiyacını karşılaması bakımından çok 
önemli bulmaktayız. Projenin hayata geçirilme sürecini 
yakından takip ediyor ve destekliyoruz.

Sanayi gelişirken sadece yeni fabrika binalarının 
yükseldiğini değil, yeşil alanların da artabildiğini hem 
bölge halkına hem de diğer OSB’lere büyük bir onurla 
göstermektedir. 

ÇOSB kurulmadan önce ülkemizin Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler listesinde yer alan Çerkezköy’ümüze sosyal 
anlamda da büyük katkılar sağlamıştır. Gençler de okuma, 
ailelerinde de çocuklarının okumasına destek olmas 
bilincinin oluşturulmasını sağlamıştır.

ÇOSB bünyesinde bulunan istihdam bürosu ile iş 
arayanları işveren ile doğrudan temasa geçebilecekleri bir 
platform oluşturulmuştur.

ÇOSB’nin Türkiye’nin lider OSB’lerinden biri olması 
sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da 
sunduğu hizmetler ile anlaşılmaktadır. Yoğun çalışma 
gününün sonunda ülkemizin önde gelen sanatçılarından 
stres attıran bir konser dinlemek, kahkahalarla bir tiyatro 
seyretmek imkanını biz katılımcılarına yıllardır sunmaktadır. 
Firmalar arası futbol-tenis turnuvaları düzenleyerek sosyal 
çevremizin artmasına yardımcı olmaktadır.

ÇOSB, bölge halkına da büyük hizmetler sunmaktadır. 
1200 öğrenci kapasiteli Meslek Lisesi’ni kurması ve 240 
çocuk kapasiteli Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmeti bu 
hizmetlerinin sadece birkaçıdır.

Ülkemizde sanayi anlamında dünya ile rekabet edebilir 
hale getirmek amacıyla kurulan OSB’ lerin kuruluş 
amacına son derece uygun hizmet veren ÇOSB’ de 
olmanın her daim avantajını ve gururunu yaşıyoruz.

AR-GE faaliyetleri ve inovatif yönetim yaklaşımı ile 
ilerleyen yıllarda çok daha üst düzey hizmet alacağımıza 
inancımız sonsuzdur.

Sarbak Metal ailesi olarak her daim yanınızda olduğumuzu 
belirtir, çalışmalarınızda sonsuz başarılar dileriz.

Andon ARAKELYAN
 Sarbak Metal San. ve Tic. A.Ş. - Firma Sahibi 

Sektör: Ana Metal Sanayii
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ÇOSB STRATEJİK YÖNETİM

ÇOSB tarafından 2018 yılında hazırlanan Stratejik Plan 
kapsamında ortaya konulan kurumsal stratejiler sürdürü-
lebilirlik temelinde ele alınmıştır.

Bu anlamda uluslararası, ulusal ve bölgesel gelişimler ve 
ihtiyaçlar gözetilerek 2018-2022 dönemini kapsayan dört 
yıllık ÇOSB Stratejik Planı1 hazırlanmıştır. Stratejik planı-
mızın oluşturulması esnasında; kurum içindeki teknik ve 
idari birimlerimizden gelen 82 adet farklı proje ele alınmış 
ve bunlardan 12 adet proje önerisi dijitalleşme kapsamın-
da stratejik planımıza dahil edilmiştir.

ÇOSB’nin 2018-2022 Stratejik Planı, “Kurumsal Açıdan 
Gelişimin Sağlanması”, “İnovasyon Kültürünün Gelişmesi 
ve Dijital Dönüşümün Sağlanması”, “Çevrenin Korunma-
sı İle Gelecek İhtiyaçlara Göre Çalışmaların Yapılması” ile 
“Bölgedeki İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” üst başlıkla-
rında 4 stratejik amaç çerçevesinde 7 alt hedef ve 106 
farklı faaliyeti içermektedir.

“Çevrenin Korunması ve Gelecek İhtiyaçlara Göre Bu 
Alanda Çalışmalar Yapılması” ve “Bölgedeki İnsan Kayna-
ğının Geliştirilmesi”ne yönelik olarak stratejik planımızda 
bulunan 15 farklı hedef, sürdürülebilirlikle doğrudan ilgili 
olması açısından önemlidir.

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN

(2018 - 2022)

Çerkezköy, 2018
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ÇOSB’de operasyonel süreçler; çalışanlarımızın hizmet 
kalitesine verdikleri önem ve bu konudaki duyarlılıkları 
sayesinde ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesiy-
le sürekli iyileştirilmekte olup, tüm paydaşlarımız için 
sürdürülebilir değer yaratılmaktadır. Katılımcılarımızla 
daha hızlı, daha ekonomik ve daha hassas bilgi ve hiz-
met, sanayide dijitalleşme odaklı olarak ve sürdürüle-
bilir bir yaklaşımla sunulmaktadır.

ÇOSB’de tüm iç ve dış paydaşlarımıza etkin ve şeffaf 
iletişim temelinde bir yönetim anlayışı esas alınmakta-
dır. Bu çerçevede sürdürülebilirlik önceliklerimizi belir-
lerken tüm paydaşlarımıza verdiğimiz hizmetler dikkate 
alınmıştır.

2018 – 2022 dönemini kapsayan Stratejik Plan çalış-
mamızın ardından 2018 verilerini baz alarak Sürdü-
rülebilirlik Raporu çalışmamızı tamamladık. Sürdürü-
lebilirlik raporumuz için önceliklerimizi ve bakışımızı 
belirleyecek şekilde tüm paydaşlarımızın fikirlerini al-
dık, raporumuzu onların beklentilerini de dikkate alarak 
hazırladık. Cesur, kararlı ve net bir bakışla sürdürüle-
bilirlik hedeflerimizi ortaya koyduk ve bu hedefleri ku-
rumsal hedeflerimize entegre ettik.

Stratejimizi ve hedeflerimizi anlatırken olumlu/olum-
suz dengesini gözeterek, daha çok çalışmamız, geliş-
tirmemiz gereken konuları da ele alıyoruz. Diğer yan-
dan sürdürülebilirlik unsurlarının tüm çalışanlarımız 
açısından içselleştirilmesinin zor olduğunu ve zaman 
alacağını biliyoruz. Ancak 1976’dan bugüne kadar ge-
lişerek ülkemizin örnek OSB’lerinden biri haline gelen 
ÇOSB’nin entellektüel sermayesinin yüksekliği çerçe-
vesinde geçmiş dönemlerde yapılan çalışmalarımızın 
(örneğin ortak atık su arıtma tesisi, çevre kontrolleri, 
meslek lisesi, konferans salonu, altyapı-üstyapı çalış-
maları, eğitime destek, toplumda pozitif desteklenmesi 
gereken gruplara yönelik çalışmalar…) büyük oranda 
sürdürülebilirlik hedefine hizmet ettiğini görüyoruz.

Global Mega Trendler:
Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri

Son 5-6 yıllık dönemde hayatımıza giren ve tartışılan pek 
çok yenilik bulunmaktadır. Nesnelerin interneti (IoT), ya-
pay zeka, mobil internet, drone’lar, sürücüsüz otomo-
biller… Hayatımızda önemli bir yer kaplayan bu tekno-
lojilerle birlikte yeni bir konsept oluşmaya başladı: akıllı 
şehirler. Bu şehirlerde tüm nesnelerdeki sensörlerden 
alınan veriler internete aktarılıyor ve bu veriler işlenerek 
yaşayanların hayatına katkı sağlıyor. 

Dünyada Barselona, Londra, Singapur, Viyana ve Kopen-
hag vb. şehirlerde görülmeye başlanan akıllı şehir uygu-
lamaları konseptine benzeyen bir kavramda organize sa-
nayi bölgeleri açısından tartışılmaya başlandı. Dijital OSB 
uygulamaları olarak belirtebileceğimiz bu yeni kavramın 
ülkemizde de enerji verilerinin takibi açısından SCADA 
uygulamalarıyla kendini gösterdiğini görüyoruz.

ÇOSB’de 2008’de proje çalışmalarına ve ardından yapım 
işleri saha imalatlarına 2010 yılında başlanarak geliştirilen 

Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri2
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SCADA sistemiyle, katılımcı firmaların elektrik, su, do-
ğalgaz ve atık su verileri otomasyon kapsamında izlene-
rek değerlendirilmektedir. Ayrıca ÇOSB içindeki 300’ü 
aşkın kamera kapsamında cadde ve sokakların izlen-
mesi ile enerji tasarrufu sağlayan LED aydınlatma sis-
temleri de Dijital OSB uygulamalarımızdandır.

Dijital OSB uygulamalarının trafik, sağlık, ulaşım, atık, 
otopark, aydınlatma, yangın alarmı, lojistik, emniyet, gü-
venlik kameraları, yeni iletişim (5G sistemleri vb.) ağları-
nı da içerecek ve dijital dönüşümü de mümkün kılacak 
teknolojilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu siber-fiziksel 
sistem uygulamaları olacağını söylemek mümkündür. 
Akıllı şehir yönetim uygulamalarına benzer şekilde; OSB 
yönetimlerinin, karar verme ve operasyonel süreçlerinde 
yapacakları uygulamalarla bu dijital dönüşüme ayak uy-
durması kaçınılmaz gözükmektedir.

Uygulama Adı Ana Faydası

ÇOSB SCADA Sistemi Katılımcı firmaların elektrik, su, doğalgaz ve atık su verileri ile arızaların izlenmesi

Enerji Tasarruflu
LED Aydınlatma Sistemi

ÇOSB cadde ve sokaklarında tasarruflu aydınlatma yapılması

Güvenlik Kameraları
300’ü aşkın kamera ile 7/24 ÇOSB’nin trafik, yangın, adli vb. amaçlı olarak izlenme 
imkanı

Drone Sistemi
Yangın vb. ani/acil durumların yukarıdan izlenmesi ile bölgede ihtiyaç duyulan
noktalarda video/fotoğraf çekilmesi

ÇOSB Temiz Enerji
Uygulamaları

ÇOSB’nin kurduğu altyapı kapsamında katılımcılara kesintisiz-sürekli elektrik
enerjisi sağlanması

ÇOSB Bilgi Sistemi
Katılımcı firmalara yönelik hizmetlerin dijitalleşmesi (Elektrik Tüketimlerini İzleme, 
Doğalgaz Tahmini Tüketim Girişi, Faturalama vb. programlar)

Eko Endüstriyel Park3
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Dünyada daha çok Endüstriyel Park (Industrial Park) 
ismiyle ülkemizdeki organize sanayi bölgelerine benze-
yen, özellikle ABD ve Hindistan gibi ülkelerde uygulama-
lar mevcut olup, ancak bu ülkelerdeki sanayi alanlarının 
kuruluş ve işletilmesi açısından ülkemiz OSB uygulama-
larından farklı nitelik gösterdikleri görülmektedir.

Organize Sanayi Bölgelerinin gelişimi açısından dünya-
daki gelişmelere (megatrends) bakıldığında, özellikle son 
yıllarda sanayi bölgelerinin sayısının ve fabrika sayısının 
artışı kapsamında yaşanan çevre kirliliği ve etkileri nede-
niyle çevre-dostu olmanın yanı sıra yüksek teknolojili bir 
konsepte ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu konsept 
ile oluşturulan Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgeleri, Eko 
Endüstriyel Park olarak da adlandırılmaktadır.

OSB’lerin hedefleri ve uygulamaları dikkate alındığında 
Eko Endüstriyel Parklar ile pek çok ortak noktası olduğu 
görülebilmektedir. Bu benzerliklerin en 
önemlileri; Organize Sanayi Bölgele-
ri’nde özel sektör temsilcileri, yerel 
yönetim, sanayi ve ticaret odaları 
gibi toplumun çeşitli kesimleri-
ni bir araya getirmesi, bünye-

sinde çevre, teknoloji vb. alanlarda uzman kadroların 
istihdam edilmesi, müşterek arıtma tesisleri gibi ortak 
hizmetler sayesinde firmaların altyapı maliyetlerinde ta-
sarruf sağlaması ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım 
alanların bulunması olarak sıralanabilir.

ÇOSB, yeni nesil OSB uygulamaları açısından, katılımcı 
firmaların ihtiyaçlarını düşünerek çevresel performans-
larını artırıcı (örneğin ortak atık su arıtma tesisi kurulması 
ve çalıştırılması) çalışmalar yanında, firmalara etkili ve 
sürekli bilgi sağlamakta, katılımcı firmaların sosyal ve 
ekonomik faydasına olacak (Meslek Lisesi, Kreş, Ticaret 
Blokları, Sosyal Tesis vb.) hizmetleri de sağlamaktadır. Endüstriyel park uygulamaları açısından Kore’de bulu-

nan “Busan Eko Endüstriyel Park” ve “Ulsan Eko En-
düstriyel Park”5 dünyada iyi uygulamalar olarak göste-
rilmektedir.

1960 sonrası Türkiye’nin endüstriyel gelişimi açı-
sından çok önemli uygulama alanları haline 

gelen ve bugün sayıları 327‘yi aşan OSB’le-
rin sürdürülebilirlik ölçeğinde dönüşümü 
açısından yeni nesil OSB çalışmalarının 

önümüzdeki günlerde gündemi oluştu-
racağı söylenebilir.

Ulsan Eko Endüstriyel Park2

Eko Endüstriyel Park4

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
19



İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME YAKLAŞIMIMIZ

ÇOSB, kurumsal inovasyon kültürünü ve uygulamalarını geliştirmek 
için 2018-2022 dönemi içerisinde inovasyon faaliyetlerini etkinleştir-
meyi hedeflemiştir.

ÇOSB, dijital dönüşümü, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sunduğu imkanlar ve katılımcılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda; mev-
cut organizasyonumuz tarafından verilen hizmetlerin daha etkin ve 
verimli olmasını sağlamak ve katılımcılarımızın memnuniyetini artırmak 
üzere insan, iş süreçleri ve teknolojik unsurların bir arada olduğu bü-
tüncül bir dönüşüm olarak algılamaktadır.

Bu çerçevede; bu dönüşüm, sadece teknolojik bakış açısıyla web 2.0, 
mobil, geniş bant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, ya-
pay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti ve 3D yazıcıların kul-
lanıldığı bir dönem değil, aynı zamanda ÇOSB’nin verdiği hizmetleri, 
yeni teknolojileri ve otomasyonları verimli kılan sürdürülebilir bir yapısal 
dönüşüm olacaktır.
Sanayide dijitalleşme açısından ÇOSB olarak vizyonumuz; “Sanayide 
dijitalleşme odaklı olarak katılımcılarımıza daha hızlı, daha ekonomik 
ve daha hassas bilgiyi ve hizmeti sürdürülebilir bir yaklaşımla sunmak” 
olarak tespit edilmiştir.

Kurumsal anlamda dijital dönüşümümüzde, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Sanayi Devrimi-Dijital Türkiye 
Yol Haritası ”6 çalışmasına uyumlu bir yapılanma ve hareket tarzı ger-
çekleştirilmesi planlanmıştır.

Bu kapsamda kendi kurumsal dönüşümümüzle birlikte, bölgemizde 
bulunan farklı sektörlerden oluşan katılımcı firmalarımızın dijital dönü-
şümüne katkı sağlayacak şekilde programların uygulanmasına özellik-
le gayret edilecektir. Bu amaçla kurumsal yapımız içindeki Özel ÇOSB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim 
ve Danışmanlık Merkezi” kurulması için 2018 yılı içerisinde çalışmalara 
başlanmıştır.

2018 yılı sonu itibariyle ÇOSB’nin dijital çalışmalarını hızlandıracak ve 
bölge firmalarının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak “Sanayide Diji-
tal Dönüşüm Fizibilite Raporu”7 çalışması tamamlanmıştır.

ÇOSB’nin dijital dönüşümü anlamında ana stratejik gelişim alanları; 

1) ÇOSB’de, gerek kurumsal ve gerekse katılımcılarımız açısından, Dijital Olgunluk Düzeyi’nin belirlenmesi,

2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Sanayi’nin Dijital Dönüşüm Projesi’ne uyumlu çalışmalara başlanması,

3) Kurumsal olarak dönüşümü başlatan örnek projeler geliştirilmesi ve uygulanması,

4) ÇOSB’de bulunan katılımcı firmalarda dijital gelişimin takip edilmesi olarak belirlenmiştir.
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ÇOSB’nin 2018-2022 stratejik planında inovasyon kültürünün gelişmesi ve dijital dönüşümün sağlanması açısından 13 faaliyet bulunmaktadır.
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ÇOSB tarafından hazırlanan “Sanayide Dijital Dönüşüm 
Fizibilite Raporu”nda yer verildiği üzere bölgemizde dijital 
dönüşüme katkı sağlayacak işgücünün Özel ÇOSB Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulacak laboratuvarda 
yetiştirilmesi için hazırlıklarımız başlamıştır.

Çalışanların kurum içerisinde inovasyona yaklaşımını ölç-
mek amacıyla “İnovasyon Kültürü Ölçme Anketi” çalışma-
sı yapılmış, anket sonuçları çerçevesinde; kurum içindeki 
farklı kısımlarda inovasyonun önemini vurgulayan resimli 
farkındalık uygulamaları yapılmış, periyodik toplantılar ya-
pan “Dijital Dönüşüm Atölyesi” isminin verildiği bir beyin 
fırtınası ekibi kurulmuş ve inovatif proje geliştirme çalışma-
larına başlanmıştır.

2018 yılında ilk defa yapılan İnovasyon Kültürü Ölçme An-
ketimize göre; çalışanlarımızın %87’si yaratıcılığın ve ye-
nilikçiliğin yapmakta olduğu işler ve faaliyetler açısından 
önemli olduğunu düşünmekte, %76’sı kurumumuzun yeni-
likçi bir kurum olduğuna inanmakta ve %64’ü yaratıcı çö-
zümler üretmek konusunda kendi motivasyonunun yüksek 
olduğunu belirtmektedir.

Çalışanların Kurum çalışmalarına proje bazında katkılarını 
artırmak amacıyla; önerileri elektronik ortamda toplayarak 
yeni projeler yapılmasını teşvik edecek şekilde 2018 yılında 
başlanan “Proje Takip Yazılımı” çalışması 2019 yılı içerisinde 
tamamlanarak uygulanmaya başlanacaktır. Bu yazılım aracı-
lığıyla çalışanlarımız ÇOSB’nin vizyonuna uygun fikir ve öne-
rilerini paylaşabileceklerdir. ÇOSB yönetimi çalışanlardan 
gelen bildirimleri ve sonuçlarla ilgili faaliyetleri gelecek rapor 
döneminde paylaşmayı planlamaktadır.

ÇOSB Dijital Dönüşüm Atölyesi Toplantısı
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• Dijitalleşme Uygulamalarımız

ÇOSB tarafından katılımcı firmalara verilen hizmetlerin 
dijitalleşmesi planı kapsamında; çalışanlarımızın tasar-
ladığı ve geliştirdiği bilgisayar yazılım programlarının 
üretilmesine başlanmıştır.

Grafikte görülen yazılım uygulamaları, EBYS Elektro-
nik Bilgi Yönetim Sistemi dışında, kurumsal kaynaklarla 
geliştirdiğimiz yazılım uygulamaları olup, bu çerçevede 
ÇOSB Bilgi Sistemi’nin  oluşturulması hedeflenmektedir.

2018 yılında geliştirilmesine ağırlık verilen bu yazılım 
programları, verdiğimiz hizmetlerin süreç olarak yeniden 
ele alınması ile geliştirilmiştir.

Dijitalleşme uygulamalarımız, ÇOSB’nin “Yeni Nesil 
OSB” olma yönünde kararlılığını göstermektedir.
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ÇOSB Faturalama Yazılımı

ÇOSB Mali İşler birimi tarafından düzenlenen elektrik, su, atık su, kirlilik, doğalgaz ve 
aidat faturaları ÇOSB Faturalama Programı tarafından hazırlanmaktadır.

ÇOSB Elektrik Tüketimlerini İzleme Programı

ÇOSB SCADA Sisteminde tanımlı elektrik sayaçlarının aylık tüketim ve üre-
tim değerlerinin internet tarayıcısı üzerinden izlenebilmesi bu program vası-
tasıyla sağlanmıştır.

ÇOSB Elektronik Anket Programı

ÇOSB tarafından gerçekleştirilen anketlerin elektronik ortamda yapılabilmesi amacıyla 
anket programı hazırlanmış ve itibar araştırması, katılımcı memnuniyeti vb. anketlerimiz 
www. cosb.org.tr adresinden yapılmaya başlanmıştır.
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ÇOSB Doğalgaz Tahmini Tüketim Girişi Yazılımı

ÇOSB olarak doğalgaz satın aldığımız kurumun bölgemizden tahmini tüketimi talep 
etmesi nedeniyle, katılımcılarımızın günlük doğalgaz tahmini tüketim miktarlarının gi-
rişini yapmaları için uygulama geliştirilmiş ve tüketim www.cosb.org.tr adresinden 
yayına alınmıştır. Katılımcılar günlük bazda tahmini doğalgaz tüketimlerinin girişini 
gerçekleştirmekte, doğalgaz birimimiz ise girilen değerler neticesinde günlük tahmini 
tüketim ve sözleşme miktarlarını listeleyebilmektedir.

ÇOSB Takip Programı Yazılımı

Kurumsal ihtiyaçlar çerçevesinde hazırlanan ÇOSB Takip Programında; sözleşmeler, 
sigorta poliçeleri, personel evrakları, süreli evraklar, makine/ekipman bakım, demir-
baş/zimmet ve stok modülleri bulunmaktadır.

Elektronik Belge ve Yönetim Sistemi (EBYS)

Bölge Müdürlüğümüzdeki evrak ve iş süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesi için kulla-
nılmaya başlanan EBYS programı ile evraklarımız e-imza ile elektronik ortamda hazırlanmakta 
ve KEP (kayıtlı elektronik posta) vasıtasıyla hızlı, güvenilir ve resmi niteliği olan bir ortamda 
alıcılarına ulaştırılmakta; gelen evraklarımız da evrak kayıt birimimizde programa kayıt edil-
dikten sonra elektronik ortamda ilgili birimlerimize yönlendirilerek daha kaliteli ve hızlı hizmet 
verilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra bölgemizde kullanılan farklı formlar ve iş süreçleri de 
EBYS kapsamına katılmıştır.

EBYS sistemine geçiş,
ÇOSB’nin sürdürülebilirlik

vizyonuna uygun olarak,
kağıt ve işgücünde

tasarruf sağlamıştır.

Yıl 2016 2017 2018

Gelen - Giden Evrak Sayısı 10.687 11.827 11.611

Katılımcı Firma Sayısı 239 237 253

Ortalama Günlük Evrak Sayısı 42 49 44
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Bölge Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen, internet erişimli bir bilgisayar programı ile, 
kreşimizde bulunan çocukların birey bazında günlük uyku düzeni, yemek yeme düzeni, 
günlük katıldığı etkinlikler, gördüğü branş dersleri ile ilgili bilgiler kreşimiz öğrencilerinin 
velilerinin erişimine sunulmuştur. Ayrıca bu program içeriğinde, kreş öğretmeninin veliye 
veya velinin kreş öğretmenine iletmek istediği özel notlar için bir bölüm bulunmaktadır.

ÇOSB Mezun Takip Programı

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini artırmak için web 
tabanlı Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemle öğrencilerimizin mezun 
olduktan sonra istihdam durumlarının izlenmesi mümkün olmaktadır.

ÇOSB Elektronik Bilet Uygulaması

ÇOSB tarafından konferans salonunda düzenlenen etkin-
liklerin rezervasyon işlemlerinin internet sitemiz üzerinden 
gerçekleştirilmesi için Bilgi Teknolojileri Müdürlüğümüz ta-
rafından yazılım geliştirilmiş ve internet sitemize entegre 
edilerek kullanıma alınmıştır. 

Bu sistem ile davetlilere e-posta ortamında davetiye gönde-
rilmekte ve davetliler Bölge Müdürlüğüne gelmeden biletle-
rini internet üzerinden ÇOSB sitesinde yer alan uygulama 
vasıtasıyla kolayca alabilmektedirler.

ÇOSB Kreş Takip Programı
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Data Center Projesi

ÇOSB tarafından bölgedeki firmalara, sunucu barındırma ve yedekleme hiz-
metleri kapsamında, 2018 yılı içerisinde, yüksek hızda ve yedekli altyapı mi-
marisiyle bir Data Center (Veri Merkezi) Projesi geliştirilmiş olup, uygulama ve 
geçiş için hazırlıklar sürdürülmektedir.

ÇOSB Mobil Telefon Uygulaması

Değişen zamana uyum sağlayan ve yüzünü geleceğe çeviren ÇOSB; mobil telefon 
uygulaması ile yeni iletişim yolları oluşturma yönünü de geliştirdi. Veri tabanı, ekran ta-
sarımı, kodlama vb. işlemleri ÇOSB çalışanları tarafından yapılan ÇOSB Mobil Telefon 
Uygulaması ile ÇOSB hizmetlerine erişimi kolaylaştırılması hedeflendi.
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Paydaşlarımız, çalışmalarımızın içinde bulunan, çalışmalarımızdan 
etkilenen ve ÇOSB’nin iş hedeflerine ulaşmasında etkileri olabilecek 
kişi, kurum ve kuruluşlardır.

Sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak açısından tüm paydaşlarımıza 
sağladığımız faydaları da sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik kapsamında paydaşlarımızı değerlendirdik.

Hazırladığımız bu ilk sürdürülebilirlik raporumuz için,  ÇOSB’nin ön-
celikli sürdürülebilirlik konularının ne olması gerektiği konusunda tüm 
paydaşlarımızın görüşlerini,  yaptığımız anket çerçevesinde aldık. Ya-
pılan bu anket çalışması sonuçlarına göre; ÇOSB’nin; çevre yönetimi, 
bölgesel ihtiyaçlara göre ÇOSB tarafından finanse edilen gelişim yatı-
rımları, kurumsal anlamda operasyonel verimlilik çalışmaları, kanun ve 
yönetmeliklere uygun olarak çalışmak ve katılımcı firmaların memnu-
niyeti konularına öncelikli olarak dikkat etmesi gerektiğini tespit ettik.

PAYDAŞLARIMIZLA İLETİŞİM    
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ÇOSB, 40 yılı aşkın 
tecrübesi çerçevesinde 
paydaşlarıyla “karşılıklı 

değer yaratmaya” 
yönelik bir anlayış 

içerisindedir. ÇOSB olarak 
paydaşlarımızla iletişim 

(işbirliği) konularımız 
ve platformlarımız 

yanda gösterilmiştir. 
Bu çerçevede ilişkilerin 

geliştirilmesi, kurum 
çalışmalarımızın 

paydaşlarımıza aktarılması 
ve paydaşlarımızın 

beklentilerini alarak hareket 
edilmesi sağlanmaktadır.

Ortaya konulan işbirliği 
kapsamında yapılan 

çalışmaların performansı 
ölçülmekte ve sonuçlarının 

iyileştirmesini sağlamak 
yönünde değerlendirme 

yapılmaktadır.

ÇOSB, kurumdaki 
gelişmelerden paydaşlarını 
haberdar etmek için sosyal 

medya hesaplarını etkin 
olarak kullanmaktadır.

• Paydaşlarımızla İletişim Platformlarımız
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İç ve dış paydaş analizi tablosunda, bu paydaşların Bölge Müdürlüğü ile olan ilgileri, ihtiyaç ve beklentiler ortaya konulmuştur.

• İç ve Dış Paydaş Analizimiz
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• Sendikalar ve Sivil Toplum Kurumlarıyla (STK) Diyalog

ÇOSB yönetimi; sendikalar, Çerkezköy, Kapaklı ve Tekirdağ’daki diğer sivil toplum kuru-
luşları (STK) ile olumlu bir diyalog sürdürmektedir.

İşverenler ve çalışanlar arasındaki diyalog ÇOSB tarafından teşvik edilmektedir. Ayrıca iş 
yaşamı açısından ÇOSB ile Esnaf Sanatkarlar Odası vb. yapılar ile yapıcı ilişkiler geliştiril-
miştir.

ÇOSB, farklı STK’lar ile olumlu diyaloglar geliştirmenin önemi çerçevesinde; yakın yerle-
şim alanlarında yaşayan nüfusun içinde önemli bir ağırlıkta olan engelli vatandaşlarımızın 
desteklenmesi için Engelliler Derneği’nin çalışmalarını yakinen izlemekte, onların ihtiyaç-
larının karşılanması yanında, her yıl Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen engelliler pikniği 
vb. organizasyonlar ile engellilerin evlerinden çıkarak, sosyal hayata katılmalarına da katkı 
sağlamaktadır.

ÇOSB, 4562 Sayılı OSB Kanunu çerçevesinde, OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbir-
liğini sağlamak amacıyla kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 
üyesidir.

ÇOSB, OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuş olan 
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER)’in üyesi olup, farklı zamanlarda bu derneğin 
etkinliklerine katılmakta ve ülkemizin diğer OSB’lerinden gelen yöneticilerin olduğu plat-
formlarda görüşlerini belirtmektedir.
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ETİK YÖNETİMİ

ÇOSB kurumsal anlamda kendi bünyesinde çalışan ki-
şilere yönelik olarak iş etiği kurallarını oluşturmuştur.

ÇOSB olarak; katılımcı firmalarla, tedarikçilerimizle, ye-
rel toplumla ve medya ile ilişkilerimizde uyduğumuz etik 
kurallarını belirledik.

ÇOSB İş Etiği Kuralları ile Kişi ve Kurumlarla İlişkilerimiz-
de Etik Değerlerimiz, ÇOSB’nin web sitesinde yer alır.

Kurumumuzun misyon, vizyon ve hedefleriyle BM Kü-
resel İlkeler Sözleşmesinin temel ilkelerine bağlı kalarak 
çalışmalarımızı yürütürüz.

ÇOSB tarafından yapılan faaliyetleri içerecek şekilde her 
yıl hazırlanan “Faaliyet Raporu ve Bütçe Tasarısı” Genel 
Kurul toplantısı öncesi bütün katılımcı firmalara iletilir.
Bildirim ve şikayette bulunmak isteyen paydaşlarımız 
kurumsaliletisim@cosb.org.tr e-posta adresinden veya 
0 282 7581156 telefonundan ulaşabilirler.

• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

ÇOSB’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası tüm 
çalışanlarını kapsar. Bu politikaya en üst düzeyde önem 
veren ÇOSB; herhangi bir çalışan, yüklenici, danışman, 
temsilci veya iş ortağı tarafından rüşvet alınması ve/veya 
verilmesine karşı “sıfır tolerans” ile yaklaşım gösterir.

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili bu anlayışımız insan kaynak-
larına yönelik uygulamalarımızın da ayrılmaz bir parça-
sıdır.
2018 yılı sonu itibariyle kurumumuzla ve çalışanlarla ilgili 
adli veya idari hiç bir şikayet söz konusu olmamıştır.

• Politikalarımız

ÇOSB olarak katılımcılarımız, çalışanlarımız ve diğer 
tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir kalkınma prensibi 
doğrultusunda, insana saygılı ve çevreye duyarlı bir an-
layışla, dijital gelişmeleri de dikkate alarak; insana, bil-
giye ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Aşağıda belirtilen 
ÇOSB politikalarımıza www.cosb.org.tr internet adre-
sinden erişebilirsiniz:

• Bilgi Güvenliği Politikası
• Çevre Politikası
• Enerji Yönetimi Politikası
• İnsan Hakları Politikası
• İnsan Kaynakları Politikası
• İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
• Kalite Politikası
• Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
• Sürdürülebilirlik Politikası

• Kişisel Verilerin Korunması

Kurum içerisinde 2018 yılında başlanan ve halen ta-
mamlanmış olan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na 
Uyum Projesi” ile ilgili mevzuata uygun veri toplanma-
sını, işlenmesini, paylaşımını ve imhasını sağlayacak 
şekilde tüm iş süreçleri gözden geçirilmiş, uygulanacak 
dokümantasyon oluşturulmuş ve uygulanmaya başlan-
mıştır. Bu konudaki denetimin sağlanması açısından ilgili 
dokümantasyon Kalite Yönetim Sistemimize de entegre 
edilerek, iç denetim mekanizmalarına dahil edilmiştir. 
ÇOSB’nin sunduğu hizmetler sırasında alınan kişisel bil-
gilere ilişkin aydınlatma metinleri, açık rıza metinleri ve 
diğer dokümantasyon Kurum web sitesine (www.cosb.
org.tr) eklenerek, kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

1997 yılından bu yana bölgede üretim tesisi sahibi bir 
sanayici olarak, ÇOSB’nin sürdürülebilirlik alanında 
yaptığı çalışmaları çok başarılı bulduğumu belirtmek 
isterim.

Bu çalışmalar aynı zamanda bölge halkına sosyal 
anlamda büyük katkı sağlamaktadır.

Çocuklarımızın geleceği için açılan Meslek Lisesi 
ve Anaokulu, Konferans salonunda gerçekleştirilen 
tiyatro gösterileri, artık sürekli hale gelen eğitim ve 
seminerler ÇOSB’yi bölgenin ilgi odağı haline getirmiş 
bulunmaktadır.

Mevcut imkanlar dahilinde yeni eklenecek proje 
ve çalışmalar ile ÇOSB’yi daha da ileriye götürme 
hedefimize katkı olarak bazı öneriler sunmak istiyorum:

ÇOSB bünyesinde daimi bir ticaret fuar alanı 
kurulması, bölgemiz sanayicileri tarafından kiralanacak/
kurulacak standlar ile şirketlerin birbirini tanıması 
sağlamak ve bu vesile ile şirketler arasında network 
oluşturarak ticari potansiyel yaratmak...
Bölgemize yurt içi ve yurt dışından gelecek olan 

ziyaretçileri bu fuar alanında ağırlayarak yeni bir 
pazarlama mecrası oluşturmak...

Kapaklı ve Çerkezköy son yıllarda Türkiye’nin önemli 
göç alan bölgelerinin başında gelmektedir. Bölgemiz 
çevresinde yerleşim alanları mevcuttur ve her geçen 
gün artmaya devam etmektedir. Ancak Bölgemizden 
yayılan zararlı ve hoş olmayan baca gazı atıkları insan 
sağlığını tehdit etmekte, hatta bizleri dahi rahatsız 
etmektedir.

Her tesisin sınırlarına ağaç dikilmesi (bölgeye özel 
ve bakımı kolay ağaç türlerinden) ruhsat ve iskan 
mecburiyeti olarak mutlaka konulmalıdır.

Bölgemizde ağırlıklı bulunan tekstil firmaları ve diğer 
sektör şirketlerinin aşırı su ihtiyacı ve tüketimi için 
ÇOSB’nin kuracağı Yoncalı Barajı’ndan su getirme işi 
tamamlanmalıdır.

Sürekli olarak yer altı su kaynaklarının kullanılması 
sonucunda yaşam alanlarının ve doğa dengesinin 
süratle bozulduğunu görmekteyiz. Bu konuda hızlı bir 
şekilde önlem alınması önem arz etmektedir.

Kazım GAMGAM
Poşetsan Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. - Firma Sahibi

Sektör: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
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ARAŞTIRMA ve ANKET

• Kurumsal İtibar Araştırmamız

Kurumsal itibar Araştırması, ÇOSB’nin paydaşları tarafından nasıl algılandığını belirlemek amacıyla ilk defa 2018 yılı 
Kasım ayında gerçekleştirilmiştir. Bölge çalışanları, Bölge firmalarında çalışanlar, tedarikçiler, sivil toplum kurumla-
rının temsilcileri, yerel basın temsilcileri, Tekirdağ’daki OSB temsilcileri ve kamu kurumları temsilcileriyle elektronik 
ortamda gerçekleştirilen anket çerçevesinde; ÇOSB’yi Beğeni Düzeyi 100 üzerinden 88 olarak tespit edilmiştir.

• Katılımcı Memnuniyeti Anketimiz

ÇOSB tarafından bölgede bulunan firmalara verilen hiz-
metlerin kalitesinin katılımcı firma yetkilileri tarafından 
değerlendirildiği ve muntazam olarak her yıl yapılan bu 
anketlere ilişkin son 5 yıllık memnuniyet rakamları aşa-
ğıda belirtilmiştir:
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KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

ÇOSB tarafından verilen hizmetler konusunda gerek 

sahada ve gerekse bürokratik işlemleri kapsayacak 

şekilde risk haritası mevcuttur. Bu haritaya göre birim 

müdürlükleri tarafından gerekli önlem ve kontroller be-

lirlenerek aksiyonlar oluşturulmuştur. Kurum içinde yıl-

da 2 kez ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 

yapılan Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında verilen 

hizmetlere ilişkin risklerin alınan aksiyonlarla minimize 

edildiği görülmektedir. Kurum içerisinde mevcut kalite 

yönetim sistemi çerçevesinde verilen hizmetlere ilişkin 

risk haritası güncel tutulmaktadır.

ÇOSB’yi sürdürülebilirlik anlamında etkileyebilecek olan 

finansal riskler konusunda, kurumsal olarak izleme ve 

gerekirse müdahale mekanizması çalışmaktadır. Bu 

kapsamda bölgedeki katılımcı firmaların ÇOSB’den al-

dıkları elektrik, su doğalgaz vb. hizmetleri karşılığında 

borçlarını belirli tarihte ödememeleri riskine karşı ken-

dilerinden teminat mektubu (veya nakit güvence bede-

li) alınmaktadır. Ay ve hafta bazında katılımcı firmaların 

borçları takip edilmekte, belirlenen tarihte ödeme yapıl-

maması ve akabinde yapılan sözlü ve yazılı uyarıya rağ-

men ilgili borç ödemesi yapılmaması durumunda ÇOSB 

tarafından ilgili firmaya verilen hizmet durdurulmaktadır.

Dünyada ve ülkede genel ekonomik şartlara bağlı olarak 

bölge firmalarında oluşabilecek finansal ödeme sıkıntı-

ları çerçevesinde, firmaların üretim miktarlarını azaltma-

sı, ödeme güçlüğüne düşmesi ve ÇOSB’ye olan enerji 

tüketimi vb. borçlarını ödeyememe hali de risk olarak 

değerlendirilmektedir. ÇOSB’nin katılımcı firmalardan 

alacaklarını zamanında tahsil edememesi kurumsal 

ödemelerini ve yatırımlarını da doğrudan etkileyecektir.

TEDARİK ZİNCİRİ
ÇOSB Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birim-
lerin katılımcı firmalara kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlı 
hizmet verebilmeleri için ihtiyaç duydukları mal ve hiz-
metler, 4562 sayılı OSB Kanunu ve Uygulama Yönetme-
liğine uygun olarak temin edilir. Bu çerçevede ÇOSB ta-
rafından temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin Satınalma 
Kalite Sistem Prosedürü oluşturulmuştur.

Kurum içerisinde her sene Genel Kurul’un onayına su-
nulan Birim Müdürleri ve Bölge Müdürü tarafından satın 
alınabilecek mal ve hizmetlerin parasal üst değerine iliş-
kin yetki tutarları belirlenir. Bu rakamların üzerinde yapı-
lacak mal ve hizmet satın alımları Yönetim Kurulu kararı 
gerektirmektedir.

Satın alınacak mal ve hizmet için istenen teknik ve kalite 
şartlarını içeren satın alma şartları altyükleniciye/teda-
rikçiye bildirilir.

Dış ülkelerden mal ve hizmet satın alma için mal ve hiz-
met talebi, alım yetkisine göre onaylanması, teklif topla-
ma değerlendirmeleri, sözleşme imzalama ve giriş kont-
rolü ülke içi satın alma işlemleri gibi yapılır.

Mal ve hizmet alımlarında altyüklenici/tedarikçi değer-
lendirme, seçimi ve onaylı tedarikçi listelerinin oluşturul-
ması ve sürekliliğinin sağlanması, kurum içi kalite siste-
mine uygun olarak gerçekleştirilir.

ÇOSB Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı
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ÇOSB tarafından yönetilen satınalma işlemleri, bölge-
mizde bulunan firmalara yönelik olarak yapılan çalışma-
larda alınan mal ve hizmetleri kapsar.

Satınalma işlemleri ağırlıklı olarak (%99,9) yurtiçi satın 
alma olarak gerçekleşmektedir.

ÇOSB tarafından yönetilen satınalma işlemleri, bölge-
mizde bulunan firmalara yönelik olarak yapılan çalışma-
larda alınan mal ve hizmetleri kapsar.

Ticari şartları kurum bünyesinde birim müdürlükleri ve 
satınalma birimi tarafından birlikte belirlenen alımlar için 
sipariş süreçlerinin izlenmesi satın alma biriminin so-
rumluluğundadır.

Alımlar için tedarikçilerin değerlendirilmesi; uygun fiyat, 
zamanında teslim, enerji verimliliği belge-sertifikasına 
sahip olma, doğru ürün ve kaliteli hizmet esaslarına göre 
puanlama ile yapılmaktadır.

2018 yılı sonunda tedarikçi değerlendirme çalışmaları-
mız sonucunda 500’e yakın tedarikçi firma ile işbirliğine 
devam ediyoruz.

Tedarikçilerimizi Alt Yüklenici/Tedarikçi prosedürüne 
göre uyumlu çalışmalarını sağlamaya ve performansla-
rını artırmalarına teşvik ediyoruz.

ÇOSB Satınalma Harcamalarının Dağılımı

*ÇOSB alanı içerisinde bulunan firmalara ÇOSB tarafından temin edilen 
elektrik ve doğalgazın toplam satın alma rakamları içerisindeki oranını 
gösterir.

2016 2017 2018

Elektrik* %55 %60 %61

Doğalgaz* %38 %34 %31

Kimyevi %0,1 %0,01 %0,1

Diğer %6 %5,6 %7,6

TOPLAM %100 %100 %100

Satınalma Oranları

2016 2017 2018

Yurtiçi Satınalma %99,91 %99,91 %99,99

Yurtdışı Satınalma %0,09 %0,09 %0,01

2017 - SATINALMALARI2016 - SATINALMALARI

2018 - SATINALMALARI
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derinliklerine göndermesini sağlayan “DERİN DEŞARJ” 
projesinin de en büyük iştirakçisidir.

Bir başka örnek de BARAJ konusudur. Türkiye’de ilk ve 
tek bir icraat olarak, bir Organize Sanayi Bölgesi baraj 
inşaatı planlamış durumdadır. Bu baraj yapıldığında 
bölgedeki işletmeler en önemli doğal kaynaklardan 
olan yeraltı sularına zarar vermeden yenilenebilir olan 
yağmur sularından yararlanarak üretimlerine devam 
edebileceklerdir. Sadece bu baraj bile sürdürülebilirlik 
açısından çok önemli bir çalışmadır.

ÇOSB, her yıl hem organize bölgesi sınırları içindeki hem 
de dışındaki alanlara binlerce fidan dikmektedir.

Bölgenin değişik noktalarında havanın kalitesini otomatik 
cihazlarla online takip etmektedir.

ÇOSB yönetimi sosyal alanda da birçok başarılı 
çalışmalar yapmaktadır.

Özellikle öğrencilerin eğitilmesine çok önem verildiği 
görülmektedir. Emsallerine örnek olabilecek nitelikte 
bir anaokulu, bir meslek lisesi ve yine inşaatı devam 
eklenmekte olan yeni bir okul projesi bunların en güzel 
örnekleridir.

Öte yandan yaptırmış olduğu çok amaçlı konferans 
salonunda, kongre, sempozyum, tiyatro, konser ve diğer 
sanat etkinliklerinin en güzel örnekleri sergilenmektedir.

Bütün bu belirtilen çalışmalar gösteriyor ki ÇOSB 
yönetimi, klasik yönetim yaklaşımlarından öte, çağdaş 
yönetim yaklaşımları gereği sürdürülebilirlik konusunda 
çok güzel çalışmalar ortaya koymuş durumdadır.

Sürdürülebilirlik konusunda çalışma yapmış bir 
akademisyen ve ÇOSB’de faaliyet gösteren bir firmanın 
yetkilisi olarak ÇOSB Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 
bölge müdürüne ve bölge çalışanlarına modern yaklaşımla 
sundukları bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum.

Günümüzün ‘moda terimleri’nden biri de sürdürülebilirlik 
ya da İngilizce deyimiyle ‘Sustainability’dir. 
Sürdürülebilirlik denildiğinde öne çıkan en önemli 
konunun çevreyi ve doğal kaynakları korumak olduğu 
açıktır. Ancak sürdürülebilirlik kavramı bundan çok daha 
fazlasını ifade etmektedir. Yani sürdürülebilirlik kavramı 
sadece çevreyi ve doğal kaynakları korumakla ilgili bir 
kavram değildir. Sürdürülebilir bir sürecin, çevre ve doğal 
kaynaklar yanında, sosyal ve ekonomik boyutları da 
vardır. Yani sürdürülebilirlik doğal kaynakların gelecek 
kuşaklara aktarılmasını ve çevreye en az zarar vermeyi 
hedeflerken günümüz insanlarının ihtiyaçlarını karşılamayı 
ve var olan ekonomik düzenin devamını sağlamayı da 
hedeflemektedir. Başka bir deyişle sürdürülebilir bir 
sürecin üç bileşeni vardır:
1. Çevre sorunları
2. Sosyal yaşamın gerekleri
3. Ekonomik gerçeklerin gözetilmesi

Çünkü günümüz insanı elde ettiği bu konforlu yaşam 
ve tüketim alışkanlıklarından vazgeçememektedir. 
Vazgeçseler bile bunun ekonomik ve sosyal yansımaları 
büyük travmalar yaratır. Bu nedenle sürdürülebilirlik 
anlayışında bu üç faktörün her birisi de aynı ölçüde önemli 
sayılmaktadır.

Çerkezköy Organize  Sanayi Bölgesi’ndeki bir kuruluşun 
yönetim kurulu başkanı olarak, ÇOSB yönetiminin 
sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarına yukarıda 
belirtmiş olduğum bu üç faktör açısından bakarak 
aşağıdaki örnekleri verebilirim:

ÇOSB Yönetimi temiz çevre ve doğal kaynakları etkin 
kullanma konusunda bölge firmalarını denetlemekle 
yetinmemektedir. Aynı zamanda bölgedeki firmalara bu 
konuda çok önemli katkılarda da bulunmaktadır.

Öncelikle sanayi atığı sular için mükemmel bir şekilde 
çalışan MODERN ARITMA TESİSİ işletmelerimize çevreyi 
temiz tutma konusunda büyük bir destek sağlamaktadır.
Öte yandan Trakya Bölgesinin tamamını kapsayan ve 
arıtmalarda arıtılmış olan suların Marmara Denizi’nin 

PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Ahmet TEMİROĞLU
Taha Group Özen Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı

Sektör: Tekstil Ürünleri İmalatı 
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ÇOSB’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ NEDİR?

Sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel ve toplumsal ge-
reksinimlerin gelecek kuşakların yaşam koşullarına za-
rar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya gö-
rüşüdür. Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1987 yılında 
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun yayınladığı 
Brundtland Raporun da ortaya çıkmıştır. Bu raporda 
Sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek 
kuşakların da kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olana-
ğından ödün vermeden karşılamaktır” şeklinde tanım-
lanmıştır.

ÇOSB olarak,  elektrik, su ve doğalgaz gibi önemli 
kaynakların kullanıldığı bölgemizde sürdürülebilirlik yö-
netimini ele alarak, gerek kurumsal gelişim ve gerekse 
paydaşlarımız açısından çalışmalar yapmanın gerekliliği 
ortaya çıkmıştır.Bu kapsamda dünyada ve ülkemizde 
Yeşil OSB, Eko-Endüstriyel Park kavramlarının kullanıl-
masına da başlandığını görüyoruz.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler 
gibi önemli organizasyonlar tarafından yapılan çalışma-
larda tüm dünyada sanayi bölgelerinin gelişimi açısın-
dan yeni yaklaşımlardan bahsedilmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası-Ulusla-
rarası Finans Kuruluşu işbirliğinde Şubat 2017’de baş-
latılan “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesi Geliştirilmesi 
Projesi”8 ile Yeşil OSB’ler/Eko-Endüstriyel Parklar için 
ulusal bir çerçeve oluşturulması ve OSB’lerde bu alan-
daki rekabetçilik fırsatlarının ortaya konulması amaç-
lanmıştır. Bu çalışmada temel hedef mevcut OSB’lerin 
eko-endüstriyel parklara dönüşümü, yeni kurulacak 
OSB’lerin ise bu yaklaşıma göre kurulmasına dair bir 
ulusal yol haritası geliştirilmesi ve eko-endüstriyel park 
kriterlerinin belirlenmesidir.

UNIDO (United Nations Industrial Development Orga-
nization)‘nun hazırladığı Implemantation Handbook for 
Eco-Industrial Parks çalışmasında dünyadan Eko-En-
düstriyel Park uygulamalarına ve iyi örneklere yer veril-
mektedir.9

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR21 
Trakya Bölge Planı (2014-2023) çalışmasında “Yaşam 
ve Çevre” ile “Üretim ve Ekonomi” gelişme eksenleri 
bölümlerinde doğal kaynakların korunması ile orta ve 
yüksek teknolojiye sahip katma değerli üretime geçişin 
önemini vurgulamaktadır.10

Trakya Kalkınma Ajansı’nın hazırladığı “Bölgesel Kal-
kınma Dinamikleri” çalışmasının Tekirdağ 2023 Vizyonu 

içeriğinde “sürdürülebilir ekonomi ve kent bilinci” vur-
gusuyla “Sürdürülebilirlik endişelerini ortadan kaldırmak 
için Tekirdağ’da artık Ar-Ge ve inovasyona dayalı büyü-
me modeline geçme zamanı gelmiştir.” ifadelerine yer 
verilmektedir.11

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan İllerin ve Böl-
gelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştır-
ması (SEGE 2011)’na göre; “Tekirdağ işgücü gösterge-
leri itibarıyla hem etkisi altında bulunduğu İstanbul’dan 
hem de ülke ortalamalarından daha yüksek değerlere 
sahiptir. İşgücüne katılma oranı ülke genelinde yüzde 49 
düzeyinde iken, Tekirdağ’da bu oran yüzde 55 seviye-
sindedir. İmalat sanayii istihdamının sigortalı istihdam 
içerisindeki oranında Tekirdağ tüm iller içerisinde ilk sı-
rada gelmektedir. Bu değişken itibarıyla ülke ortalaması 
yüzde 28,6 iken Tekirdağ’da bu oran yüzde 57,6’dır.12

ÇOSB fabrikalarında istihdam edilen 77.000 kişilik çalı-
şan sayısı, Tekirdağ’da imalat sanayindeki tüm sigortalı 
sayısı içerisinde çok önemli bir paya sahiptir. Bu kap-
samda bölgemizdeki fabrika sayısı ve çalışan sayısının 
birlikte doğrusal olarak arttığı görülmektedir. ÇOSB sı-
nırları içinde mevcut bulunan 250’yi aşan fabrika ve bu 
fabrikalarda çalışan sayısı (77.000 kişi ) ve yakın yerle-
şim alanlarının sürekli artan toplam nüfusu dikkate alın-
dığında, ÇOSB’nin sürdürülebilirlik alanında yapacağı 
çalışmaların önemi ortaya çıkmaktadır.
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ÇOSB 2018-2022 DÖNEMİ STRATEJİK ÖNCELİKLERİMİZ

Sürdürülebilir kalkınmayı ön planda tutan ÇOSB aşağıda belirlediği konuları önümüzdeki yıllar açısından stratejik öncelikli olarak görmektedir:

ÇOSB olarak dokuz ana başlıkta gelişimi stratejik öncelikli olarak görmekteyiz.
1 numarada yer alan “Kurumsallık” ve 2 numarada bulunan “Katılımcılarımızın Geliştirilmesi”, bu öncelikler içerisinde 
ağırlıklı olarak görülmektedir. Tabloda bulunan dokuz farklı başlıktaki konuya 2014-2018 stratejik planımızın hedeflerin-
de ve sürdürülebilirlik hedeflerimizde yer verilmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

İleri görüşlü bir liderlik anlayışıyla, uzun vadede kurumu-
muzun büyümesi ve başta katılımcılarımız olmak üzere 
tüm paydaşlarımızın refahının artması için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Hazırladığımız sürdürülebilirlik raporu 
ile tüm paydaşlarımıza kurumumuzu daha iyi anlatmak 
amacındayız.

Çalışanlarımız
Sürdürülebilirlik Hakkında Ne Düşünüyor?
• Yöneticiler:
2018 sürdürülebilirlik raporunun içeriğini oluştururken 
ÇOSB yöneticileri açısından sürdürülebilirlik açısından 
öncelikli olan konuları belirlemek amacıyla bir anket dü-
zenledik. Bu anketin sonuçlarına göre:

• Yöneticilerimizin hepsi ÇOSB’nin sürdürülebilirlik ala-
nında yürüttüğü faaliyetleri çok önemli görüyor.Yöneti-
cilerimiz açısından sürdürülebilirlik alanında en önemli 
konular aşağıdaki grafikte görülmektedir:

• Yöneticilerimizin sürdürülebilirlik alanında diğer ön-
celikli gördükleri konular; ÇOSB’nin ekonomik perfor-
mansı, tedarik zinciri, çalışan memnuniyeti, iş sağlığı 
ve güvenliği, enerji yönetimi, iş etiği, çalışan hakları ve 
toplumsal gelişime katkı.

“Tedarikten Hizmet Üretimine Kadar Her Aşamada İnsanı Odak Alıyoruz…”

Yöneticilerin Sürdürülebilirlik Öncelikleri
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• Çalışanlar:

Çalışanlarımız tarafından sürdürülebilirliğe yönelik anke-
te verilen cevaplar incelendiğinde; ilk beş sırada önce-
likli görülen cevaplar aşağıdaki grafikte görülmektedir:

• Sürdürülebilirlik Komitemiz

Sürdürülebilirliği ÇOSB’nin uygulamalarında öne çıkar-
mak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturuldu.

Bu komitenin görevleri; sürdürülebilirlik stratejisini ha-
zırlamak, strateji ve hedeflerin tüm paydaşlarımıza ile-
tilmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını 
düzenli olarak raporlamaktır.Sürdürülebilirlik Komitesi 
asgari ayda bir kez toplanır ve görüşülen konular Bölge 
Müdürü vasıtasıyla Yönetim Kurulu’na iletilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Çalışanların Sürdürülebilirlik Öncelikleri

ÇOSB Sürdürülebilirlik Komite Toplantısı

Yönetim Kurulu

Bölge Müdürü Sürdürülebilirlik
Komitesi
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI SWOT ANALİZİMİZ
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ

ÇOSB’nin 1976’dan bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar, kurumsal gelişiminin yanında katılımcı firmaların işleyişi-
ni kolaylaştırmak, çevreye verilen zararları en aza indirmek ve bölgede yaşayan insanların sosyal-ekonomik gelişimini 
sağlamak amacındadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımızı bölgemiz tarafından hazırlanan “2018-2022 Stratejik Planı” dahil olmak üzere, karar verme 
süreçlerimizde, yönetişim ve risk yönetimi uygulamalarımızda hakim tutarız.
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCELİKLİ KONULARIMIZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİ MATRİSİMİZ

Sürdürülebilirlik alanında kurumsal anlamda ekonomik, 
sosyal ve çevresel alanda öncelikli konularımızı şu şekilde 
belirledik:

Paydaşlarımızın katılımıyla düzenlemiş olduğumuz Sürdü-
rülebilirlik Strateji Anketimizin sonuçlarına göre belirlenen 
Sürdürülebilirlik Alanı Gelişim Konularımız, Sürdürülebilirlik 
Strateji Matrisi’nde yer almaktadır. 

Önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda paydaşımızla fikir 
alışverişinde bulunarak, odaklanacağımız yeni konuları ve 
hedefleri belirlemeyi planlıyoruz.

“Dünden Günümüze,
Günümüzden Yarınlara

ÇOSB...”
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİMİZ
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNDA DÖNÜM NOKTALARIMIZ

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
46



BİRLEŞİK MİLLETLER (BM) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE YAKLAŞIMIMIZ

ÇOSB olarak BM tarafından belirlenen 
küresel sorunları sürdürülebilirlik kapsa-
mında kendi çalışmalarımızla eşleştirdik. 
Yürüttüğümüz çalışmaların çoğu BM’nin 
hedefleri ile ilgilidir.

Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde 
birçok kurum ve kuruluşla beraber ortak 
hareket etmekteyiz. Bu doğrultuda, ÇOSB 
olarak, sosyal, ekonomik ve çevresel alan-
da çalışma ilkelerinin belirlendiği BM Kü-
resel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Bu 
sözleşmenin bütün maddelerine çalışma-
larımızda uyum gösteriyoruz.
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

1987 yılından beri ÇOSB çatısı altında üretim 
yapmaktayız.

OSB bünyesinde olmak özellikle altyapı konusunda 
pek çok avantaj sağlamaktadır. Endüstriye uygun 
enerji, doğalgaz ve su gibi ihtiyaçların temini, 
OSB bünyesinde özel atık su arıtma tesisi olması, 
bireysel sanayi kuruluşlarına kıyasla bizi bir adım ileri 
taşımaktadır.

Tesisimiz ile ilgili sorunlar için OSB yetkililerine 
danışabilmek, çözüm arayışına dahil olmaları ve 
yönetmeliklere hakim olarak yol gösterebilmeleri bizim 
için önemli artılardır.

Ayrıca ÇOSB’nin hassasiyetle seçerek sunduğu eğitim 
ve kültür programları da özellikle bölge gelişimi için çok 
değerli girişimlerdendir.

Vastaş olarak ÇOSB bünyesinde olmaktan memnunuz. 
Tabii ki daha gelişebilecek noktalar var. Özellikle 
1987’den bu yana OSB nedeniyle bölgede hem tesis, 
hem de nüfus artışı göz önünde bulundurulduğunda... 
İlçede planlı ve düzenli sanayileşmenin 

sürdürülebilmesi, bölgenin gelişmesi için yeni 
adımlara ihtiyaç vardır. Çevre, yeşil alanlar, sokak 
hayvanlarının korunması, teknolojik yenilikler ve daha 
iyi bir toplu taşıma sistemi kurulması gibi çalışmalar 
sürdürülebilirlik alanında çalışma yapılabilecek konular 
olarak görülmektedir.

Bir ülkenin geleceğinin eğitim, kalkınmasının da 
üretime bağlı olması sebebiyle hepimize düşen 
sorumluluk büyük. Ülkemizdeki ithalat bağımlılığının 
artması değil azalması, üretim ve ihracatın gelişmesi 
mecburidir. Bu sebeple üreticilere destek olunması 
çok önemlidir. ÇOSB yönetimi ve yetkililerinin 
bölgedeki sanayiciler için şimdiye kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da aktif ve destekleyici pozisyonlarını 
sürdüreceklerine inancımız tamdır.

Ayrıca bölgede gerek çevrenin korunması, gerek 
imalat teknolojilerinin ve kapasitelerinin geliştirilmesi 
ve gerekse ihracat artışı için teşvikler yaratılması için 
girişimler ve lobi faaliyetlerinde bulunulması, bölgede 
sanayinin daha çok gelişmesi ve sürdürülebilirliği 
açısından önemli adımlar olacaktır.

Sema ERGİN KOÇAK
Vastaş Valf Armatür San. Tic. A.Ş. - Şirket Ortağı

Sektör: Başta Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman İmalatı
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Ülkemiz İçin Üretiyor,
Halkımız İçin Kalkınıyoruz...

Ekonomik Etki Alanımız
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EKONOMİK ETKİ ALANIMIZ

YATIRIMLARIMIZgenel kurul toplantılarında bu raporlarla beraber OSB’nin 
bilançosu, gelirleri-giderleri ve sonraki hesap dönemi büt-
çesi görüşülerek onaylanmaktadır.

Türkiye’de özel sektörün önemi ve rolü arttıkça, Organize 
Sanayi Bölgelerinin (OSB) de önemi artmaktadır. Bu an-
lamda OSB’ler ciddi altyapı yatırımlarının bulunduğu, yatı-
rım ve üretim yapanlar açısından tercih edilen alanlar ola-
rak görülmektedir. Yüksek nitelikli sanayi arsasına erişim 
açısından yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayan 
OSB’ler elektrik, su, arıtma, ulaşım, haberleşme vb. altya-
pı hizmetlerine ve ortak sosyal tesislere sahip ciddi üretim 
alanları haline gelmiştir.

Tüm dünyada hızla gelişim gösteren ülkeler açısından, dün-
yanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye ekono-
misinin içerisinde yer alan OSB’lerin reel üretim açısından 
çok önemli yapılar olduğunu vurgulamak gerekir.

Bölgemiz bünyesinde bulunan farklı ölçeklerdeki üretim 
tesislerimizin büyük çoğunluğu Türkiye’nin önde gelen sa-
nayi kuruluşlarındandır. İSO tarafından açıklanan 2018 yılı 
Türkiye’nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 
20 Bölge firmamız yer almaktadır. KOBİ’lerin en büyükleri

olarak nitelendirilen 2018 yılı İkinci 500 Sa-
nayi Kuruluşu Listesi’nde 17 Bölge firmamız 
yer almayı başarmıştır. Bununla birlikte 2018 
yılının En Büyük 1.000 İhracatçı Firması ara-
sında da 31 Bölge firmamız bulunmaktadır.

Bölgemizden başta İngiltere ve Almanya 
olmak üzere Avrupa Birliği Ülkelerine, Tür-
ki Cumhuriyetlere, çeşitli Arap Ülkelerine 
ve ABD’ye ihracat yapılmaktadır. Sana-
yicimizin global pazarda rekabet gücünü 
artırmak, ülkemiz ekonomisine yatırım ve 
istihdam anlamında daha randımanlı katkı 
sağlayabilmeleri açısından Bölgemizin hiz-
met kalitesi her geçen gün geliştirilmektedir.

Dış Paydaş Görüşü

2018 Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların 
%84’ü ÇOSB’nin Teknolojik ve Diğer Gelişmelere Uyumu 
açısından memnun olduğunu ifade ediyor

2018 yılı içerisinde katılımcılarımıza ve tüm paydaşlarımı-
za yönelik olarak hizmetlerimizi yaptığımız yatırımlarla da 
geliştirdik. Bu yatırımların en öncelikli olarak çevre proje-
leri, teknolojik gelişim projeleri ve toplumsal fayda sağla-
yan projeler olduğunu belirtmemiz gerekir.
ÇOSB olarak elektrik, su, doğalgaz ve atık su alanında 
sağlanan dağıtım bedelinden elde edilen gelirin belli oran-
larda genel giderlere ve yatırıma dönüştürülmesi sağlan-
maktadır.

2018 yılı ilk defa uygulamaya başladığımız 2018-2022 
ÇOSB Stratejik Planımızın ilk uygulama yılı olması dolayı-
sıyla önemli bir yıl oldu.

Dış Paydaş Görüşü

2018 Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların 
%87’si ÇOSB’nin Mali İşler Alanında Verilen Hizmetleri açı-
sından memnun olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB katılımcısı olan fabrikalarda yıllık yaklaşık olarak; 
20,6 milyar $ ciroluk bir üretim yapılmakta ve 3,5 milyar 
$’lık ihracat gerçekleştirilmektedir.

Aşağıdaki grafikte belirtilen 2016, 2017 ve 2018 rakamları, 
ÇOSB’nin kurumsal anlamda katılımcı firmalara verdiği hiz-
metler çerçevesinde oluşan finansal değerler olup, “ÇOSB 
Devam Etmekte Olan Yatırım Miktarları” açısından; 2016 
yılındaki 41.308.928 TL’nin içindeki 28.034.947 TL ile 2017 
yılındaki 89.425.557 TL’nin içindeki 25.890.049 TL ve 2018 
yılındaki 136.058.886 TL’nin içindeki 17.606.032 TL Tekir-
dağ Marmara Derin Deşarj Sistemi için yapılan yatırımlarıdır.

ÇOSB, kar amaçlı bir organizasyon değildir. Bununla birlik-
te, bölgemizin hesap dönemi işlemleri 4562 sayılı yasa ve 
yönetmelik ve mali mevzuat ile muhasebe ilkelerine göre 
takip edilmekte; belge ve kayıtları iç denetçiler ve yeminli 
mali müşavir tarafından takip edilmekte, raporlanmakta ve 

ÇOSB Fabrikalarından İhracat Yapılan Ülkeler
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ÇOSB 2018 YATIRIMLARI
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Sürdürülebilir ekonomiye geçişte en büyük görev, 
üretim tesislerine düşüyor. ÇOSB, bölgesindeki 
firmaları sürdürülebilirlik odaklı ayak izi azaltma 
çalışmaları alanında etkin şekilde destekliyor. Bizler 
şirketler olarak doğal kaynakların verimli kullanılması 
ve korunması, süreç iyileştirmelerimiz ile CO2 
emisyonlarımızın ve atıklarımızın azaltımı gibi detaylı 
çalışmalar yapıyoruz. ÇOSB de yönetim çalıştayları 
ile çalışmalarında hedef kitlesinin beklentilerini, 
gereksinimlerini bizzat onlardan dinleyerek belirliyor; 
firmalarını en etkin ve kısa sürede çözüme ulaştırmak 
için destekliyor.

2. kısmı 2008 yılında devreye giren toplam 80.000 
m3/gün kapasiteli arıtma tesisi ile paydaşlarının 
çevre alanındaki en önemli gereksinimlerine çözüm 
getirmektedir. Elektrik, su, doğalgaz gibi üretim 
tesislerinin en temel enerji kaynakları temininde bakım 
ile altyapı çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, 
inovatif yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. 
Enerji yönetim sistemi kapsamında tasarruflu 
aydınlatma, üretimde enerji giderlerinin azaltımı gibi 
enerji verimliliği çalışmalarını da desteklemektedir. 
Ayrıca Sıfır Atık Projesi ile firmaların geri dönüşüm ile 
atık yönetimini planlamalarında yol gösterici olarak 

katkıda bulunmaktadır. 

Tesisler, CO2 salınımını düşürmek için özel çalışmalar 
yürütürken, bölge müdürlüğü ise karbon ayak 
izini azaltma konusunda ağaçlandırma çalışmaları 
ve rekreasyon alanları ile bulunduğu çevreyi 
geliştirmektedir. 

Sürdürülebilirlik insanla başlar. ÇOSB’nin insana 
verdiği değer kurulduğu günden bu yana aşikardır. 
Düzenlediği sportif ve sanatsal faaliyetler, bölgemiz 
çalışanları için düzenlenen verimli eğitimler, sosyal 
yardımlar ve geleceğin mimarı çocuklarımızın eğitimi 
için bölgemizde kurduğu okullar ile toplumsal yaşama 
katkı sağlamakla kalmayıp bölgemizin büyük bir açığını 
da kapatmaktadır. 

Bölgemiz, kurulduğu günden bu yana paydaşlarıyla 
yakın iletişim ve işbirliği içinde, yerel ekonomi ve 
bölgesel istihdamın kalkındırılmasına büyük destekler 
vermiştir. ÇOSB’nin sürdürülebilirlik alanında öncü 
olması gerçekten gurur verici. Bu güne kadar yapılan 
çalışmalar bu inisiyatifin istikrarlı bir biçimde devam 
edeceğini kanıtlamaktadır. 

Şükrü GÜNDÜZ
Klüber Lubrication Yağ. Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdürü
Sektör: Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
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ÇOSB
Ülkemiz ve İnsanımız İçin
Hep Bir Adım Önde...

Sosyal Etki Alanımız
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SOSYAL ETKİ ALANIMIZ

Dış Paydaş Görüşü

2018 Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların 
%87’si ÇOSB Çalışanlarının Kurum Dışından Gelenlere 
Yaklaşımı ve Yeterliliği açısından memnun olduğunu ifa-
de ediyor.
Ankete katılanların %88’i ÇOSB’nin Kurumsal İletişim 
Bilgilendirmeleri hizmet kalitesinden memnun olduğunu 
belirtiyor.

ÇOSB, bölgede bulunan katılımcı firmalara ve vatan-
daşlara yönelik çeşitli sosyal-kütürel çalışmalar yürütü-
mektedir.

Kurumsal olarak 265 çalışanımızın olması ve bölgemiz 
firmalarında 2018 sonu itibarıyla 77.000’i aşan çalışanın 
bulunması da oluşturduğumuz sosyal fayda olarak de-
ğerlendirilmelidir. Bölgemizdeki fabrikaların istihdama 
katkısı değerlendirildiğinde; ortalama dört kişilik bir aile 
baz alınırsa, 300.000 kişiye yakın bir nüfusun ekonomik 
ve sosyal olarak doğrudan fayda gördüğü açıktır.

ÇOSB Engelliler Pikniği

Çocuklara Yönelik Yangın Eğitimleri Çocuklara Yönelik Çevre Eğitimleri
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ÇALIŞANLARIMIZ

İç Paydaş Görüşü

2018 yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne katılan çalışan-
larımızın % 76’sı kendini ÇOSB’ye ait hissettiğini ve bu 
işyerinde çalışmaktan memnun olduğunu ifade ediyor 
ve bu ankete katılan çalışanlarımızın % 77’si ÇOSB’nin 
kurumsal imajından ve eriştiği düzeyinden memnun ol-
duğunu belirtiyor.

ÇOSB’de çalışanlarımızı en önemli değer ve birikimimiz 
olarak görüyoruz. Mevcut çalışanlarımızın mesleki ve 
kişisel gelişimleri için gerekli çalışma ve eğitim ortamını 
hazırlıyoruz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini ve performanslarını üst 
düzeye çıkararak çalışmalarını sağlamak temel insan 
kaynakları anlayışımızdır. Bu anlayış çerçevesinde oluş-
turduğumuz insan kaynakları politikamız; bölgemizin 
gelişimine pozitif katkıda bulunma potansiyeli yüksek 
personelin istihdam edildiği, eğitim ve gelişimin birbirine 
paralel yürüdüğü, teknolojik gelişmelerin takibine imkan 
sağlandığı ve çalışanlarımızın da bu gelişmelere ayak uy-
durduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürdürmektir.

Tüm çalışmalarımızda çalışan ve insan haklarını dikkate 
alıyor, fırsat eşitliğini destekliyoruz.

Çalışanlarımızın bağlılığını artırmak amacıyla her yıl yap-
tığımız çalışan memnuniyeti anketi kapsamında gerekli 
önlemleri alıyor ve iyileştirmeler yapıyoruz. Organizas-
yonel ihtiyaçlar ve çalışanlarımızın beklentileri doğrultu-
sunda insan kaynakları prosedürlerimizi gözden geçiri-
yor ve gerekli düzeltmeleri yapıyoruz.

SUNULAN OLANAKLAR

En önemli değerimiz olan çalışanlarımızın sağlıklarına en 
üst düzeyde önem veriyoruz ve tamamlayıcı sağlık sigor-
tası ile onların yatarak ve ayakta tedavilerini destekliyo-
ruz. Tüm çalışanlarımızın 0-66 ay aralığındaki çocuklarının 
Bölge Müdürlüğümüz alanı içerisinde kurmuş olduğumuz 
Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim görme-
leri halinde özel indirimlerden faydalanmalarını sağlıyoruz. 
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ÇALIŞAN HAKLARI
İç Paydaş Görüşü

2018 yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne katılan çalışan-
larımızın %81’i işini severek yaptıklarını ifade ediyor.

ÇOSB’de çalışanlarımıza dürüst ve adil olarak yaklaşı-
yoruz. Çalışanların özlük haklarından yasal mevzuata 
uygun, tam ve doğru olarak yararlanmalarını sağlıyoruz.

ÇOSB Çalışma İlkeleri Kitapçığı insan ve çalışma hakları 
kapsamında tüm çalışanlarımıza rehberlik eder.

ÇOSB’nin uygulamaları yürürlükteki tüm yasa ve dü-
zenlemelerle uyumludur ve tüm birimlerimizde zorla işçi 
veya çocuk işçi çalıştırılması söz konusu değildir.

FIRSAT EŞİTLİĞİ
İç Paydaş Görüşü

2018 yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne katılan çalışan-
larımızın % 75’i çalışma arkadaşlarıyla işbirliği ve uyum 
içerisinde çalıştıklarını ifade ediyor.

ÇOSB’de çalışanların işe alımından başlayarak emekli-
lik işlemlerine kadar eşitlik politikası uygulanır, kadın ve 
erkeklere eşit çalışma ortamı sunulur.

Çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri, huzurlu 
ve tercih edilen bir işyeri olma çabamızı sürdürürüz.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

2018 yılı sonu itibariyle bölgemizde bulunan 253 işlet-
mede toplam çalışan sayısı 77.000 kişiye erişmiş olup, 
bunun yaklaşık %25’ini kadınlar oluşturmaktadır. Fabri-
kalarda istihdam edilen kadınların ağırlıklı olarak emek 
yoğun işlerde, özellikle tekstil alanında ağırlıklı olarak 
istihdam edildiği görülmektedir.

Bölge sınırları içinde bulunan işletmelerde çalışan ka-
dınların küçük çocukların bakımına yönelik olarak fabri-
ka içerinde kreşi olan iki firma bulunmakta, yasal gerek-
lilikler bakımından birçok firma kadın çalışanlarına kreş 

yardımı yapmaktadır.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde kamu ve özel sektör 
kurumlarına ait kreş ve bakımevleri hizmet vermektedir.

ÇOSB, 2018 yılında hizmet vermeye başlayan Özel 
ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi ile kadınların iş haya-
tında kalmalarına katkı sağlayacak önemli bir ihtiyaca 
yönelik anlamlı bir adım atmıştır.

Girişimcilik açısında bölgemiz işletmelerinin sahiplerinin 
ve yöneticilerinin erkek ağırlıklı olduğu, kadın yönetici 
sayısı açısından rakamın düşük olduğu görülmektedir.

“İnsana Yatırımı Ön Planda
Tutuyoruz...”

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
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EĞİTİM
İç Paydaş Görüşü

2018 yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne katılan çalışan-
larımızın %72’si ÇOSB’de kendilerine verilen eğitim ola-
naklarının yeterli olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, tüm bi-
rimlerde çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
eğitim planlarının oluşturulmasında, çalışan taleplerini, 
kurumun ihtiyaçlarını ve kanuni gerekleri dikkate alır. Bu 
anlamda çalışanların işlerini güvenli ve etkin bir şekilde 
yerine getirirken onların mesleki ve bireysel gelişimini de 
dikkate alır.

Eğitim ve gelişim süreçlerinin iyileştirilmesi için çalışan 
memnuniyeti anketi ve eğitim değerlendirme sonuçları 
geri bildirim aldığımız araçlardandır.

Çalışanlarımıza Yönelik Eğitimlerimiz:

Eğitim Türü
2016 2017 2018

Katılan Kişi 
Sayısı Eğitim Saati Katılan Kişi 

Sayısı Eğitim Saati Katılan Kişi 
Sayısı Eğitim Saati

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Eğitimleri (Saat) 284 1.371 103 424 737 2.939

Kişisel Gelişim Eğitimleri (Saat) - - 129 903 19 76

Mesleki Gelişim Eğitimleri (Saat) - - 81 1.296 52 820

Diğer Bilgilendirme Eğitimleri (Saat) 157 78.5 238 361 124 260

Diğer Yasal Zorunlu Eğitimler (Saat) 388 388 185 734 377 599

TOPLAM EĞİTİM SAATİ 829 1.837.5 736 3.718 1.309 4.694

Çalışanlara Yönelik İSG Eğitimleri
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ÇOSB tarafından 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
açılan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
ÇOSB’de bulunan sanayicilerin kalifiye ara eleman ih-
tiyacını karşılamak üzere 1200 öğrenci kapasiteli olarak 
kurulmuştur.

ÇOSB olarak sadece mesleki anlamda eğitimini alan bir 
nesil yetiştirmiyoruz. İçinde yaşadığı toplumun kültürel 
özelliklerini özümsemiş, evrensel değerleri önemseyen 
ve benimseyen, özgür düşünebilen, özgüven sahibi, de-
ğişime, gelişime ve iletişime açık bir nesil yetiştiriyoruz.

Sosyal sorumluluk anlayışımız ile, okulumuz özel bir 
okul olmasına rağmen, öğrencilerimize ücretsiz eğtim 
imkanı sunarak bölge halkını destekliyoruz.

Eğitim modüllerine bağlı olarak, makine teçhizatlarının 
eğitimi için bölgemizdeki işletmelerle imzalanan proto-
kollerle mesleki eğitimimizi güçlendiriyoruz.

Sanayi üretiminde doğrudan görev alacak şekilde yetiş-
tirilen öğrenciler için okulumuzda Endüstriyel Otomas-
yon, Makine Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Elektrik 
Elektronik Teknolojileri ve Tekstil Teknolojileri alanların-
da hizmet verilmektedir.

Eğitimin daha verimli olması adına dijital dönüşümün 
gerekliklerini hızla hayata geçiren okulumuz, iyi bir eğiti-
min güvenli ortamlarda oluşacağı inancıyla öğrencilerin 
güvenlik ihtiyaçlarını da en üst seviyede sağlamaktadır.

“Dünya standartlarında çağdaş eğitim,
Her biri kendi alanında deneyimli uzman kadro,

Son teknoloji donanımlı atölyeler ve laboratuvarlar,
Aydınlık ve garantili bir gelecek,
Üreten güçlü bir Türkiye için…”

• Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)

Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atölye Çalışmaları
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ÇOSB ile Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında protokol yapılmış olup, bölgede 
faaliyet gösteren firmaların beyaz yaka çalışanlarına yönelik yüksek lisans programları 
tamamlanmıştır.

Ayrıca NKÜ ile yapılan diğer bir protokol kapsamında Çerkezköy Meslek Yüksek Oku-
lu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans öğrencilerine itfaiyemizde pratik uygulama 
dersleri verilmekte ve staj imkanı sunulmaktadır.

Öğrencilerimiz okul içeri-
sinde mesleki gelişimleri 
yanında, proje ve spor 
alanında da önemli başa-
rılara imza atmaktadırlar.

• Üniversite İle İşbirliğimiz

Yıl 2018

Kız Öğrenci 210

Erkek Öğrenci 648

Toplam Öğrenci 858

Yıl 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Mezun Öğrenci 
Sayısı

85 91 81
“Çağdaş Eğitim, Aydınlık Gelecek, Üreten Türkiye İçin...”

2018 Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğrenci Sayısı

Özel ÇOSB MTAL Öğrencileri Fabrika Ziyaretinde

NKÜ-Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu Uygulama Dersleri
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Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %82’si ÇOSB’nin Kreş ve Gündüz Bakımevi hiz-
metlerinden memnun olduğunu belirtiyor.

ÇOSB tarafından 2018 yılında toplam 19.000 m2 alan 
üzerinde 2.500 m2 kapalı alana sahip bir kreş ve gündüz 
bakımevi yapılarak hizmet verilmeye başlanmıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
olarak 12 ay hizmet vermekte olan ÇOSB Kreş ve Gün-
düz Bakımevi, 240 öğrenci kapasitesine sahip olup, 0-66 
ay aralığında bulunan çocukları doğal bir ortamda, uygun 
materyallerle, kendine güvenen, sosyal, sportif, kültürel 
ve psikolojik olarak doğru gelişim sağlayan bireyler olarak 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerimizden gerek bölge 
fabrikalarında çalışanların ve gerekse bölge dışından aile-
lerin çocukları faydalanmaktadır.

Kreşimizde müzik, İngilizce, drama ve beden eğitimi ders-
leri branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Ayrıca, 
kreşimizde 5-6 yaş aralığındaki çocuklara kodlama eğitim 
robotu seti ile yazılım algoritma mantığı öğretilmektedir.

•Ana Sınıfı ve İlkokula Hazırlık Programı
•Beceri ve Gelişim Aktiviteleri

•Çocuk Eğitimi ve Bakımı Konusunda
Uzman Personel

•Tam Zamanlı Hemşire ve Psikolog Desteği
•Web Tabanlı Öğrenci Takip Sistemi
•İngilizce, Drama, Beden Eğitimi,

Satranç ve Müzik Eğitimi

• Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi

Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi İç Mekan Kreş Etkinlikleri
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ÇOSB olarak bölgemiz firmalarında ileri düzey teknolojik üretimin gerçekleş-
mesinde Ar-Ge çalışmalarının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple 
bölgedeki katılımcı firmaların Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi oluşturmaları 
yönünde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz bilgilendirici çalışmalar kapsamında bu 
merkezlerin sayısında ciddi artış olmuştur.

ÇOSB işletmelerinde bulunan Ar-Ge merkezleri ilk defa 2008 yılında kurulmaya 
başlanmıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla ÇOSB’de bulunan Ar-Ge merkezi sayısı 
23’e ulaşmıştır. Bölgemizde ayrıca 2 adet Tasarım Merkezi de bulunmaktadır. 
Bu Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde 1200’ün üzerinde çalışan görev almak-
tadır. ÇOSB’de mevcut Ar-Ge Merkezlerinin ağırlıklı olarak ilaç fabrikalarında 
kurulduğu, ayrıca dayanıklı tüketim malları imalatı, tekstil, kimya, plastik, koz-
metik, makine ve enerji firmalarında da Ar-Ge merkezleri olduğu görülmektedir.

• Katılımcı Firmalarımızda Ar-Ge Çalışmaları

Yıllar 2008-2016 2017 2018 Toplam

ÇOSB’de Kurulan Ar-Ge Merkezi Sayısı 9 6 8 23

ÇOSB’de KurulanTasarım Merkezi Sayısı - 2 - 2

ÇOSB’de Bir Ar-Ge Merkezi

Fabrikalara Yönelik Düzenlenen Ar-Ge Toplantısı
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KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİMİZ
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %86’sı ÇOSB’nin Konferans Salonu’nda gerçek-
leştirdiği tiyatro, konferans vb. etkinliklerinden memnun 
olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB bünyesinde bulunan konferans salonunda dü-
zenli olarak tiyatro, konser, seminer, söyleşi, gösteri 
vb. sosyal-kültürel etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenir. 
Bölge işletmelerinde çalışanlar başta olmak üzere, yakın 
yerleşim alanları olan Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinden 
vatandaşların katılımına da açık olan bu etkinlikler böl-
genin kültürel seviyesinin yükselmesine de katkı sağla-
maktadır.

470 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan ÇOSB Kon-
ferans Salonu, bugüne kadar ülkemizin yetiştirdiği pek 
çok kıymetli sanatçıya ev sahipliği yapmıştır. Bölgemiz 
tarafından düzenlenen etkinliklerde İstanbul Devlet Ti-
yatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
ları ve diğer özel grupların oyuncularının yanı sıra, ünlü 
müzisyenler ve müzik grupları da misafir edilmiştir.
 
Bölge Müdürlüğümüz tarafından organize edilen sos-
yal-kültürel etkinlikler, sadece yetişkinlere değil küçük 
yaş gruplarına da hitap etmektedir. Çocuk tiyatroları, 
Devlet Halk Dansları Çocuk Topluluğu gösterilerinde ilçe 
okullarından da pek çok öğrenci konferans salonumuz-
da misafir edilmiştir.

ÇOSB Konferans Salonu’nda Sahnelenen “Sanat” Tiyatro Oyunu

ÇOSB Konferans Salonu’nda Sahnelenen “Kibarlık Budalası” Tiyatro Oyunu

ÇOSB Konferans Salonu’nda Sahnelenen “Hababam Sınıfı” Tiyatro OyunuÇOSB Konferans Salonu’nda Düzenlenen “Anjelika Akbar” Piyano Konseri

İNSAN
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• ÇOSB Sosyal Tesisleri
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %79’u ÇOSB’nin Spor Tesisleri hizmet kalitesinden 
memnun olduğunu ifade ediyor.

Sanayicisinin her türlü ihtiyacını karşılama gayret içeri-
sinde olan ÇOSB, bu kapsamda bölge müdürlüğü alanı 
içerisinde restaurant, halı saha, açık-kapalı tenis kortu, 
ticaret bloklarını hizmete açmıştır.

Bölge içinden ve dışından gelen bütün vatandaşların kul-
lanıma açık olan bu tesisler sosyal alanda önemli hizmet-
ler vermektedir. Bölge firmalarına yönelik futbol ve tenis 
müsabakaları, ticaret bloklarındaki dükkanlardan alışveriş, 
yemek-kafe ve ÇOSB konferans salonundaki sosyal-kül-
türel etkinliklerden yararlanma imkanı bölge açısından 
yeni bir vizyon sağlayan çalışmalar olarak görülmektedir.

• ÇOSB Toplantı Salonu

ÇOSB Bölge Müdürlüğü İdari Bina’da bulunan 50 kişi 
kapasiteli toplantı salonu, kurum içi – kurum dışı eği-
timlere açık olup, geniş imkanlara sahiptir. Gerek Böl-
ge Müdürlüğü’nün kendi personelinin ve gerekse bölge 
fabrikalarının personelinin eğitim ihtiyaçlarında bu sa-
londan faydalanılmaktadır.

• ÇOSB Konferans Salonu

ÇOSB Konferans Salonu, katılımcı firmalarımıza ve böl-
ge halkına hizmet vermektedir. Bölge Müdürlüğü’nün 
başta genel kurul toplantıları olmak üzere, fabrikalarda 
çalışanlara ve halka açık şekilde düzenlenen kültür – sa-
nat etkinliklerinin yanı sıra, bölgemiz işletmelerinin çalı-
şanlarına yönelik bazı toplantıları, seminerleri ve kamu 
kurumlarının pek çok önemli faaliyetleri bu salonda ger-
çekleştirilmektedir.

SOSYAL İMKANLARIMIZ

ÇOSB Sosyal Tesisleri

ÇOSB Ticaret BloklarıÇOSB Tenis Kortları ve Halı Saha

ÇOSB Konferans Salonu

ÇOSB Restaurant
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Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların % 91’i ÇOSB’nin İtfaiye hizmetlerinden memnun 
olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB tarafından kurulan itfaiye teşkilatı, bölgedeki yan-
gın ve patlama olaylarında ilk müdahale birimidir. Gelen 
ihbarlar değerlendirilerek duruma uygun itfaiye aracının 
seri biçimde olay yerine sevki sağlanmaktadır. Bu birim 
gerekli görüldüğünde Bölge Müdürü’nün bilgi ve izni ile 
Mülki Amir emrinde çevre il ve ilçelere de hizmet verebi-
lir. Toplam 21 personel ile 24 saat esasına göre hizmet 
verilmektedir.

Sanayinin doğaya ve gelecek nesillere sahip çıkarak 
var olabileceğinin farkında olan ÇOSB geleceğin mima-
rı olan çocuklara her yıl yangından korunma ve çevre 
konusunda sürekli eğitim vermektedir. Ayrıca itfaiye teş-
kilatımız tarafından bölgemiz işletmelerinde çok sayıda 
çalışana Temel Yangın Eğitimi, Acil Durum Ekipleri Eğiti-
mi ve Tatbikatları yapılmaktadır.

İtfaiye Birimimizin önemli görevlerinden biri de, kuruluş 
aşamasında, ruhsat almak isteyen firmalara “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” çerçeve-
sinde uygunluk vermesidir. Bu uygulama kapsamında 
İtfaiye Birimimizin de yönlendirmesiyle; firma, faaliyeti-
ne başlamadan önce yangınların önlenmesi için gerekli 
tüm tedbirleri almakta, böylelikle ilgili firmada yangın 
riski minimum düzeylere indirgenmektedir.

Bölgemizde 2018 yılı içinde 59 adet yangın meydana 
gelmiştir. Bu yangınların 29 adedi tekstil yangınları, 8 
adedi kimyasal yangınları, 7 adedi elektrik pano ve 15 
adedi ise diğer yangın türlerinde gerçekleşmiştir.

İTFAİYE HİZMETLERİMİZ

Yıl 2016 2017 2018

Yangın Sayısı 62 70 59

“Trakya’nın En İyi Altyapısına Sahip
İtfaiye Teşkilatlarından Biri...”

ÇOSB İtfaiye

ÇOSB İtfaiye Eğitimleri
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ÇOSB sınırları içerisinde veya yakın ilçelerde, çalışma sa-
atlerinde veya dışında, herhangi bir olağanüstü - acil du-
rumda (doğal afet, kötü hava şartları, yangın, deprem, sel, 
sabotaj, büyük miktarda gaz kaçakları, tehlikeli kimyasal 
sızıntısı, adli ve anarşik olaylar nedeni ile herhangi bir tehdit 
halinde) ÇOSB içerisinde paniğe meydan vermeden, koru-
ma ve güvenlik planı esasları dahilinde gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamak amacıyla Acil Durum Yönergesi oluştu-
rulmuş olup, uygulanmakta ve sürekli güncel tutulmaktadır.

ÇOSB sınırları içerisinde acil durum oluşması halinde, 
ÇOSB birimlerinin yapacağı görevler bu yönergede tanım-
lanmıştır.

Acil Durum Yönergesi ile alınması öngörülen önlemler, 
ÇOSB Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan bütün görev-
liler ile mevcut birimlerde çalışan personel ve binaya giren 
ve binada bulunan diğer kimselerin güvenliğini, her türlü 
kıymetli, gizlilik dereceli evrak ve malzemenin muhtemel bir 
olay halinde zarar görmemesini içerir.

ÇOSB Müdürlüğü sınırları içinde meydana gelen trafik ka-
zalarına müdahalede 24 saat kesintisiz hizmet verebilen 
personelimiz, gelen ihbarlar doğrultusunda olay mahalline 
en kısa sürede ulaşarak, başarılı şekilde müdahalelerde bu-
lunmaktadır.

ACİL DURUM RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARIMIZ

Yıl Trafik
Kazası Adli Olay Bölgeye 

Zarar
Hırsızlık ve 

Girişimi İhbar Sayısı Yangın Sendikal 
Olay

2016 125 63 37 6 260 62 1

2017 107 23 23 14 255 70 13

2018 138 8 31 23 125 59 12 ÇOSB İtfaiyesi Kaza Müdahale Çalışması

ÇOSB İtfaiye Ekiplerinin Fabrika Yangınına Müdahalesi
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İç Paydaş Görüşü

2018 yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi’ne ka-
tılan çalışanlarımızın %77’si ÇOSB’deki İş 
Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarından mem-
nun olduğunu ifade ediyor.

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği kurumsal 
önceliklerimiz arasındadır.

ÇOSB’de iş güvenliği ile ilgili tüm çalışanların 
ortak hedefi sıfır iş kazasıdır.Bu doğrultuda 
hazırladığımız “ÇOSB İş Sağlığı ve Güvenli-
ği İç Yönergesi” ile çalışanlarımıza yol gös-
termekteyiz. Saha çalışanlarımızın güvenlik 
ekipmanların temin edilmesi ve kullanılması-
nın sağlanması ÇOSB’nin kontrolündedir.

Eğtimli ve uzman teknik personelimiz tarafın-
dan gerçekleştirilen saha çalışmalarında katı-

lımcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) prensiplerine uygun olma-
sını sağlıyoruz.
 
ÇOSB İSG Kurulu tarafından yapılan periyo-
dik toplantılarda; Bölge Müdürlüğü’nün gerek 
tesis içi (İdari Bina, Özel ÇOSB Mesleki ve 
Teknik Lisesi, Kreş, Sosyal Tesisler vb.) ve 
gerekse (elektrik, su, doğalgaz, inşaat, arıtma 
vb) saha uygulamalarını içeren İSG çalışma-
ları, kurum olarak alınan/alınması gereken iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri, mevzuat deği-
şiklikleri vb. sürekli izlenir ve kayıt altına alınır.

ÇOSB tarafından katılımcı firmalara yönelik 
olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında başta 
atık yönetimi olmak üzere mevzuat değişik-
likleri vb. konularda seminer vb. toplantılar 
düzenlenir, kurum dışında farklı kuruluşlarla 
işbirliği çalışmaları yürütülür.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anke-
ti’ne katılanların % 80’i ÇOSB’nin Güvenlik 
hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade 
ediyor.

ÇOSB tarafından oluşturulan özel güvenlik 
birimi ile katılımcılarımıza ve bölge çalışanla-
rına hizmet veriyoruz.

ÇOSB alanında bulunan firmalar, kendi sınır-
ları içindeki korunma ve güvenliklerini, kendi 
kurdukları özel güvenlik teşkilatı ile veya hiz-
met alımı yöntemi ile sağlamaktadır.

ÇOSB içinde Bölge Müdürlüğü kontrolünde 
bulunan alanların yeterli ışıklandırılması ya-
pılarak, karanlığın derecesine göre otomatik 
devreye girecek şekilde LED aydınlatma sis-
temi kurulmuştur.

Bölge Müdürlüğümüz alanının içinde 300’ü 
aşkın sabit ve hareketli kameranın bulunduğu 
izleme takip sistemi kurulmuş olup; bu siste-
min trafik, yangın, adli vb. konularda 7 gün 
24 saat hizmet verecek şekilde, elektronik 
ortamda görüntü kayıt imkanı bulunmaktadır.

GÜVENLİK

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitimleri İSG Uygulamalarından

ÇOSB SCADA Odası Kamera İzleme Sistemi
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ÇOSB’nin sahip olduğu araç-gereçler ile kış dönemindekarla mücadelede 
bölge sanayicisine başta yol temizliği olmak üzere faydalar sağlanmaktadır.

Ayrıca bölge müdürlüğü alanı içerisinde konuşlandırıl-
mış şekilde 7 gün 24 saat 112 Acil Ambulans hizmeti ile 
katılımcı firmalara hizmet verilmektedir.

DİĞER SOSYAL ÇALIŞMALARIMIZ

Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların 
%80’i ÇOSB’nin Özel İstihdam Bürosu çalışmalarından memnun 
olduğunu belirtiyor.

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Özel İstihdam Bürosu, 
bölge sanayicimizin eleman ihtiyacı konusunda aday başvurula-
rını bir havuzda toplayarak gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

Not: İşe alınan aday sayısı, bilgi alınabilen kişi sayısıdır.

• Özel İstihdam Bürosu Hizmetleri

ÇOSB İstihdam Bürosu Çalışması 2016 2017 2018

Alınan Başvuru Sayısı 1.323 1.244 1.264

Yönlendirilen Başvuru Sayısı 1.415 1.589 847

İşe Alınan Aday Sayısı 149 107 103

İşe Yerleştirme Oranı % 11,3 8,6 8,1

ÇOSB Karla Mücadele Çalışmaları ÇOSB Araç Parkı 7/24 112 Acil Ambulans Hizmeti

ÇOSB Özel İstihdam Bürosu Çalışmaları
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Tekirdağ iline bağlı Kapaklı ve Çerkezköy ilçeleri bölge-
mize yakın yerleşim alanlarıdır. ÇOSB fabrikalarında çalı-
şanlar ağırlıklı olarak bu yerleşim alanlarında yaşamakta 
olup, fabrikalardan sağladıkları gelirleri bu ilçelerin eko-
nomik gelişimine doğrudan olumlu etki oluşturmaktadır. 
Gerek Trakya’nın diğer il ve ilçelerinden ve gerekse Ana-
dolu’nun farklı illerinden bu iki ilçeye göçle gelen kişilerin 
ana motivasyonu bölgemiz fabrikalarında çalışmaktır.

Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri aldıkları göç çerçevesinde 
Tekirdağ’ın en genç nüfusuna sahip ilçeleri olup, göçün 
önümüzdeki dönemlerde de süreceği öngörülmektedir. 
Her iki ilçede de erkek nüfus, kadın nüfustan fazladır.

ÇOSB’nin kurulduğu 1976 yılından bugüne kadar geli-
şimi kapsamında, bölgede sayısı 250’yi aşan fabrikada 
yıllık toplam yaklaşık 20,6 milyar dolar ciro yapılmaktadır. 
ÇOSB’nin bu fabrikalarda çalışan 77.000 kişi ve kurum-
sal bünyemizde çalışan 265 kişi açısından ekonomik ve 
sosyal etkisinin büyüklüğü ortadadır. Bölgemizdeki fab-
rikaların gerek cirosu ve gerekse yıllık yaklaşık 3.5 milyar 
$’lık ihracatı sebebiyle ülke ekonomisine katkısını da bu-
rada belirtmemiz gereklidir.

Çerkezköy Kapaklı TOPLAM (Çerkezköy + Kapaklı)

Yıl Erkek Kadın
Çerkezköy

Toplam
Nüfus

Erkek Kadın
Kapaklı
Toplam
Nüfus

Erkek Kadın

Çerkezköy 
ve

Kapaklı 
Toplum 
Nüfus

Nüfus
Artış
Hızı
(%)

2007 68.899 62.824 131.723 68.899 62.824 131.723

2008 76.583 70.656 147.239 76.583 70.656 147.239 11,78

2009 80.046 74.252 154.298 80.046 74.252 154.298 4,79

2010 84.950 79.270 164.220 84.950 79.270 164.220 6,43

2011 92.301 85.141 177.442 92.301 85.141 177.442 8,05

2012 98.336 90.376 188.712 98.336 90.376 188.712 6,35

2013 59.110 54.024 113.134 44.740 41.158 85.898 103.850 95.182 199.032 5,47

2014 64.216 58.903 123.119 47.875 44.128 92.003 112.091 103.031 215.122 8,08

2015 69.698 63.928 133.626 50.834 46.866 97.700 120.532 110.794 231.326 7,53

2016 76.327 69.992 146.319 54.671 50.572 105.243 130.998 120.564 251.562 8,75

2017 82.346 75.585 157.931 58.040 54.229 112.269 140.386 129.814 270.200 7,41

2018 86.540 80.249 166.789 60.292 56.590 116.882 146.832 136.839 283.671 4,99

ÇOSB Alanları

Kaynak: TÜİK

YAKIN YERLEŞİM ALANLARI ÜZERİNDE ETKİLERİMİZ
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun olarak, ku-
rumsal anlamda çalışanlarımızın ve bölge işletmelerinde 
çalışanların maaş olarak maddi kazançları, ÇOSB’nin ça-
lışanlar açısından ekonomik faydası olarak görülmelidir.

Çalışmak üzere ülkemizin farklı noktalarından gelen ça-
lışanlar fabrikaların eleman ihtiyacını karşılamaktadır. 
Çalışmaya gelen bu kişilerin elde ettikleri maddi kazanç-
larının kendilerini ve tüm ailelerini doğrudan etkilediği 
görülmektedir. Ağırlıklı olarak bir sanayi kenti haline dö-
nüşmüş olan Çerkezköy ve Kapaklı’da ikamet eden çalı-
şanların çoğunlukla genç yaşta olduğu görülmektedir.

ÇOSB, sürdürülebilir değerler yaratan bir kurum olarak, 
tüm paydaşlarına daha çok fayda sağlamak vizyonuna 
uygun şekilde toplumsal yatırımlar yapmak çabasındadır.

Bölge içinde kurulu bulunan fabrikaların her iki ilçeyle 
beraber ilimiz Tekirdağ’ın genel ekonomik gelişimine kat-
kısının haricinde sürekli istihdam, vergi geliri artışı, yeni 
konut üretimi, eğitim-sağlık ve konaklama tesislerinin 
kurulması, yerel tedarikçi firmaların açılması ve gelişimi, 
ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin artması, ayrıca alışveriş, 
spor ve eğlence alanlarında başta olmak üzere hizmet 
sektöründe çok sayıda işletmenin kurulması vb. faydaları 
bulunmaktadır. Bu faydaların tüm Trakya Bölgesi’nin ve 
yerel toplumun refahını artırdığı muhakkaktır.

Tekirdağ ilinin en çok göç alan ve yılda yaklaşık %6-8 
nüfus artışı gösteren bu iki ilçesinde yerel yönetim yetki-
lilerinin nüfus artışına bağlı olarak gerekli yeni altyapı ve 
üstyapı hizmetlerinin sağlanması ve geliştirilmesi konu-
sunda gerekli tedbirler almaları büyük önem taşımaktadır.Fabrika Çalışanları

Çerkezköy ve Kapaklı’nın Yıllara Göre Toplam Nüfusu
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Günümüz dünyasında sürdürülebilirlik, yönetimler 
açısından bir tercih değil, dünyamızın geleceği ve yeni 
nesiller için bir zorunluluk olmalıdır.

Kamu ya da özel sektördeki tüm kurum ve kuruluşların 
yönetimleri, stratejilerini belirlerken ve hayata 
geçirirken tüm paydaşların görüşlerini almalı; şeffaf, 
hesap verilebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile 
sürdürülebilirlik çalışmalarının sonuçlarını kamuoyu ve 
ilgili kurumlarla paylaşmalıdır.

Günümüzde, sürdürülebilirliği bir yönetim biçimi olarak 
benimsemiş tüm kurum ve kuruluşları bu anlamda 
desteklemek ve cesaretlendirmek hepimizin görevi 
olmalıdır.

Bireyler olarak, bu tür şirketlerin ürünlerine 
yönelmek bu desteğin bir biçimi olabileceği gibi, 
içinde bulunduğumuz çevre veya konum itibarı ile 
sürdürülebilirlik felsefesini kendimize şiar edinip, buna 
göre tüm faaliyetlerimizi düzenlemek de desteğin 
başka bir biçimi olacaktır.

ÇOSB Yönetim Kurulu, Türkiye’deki OSB’ler arasında 

sürdürülebilirlik yönetim anlayışını benimseyen ilk 
OSB olması nedeniyle, bu desteği  fazlasıyla hak 
ediyor. Schnee-Gruppe firmasının Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmesi ve ÇOSB Yönetiminin bir paydaşı 
olarak, kendilerine bu yöndeki çalışmalarında başarılar 
diliyoruz.

Hangi faaliyet alanında olursak olalım, bizi 
sürdürülebilirlik konusuna kayıtsız kalmamaya zorunlu 
kılan ortak bir paydamız var: 

Dünyamız…

Aynı gezegenin kaynaklarını kullanıyor, aynı atmosferi 
kirletiyoruz.

Faaliyetlerimizi yürütürken kullandığımız her türlü 
enerji kaynağını, madenlerimizi, malzemeleri en verimli 
biçimde kullanmak, gelecek nesiller ve sürdürülebilir bir 
dünya açısından bir tercih değil, bir zorunluluk…

Bu gezegen hepimizin…
Başka gezegen yok.
Şimdilik…

Mehmet SAVAŞ
Schnee Metal Plastik. San. Tic. Ltd. Şti - Genel Müdürü

Sektör: Makine ve Teçhizat Hariç, Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı
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Çevreye Duyarlı,
Rekabetçi ve Ekonomik Yapılanmamızla
Ülkemizin Geleceğini İnşa Ediyoruz...

Çevresel Etki Alanımız
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ÇEVRESEL ETKİ ALANIMIZ

ENERJİ YÖNETİMİ

Dünyada sürdürülebilirliği sağlamak yönünde çevresel 
anlamda enerji tüketimini azaltmaktan başlayarak çev-
resel zararları azaltmak için atık üretimini azaltmak, top-
rak, su ve hava kirliliğini önlemek, gürültü ve risk azaltıcı 
çalışmalar yapmak için farklı modellerin ortaya konuldu-
ğu görülmektedir.

Ülkemizde de Yeşil OSB adıyla T.C Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu işbirliğiyle proje ça-
lışmaları sürdürülmektedir.

ÇOSB olarak enerji yönetimi ve çevre ile ilgili yaptığımız 
çalışmalarımızın anlatılacağı bu bölümde “giz” (=Deut-

sche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
tarafından hazırlanan “Guidelines for Sustainable In-
dustrial Areas - Version 1.0 (SIA)” çalışmasındaki ana 
başlıklar dikkate alınarak, bölgemizde bu kapsamda ya-
pılan uygulamalara yer verilmiştir.13

Bu alanda yapılan çalışmalarımız başta 4562 sayılı OSB 
Kanun ve Yönetmeliği ile Çevre Mevzuatı ve Enerji ile 
ilgili mevzuat çerçevesinde şekillenmektedir.

ÇOSB olarak bu kapsamda ana sloganımız “Temiz 
Enerji, Temiz Çevre, Temiz Üretim”dir.

Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %88’i ÇOSB’nin Elektrik hizmet kalitesinden, % 
87’si Doğalgaz hizmet kalitesinden, %83’ü Su hizmet 
kalitesinden memnun olduğunu ifade ediyor.

Kurulum, işletme, bakım, onarım ve modernizasyon 
hizmetleri ÇOSB tarafından yapılan SCADA sistemi sa-
yesinde bölge işletmelerinin enerji verileri ve altyapısı 
sürekli izlenerek ortaya çıkabilecek sorunların tespiti ve 
çözümü de gerçekleştirilmektedir. Katılımcı firmaların 
işletme kurulurken kullanım miktarlarını belirttikleri ener-
jinin miktarları izlenmektedir.

SCADA sistemi bölgemiz işletmelerinin elektrik, su, do-
ğalgaz ve atık su kullanım miktarlarını izlemek için “in-
sandan bağımsız veri toplama” adına ülkemizde bulu-
nan birçok OSB tarafından örnek alınmaktadır.

ÇOSB olarak, etkin bir enerji yönetimi için 2018 yılında 

aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemiz ile 
ÇOSB tesislerinde enerji verimliliği çalışmalarımızı sis-
tematik olarak yürütüyor ve doğal kaynak tüketimimizi 
azaltıcı çalışmalar yapıyoruz.

ÇOSB olarak organizasyon şemamız içerisinde Enerji 
Yönetimi birimi kurulmuş olup, enerji tasarrufu konusun-
da bu birimin altında takip ve raporlama yapılmaktadır.

Enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirme esasına 
dayalı hedefler belirliyor, periyodik olarak sistemimizi 
gözden geçiriyor ve enerji verimli teknolojik uygulama-
ları tercih ediyoruz.

Taşeron, tedarikçi ve diğer tüm paydaşlarımızla doğal 
kaynak tüketimini azaltmak ve enerji kayıplarını en aza 
indirmek için bilgi ve tecrübelerimizi sürekli paylaşıyoruz.

Enerji tüketiminde verimlilik esaslı yaklaşırken, artan 
maliyetlerimizi azaltmaya ve karbon ayak izimizi azalt-
maya yönelik çalışmalarımzı sürüdürüyoruz.

“Katılımcı Firmaların
Elektrik, Su, Doğalgaz ve Atık Su

Tüketim Verilerinin İzlendiği
SCADA Sistemimiz...”

ÇOSB SCADA Odası

Temiz Elektrik Enerjisi
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ÇOSB içerisindeki katılımcı firmalara elektrik enerjisinin 
tedariki sanayi alanının dışından gelen enerji sisteminden 
sağlanmakta ve ÇOSB tarafından dağıtımı yapılmaktadır. 
Bu kapsamda ÇOSB harici tedarikçilerden elektrik enerji-
si satın almaktadır. 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 
elektrik dağıtım faaliyeti göstermek amacıyla “OSB Elekt-
rik Dağıtım Lisansı” alınmış olup, dağıtım lisansı faaliyet-
leri kapsamında elektrik arzının sürekliliği için bölge içi 
elektrik dağıtım şebekesinin 24 saat hizmet verecek şe-
kilde işletme-bakım çalışmaları ÇOSB ekipleri tarafından 
yapılmaktadır. 

Bölgemizde bulunan katılım-
cı firmalarımıza kurduğumuz 
elektrik altyapısı kapsamında, 
(harmonik, sag-swell, transient, 
flicker değerlerinin kontrol al-
tında tutulduğu) “temiz enerji” 
sağlamaktayız. Teknik anlamda 
kesintisiz-sürekli olarak YG 31,5 
kV, AG 400 V temiz enerjinin ve-
rildiği işletmelerimiz, üretim açı-
sından rahatlık yaşamaktadır. 

154 kV ÇOSB Trafo Merkezi, ÇOSB tarafından hat 
kayıplarını azaltmak ve kablo kesitlerine göre taşı-
ma kapasitesini artırmak amacıyla bölge fabrika-
larının bulunduğu alanın orta kısmına 2012 yılında 
kurulmuştur. 

ÇOSB’de bulunan sanayi tesislerinin su ihtiyacı, 1. 
kısımda bölge su dağıtım hatlarından, 2. kısımda 
derin su kuyularından temin edilmektedir. 

ÇOSB işletmelerinin doğalgaz ihtiyacı, bölgesel 
Doğalgaz Dağıtım Şirketi’ne bağlı istasyonla bes-
lenmektedir. 

ÇOSB içindeki firmalarda mülkiyet sahibi veya kiracı ola-
rak bulunan işletmelerin, işletme faaliyete geçmeden önce 
kullanacakları elektrik, su ve doğalgaz miktarlarını Bölge 
Müdürlüğü’ne bil-
direrek onay al-
maları, aynı işlemi 
kapasite artışı ha-
linde de yapmaları 
gerekmektedir.

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI

SCADA Sistemi Doğalgaz Uygulaması
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CADDE VE SOKAKLARDA LED AYDINLATMA

ÇOSB tarafından 2012 yılında başlatılan sokak aydınlatma alanında tasarruf sağ-
lanması amacı ile LED teknolojisine geçilmiştir.

Cadde ve sokaklarımızda kademeli olarak sodyum buharlı armatür yerine LED 
aydınlatma sistemine geçilmiş, armatür başına ortalama yıllık %51’lik bir tasarruf 
sağlanmıştır.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin dünyada önemli bir sorun haline gelmesi ile bir-
likte yenilenebilir enerji kaynakları önemini her geçen gün artırmaktadır. Yenilene-
bilir enerji kaynakları; tükenmeyen kaynakları kullanması, sera gazını azaltmadaki 
etkisi, çevreye verdiği tahribatın diğer kaynaklara göre son derece sınırlı olmasının 
yanında Türkiye için dışa bağımlılığı azaltacak bir alternatif olması ve arz güvenliği-
ne yapacağı olumlu katkısı dolayısıyla değerlendirmesi gereken önemli bir konudur.

Trakya Bölgesinde enerji, yoğun olarak sanayi tarafından kullanıldığından, ısı geri 
kazanımı ve daha verimli motorların kullanılması, enerji verimliliğine yönelik yapıla-
bilecek olan çalışmalardan bazılarıdır.14ÇOSB Cadde ve Sokaklarda LED Aydınlatma Sistemi

ÇOSB tesisleri; İdari Bina, Konferans Salonu, Atölyeler, Spor Tesisleri, İtfaiye, Arıtma, 
Terfi İstasyonları ve Su Kuyuları, Sokak Aydınlatmaları, Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz 
Bakımevi ile Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kapsamaktadır.

TEP (ton eşdeğer petrol), enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimidir. 

Yıl 2016 2017 2018

Toplam Elektrik Tüketimi kWh 20.102.047 20.223.011 22.284.028

Toplam Doğalgaz Tüketimi Sm3 155.127 167.006 164.723

TEP (Elektrik, Doğalgaz, Mazot ve Benzin Tüketimi) 1.904 1.931 2.102

Toplam Su Tüketimi m3 52.184 43.670 57.227

Bölgemizin belirtilen tesislerinde yıllık enerji tüketimi (elektrik, doğalgaz, mazot, 
benzin vb.) TEP olarak son üç yıl baz alınarak yandaki grafikte gösterilmiştir. Ayrıca 
bölgemiz tesislerinin (ÖEK) enerji kullanımına ilişkin pay grafiği de yandadır:

Bölgemiz tesislerinde enerji verimliliği konusunda yapılan bilinçlendirmeler kapsa-
mında yıllık % 1’lik enerji tasarrufu yapılması öngörülmektedir.

Kurumsal tesislerimizde (İdari Bina, Okul, Konferans Salonu, Kreş ve Ortak Atık Su 
Arıtma Tesisi, vb.) ısı kayıplarının azaltılması ve daha verimli motorların kullanımına 
ilişkin proje ve uygulamalarımız yürütülmektedir.

ÇOSB TESİSLERİNDE KULLANILAN ENERJİ TÜKETİMLERİNİN İZLENMESİ
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Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %78’si ÇOSB’nin Çevre İle İlgili Şikayetleri Gider-
me hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB tarafından oluşturulmuş olan Çevre Yönetim 
Sistemi, bölgemizdeki mevcut ve yeni katılımcılarımıza 
Çevre Kanunu ve OSB Uygulama yönetmeliği kapsa-
mında çevre ile ilgili uygulamalar, ÇOSB tarafından ve-
rilen hizmetler hakkında bilgi vermek ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
ve ÇOSB Müdürlüğüne karşı yükümlülüklerini hatırlat-
mak amacıyla hazırlanmıştır.

ÇOSB tarafından Çevre Yönetimi çalışmaları kapsamın-
da katılımcı firmaların proje ve uygulama aşamasında 
alması gereken izin ve ruhsatlar belirlenmiştir. Bu izin 
ve ruhsatlar; ÇED Kararı, İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma 
İzni, Geçici Faaliyet Belgesi, Deneme İzni, Kanal Bağ-
lantı İzin Belgesi, Çevre İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatıdır.

ÇOSB’deki katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan atık-
lar Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre katılımcı firmalar 
tarafından sınıflandırılır, ayrı toplanır ve ilgili yönetmelik-
lere göre geri kazanım ve/veya bertaraf işlemleri gerçek-
leştirilir.

Katılımcılara ait faaliyetler sonrası oluşan katı atıklar, 
ambalaj atıkları, hafriyat ve inşaat atıkları, tıbbi atıklar, 
bitkisel atık yağlar, atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, 
elektronik atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler, toprak 
kirliliği, oluşan çevresel gürültü, tehlikeli kimyasal mad-
de ve ürünlere ilişkin yönetim ilgili atık yönetim kontrol 
yönetmeliği çerçevesindeki uygulama esaslarına tabidir.

ÇOSB tarafından katılımcı firmaların çevre yönetimine 
göre sahip olması gereken belgeler mevzuat kapsamın-
da izlenir.

ATIK SU

• Atık Su Altyapı Tesisleri Yönetimi

ÇOSB’de yer alan katılımcı firmalar, altyapı ihtiyaçlarını 
OSB’nin tesislerinden karşılarlar. 

ÇOSB’deki sanayi tesislerinin ihtiyaçları karşılamak 
amacıyla elektrik, içme ve kullanma suyu, doğalgaz te-
mini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu 
şebekesi, atık su arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu 
arıtma tesisi, OSB içi yollar, haberleşme şebekesi, in-
ternet servis sağlayıcılığı, spor tesisleri, genel hizmet ve 
sosyal tesisler vb. tesislerin kurulumu ve işletilmesi böl-
gemizin  yetki ve sorumluluğundadır.

Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından 2018 yılı içeri-
sinde kanal görüntüleme robotu ile 7196 metre yağmur 
suyu hattı ve 9610 metre atık su hattı olmak üzere top-
lam 16.806 metre altyapı hattı kontrol görüntülenmiş ve 
39 saatlik video kaydı yapılmıştır.Altyapı görüntülemele-
ri ile atık su hattında mevcut/olası arıza tespitleri yapıl-
makta ve gerekli tıkanıklıklar giderilmektedir.

ÇOSB tarafından katılımcı firmaların kanalizasyon hat-
tına bağlanma esasları, kanalizasyona atık su boşaltım 

Su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik olarak Böl-
gemizde mevcut firmaların kapasite artışlarına bağlı su 
tahsis miktarlarında artış talebine izin verilmemektedir. 
Tesislerin sadece ekonomik yönden değil, çevresel açı-
lardan da dikkatle incelemesi yapılarak, uygun görülme-
si halinde Bölgemizde kurulmasına izin verilmektedir.

Bölgemizdeki katılımcı firmalar, ÇOSB’nin gerek görme-
si halinde deşarj kriterlerini sağlayacak özelliklere sahip 
ön arıtma tesisini kendisine ait sanayi parselinde kurup 
işletmekle yükümlüdür.ÇOSB Altyapı Çalışmaları

ÇOSB Kanal Görüntüleme Aracı

ÇEVRE YÖNETİMİ
esasları, atık su miktarının tespiti, atık su kirlilik derece-
sinin tespiti, fatura bedelinin hesaplanması, endüstriyel 
atık su deşarj kriterleri belirlenerek Çevre Yönetim Sis-
temi kapsamında katılımcı firmalara duyurulmuş olup, 
uygulamanın güncelliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 
Su ve atık su yönetiminde Bölgemizde su kullanımı ve 
atık su miktarı yüksek olan yeni firmaların kurulmasına 
2007 yılından beri izin verilmemektedir. ÇOSB’de 2006-
2018 yılları arasında firma sayısı 177’den 253’e artma-
sına (%42 artış) rağmen, ÇOSB Yönetiminin su tüketimi 
konusunu takibi kapsamında, su tüketimi ve atık su mik-
tarında çok ciddi artış olmamıştır.
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Katılımcı firmalar, atık suyun niteliğinin ve bileşiminin de-
ğişmesi veya deşarjın tamamen kesilmesi ile sonuçlana-
bilecek imalat prosesi değişikliklerini, hammadde değişik-
liklerini veya diğer benzeri durumları ÇOSB’ye bildirir.

ÇOSB personelinin, yerinde yaptıkları incelemeler doğrul-
tusunda Atık Su Arıtma Tesisi giriş parametrelerine göre 
belirlenen “Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi Firmalar Atık 
Su Deşarj Kriterleri”ne tesis atık suyunun uyup uymadığı-
nın ve pH değerlerinin belirlenmesi için alınan anlık ve/veya 
kompozit numunelerin analizleri neticesinde, düzenleye-
cekleri rapora göre katılımcının atık su kategorisi belirlenir.

• Ortak Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %85’i ÇOSB’nin Atık Su hizmet kalitesinden mem-
nun olduğunu ifade ediyor.

Bölgemizde 250’yi aşkın katılımcı firmadan kaynakla-
nan endüstriyel atık suların arıtılması için kurulan I. Kı-
sım Atık Su Arıtma Tesisi 1994’de ve II. Kısım Atık Su 
Arıtma Tesisi ise 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Yatırım 
bedeli kendi öz kaynaklarımızdan sağlanan bu tesisleri-
miz günlük toplam 80.000 m3 atık su arıtma kapasitesi-
ne sahiptir. Mevcut kapasitesi ile Türkiye’deki en büyük 
arıtma tesislerindendir.

Arıtılan suya ilişkin parametreler ÇOSB Çevre Tesisleri 
Laboratuvarımızda analiz edilmektedir. Ayrıca kurulan 
Sürekli Atık Su İzleme Sistemi ile yapılan ölçümler 24 
saat boyunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izleme 
sistemine iletilmektedir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
arıtma imkanlarının bulunduğu tesiste gelen atık su de-
bisi, çamur miktarı, havuz seviyesi vb. tüm veriler oto-
masyon sistemi kapsamında takip edilmektedir.

“Sanayinin, Doğaya ve Gelecek Nesillere
Sahip Çıkarak Var Olabileceğinin Bilincinde Olan

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi...”

ÇOSB Arıtma Tesisi

ÇOSB Atık Su İzleme İstasyonu ÇOSB Arıtma Tesisi Sistemleri
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• Emisyonların İzlenmesi ve Yönetimi

ÇOSB’de bulunan katılımcılar, faaliyetleri sonucu hava 
kirliliğine sebebiyet verebilecek toz, gaz ve koku emis-
yonları gibi atıklarının bertarafında Sanayi Kaynaklı 
Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kay-
naklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Koku 
Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 
esaslarına uymak zorundadır.

ÇOSB ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereği katılım-
cıların proses bacalarında emisyon ölçümleri, koku ölçümle-
ri, ortak alanlarda pasif tüple ölçümler, toz ve PAH ölçümleri 
ve firmaların kömür kazanı bacalarında ÇOSB elemanları 
tarafından yanma gazları ölçümleri yapılmaktadır.

Bu ölçümlerde hava kalitesinin iyileştirilmesi için sınır 
değerlerin üzerinde çıkan ölçümler katılımcı ile paylaşı-
lır ve gerekli önlemleri alması hususunda firma uyarılır. 
Katılımcı tarafından önlem alınmaması durumunda konu 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

ÇOSB açısından hava kalitesinin yönetmelik kirlilik se-
viyesini aşmaması, hatta AB kriterleri seviyesinde tutul-

ması için çalışmalar sürdürülmektedir. Emisyonla ilgili 
kirliliğe neden olabilecek döküm, kimya, suni deri, geri 
dönüşüm gibi sektörlerde Genel Kurul kararı ile bölge-
mizde yeni tesisi kurulmasına izin verilmemektedir.

2011 yılında ÇOSB olarak TÜBİTAK ile imzalanan proto-
kol çerçevesinde “Hava Kirletici Kaynakların Koku Kirliliği 
ve Hava Kalite Seviyelerinin Belirlenmesi Projesi’ne de-
vam edilmektedir. Bu kapsamda, ÇOSB’de proses ve ya-
kıta bağlı endüstriyel kaynaklı emisyonların tespiti, koku 
kaynaklarının ve seviyelerinin belirlenmesi, irdelenmesi 
ve kirleticilerin dağılımı çalışmaları yapılmaktadır. Bu ça-
lışmaların devamının sağlanması ve gerekli iyileştirmele-
rin yapılabilmesi için TÜBİTAK ile yapılan protokol devam 
etmektedir.

• İklim Değişikliğinin Azaltılması ve Adaptasyon

• • Karbon Ayak İzi Ölçümleri

ÇOSB tarafından sera gazı emisyonlarının takibi için, 
bölge müdürlüğümüz ve bölge katılımcılarımızla ilgili ola-
rak Kapsam I ve Kapsam II emisyonlarını kapsayan Kar-

İKLİM bon Ayak İzi hesaplaması yapılmış olup; Avro bazında bu 
değerler 2016 yılı için 0,087 kg CO2e, 2017 için 0,093 kg 
CO2e olarak ve 2018 için 0,087 kg CO2e olarak hesap-
lanmıştır. Türkiye değerleri Avro başına 0,22 kg CO2e ve 
Avrupa ortalaması 0,14 kg CO2e olarak verilmektedir. Bu 
alt sektörde ÇOSB sera gazları emisyon değerleri yaratı-
lan katma değer başına daha düşük değerdedir.

• • Karbon Ayak İzi Azaltma Çalışmaları

Oluşturulan rekreasyon alanında ve bölge genelinde ya-
pılan fidan dikimi çalışmalarında 18.320 adet fidan diki-
mi gerçekleştirilmiş olup, halen 679.033 m2 yeşil alanın 
bakımı Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz tarafından yakın yerleşim 
alanlarındaki toplam 1.164.000 m2’lik alan üzerinde 
100.000 adet ağaç fidanı dikimi gerçekleştirilmiş olup, 
bakımları ÇOSB tarafından sürdürülmektedir.

ÇOSB, karbon ayak izini azaltmak kapsamında ağaç-
landırma çalışmalarına büyük önem vermektedir.

ÇOSB’de Emisyon Kontrolü

ÇOSB Fidan Dikim Projesi
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• • Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi Projesi
İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyon alanında 
yürütülen diğer önemli bir proje olarak Marmara Derin 
Deniz Deşarj Sistemi Projesi’dir. ÇOSB’nin koordinatör ve 
katılımcı olarak yer aldığı, Tekirdağ’da bulunan OSB’lerin 
de dahil olduğu bu proje ile, projede yer alan OSB’lerde 
faaliyet gösteren firmaların atık sularının OSB’lere ait atık 
su arıtma tesislerinde arıtımı sonrasında, Marmara Derin 
Deniz Deşarj Sistemi olarak adlandırılan ortak Kara Boru 

• • Yoncalı Barajı Projesi
ÇOSB’de bulunan firmaların yararlandığı yeraltı su rezerv-
lerini korumak amacıyla geliştirilen Yoncalı Barajı Proje-
si’nin projelendirilmesi 2018 yılında tamamlanmış olup, 
barajın kurulacağı alanın kamulaştırma çalışmaları sürdü-
rülmektedir. Yağmur sularını sanayiye kazandırma temel 
amacını taşıyan projenin uygulama çalışmalarına en kısa 
zamanda başlanacaktır. ÇOSB bölge firmalarının kullandı-
ğı suyun bu barajdan sağlanması ile kendi barajına sahip 
ilk OSB olma niteliği de kazanacaktır. Sürdürülebilir kal-
kınmanın en somut örneklerinden biri olacak bu çalışma 
ÇOSB’nin çevreye verdiği önemin de bir göstergesidir.

Hattı, Tünel Hatları ve Deniz Deşarjı Hattı Sistemi ile Mar-
mara Denizi’nin 4,5 km açığına deşarjı sağlanacaktır. Er-
gene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde devam 
eden bu projede, Kara Boru Hattı İnşaatı çalışmasında 
2018 yılı sonu itibarıyla ciddi oranda tamamlanma nokta-
sına gelinmiştir. Bakanlıklar, Tekirdağ Valiliği, DSİ, İSKİ ve 
ilgili OSB’lerin koordineli çalışmaları çerçevesinde yürü-
tülen Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi’nin bütün ola-
rak 2020 yılı içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

• Biyoçeşitlilik
ÇOSB alanı içerisindeki fabrika kurulumu çalışmalarında 
çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlen-
mesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çev-
reye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alı-
nacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 
belirlenerek değerlendirilmesinde, projelerin uygulanma-
sının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları kapsa-
mında yürütülmektedir.

Bölge içinde yeni kurulacak firmalara ÇOSB Müdürlüğü 
tarafından çevresel açıdan uygunluğu incelenerek gerek-
li izinler verilmektedir.ÇOSB’nin ilk kurulumu esnasında, 
bölgenin bulunduğu alan biyoçeşitliliğe en az zarar veri-
lecek şekilde seçilmiş olup; ÇED Görüşü alınması sırasın-
da firmalar tarafından hazırlanan ÇED Raporu ve Başvuru 
dosyasında da çevresel uygunluğa ilişkin incelemeler ve 
araştırmalar sunulur.

Yatırım yapan firmanın faaliyet konusunu, Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, ÇED 
Yönetmeliği kapsamında inceler.

Yoncalı Barajı Projesi Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi Proje Uygulaması

Marmara Derin Deniz Deşarj Sistemi

MARMARA DENİZİ

ÇOSB’de Biyoçeşitlilik
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PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

ÇOSB’de faaliyet gösteren Vem İlaç olarak ÇOSB’nin 
çalışmalarını ve bölge işletmelerine yönelik etkinliklerini 
dikkatle izlemekteyiz.

Öncelikli olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölge 
Müdürlüğü’nün gerek teknik anlamda ve gerekse 
sosyal anlamda çalışmalarından dolayı memnun 
olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Türkiye’de pek çok sayıda bulunan OSB’ler açısından 
ÇOSB’nin yürüttüğü özellikle çevre, eğitim, kültür-sanat 
gibi çalışmaların gelecek nesiller açısından ciddi önemi 
bulunmaktadır. Çevre alanında atık suların izlenmesi ve 
toplanmasından başlayarak hava kirletici kaynakların 
izlenmesine kadar pek çok çalışmalarını ilgi ile izliyoruz. 
İmar alanında yapılan planlamalarla bahçe ve ziraat 
alanında bölge içinde yapılan çalışmaları çok dikkat 
çekici bulmaktayız. Bölge içinde uyguladıkları enerji 
tasarruflu LED aydınlatmaları, firmalara temin ettikleri 
elektrik-su ve doğalgazın kontrolünde kullandıkları 
SCADA sistemini, enerji alanında hizmetlerinin 
sürekliliğini sağlamalarını, tamir-bakım çalışmalarını 
bölgedeki bütün işletmeler açısından çok önemli 

uygulamalar olarak görüyoruz. Bölge içinde yapılan 
yollar, gerekli olması halinde altyapıya yönelik yenileme 
vb. işlemleri, ÇOSB’nin ciddiyetini yansıtıyor. Ayrıca 
ÇOSB’nin bölge firmalarında Ar-Ge çalışmalarının 
gelişmesine yönelik çalışmalarını da çok olumlu 
çalışmalar olarak değerlendiriyoruz.

Bölgenin firmalarının sosyal ve kültürel gelişmesine 
katkı sağlayan tiyatro vb. sahne sanatları gösterileri 
ve diğer yaptıkları sosyal organizasyonları bölgedeki 
bütün firmalar açısından gerçekten çok önemlidir.

ÇOSB’ye ait Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
ilaç sektörüne kalifiye personel yetiştirilmesine yönelik 
gayretlerinden dolayı ÇOSB Yönetimine teşekkür 
ediyoruz.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli üretimin 
yapıldığı ilaç sektöründen bir yönetici olarak, ÇOSB’nin 
bundan sonra da bölgemiz firmalarının gelişimi ile 
gelecek nesillere yönelik anlamlı, modern ve örnek 
çalışmalarının artarak süreceğine inanıyorum.

Cem DİVRİKLİOĞLU
Vem İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. - Genel Müdürü

Sektör: Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı
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DÖNGÜSEL EKONOMİ

ÇOSB; ürün, malzeme ve kaynakların değerinin ekono-
mide olabildiği kadar uzun tutulduğu ve atık miktarının 
en düşük olduğu bir ekonomik yaklaşım olan döngüsel 
ekonomiyi; yenilenebilir enerjiye geçiş, toksik kimyasal-
ların kullanımının azaltılmasını ve israfın önlenmesini te-
mel alan bir anlayış olarak benimsemektedir.

Al-yap-at olarak adlandırılan doğrusal ekonomik siste-
min yerini alan döngüsel ekonomiyi sürdürülebilir kal-
kınma anlayışımızın temel noktalarından birisi olarak 
değerlendiriyoruz.

ÇOSB olarak, bu çerçevede sadece üreticilerin değil 
tüketici davranışlarının da değiştirilmesi gerektiğine ve 

döngüsel ekonomi ile ortaya konulan çabaların destek-
lenmesi gerektiğine inanıyoruz.

ÇOSB olarak kendi jenerasyonumuzun ve bizden son-
raki nesillerin haklarına saygı ile birlikte çevreye saygıyı 
sürdürülebilirlik açısından en önemli değerler olarak gö-
rüyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde; nüfus 
artışı, şehirleşme ve göçler, dünyada ve ülkemizde eko-
nomik ve sosyal gelişmeler, küresel iklim değişikliği gibi 
çevresel sorunların bütün insanların ortak problemleri 
haline geldiğine ve bu amaçla sürdürülebilir bakışla çö-
zümler üretmemiz gerektiğine inanıyoruz.

TEMİZ ÜRETİM

Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısındaki hızlı teknolojik ve 
endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği çevresel 
değerlerin ve yenilenemeyen kaynakların hızlı tahribi bi-
linmektedir.

ÇOSB, yüksek verime sa-
hip üretim teknolojisi ve/
veya yönetsel araçların 
kullanımıyla, aynı miktarda 
üretim için daha az kaynak 
ve enerji kullanımı ve daha 
az atık üretimi prensibi an-
lamına gelen eko-verimlilik 
anlayışındadır. Bu kap-
samda üretimde verimliliği 
artırarak, hem çevresel ve 
hem de ekonomik faydanın 
sağlanmasını hedeflemek-
tedir. ÇOSB, temiz üretim 
(sürdürülebilir üretim) kav-
ramının yaygınlaştığı günü-

müzde, gerek ortak endüstriyel atık su arıtma tesisi vb. 
kendi tesislerinde ve gerekse bölge işletmelerinde temiz 
üretim yaklaşımına bağlı uygulamaları desteklemektedir.

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ

ÇOSB’de sektörel çeşitlilik yüksek seviyededir. Bu du-
rumda ÇOSB içinde endüstriyel simbiyoz çalışmalarının 
hayata geçirilmesi olanağı bulunmaktadır. Trakya Kal-
kınma Ajansı tarafından 2016 yılında hazırlanan “TR21 
Trakya Bölgesi Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli”15 
araştırmasına göre firmaların bu konuda “ilgili ve sağlıklı 
veri paylaşımında bulunması” na ihtiyaç vardır.

Endüstriyel simbiyoz uygulamalarına başlanırken yakın 
yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarda oluşabile-
cek kaygıların da dikkate alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda bölgemiz içerisinde endüstriyel simbiyo-
za yönelik planlı bir çalışma bulunmamaktadır.

ATIK YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
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KAYNAK KULLANIMI

KAYNAKLARIN VERİMLİLİĞİ
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılan-
ların %84’ü ÇOSB’nin Sorunlara Çözüm Bulması açısın-
dan memnun olduğunu ifade ediyor.

Ankete katılanların %85’i ÇOSB’nin Arıza Giderme Hızı 
açısından verdiği hizmet kalitesinden memnun olduğunu 
belirtiyor.

ÇOSB tarafından kurulan altyapı kapsamında gerek Böl-
ge Müdürlüğü ve gerekse Bölge katılımcılarına ait tesis-
lerde kullanılan elektrik, su ve doğalgaz tüketimleri izlen-
mekte, ayrıca kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek için 
gerekli kontroller ve bakımlar yapılmaktadır. Bölge Mü-
dürlüğü içerisinde enerji tüketimlerinin ve arızaların izlen-
diği SCADA sistemi ile oluşturulan veriler, Bölge Müdür-
lüğü tarafından diğer bir otomasyon sistemi ile mali işler 
biriminde periyodik faturalamaya esas alınırken, diğer 
yandan 15’er dakikalık veya kümüle tüketim verilerinin 
katılımcı firmalarının kullanımına sunulması sağlanmıştır.

ÇOSB SCADA UYGULAMASI

SCADA sistemi, enerjinin verimli yönetilmesi için izleme, 
kontrol, veri toplama, kayıt ve saklama gibi gerekli para-
metrelerin takip edildiği son teknoloji dijital bir sistemdir.
2008 yılında çalışmalarına başlanan SCADA sistemi ile 
ÇOSB,elektrik, doğalgaz, su ve atık su dağıtım sistem-
lerinin işletmesini yapmaktadır.

ÇOSB Enerji SCADA’sı ile sağlanan faydalar şunlardır:
• Doğalgaz dağıtımında zaman tasarrufu ve işgücü kay-
bının minimuma indirilmesi
• Azalan arıza sayısı ve süresi
• Su sisteminde daha verimli ve uzun ömürlü pompalar
• Hızlı ve kesintisiz telekomünikasyon hizmeti
• Geriye dönük enerji tüketim verilerine ulaşılması
• Verilerin resmi kurumlarla online paylaşılması
• Kayıp-kaçak takibi
• Kaliteli elektrik enerjisi hizmeti

YERALTI VE TOPRAK KORUMA

ÇOSB tarafından bölge firmalarında atıkların toprağa 
karışmaması için gerekli kontroller yapılmaktadır. Ayrıca 
firmaların atık alanlarının uygun şartlarda yapılması ve 
uygunsuz yerlerde depolama yapılmaması sağlanmak-
tadır.

ÇOSB, 2013 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tara-
fından açıklanan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 
çerçevesinde hareket etmektedir. Bu kapsamda ÇOSB, 
Tekirdağ’daki 9 OSB’nin arıtılmış suyunun Marmara De-
nizi’ne derin deşarjı sistemi projesine dahil olmuştur. 
Projenin tamamlanması çalışmaları sürdürülmektedir.

ÇOSB Enerji Kayıpları % 2016 2017 2018

Elektrik Kayıpları % 0,20 0,21 0,24

Su Kayıpları % 3,75 0,85 0,44

“Kaynaklarımızı Etkin Kullanıyoruz...”

ÇOSB Fidan Dikim Çalışmaları

Metal Muhafazalı, Vakumlu Tip Orta Gerilim Panosu
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ARAZİNİN VERİMLİ KULLANIMI
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne 
katılanların %85’i ÇOSB’nin İmar hizmet kalite-
sinden memnun olduğunu ifade ediyor.

ÇOSB, ekolojik dengeyi esas alarak; çarpık sa-
nayileşmenin önüne geçen, çevre sorunlarını 
önleyici çalışmalar yapan, kaynakları rasyonel 
kullanan ve kaynak kullanımında verimliliği he-
defleyen sürdürülebilir kalkınma modelinin iyi 
bir örneğidir.

Bölgemizde 4562 sayılı OSB Kanun ve Uygu-
lama Yönetmeliği kapsamında sanayi parsel-
lerine yapılaşma hükümleri uygulanır. Özellikle 
2000 yılından sonra bölgemizde fabrika sayısı-
nın önemli oranda artışına rağmen, ÇOSB’nin 
gerek 3194 sayılı İmar Kanun ve Yönetmelikler 
çerçevesinde uygulamaları  ve gerekse 3572 
sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne 
Dair Kanuna uygun olarak işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatı uygulamalarıyla arazinin verimli 
kullanımı sağlanmaktadır.

Sanayicilerimizin değişen teknolojilere uygun 
üretim yapabilmeleri ve değişen mevzuata uy-
gun olarak Genel Kurulumuzda alınan kararlar 
kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından 
gerekli İmar Planı Revizyonları Bakanlık onayı 
ile yapılmaktadır. 

ÇOSB’nin İstanbul’a yakınlığı, teknik-idari alt-
yapısının gelişmişliği ve Bölgemizdeki alanların 
verimli kullanımına ilişkin ciddi yaklaşımı kapsa-
mında bölgemizdeki sanayi parsellerinin önemli 
oranda dolmuş olduğu görülmektedir.

Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların %81’i 
ÇOSB’nin Laboratuvar hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade 
ediyor.

ÇOSB arıtma tesisinde bulunan ünitelerden alınan numuneler ile firma-
lardan alınan numunelerin kimyasal analizlerinin yapıldığı bir laboratu-
varımız bulunmaktadır. Bu laboratuvar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 
Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesine sahip olup, ayrıca Türk 
Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edilmiş olup IEC 
17025 standardına uygun olarak çalışmaktadır.

ÇEVRE TESİSLERİ LABORATUVARI

ÇOSB Doluluk Oranı % 2016 2017 2018

Parsel Sayısı % 86 88 90

Parsel Alanı % 92 92 94

ÇOSB SCADA Sistemi

ÇOSB Çevre Tesisleri Laboratuvarı
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ALTYAPI KURULUMU, BAKIM - ONARIM ÇALIŞMALARI VE
TEMİZLİK HİZMETLERİ
Dış Paydaş Görüşü

2018 yılı Katılımcı Firma Memnuniyeti Anketi’ne katılanların %83’ü ÇOSB’nin Altyapı 
ve Üstyapı İnşaatı hizmet kalitesinden memnun olduğunu ifade ediyor.

Anketimize katılanların yine %83’ü ÇOSB’nin Çevre Düzeni, Bakımı ve Temizliği hiz-
met kalitesinden memnun olduğunu belirtiyor.

ÇOSB sınırları içerisinde altyapının işletmeciliği ve yönetimi Bölge Müdürlüğü’ne ait-
tir. Bu çerçevede verilen hizmetler; sadece yolların inşası ve bakımı, enerji ve su te-
mini ve dağıtımı ile kalmayıp, tüm altyapı hatlarının bakım ve onarımını da içerecek 
şekilde atık suların toplanması ve arıtılması çalışmaları ile internet-telefon hizmetleri-
nin verildiği fiber optik altyapıyı da kapsamaktadır.

ÇOSB, sürdürülebilir bir sanayi alanını oluş-
turmak yönünde; altyapı kurulumu, bakım-o-
narımı ve modernizasyonu ile temizlik çalış-
malarını içeren mekanizmalar oluşturmuştur.

Sürdürülebilir bir altyapının sağlanması için 
bölge içinde trafiğin ihtiyacını karşılayacak 
şekilde yolların ve park alanlarının yapımı ve 
bakımı ile ÇOSB mülkiyetinde bulunan tüm 

yapıların bakımı ÇOSB tarafından sağlanmaktadır. Bölge genelinde asfaltlama, yama, 
parke taşı, bordür - tretuvar düzenlemeleri, trafik yönlendirme levhalarının düzenleme-
si, altyapı hatlarının kontrol ve bakımı bu kapsamdadır.

ÇOSB, sınırları içerisinde bulunan ana cadde ve sokakların temizliği Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılarak doğanın korunmasına destek olunmaktadır.

ÇOSB, 2010-2018 yılları arasında sürdürdüğü 1. ve 2. Kısım Elektrik Dağıtım Mer-
kezleri Yapım İşi Projesi kapsamında; açık şalt olan dağıtım merkezleri havai nakil hat 
sistemini, modüler hücreli yeni dağıtım merkezleri ve yeraltı enerji nakil hatlarına çevi-
rerek, elektrik enerjisindeki kayıp-kaçak oranını %3,5’dan %0,21’e düşürmüştür.

ÇOSB olarak 2010-2018 döneminde kurduğumuz yer altı kapalı ring şebekesi çerçe-
vesinde katılımcı firmalarımıza kesintisiz (sürekli) elektrik enerjisi arzı sağlamaktayız.

ÇOSB içerisinde katılımcı firmalara hızlı ve kesintisiz internet ve telefon hizmeti sağla-
mak amacıyla, havai bakır data hatları kaldırılarak, 66 km.lik bir omurgaya sahip fiber 
optik altyapı kurulmuştur. Bu omurga içerisinde her bir katılımcı firma, kendine ait özel 
bir fiber optik kablo ile dağıtım merkezi üzerinden 66 km.lik ana omurgaya bağlan-
maktadır. Fiber optik altyapı kapsamında, katılımcı firmalar, internet servis sağlayıcı 
firmanın verebileceği maksimum iletişim hızından faydalanabilirler.

ALTYAPI YÖNETİMİ

Kaldırım Çalışmaları

ÇOSB Şalt Sahası Yer Altı Enerji Nakil Hatları
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En Büyük İmparatorluk ve Sürdürülebilirlik

Hiçbir bünye yoktur ki, etrafından bağımsız bir yaşam 
sürdürebilsin. Etrafımızda etkileşimde olduğumuz farklı 
bünyeler, sistemler, yerine göre bizi var eden olmayabilir; 
ancak bizi devam ettirecek olan oldukları kesindir.

Geçmişten günümüze baktığımızda en büyük 
imparatorluklar, en geniş topluluklar bile yaşamını devam 
ettirememek ile karşılaşmıştır. Geniş tarih ekseninde 
kısa dönemler ile var olmuş, sonrasında ise yok olup 
gitmişlerdir. Bir hatırlama ile yine geniş tarih ekseninde 
baktığımızda 1200’li yıllarda Cengiz Han tarafından 
kurulan Moğol İmparatorluğu dünyanın %22’sine yayılmış, 
100 milyondan fazla insana hükmetmiş, tek parça olarak 
dünyadaki en büyük imparatorluk olmuş idi. Belki de 
Cengiz Han ölümsüz (!) olsaydı Moğol İmparatorluğu’nda 
yaşıyor olacaktık. Ancak, Cengiz Han’ın 1227 yılında 
ölümünün, 67 yıl sonrasında bu büyük imparatorluk 1294 
yılında parçalanmıştır.

Cengiz Han, 30 yılda bu büyüklüğe erişmek için doğru 
olanları yaptı, ama daim olmak için yapması gerekenler ne 
idi?

Belki de tarihten aldığımız bu ve benzeri dersler ile 
günümüzde Sürdürülebilirlik kavramı hemen hemen tüm 
alanlara yansımış vaziyettedir. Bu hali ile Sürdürülebilirlik, 
yaşamımızın ve ekonomimizin bir ön şartı olarak yer almış 
ve çevre, kentler, turizm, toplumsal gelişim, teknoloji gibi 
birçok farklı alanda uygulanmıştır. Hepsi için farklı boyutlar 
ön plana çıksa da ortak özellik, daim olma yeteneğini 
kazandırma ve farklı boyutlardaki ilişkileri birbiri ile uyumlu 
hale getirme olarak kavramsallaştırılmıştır.

Kendi kurumum SIEMENS’den de örneklediğimde, 
1856 yılında bu toprakların ilk telgraf altyapısının tesisi 
ile başlayan hikayemiz, yine benzer sürdürülebilirlik 
uygulamaları ile piyasaların değişmesine, teknolojinin 
değişmesine rağmen 163 yıla ulaşmış vaziyettedir.

Uzun yıllardır, paydaş olarak çalışmalarına katkı 

sağladığımız ÇOSB özelinde baktığımızda ise Ekonomi, 
Çevre ve Sosyal ana başlıkları altında toplanan birçok 
uygulama ile Sürdürülebilirlik Kavramını hayata geçirdiğini 
gurur ile gözlemliyoruz.

ÇOSB tarafından tesis edilen, bizlerin de destek verdiği 
SCADA, Yüksek Gerilim, Orta Gerilim, Alçak Gerilim Enerji 
Altyapıları ve Otomasyon sistemleri ekonomik anlamda 
OSB bünyesinde yer alan her firmanın daim olmasına 
katkı sağlamaktadır. Bu katkılar, Elektrik, Su, Doğalgaz, 
Haberleşme ve Atık Su gibi tüm altyapıları içerecek 
boyutta uygulanmaktadır. ÇOSB’nin yaptığı yatırımlar, 
kurulumlar, bakım ve onarım çalışmaları ile de süreklilik 
uygulanmış olmaktadır. 

ÇOSB, organize olmanın ve bir arada olmanın getirdiği 
güç ile ortak atık su arıtma tesisi, emisyon ölçümleri, 
altyapı SCADA takip sistemleri, verimlilik optimizasyonları, 
imar uygulamaları, rekreasyon alanları ile çevre anlamında 
da Sürdürülebilirlik sağlamış durumdadır.

Bunların yanı sıra, sosyal anlamda Sürdürülebilirlik 
çalışmaları, konferans salonu, tiyatro, konser, kültürel 
organizasyonlardan, civar engelli, ihtiyaç sahiplerine 
sağlanan imkanlara kadar yayılmaktadır. Yine sosyal 
anlamda bölgenin dışına da hizmet eden, geleceğimiz 
olan gençlere en büyük ve kalıcı yatırım olarak 1.200 
öğrenci kapasiteli Meslek Lisesi dikkat çekmektedir. 
240 çocuk kapasiteli Kreş ve Gündüz Bakımevi imkanı 
ile de başta çocuklarımıza özenli bir ortam olmak üzere 
ebeveynlerinin de ÇOSB çalışma hayatına kadın, erkek, 
anne, baba olarak çeşitlilik sağladığını gözlemliyoruz.

Umarım bu tür uygulamalar, kurumların yanı sıra birey 
olarak hepimiz için de örnek olacaktır.

Bizlerin de, günlük yaşamımızda ulaşım, ısınma, yalıtım, 
temizlik, beslenme gibi alanlarda uygulayabileceğimiz 
değişiklikler ile uzun zamanda etkili olacak birçok fayda 
sağlanabilecek ve Sürdürülebilirliğe bizler de katkı 
sağlamış olacağız.

Ben varım, ya siz? 

PAYDAŞ GÖRÜŞÜ

Bahadır SARI
Siemens - Yurtiçi Projeler Yönetimi Grup Yöneticisi

Sektör: Enerji Yönetimi
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• ÇOSB’nin Sürdürülebilirlik Çalışmaları Özeti
• Performans Göstergelerimiz
• Denetleme Raporları

Sonuç...
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ÇOSB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZETİ
Dünya, sinai mal üretimi açısından genel anlamda kat-
ma değerli üretimin artışı çerçevesinde dijital tekno-
lojilere hızlı bir yönelim ve uygulamaya geçişi yaşa-
maktadır. Ülkemizin en büyük üretim alanlarından 
biri olan ÇOSB, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
gibi yeni teknolojik gelişmelerin gerek ken-
di kurumsal bünyesinde ve gerekse bölge 
işletmelerinde anlaşılıp uygulanması yö-
nünde çaba sarf etmektedir. Endüstri 
4.0 olarak da isimlendirilen sanayide 
dijital dönüşümün öncelikli olarak 
OSB’lerde uygulama alanı bula-
cağını öngörmekteyiz.

Küresel rekabetin bir parçası 
olmak yönünde, ÇOSB’deki 
fabrikalar ve ülkemizdeki tüm 
üretim alanları için, dünyadaki 
dijital gelişmeleri dikkate almanın 
ötesinde bu teknolojileri üretip satan 
ve sürekli dönüşüm halinde olan bir anlayı-
şın öneminin farkındayız.

Sanayinin disiplinli bir şekilde büyüdüğü, üretimde ve-
rimliliğinin ön planda tutulduğu, ithalatta bağımlılığının 
azaltıldığı ve üretimde yerlileşme uygulamalarının en 
önemli alanlarından olan OSB’lerin yaygınlaşması ve 
küresel ölçekte Yeni Nesil OSB’lere doğru dönüşümü 
gerçekleştirmesi ülkemiz açısından çok önemlidir. Bu 
dönüşümde Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli insan kayna-
ğını oluşturacak eğitim çalışmaları en önemli konu baş-
lıklarıdır.

OSB’ler sağlıklı, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler-
le, müşterek arıtma tesisi gibi çevre açısından çok önemli ya-
pıları hizmete sunmaktadır. Türkiye’de 49’u ihtisas ve 253’si 
karma olmak üzere 327 OSB sayısına ve bu OSB’lerde 
50.000’i aşkın fabrika sayısına erişilmiş bulunuyor. 

Türkiye’de OSB’ler adına gelişimin en önemli örnekle-
rinden biri olan ÇOSB, bugün model haline gelmiş bir 
OSB’dir. ÇOSB, yatırımcı firmalar açısından elektrik, su 
ve doğalgaz ve altyapı olanaklarının hazırlanmış olduğu, 
çevre kirliliği ve sanayi atıklarının denetimlerinin bilinçle 
yapıldığı ve yaşam kalitesinin üst düzeyde tutulduğu bir 
sanayi gelişim modelidir.

Bölgemizdeki işletmeler, bir yandan ihracat artışı konu-
sunda çok ciddi atılımlar içerisinde olan, diğer yandan 
yeni istihdam yaratan ve kalkınma rakamlarını olumlu 
etkileyen üretim alanlarıdır.

Ülkemizdeki diğer OSB’ler gibi ÇOSB de, sürdürülebilir 
kalkınmanın öncüsü bir yapıdır. 

ÇOSB olarak katılımcı firmalarımız başta olmak üzere, 
tüm paydaşlarımız ve toplum için uzun vadeli değer 

yaratmak zorunda olduğumuz inancındayız. Böl-
gemizdeki katılımcı firmalarımıza ve diğer geniş 

paydaş kitlemize sürdürülebilir hizmetler sun-
duğumuzu göstermek, farkındalık yaratmak 

ve bu çabaya onları da dahil etmek isti-
yoruz. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ne uygun 

olarak kendi çalışmalarımızın 
kalıcı ve sürdürülebilir nite-
likte olması için gayret gös-
teriyoruz. Bu esnada dijital 

dönüşüm olarak isimlendirilen 
yeni teknolojileri öğrenip içsel-

leştirerek yeni gelişmelere de yol 
almak istiyoruz.

Kurumsal anlamda bütün katılımcı firmalarımızın daha 
verimli ve katma değeri daha yüksek üretim yapması 
amacıyla, ülkemizdeki mevzuatı ve dünyadaki gelişme-
leri de dikkate alarak çalışmalar yapmaktayız.

Bölgemiz firmaları tarafından önemli miktarda elektrik, 
su ve doğalgazın tüketildiğini görüyoruz. Enerji tasar-
rufu açısından gerekli altyapı önlemlerinin alınması, atık 
suların arıtılması, emisyonların izlenmesi ve iklim deği-
şikliği ile mücadele konularında ÇOSB olarak önemli yol 
aldık. Bu anlamda dünyada ve Türkiye’deki gelişmeleri 
ve farklı proje uygulamalarını gerekirse yerinde inceliyor 
ve kendi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bölgemizdeki 
karbon ayak izi değerlerini yıllar bazında izliyor ve bu 
değerlerin kabul edilir sınırlar içinde tutulmasını sağlayı-
cı çalışmalar yapıyoruz.
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Bölgemizin fabrikalara sunduğu sorunsuz altyapı ve 
İstanbul’a yakınlık çerçevesinde cazibe merkezi haline 
geldiğini de görüyoruz.

Ülkemizin dört bir yanından çok sayıda insanımız bölge-
mizdeki fabrikalarda çalışmak için geliyor. Burada vurgu-
lamamız gereken husus, bu fabrikalarda kalifiye - nitelikli 
eleman ihtiyacının her geçen gün daha çok artmakta ol-
duğudur. Biz ÇOSB olarak ihtiyaç duyulan teknik nitelik-
li personelin yetiştirilmesi için kendi Meslek Lisemizden 
farklı branşlarda her yıl öğrenci mezun ediyoruz. Bölgemiz 
fabrikalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların bölgeye 
gelmesi için proje uygulamalarımızı da yapıyoruz.

Çevre koruma alanında aldığımız önlemler ve uygula-
malarımızı disiplinli bir şekilde sürdürmekteyiz. Çevreyi 
koruma adına önleyici yaklaşımla kontroller yapıyoruz. 
Bölgemizde işletmelere sağladığımız elektrik, su ve do-
ğalgazın dağıtımını ve kullanımını etkin bir şekilde izli-
yoruz. Gaz emisyonlarını azaltacak şekilde denetimler 
yapıyoruz. Ülkemizdeki çevre mevzuatını baz alarak 
oluşturduğumuz Çevre Yönetim Sistemi uygulamaları-
mız bütün bölge fabrikalarını kapsamaktadır. Bölgemiz 
işletmelerinden kaynaklanan günlük 80.000 m3 atık 
suyu, ortak atık su arıtma tesisimizde arıtıyoruz.

Enerji verimliliği için kurduğumuz ISO 50001 Enerji Yö-
netim Sistemimizle kendi kurumsal tesislerimizi ve enerji 
hatlarımızı kontrol altında tutuyoruz.

Bir hizmet kurumu olarak, sosyal alanda, bölge işletme-
lerimiz ve yöneticileri ile yakın iletişim içinde, sorunlara 
hızlı bir şekilde çözümler üretiyoruz. Her yıl yaptığımız 
katılımcı memnuniyet anketimizle katılımcılarımızın hiz-
metlerimizden memnuniyetini değerlendiriyor ve iyileşti-
rilmesi gereken konularda süratle önlemler alıyoruz. Bu 
firmalarımızda çalışanların ve çocuklarının sosyal-kül-
türel ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl tiyatro, gösteri, 
ödüllü resim-kompozisyon yarışmaları vb. çok sayıda 

etkinliklere imza atıyoruz. Her yıl yaklaşık 1500 çocuğu-
muza yangın ve çevre eğitimleri veriyoruz. 

Yakın yerleşim alanları olan  Kapaklı ve Çerkezköy ilçe-
lerinde vatandaşlarımızın ve çocuklarının faydalandığı 
okul, spor salonu, hastane gibi toplumsal hayatı destek-
leyen projeler hayata geçiriyoruz. 2018 yılında projesini 
tamamladığımız Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Proje-
si (ZEKİ)’nin uygulamasına 2019 yılı içinde geçerek 100’ü 
aşkın engelli kardeşimize istihdam olanağı hazırlıyoruz.

Kurumsal olarak sosyal sorumluluk uygulamalarımızı iş 
yapma anlayışımızın bir parçası haline getirdik. Bu pro-
jelerle erişebildiğimiz kişilerin sayısını ve memnuniyetle-
rini ölçebilir hale geldik. 

Yakın yerleşim alanlarında öncelik gösterilmesi gereken 
başta engellileri ve diğer ihtiyaç sahiplerini destekliyoruz. 
Bu alanlarda okul, spor salonu, hastane vb. fiziksel proje-
lerimizi inşa ediyoruz ve toplumsal fayda sağlıyoruz.

Yukarıda bahsedilen yaklaşımımız çerçevesinde; sürdü-
rülebilirlik temelinde ekonomik, çevresel ve sosyal çalış-
malarımız bu rapor kapsamında anlatılmıştır. Kurumsal 
anlamda yürüttüğümüz, tüm paydaşlarımızın görüşlerini 
de dikkate alarak geliştirdiğimiz projeler ve uygulamala-
rımız, gerek katılımcı firmalarımızın ve gerekse tüm top-
lumun gelişimine fayda sağlamak yönünde çalışmalardır.

OSB’lerin kalkınma aracı ve sanayileşmenin önemli bir 
unsuru olduğunu da dikkate alarak, ÇOSB’nin gerek ül-
kemiz sanayisi ve gerekse toplum için bugünden sonra 
da yapacağı örnek ve öncü çalışmalarla sürdürülebilirlik 
yolunda hizmet vereceğinden hiç kimsenin kuşkusunun 
olmamasını istiyoruz.

Hazırladığımız bu sürdürülebilirlik raporumuzun hızla 
gelişmekte olan bölgemize ve tüm organize sanayi böl-
gelerine örnek olacağı kanaatiyle saygılar sunuyoruz.

B İ Z,
Katılımcı ve

Çalışanlarımızla
Çıktığımız Bu Yolda,

Hızlı ve Emin Adımlarla
Yürüyor Olmanın

Haklı Gururunu
Yaşıyoruz...
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ÇOSB’NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ÖZET TABLOSU
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GENEL PERFORMANS DEĞERLERİ

PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ
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• ÇOSB Kurumsal Rakamları

2016 2017 2018

ÇOSB Yaratılan Ekonomik Değer (TL) (Brüt Satışlar) 485.049.227 515.465.367 763.753.384

Arıtma Tesisi Yıllık İşletme Giderleri (TL)a 7.611.464 9.132.132 14.126.609

Yatırım Miktarı (TL)b 53.872.956 48.116.622 61.100.095

• Katılımcı Firmaların Elektrik, Su ve Doğalgaz Tüketim Miktarlarıc

a: Tabloda “Arıtma Tesisi Yıllık İşletme Giderleri”, 80.000 m3/gün kapasiteli ÇOSB Arıtma
 Tesisinde bölgedeki 253 firmadan kaynaklanan endüstriyel atık suların arıtılmasından
 kaynaklanmaktadır.

b: Tabloda “Yatırım Miktarı” verileri olarak belirtilen rakamlar;
 2016 yılındaki 53.872.950 TL’nin içindeki 28.034.947 TL ile
 2017 yılındaki 48.116.622 TL’nin içindeki 25.890.049 TL ve
 2018 yılındaki 61.100.095 TL’nin içindeki 17.606.032 TL,
 “Tekirdağ Marmara Derin Deşarj Sistemi” için yapılan yatırımlardır.

c: Tablodaki elektrik, su ve doğalgaz tüketim değerleri, ÇOSB içinde 2016, 2017 ve 2018
 yılında faaliyet gösteren katılımcı firmaların kullandıkları enerji tüketim miktarlarıdır.

2016 2017 2018

Elektrik Tüketimi kWh 1.300.207.363 1.366.745.011 1.524.951.172

Su Tüketimi m3 27.736.816 28.529.677 30.097.834

Doğalgaz Sm3 200.711.461 210.040.042 213.003.071

EKONOMİK PERFORMANS GÖSTERGELERİ

*: Tehlikeli ve tehlikeli
 olmayan atıkların lisanslı
 tesislerde geri kazanımı ve
 bertarafı sağlanmıştır.

ÇEVRESEL PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

Toplam Atık ÇOSB Tesisleri (Arıtma Dahil)

Türüne Göre Birim 2016 2017 2018

Tehlikeli Atıklar* Ton 1,01 1,5 2,7

Tehlikeli Olmayan Atıklar* Ton 19.139 18.275 19.126

Toplam Atık Ton 19.140 18.277 19.129

Bertaraf Yöntemine Göre Birim 2016 2017 2018

Geri Dönüşüm Ton - - -

Geri Kazanım Ton 19.140 17.611 19.088

Düzenli Depolama Ton - 666 41,2

Yakma Ton - - -

Diğer Bertaraf Yöntemi Ton - - -

Toplam Bertaraf Edilen Atık Ton 19.140 18.277 19.129

• Karbon Ayak İzi Değerleri

ÇOSB tarafından sera gazı emisyonlarının takibi için, 
bölge müdürlüğümüz ve bölge katılımcılarımızla ilgili 
olarak Kapsam I ve Kapsam II emisyonlarını kapsayacak 
şekilde tespit edilen Karbon Ayak İzi değerleri:

Birim 2016 2017 2018

kg CO2e 0,087 0,093 0,087

ÇOSB SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2018
90



SOSYAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Not: Yukarıdaki tabloda toplam çalışan sayısı; 2016 ve 2017 için, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışanları; 2018 
için, Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi çalışanları dahil olarak hesaplanmıştır.

• ÇOSB Kurumsal Rakamları

İŞGÜCÜ TOPLAM

İstihdam Türüne Göre Birim 2016 2017 2018

Beyaz Yaka - Kadın Kişi 36 47 62

Beyaz Yaka - Erkek Kişi 64 67 76

Mavi Yaka - Kadın Kişi 9 8 11

Mavi Yaka - Erkek Kişi 119 119 116

TOPLAM Kişi 228 241 265

Sözleşme Türüne Göre Birim 2016 2017 2018

Belirsiz Süreli - Kadın Kişi 24 25 42

Belirsiz Süreli - Erkek Kişi 160 158 163

Belirli Süreli - Kadın Kişi 21 30 31

Belirli Süreli - Erkek Kişi 23 28 29

TOPLAM Kişi 228 241 265

İŞGÜCÜ TOPLAM

Cinsiyete Göre Birim 2016 2017 2018

Erkek
Kişi 183 187 192

Oran %80 %78 %72

Kadın
Kişi 45 54 73

Oran %20 %22 %28

TOPLAM Kişi 228 241 265

Yönetim Kategorisine Göre Birim 2016 2017 2018

Üst Yönetim

Kadın 1 1 1

Oran %11 %14 %14

Erkek 8 6 6

Oran %89 %86 %86

Orta Düzey

Kadın 9 7 8

Oran %38 %29 %36

Erkek 15 17 14

Oran %63 %71 %64

Diğer

Kadın 4 4 5

Oran %29 %40 %36

Erkek 10 6 9

Oran %71 %60 %64

TOPLAM 47 41 43

İŞGÜCÜ TOPLAM

Diğer Gruplar Birim 2016 2017 2018

Engelli

Kadın 1 1 1

Oran %13 %17 %13

Erkek 7 5 7

Oran %87 %83 %87

TOPLAM 8 6 8

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇOSB
Özel ÇOSB

Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Özel ÇOSB
Kreş ve Gündüz

Bakımevi

Kazalar Grup Birim 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Kaza Sıklık Oranı
Kurum Oran 2 8 5 1 - - - - -

Alt İşveren Oran - - - - - - - - -

Ölüm
Kurum Adet/Yıl - - - - - - - - -

Alt İşveren Adet/Yıl - - - - - - - - -

Kayıp Günler Grup Birim 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

İş Kazası Sebebiyle
Kayıp Gün Oranı

Kurum Oran 75 84 11 6 - - - - -

Alt İşveren Oran - - - - - - - - -

Hastalık ve Diğer
Sebeplerle Kayıp
Gün Oranı

Kurum Oran 1175 1506 1398 296 - - - - -

Alt İşveren Oran - - - - - - - - -
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DENETLEME RAPORLARI
ÇOSB’nin evrak, belge, kayıt ve bilgileri, resmi defterle-
ri OSB Kanunu çerçevesinde Genel Kurul’da belirlenen 
Denetleme Kurulu üyeleri ve Yeminli Müşavir tarafından 
incelemesi yapılarak raporlandırılır.

OSB Uygulama Yönetmeliğinin Denetim ve Sorumluluk 
bölümü, 32. Maddesinde “Bakanlık gerekli gördüğü hal-
lerde veya şikayet üzerine OSB’lerin her türlü hesap ve 
işlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir” 
ifadesi de yer almaktadır.

• Denetleme Kurulu Raporu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre 
hazırlanan Uygulama Yönetmeliği’nin 28. maddesine 
uygun şekilde ÇOSB Denetim Kurulu üyeleri belirlen-
miştir. Denetleme Kurulumuzun ÇOSB’ne ait belgeleri 
ve kayıtları inceleme sonrası hazırladıkları “(01 Ocak-31 
Aralık) Hesapların Denetim Raporu”, Genel Kurul gün-
deminde değerlendirilir. 

• Yeminli Mali Müşavir Raporu

Yeminli Mali Müşavir tarafından her yıl sonu itibarıyla, 
ÇOSB’nin evrak, belge ve defterleri ile banka hesapları, 
sanayici katılımcılardan yapılan tahsilat ve bunlarla ilgi-
li işlemlerinin 4562 sayılı yasa ve yönetmelikler ve ilgili 
Mali Mevzuat ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkele-
ri çerçevesinde incelemesi yapılarak hazırlanan “Yeminli 
Mali Müşavirlik Denetim Raporu” , Genel Kurul günde-
minde değerlendirilir.

ÇOSB’nin Yeminli Mali Müşaviri tarafından hazırlanan 
2018 yılı denetim raporunda “muhasebe işlemlerinde 
herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk veya diğer bir şekilde 
mevzuata aykırılık olmadığı, yasal ve yönetsel yükümlü-
lüklerin yerine getirildiği kanaat ve sonucuna varıldığı” 
belirtilmiştir.
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ÇOSB 2018 Yılı (01 Ocak - 31 Aralık) Hesapların Denetim Raporu
 Denetleme Kurulumuz Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’ne ait belgelerin ve kayıtlarının denetim sonuçları ile, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 
Yönetmeliği 46. maddesi gereği görevleri içerisinde yer alan inceleme sonuçları aşağıda belirtilmiştir.

BELGE VE KAYITLARIN İNCELENMESİ:
1. Tahsilat ve sarf belgelerinin örnekleme yöntemiyle yapılan kontrol neticesinde, muhasebe sistemine uygun düzenli olarak kanuni defterlere yazıldığı

ve V.U.K. hükümlerine uygun belgeler olduğu görülmüş, belgelerde ve defterlerde herhangi bir tahribata ve usulsüzlüğe rastlanmamıştır.
2. Bölgenin (01.01.2018 - 31.12.2018) tarihi itibariyle bilançosu ektedir.
3. Sarf malzemelerinin alımları ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Kararı ve Bölge Müdürü onayı ile alındığı,
4. 2018 yılı bilanço ve sonuç hesaplarının aylık bilanço ve sonuç hesaplarına uygun olduğu ve mutabakata varıldığı görüldü.
5. Mizan ve yılsonu bilançosunun belgelerle mutabakata varılarak hazırlandığı görüldü.
6. Yılsonu (31.12.2018) itibariyle kasa sayımı yapılmış ve kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
Belgelerde ve defterlerde herhangi bir tahribat ve usulsüzlüğe rastlanmamıştır. 2018 yılı, Aralık ayı defterlerinin ve belgelerinin normal görülmesinden 

dolayı onanmasına karar verilmiştir.
08/02/2019  -  DENETLEME KURULU

Zeki DİNÇ
Denetleme Kurulu Üyesi

Hakan GERDAN
Denetleme Kurulu Üyesi

Yeminli Mali Müşavirlik 4562 Sayılı O.S.B. Kanunu Kapsamında Yapılan Denetim Raporu
V. S O N U Ç:

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin 31.12.2018 tarihi itibari ile evrak, belge ve defterleri ile banka hesapları, alışları, sanayici katılımcılardan yapılan 
tahsilat ve bunlarla ilgili işlemlerinin 4562 sayılı yasa ve yönetmelikler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kanunu ile ilgili Mevzuat Mali Mevzuat ve Genel 
Kabul Görmüş Muhasebe ilkeleri çerçevesinde örnekleme yöntemiyle incelenmesi neticesinde;

-  Yapılan işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun olduğu,
-  Varlık ve borçların fiili durumu doğru bir şekilde gösterdiği,
- Muhasebe hesap ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük, yolsuzluk veya diğer bir şekilde mevzuata aykırılık olmadığı,
-  Yasal veya yönetsel yükümlülüklerin gereğinin yerine getirildiği, kanaat ve sonucuna varılmıştır. Şükrü AYDIN

Yeminli Mali Müşavir



EKLER

OSB Üst Kuruluş
(OSBÜK)
Üyeliği

ÇOSB, Bakanlık ve
OSB’ler arasında 
koordinasyonu

sağlamak ve Bakanlıkça 
verilen görevleri 

Yerine getirmek amacıyla 
OSB Uygulama Yönetmeliği 

- Madde 82 kapsamında 
tanımlanmış 

OSBÜK’e üyedir.

Organize Sanayi
Bölgeleri Derneği

(OSBDER)
Üyeliği

ÇOSB, OSB’lerin
ortak sorunlarına
çözüm aramak,

OSB’lerin arasında
etkin iletişimi ve işbirliği 

sağlamak amacıyla
2008 yılında

kurulmuş olan
OSBDER’e üyedir.

UN Global Compact 
Türkiye İnisiyatifi

(Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler İnisiyatifi)

ÇOSB, Birleşmiş Milletler 
tarafından insan hakları, 

çalışma koşulları,
çevre koruma ve

yolsuzlukla mücadele 
başlıklarında belirlenen

10 temel prensibe
uyacağını

BM Küresel İlkeler 
Sözleşmesini
imzalayarak

kabul etmiştir.

• Kurumsal Üyelikler
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BELGELERİMİZ
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

Rapor Hakkında
Görüş ve Önerilerinizi İletmek İçin

Sürdürülebilirlik Raporlama Çalışması

Veri ve Fotoğrafların Derlenmesi

Uygulama

1. Baskı 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
İsmetpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı No: 6
59510 Kapaklı/TEKİRDAĞ

Tel: +90 282 7581156
Faks: +90 (282) 7581160
cosb@cosb.org.tr
www.cosb.org.tr

kurumsaliletisim@cosb.org.tr

Gökhan İNCE
ÇOSB Kurumsal İletişim Müdürü

Hüseyin ÇOLAK
ÇOSB Basın Sorumlusu

Fatma KARAMAN
ÇOSB Kurumsal İletişim Sorumlusu

Eylül 2019 - Çerkezköy

YASAL UYARI
ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan bilgiler doğru ve güvenilir kaynaklar kullanılarak bilgilendirme amaçlı olarak yazılmıştır.

ÇOSB Sürdürülebilirlik Raporu, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacını taşımamaktadır.

ÇOSB yöneticileri ve kurum çalışanları bu raporda yer alan bilgilerin kullanımından kaynaklanacak zararlardan sorumlu değildir.

Bu raporun her hakkı ÇOSB’ye aittir.
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2018-2022 Stratejik Planı, ÇOSB, 2018

Anahtar Dergisi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Eylül 2015

Development of International Standardized Approach for Eco-Industrial Parks, Smail Alhilali, pdf, 15 March 2017

Global Assesment of Eco-Industrial Parks, UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), 2016

An International Framework for Eco-Industrial Parks, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 

WorldBank Group, giz, December 2017

Türkiye’nin Sanayi Devrimi-Dijital Türkiye Yol Haritası, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran 2018

Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Fizibilite Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı-Çerkezköy Organize 

Sanayi Bölgesi-T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018

Türkiye İçin Yeşil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Çerçevesi Geliştirilmesi Projesi Yönetici Özeti, T.C. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Temiz Üretim Bilgi Platformu, www.temizuretim.gov.tr

Implemantation Handbook for Eco-Industrial Park, United Nations Industrial Development Organization, 2017

TR21 Trakya Bölge Planı 2014-2023, Trakya Kalkınma Ajansı, 2017

Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Tekirdağ İçin Plansız Sanayileşme Tuzağından Çıkış Stratejileri ve 2023 Senaryoları, 

Trakya Kalkınma Ajansı, 2015

İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE 2011), T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013

Guidelines for Sustainable Industrial Areas (SIA), Version 1.0, giz, October 2015

TR21 Trakya Bölgesi Mevcut Durum Analizi, Trakya Kalkınma Ajansı, Haziran 2013

TR21 Trakya Bölgesi Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli, Trakya Kalkınma Ajansı, 2016

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karbon Ayak İzi Raporu 2016-2017, ÇOSB, 2018

Borusan, 2015 Sürdürülebilirlik Raporu

Kordsa, 2016 Sürdürürülebilirlik Raporu

Polisan Holding, 2016 Sürdürülebilirlik Raporu

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., 2015 Sürdürülebilirlik Raporu

4562 Sayılı OSB Kanun ve Yönetmeliği

OSB Yer Seçimi Yönetmeliği

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Yönetim Çalışmaları Dokümantasyonu, ÇOSB, 2018

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 2019 Bütçe Tasarısı, ÇOSB, 2019

100 Maddede Sürdürülebilirlik Rehberi, SKD Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2016

SKD Türkiye 2017 Raporu - Reporting Matters, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2018
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