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GİR İ Ş 

Tarımsal üretimin, ülkelerin dışa muhtaç olmadan varlıkları

nı sürdürmelerindeki katkısı ne kadar büyük ise, çağımızda sana

yile§ınenin ileri bir refah düzeyine ulaşmadaki öne.mi de· o derece 

fazladır. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin milyonlarca tonluk 

tarl.flı ü:c:inleriı"in yanı sıra, daha ileri teknoloji ile daha fazla 

sana:yi ürünü elde etme ı;abaları, içinde bulunduğıınıuz yüzyılın eko

nomilerinde sanayinin payının giderek arttırıldığını yurgulame:kta

dır. : Bugün, gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından biri 

kallq.nma yarışında başarılı olabilmektir. Bunun için, gelişmiş ül

kelerin çabaları örnek alınarak sanayileşme hedeflenmektedir. Bu 

çalışmada konu edilen OSB'leri sanayileşmenin en önemli araçların

dan biri olarak kabul edilmekt~dir. Bu bölgelerin ülken~ belirli 

yUrolo :r•in ılo hul"ulmuuylu, bu ylJı:•oluı•in okonomiı.ıinin ve uı.uıuyii.ni.n 

goli~mesiyle, bölGelerarası denge ve sanayinin düzenle yerleşmesi 

sağlanmış olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu noktadan kaynak

lanmaktadır. Eskişehir OSB'nin çeşitli yönleriyle sanayi yatırım

larını ne ölçüde teşvik edebildiğinin ve bölgedeki ya.tır·ımla:r yo

luyla Eskişehir'e sağlanan katkıların araştırılması tezimizin te

melini oluşturmuştur. Araştırma sonucu elde edilen veriler bir iş

letmeci gi:..izüy1e değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde, OSB'leri hakkında temel konular 

ah-tarılmaya çalışılmıştır. Bu bölümün çalışmamızla ;yakındHn ilgili 

olan kısmı OSB'lerinin hedeflerinin anlatıldığı kısımdır. 

İkinci bölümde, Eskişehir OSB'ndeki uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesi yapılmış, bölgedeki işletmelerin Eskişehir'e 

katkıları değişik açılardan ele alınmıştır. Çalışmanın bu bölü

münde sunulan rakam ve sonuçlarla diğer bilgilere anket soruları

na alınan cevapların değerlendirilmesiyle ulaşılmıştır. 

Sonuç ve öneriler bölümünde, uygulamada varılan sonuçların 
ui~oo Unumli uır,yılü:nlu.r·ına tekrur. dol!;iu:llrniş•tir. 1l1aı•ı..,ı.:.t'ımı~duıı d.U

şü:c.ı.ülen konu ile ilgili öneriler belirtilerek çalışma tamamlan

mıştır. 



BİHİNCİ BÖLÜM 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ HAKKINDA GEN~. AÇIKLAMA 
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I- OSB'LERİNİN GELİŞİMİ 

19.yüzyılda İngiltere'de başlatılan sanayileşme hareketi, bu 

yüzyılın ilk yarısından sonra tüm Batı•ya yansımaya başlamıştır. 

Başlangıçta dağınık ve gelişigüzel olan bu sanayileşme hareketi

nin belirli bir düzene bağlanrna.sı gereği duyulmuş, OSB 1leri bu 

ihtiyacın sonucunda kurulmuşlardır. Düzenli ve pJAnlı bölgelerin 

bir kaDrınma aracı olduğu düşüncesi ilk olarak Kuzey Amerika'da 

ortaya atılmıştır (1). OSB'lerinin ilk uygulaması ise 1896'da 

İngiltere 'nL'Yl Manchester şehri yakınında kurulan "Trafford Park." 

ndlı b<ilrto olmuçıt,.ır (2). Amoriktı. VC:J Bcı.tı Avrupo.'ıluld. uyg-u.lı:ı.ınt-ılar

da.n ii'.ıoru-~ 0GB' leri Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerd.e de 

yaygınlaştırılınıştır (3). 

OSB'lerinin değişik tanımları yapılabilir. Bize göre; 

"OSB'leri uygun bir kuruluş yGr:indeki arazi parçasının pJa.ıı-• 

lan.arak yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi -lt.>rapısı tamam 

ve çeşitli sosyal hizmet tesisleri ile donatılmış biçimde parsel

lenip yatırımcılara uygun koşullarla satılan bölgelerdir'' denile

bilir. 

Diğer bir tanım şöyledir: "OSB'leri, sanayicilerin yararına 

sunulmak üzere yollar, ulaşım ve kamu hizmetlerini öngören ayrın

tılı bir pldna göre, hazır fabrika binaları ile ya da bunlar olmak

sızın geliştirilmiş ve.parsellenmiş arazi parçalarıdır (4)". 

(1) Esen ONAT, O;rnınize Sanayi Bölp;eleri Fiziki Pldnlama Esas :~ 
(Ankara: ı'OBB Yayını, 1969), s.9. 

(~2) ONA'P, o.9. 
(3) Muhittin GÜTI.DtiZ, Organize Sanayi Bölgelerinin, Tanımı ve Türkj.ıe • 

deki Gelisimi (Eskişehir: ESO Yayını, 1970), s~3-4~ 
(4) A.NIELSON~ Guidelines For the Establishment of' Irı_çlU.f3t:r:ie.l 

Estates ın, :Qeveloping Countrieı:t {United Natj.ons·~ l9T));·-s.,6 .. 
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I-1. or:n • J.EH İNİN TÜ1tKİYE • DEKİ UYGULANJ\GI 

Türkiye•de OSB'leri fikrinin benimsenmesi dü.11ya genelinden 

yıllar sonra olmuştur. Bu fikrin geliştirilerek kurumsallaştırıl

ması ise pJAnlı döneme geçişle, yani 1965'de gerçekleşmiştir. Bi

rinci Beş Yıllık Kalkınma PlAnında, kalkınma için sanayileşmenin 

önemi vurgulanmıştır (5). Sanayi bölgeleri politikası, Kalkınma 

PJAnında "Saptanan hedeflere ulaşmak için kullanılacak araçlar

dan biri" .olarak görülmüştür (6). IBha sonraki Kalkı~ P~n:ıa-
. rında OSB 'lerine doğrudan ya da dolaylı olarak · y~·r : verilrİı~ş ;· 

cak sanayileşmedeki önemi özellikle vurgulanmıştır. 

an-

OSB 'lerine ait ülkemizdeki ilk yasal düzenleme, 1967 yılında 

yti.ı"ürlüğe giren 11 0SB•leri Kurma Fonu Yönetmeliği" dir. Yönetmeliğe 

göre, her yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Halk Banka

sı . nezdinde bir fon oluşturulmakta ve OSB kuracak müteşebbio heye

te k-.ı'.'edi verilmektedir. Fondan alınacak toplam kredi mikta.ruun 
O, 10 •u. 1 :ıüto9ol.1bia heyet turufındı:ı.n Hulh: Btı.nkauı •na. ödenıııok z:)rurı

dadır. Sözü edilen müteşebbis heyet Sanayi Odası, Ticaret Odası, 

Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediye ya da.sanayicilerin araların

® kurdukları bir teşebbüs olabilmektedir. 

OSB 1leri Kurma Fonu Yönetmeliği, 31 Ocak 1982•de çıkartılan 

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği" ile yürürlükten 

kaldırılmıştır (7). Bu yönetmeliğin kaldırılan eski yönetmelikten 

temelde bir farkı görülmemektedir. 

(5) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa
ları Birliği, Türki,e'de ve ·· a•aa Sana i Böl 0:eı-eri ve U1 la
maları (Ankara: . TOBB Yayını, t.y. , s.33. 

( 6) DP'r, Birinci B~_ş Yıllık Kalkınma )'JAnı 1 1965 YJ.lı J'f~oğra:14 
(Ankara: DPT Yayını, 1965), s .16. 

(7) Asu.r+ıan ÇEZİK ve Ayda ERAYDIN, Oraıni,ze SanaY;i Bölg;el,t:r..=1,_}-961-1981 
(Ankara: DPT Yayını, 1982), s.16. 
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'Türkiye•de bugün Bursa, Eskişehir, Konya, Gaziantept Erzurum 

ve Manisa 'da olmak üzere altı OSB faaliyete geçmiş durumdadır, 

Bursa OSB ilk kurulan ve uzmanların ayrıntılı çalışmaları sonucu 

oluçturulınuş bir bölgedir. 

II- 0Sl3'LERİNİN KURULUŞ AMAÇLARI . VE KATICTLARI 

OSB 1leri ülkede sanayinin yönlendirilmesi ve güçlendirilmesi 

için uygulanan önemli. bir teşvik aracı olmak üzere Kalkınma Pldn

ları kapsamına alınmıştır. Bir OSB'nin kuruluşu ile ortaya çıkan 

lmtkılar belirloncm hedeflere ulaı:,ımada önem taşırlar. 

II-1. OSB•LERİ İLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER 

, OSB • lerinin amaçlarına değinmeden önce kuruluşlarında dikkate 

alınması gereken ilkelerden söz edilmelidir (8):· 

.'. Öncelikle, OSB • leri kuruluş yerlerinin seçiminde belirli f'ak

t örlterirı dikkate alınması gerekir. Bunlar işletmeciliğin temel ko-
,, 

nularındandır. Kw.~uıuş yeri faktörleri şunlardır: İktisadi, doğal, 

ekonomik, :psikolojik, fizyolojik ve politik faktörler (9). Genelde 

ise pazar, işgücü, hammadde, ulaşım, su, enerji, iklim, ~ltyapı ve 

fabrika inşaatına elverişlilik, sosyal ve kültürel kurumlara yakın

lık, iklim koşullarının uygunluıru gibi faktörler işletmelerin kuru-, 

luş yeri seçiminde önem taşırlar. 

(8) DPT, Organize Sanayi Bölgeleri, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Pldnı Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Ankara: DPT Yayını, 1974), 
s.12. 

(9) Doğan BAYAR, Sanayi İşletmelerinde Yatırım Poli~_j,,~§2:., Ders 
Notları {Eskişehir: EİTİA Yayını, 1978), s.70. 
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Özellikle Türkiye gibi iktisadi kaynakları verimli bir şekil-

de kullanma mecburiyetinde olan bir ülkede, oldukça büyük bir yatı

rımı gerektiren Sanayi Bölgelerinin kuruluş yerinin seçiminde dikkat

le davranılması- gerekir. Olumlu koşullar olmayan bir yere yatırım 

yapılması daha fazla olanaklara sahip bir başka yere bu tip bir ya

tırımın yapılmamasına veya geç yapıJ.ıns.sına neden olur (10). 

Diğer bir ilke bölgenin bütünleyiciliğinin saptanmasında yöre

deki.yatırımcılık ve sanayileşme eğiliminin gözönünde bulundurul

mr.:ı.sıdır (ll). Bölgenin gere[ti.nden büyük ve üretim bir.iJnlerinin bir

birinden uzak oluşu ile olası dışsal ekonomiler . azalmış olur. Ayrı

ca yörenin sınırlı bir gelişim içinde olduğu durumlarda bölgenin 

tümüyle dolmaması altyapı kayna~ların:uı. israfına yol açar. Olnıa.sı 

gerekenden küçük OSB'ler ise, gelişmekte olan bir yörede yatırım

lara fırsat tanınmasında yetersiz kalır. Bu bakımdaı-i OSB'lerinin 

altyapı ve hizmet talep ve arzı pJAnlamasının mikro ve makro düzey

de gerçeklere yak:uı. olarak yapılması zorunludur (12). 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde OSB'lerinin hedefleri 

arasında bir ayırım yapmak gerekir. Gelişmiş ülkelerde OSB'leri 

daha çok sanayinin uygun dağılımını ve düzenli şehirleşmeyi sağla

ma aracıdırlar. Gelişmekte olan ülkelerde ise OSB 1lerinin kuruluş 

hedefleri 3 ana başlık altında toplanabilir. T.ürkiyebu ikinci gruba 

(10) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Dirlill;i, tı:ııl : i I ll~hi r 0:re;uni v.e Uu.:r.ıı.ı.;yi DUl,{fl s,ı 
nı, 1971), s .a. 

(11) DPT, Organize ••• ,.s.12, 

(12) DPT, OrtW,nize •••t s.11. 

Ticaret Borsaları 
(An.kı:ıruı T9BB Yayı-
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dahil olduğundan OSB'lerinin ,amaçları bu başlıklar altında in·cele

necektir. 

A. Sanayileşme 

B. Bölgesel ltalkınma 

c. Şehirlerin kalkınması (13). 

A. Gelişmekte olan ülkelerde sanayŞ;1eşme o_lgusuna kalkınnanın 

t .emel basamağı olarak bakıldığı daha önce belirtilmişti. Türkiye• 

nin bir tarım ülkesi dururnundan bir sanayi ülkesi durumuna gelmesi 

Yı.alkınma Pl!nlarının hedeflerindendir. Ancak, tarımdaki potansiye
lin doi~erlendirilmeei gereJti de vurcrulu.nmakta.dır. 

Sanayileşme: Genelde sanayi yatırımlarının teşviki; .küçük ölçak

li sanayinin teşviki; yabancı sermaye ve yatırımın ülkeye getiril

mesi·; belirli üretim kollarının desteklenmesi olarak ele alına.bi-

lir \(14) . Bu ama.çların hangisinin benimseneceği ülJrnden ülkeye değiş

mektıüdir. 

B. Bölgesel kalkınma hedefinin alt amaçları sanayinin merkez

leştirilmemesi _ ve geri kalmış bölge~erin kalkındırılmasıdır (15). 
Diğer bir deyişle, sanayileşmeyle eş anlamlı kullanılan kalkınmanın 

bölgeler arasında dengeli dağılımı OSB'lerinin kuruluş amaçlarından

dır. 

Hızlı sanayileşme çaba:l.arının en önemli sonuçlarından biri 

sanayi birimlerinin büyük merkezlerde toplanarak bölgeler arasın

da bir dengesizliğin ortaya çıkmasıdır. Dolayısıyla belirli merkez-
' 

(13) Aswnan ÇEZİKı Industrial Estates (Yayınlanmamış M&ster !].ezi) 
{Ankaraıl974), s.30. 

(14) ÇEZİK, s.32-33. 
(15) ÇEZİK, s.34. 
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lerde sanayi yoırunlaşmasının ortaya çıkardığı aşırı nüfus ve çevre 

kirliliği olayı vardır. Ülkenin yer ve kaynak bakımından elverişli 

pek çok alanı varken sanayi yığılmasının gelişmiş birkaç merkezde 

olmasını önlenıek için nedenler çeşitlidir. Ancak en önemlisi gelir, 

:f::ı.rıJUt vu yuı~ıu.m ü.Lt:Goyiu:Ln \JUlgolur l'.;ı.l"Cl.l.:lıııda er;it bir biçi_mdo dae;ı1ı

.mıdır (16). Gerçekten ülkemizde de sanayi yığılması İstanbul baş-

ta olmak Uzer~ en çok Batı Anadolu ve Çukurova'da olmuştur (17). 
Bu yöreler dışındakiler ülkemizde ekonomik ve sosyal yönden nisbe-

, 

ten geri kalmış yörelerdir. Bu bölgelerin kalkındırılması buradaki 

ekonomik kaynakların canlandırılmasu:ıa bağlıdır (18). Bugiinün modern 

ekonomilerinde OSB 1leri "Bölgelerarası dengeli kaJJcınmanın" en önem

li •aracı olarak kabul edilmektedir (19). Bu yolla sanayileşmiş böl

gele.rin aşırı büyümesi önlenirken, geri kalmış yörelere yatırım fır

satı tanınmaktadır. 

c. Köyden kente nüfus akımı, şehirlerde düzensız. yo.r·le şmeler 

ve ·_ç.ehrin içindeki sanayi kuruluşlarının yarattığı çevre ı-Joru:uları 

sanayileşme çabasındaki gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorun

larındandır. OSB•lerinin kuruluşu şehir planlamasır..a bu açıdan bir 

katkı amacını taşır. Genellikle OSB 1leri şehirlerin birkaç Y..m. dı

çıında kurulmakta, düzenli sanayi yerler,ıiıni, çevre kirliliği ve 

trafik kargaı,;ıasının şehir dışına kaydırılması sağlanmaktadır. 

(16) International Development Authority, Jobs to the, Peo;ple, Suxrmary 
of Regional Industrial Plans 1CJ73-77 (Du.blin: IDA, 1972), s,ı. 

(17) TOBB, TUrkiye'de ve pµpya•d~ •••• s.37. 
(18) Güngör ONAL, Organize Sanayi Bölf{eleri ve Uygulamadaki 1 Durupı 

(Ankara: ESO Yayını, 1974), s.38. 
(19) Ergun Y~ĞITÇIBAŞI, İskoçya'da OSB 1 leri; Kurul_y..~µ 2 İşleyişi, 

filc,onomiJr Yapıdaki Yeri, Önemi ve Konunun Tanıpıı (Yayınlamamış 
Rapor) (Bursa:1971), s.3. 
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Yukarıda açıklanan kuruluş amaçlarının gerçekleşebilmes~ için 
OSB'leri ile sağlanan ekonomik ve sosyal yararların da belirlenme
si gerekir. 

II-2. OSB'LERİ İLE SAĞLANAN Y.Afu\RLAR 

-OSB'leri uygun kuruluş yerlerinde altyapısı ve eoşyal hizmet 
tesisleri hazır, geniş ve ucuz arazi parçaları sağlarlar. Yatırım
cıların bu olanaklardan yararlanmak isteyerek yatırım kararını ça
buklaştırması OSB'lerinin kuruluşundaki temel hedeflere hizmet et
mektedir. İyi organize edilmiş ve duyurulmuş sanayi bölgelerinin 
yatırımları ülkenin istenen bölgelerine çekebilme özelliği oldukça 
önemlidir (20). 

- Altyapının hazır olması yatırımların üretime dönüşme süresi
ni kısaltır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve faiz 
oranları yatırımların geciktirilmesini çok pahalı ha'le getirmekte
dir.. Bu durumda, bir yatırım için belirsizliklerin maliyeti yt:iksel
mo k:te ve yatırımcıyı bilinen bölgelere itmektedir {21). 

- OSB'lerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler çoğunluktadır. 
Bu tür işletmeler için altyapı inşaatı önemli bir maliyet unsuru
dur. Yani, belirli bir yatırım büyüklüğünden sonra altyapı yatırı
mı verimli olur. Bu bakımdan OSB'leri küçtik ve. orta ölçekli işlet
melerin yatırım maliyetlerinde bir tasarruf aracıdırlar. 

- OSB'lerinde yer alan işletmelerin ortak altyapı masrafları 
nedeniyle_, işletme sabit masraflarının büyük bölümü azaltılaırak 

(20) ONAL, s.42a 

(21) İLh.an TEKEL!, Geri Kalmış Ülkeler İçin Geleneks~1, .Jer,- Seçi~ 
Teorilerinin Sınırları, Teksir (Ankara: ?·,, , l9''1i),_,,e.ll. 
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maliyetlerin düşürülmesi ve rekabet koşullarının geliştirilmesi 

sa~la:nmış olur (22). 

- OSB•lerinde işletmelerin faa~iyet alanlarının bir~iriyle 

ilişkili olması durumunda önemli dışsal tasarruflar sağlanabilir. 

İşletmelerin aynı bölgeden girdi sa~layıp, bir başka işletmeye mal

larını satabilmesi, pazarlama, satış ve stok maliyetlerinde azal

maya neden olur (23). 

- OSB'lerinin bölgesel kalkınma amacına hizmet eden önemli bır 

katkısı, kurulduğu. yörede yeni istihdam olanakları yaratılmasıdır. 

Ek gelirler sağlanması özellikle geri kalmış bir yöreye ekonomik 

canlılık getireceği gibi, makro açıc;lan ülkenin dengeli kalkınma 

hedefine de hizmet etmiş olmaktadır. 

- OSD' leri Jroluyla bir yöretle ~reni iş kollarının ;yara tılnıasına 

:fırsat sağlanmaktadır. Sanayi işletmelerinin birbiri ile girdi-çıktı 

~lişkisi amacıyla bir araya gelme eğilimi yan kuruluşların ortaya 

çıkmasına neden olmakta ve o faaliyet kolunda bir bütii.nleşme ,meyda

na gelmektedir. Tek tek işletmeler geliştirdiğinde ekonomik o'lmayan 

hi.zmetler OSB• leri içinde ortaklaşa geliştiriler~k yeni yatırımlar 

için teşvik edici bir ortam yaratılmaktadır (24). 

(22) Aykut HEREKMAN, Türkiye'de Yatırıwıarı Teşvik Tedbirleri, 
(Ankara: EİTİA Yayını, 1973), s,5·• 

(23) Alev DAif.ıALI, Ttirkiye·•ae Organize Sanayi Böle;elerinin Bir 
Sistem İçinde Geliçtirilmesi İçin öneri, (Ankara, DFT Jayını, 
1974}, s.16. ı 

(24) ONAL, s.19. 
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Kısacası, OSB'ler:i.nde kurulmuş olan işletmelerin ~ha çabuk 

ve kolay gelişme olanaklarına sahip oldukları ve rakipleri kar

şısında çok daha elverişli dürumda bulundukları söylenebilir (25). 

(25) cmr:J\LCI J.J\H vo diJ~orl ori, J:qlo,trnocilik B:i.l{tisi (An.karaaEi'l'İA , 
Yayın:ı. 1 1976), a.;9. 
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I- ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Eskişehir OSB ve burada yer alan işletmelerin faaliyetleri 

ile ilgili çeşitli faktörler hakkında veri toplamak için yapılan 
bu araştırma., halen üretim yapmakta olan ttim işletmel,;ı_ri kapsa

maktadır. Bölgede toplam 51 adet işletme olma.sına rağmen, bunlar

da~ 37'si halen üretim !apmakta olup, diğerleri kuruluş ya da 

inşaat aşamasındadırlar. Bu durumda 37 adet işletme araştırma 

kapsamına alınmıştır. Bu işletmelerin de normal üretim, deneme 
. . -

üretimi ya da el değiştirme safhasında oluşlarına göre görüşme 

kapsamına alınış biçimleri farklı olmuştur. 

Deneme üretimi yapmakta olan iki adet işletmeden biri ile 

görüşme yapılabilmiş, diğer işletme montaj aşamasında olduğundan 

eksik veri toplanabilmiştir. El değiştiren bir adet işletmeden 

bilgi alınamamış~ bir adet işletme ile de üretime ara vermesi ne

deni,yle görüşülememiştir. Normal i.iretim yapmakta olan 32 adet iş

letme ile yapılan görüşmeler doyurucu olabilmiştir. 

Araştırmada yüzyüze görüşme yöntem~ tercih edi~niştir. OSB• 

ndcki fa.al tilin ir;;ıletmelero t~icı. ilorok kiçıilere anket soruları yö

neltilmiş, karşılıklı konuşma ortamı yaratılmaya çalışılmıştır. 

Görüşme yapılan kişiıer, işletmenin kuruluşundan bu yana bilgi 

sahibi olması kaydıyla bölüm yöneticisi, işletme yöneticisi ya 

da ortaklardan biri olarak değişme göstermiştir. 
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II- ESKİŞEHİR OSB 

Eskü3ehir OSB••nin kuruluşuna Bakanlar Kurulunun 18 Aralık 1969 

gUn ve 6/12778 sayılı kararı uyarınca karar verilmiştir. Altyapı 

inşaatına 1973 yılında başlanmış ve 1976 yılında bölge tümiiyle sa

nayicinin hizmetine açılmıştır. Altyapı ve diğer hizmet binalar=!,.

nın tamamlanması için Halk Bankası nezdindeki fondan 42.293.000..-TL. 

lık kredi sağ~rımış, Eskişehir özel sektörünün de desteği ile toP.

lam 76.983.000.-TL. harcanmıştır. Eskişehir OSB•nin çeşitli özellik

leri aşağıda verilmiştir. 

Yeri 

Toplam Alan 
Gelişmiş Alan 
Birinci Gelişme Alanı 
Yeşil Alan 
Kuruluş Sayısı 
Faal Kuruluş Sayısı 
Arsaların Satış Koşulu 

: Eskişehir-Ankara Devlet Karayolu 
bitişiğinde, Eskişehir'e 10 km. 
uzaklıkta.~ 

: 2.922.ll6 m : 
s 1.ooo.ooo· m2 
: 1.873.644 m2 
: 1-53.518 m2 
ı 51 
: 37 
: Faizsiz, 5 eşit taksitle. 

Halen gelişmiş olan bir milyon m2 lik alan tümU.yle dolmuş du

rumdadır. Birinci gelişme alanının da altyapı çalışmaları kısa sü

rede tamamlanacaktır. Bu alandaki pa~sellerin çoğu satılmış olup, 

halen iki işletme üretim yapmaktadır. 

Arsa fiyatları 70'li yılların 45 TL/m2•si ile karşılaştırılın
ca oldukça yükselme göstermiştir. Buna en önemli neden Sanayi ve Ti

caret Bakanlığı'nın uygulaması olmuştur. Bakanlıkca verilen kredi-
' nin faizi·% 5'den % 15'e, borcun ödeme süresi 25'den 15 yıla indi-

rilince, ucuz arsa satışları altyapı inşaatı ve diğer hizmetler 

için gerekli harcamaları karşılayar.na.z hale ge~ştir. Yeni fiyat

lar ise parsellerin satış oranını düşürmüştür. 



- 16 -

ESO Meclisi 

ESO --------Yönetim Kurulu 

ESO -Genel Sekreteri 

Gn. 
Sekreter Yrd. 

ESO Personeli -- , . 

. '0SB 
Yönetim Ku.ruJ.u 

OSB 
Müdürü 

. 

1 f 1 1 1 
reknik Amir Muhasebe Muamelat Teknik Çeşitli 

D:ı.nışman Hızmetler 

ESO VE CJSB . MÜDtiRLÜĞÜ ÖRGÜT ŞEMA.Sl 
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Eskişehir OSB, ESO tarafından oluşturulan bölge Yönetim Kuru

lunun yönetimi altındadır. Örgüt şema~ından görüldüğü gibi Yönetim 

Kurulu Oda Meclisine karşı sorumludur. Yönetim Kurulunun aldığı 

kararların yerine getirilebilmesi için ve Yönetim Kuruluna yardım

cı olmak üzere gerekli çalışmanın yapılması Bölge Müdürlüğü'nün 

görevidir. Bölge Müdürlüğü bu çalışmlardan :Yönetim Ifuruluna kar

şı sorumludur ve bünyesinde çeşitli amaçlı personel istihdam etmek

tedir. OSB'nin, Bakanlık fonu dış~da, normal günlük hizmetlerin 

sürdürülmesi için yararlandığı finansman kaynağı ESO .ve işletmeler

den elde edilen gelirlerdir. 

Bölgeden parsel almak isteyen işletmelerin talepleri, üretim 

konusu ve çevre kirliliği açısından sakıncalı de_ğilse 1 kabul edil

mektedir. İşletmelere bölgenin neresinden parsel verileceği ise, 

kurulacak fabrikanın büyillclüğUne, hangi dalda üretim yapılacağına 

vo Urotim c.ıonuou or·~u.yu çıkucu.lc tı.r-bılc U11J,dde oint:.ıino 'bu.ğlıdır. örne

ğin, bölgenin görünümünü artık maddelerinin bozmayacağı gıda gibi 

sanayi kollarına ait işletmelere ön tarafta yer verilmektedir. Aynı 

faaliyet kolwıdaki. işletmelerin bir arada bulundurulması da bu ko

nudaki bir başka kriterdir. 
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III- OSB'NİN ESKİŞEHİR SANAYİİNE VE EKONOMİSİNE KATKISI 

OSB•nin amaçlarına ulaşabilmesi, bölgede yatırını yapan işlet

meler yoluyla olma.ktadır. OSB'nin işletmelere sağladığı her olanak 

Eskişehir'e yeni bir katkı demektir. Bu bakımdan önce OSB'nin bulun

duğu yerin işletmelere sağladığı kolaylıkların boyutları incelenme

ye çalışılmıştır. 

III-1. OSB' NİN KURULUŞ YERİNİN İNCELEfilIESİ 

Kuruluş yeri bakımından Eakigehir OSB'nin neler getirdiğini 

incelemek gereklidir. Bunu bölgesel ve kentsel boyutlarda ele aı

nıak konuya daha iyi bir yaklaşım biçimi olur kanısındayız. Kalkın

ma Planlarında OSB'leri konusuna hiçbir za~n tek açıdan yaklaşıl

mamış olunması bu kanıyı güçlendirmektedir. 

OSB 'nin yerinin bölgesel boyutlarda incelemnesi ayrıntılı 

olarak ele alınması gereken teknik bir konudur. Ancak, bizim ça

lışmamızın amacı dışına çıkılnıaması için kısaca değinilecektir. 

Eskişehir ili, İstanbul, Bursa, Ankara gibi gelişmiş merkez

lerin orta yerinde, bu merkezleri birbirine bağlayan. karayolları 

ve demiryolları ile çevrelenmiş bir yerleşme merkezidir. Dolayısıy

la işlek limanlara olan uzaklığı da bir sorun değildir. Eskişehirt 

in büyük merkezlerle kurabildiği bu bağ~antı ham.maddenin sağlana

bilmesini, pazarlama ve satış fonksiyonlarını kolaylaştırıcı bir 

özelliktir. 

Eskir,rnhir iJ.inin i9giloü potansiyoli de oldukça ytllioektir. il 

nüfusu, özellikle göçlerin ve 1950'lerde devletin başlattığı sana-

yileşme sürecinin etkisiyle Türkiye genelinde yüksek bir seyir 
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izlemiştir. DİE araştırmalarına göre, 1965-70 yılları arasında Es

kişehir ili merkezine gelen göçmenlerin% 15'i imalat sanayiinde 

çalışanlar olmuştur. Bu oran yıldan yıla artış gösterw~ştir. D:ı.ha 

önemlisi Eskişehir'de devlet • işletmelerinin've meslek okullarının 

ortaya çıkardığı vasıflı işgil.cü birikimi de vardır. Bu sayılan 

özellikler Eskişehir'i Orta Anadolu'nun işgUcü bakımından avan

tajlı bir ili durumuna getirmiştir. 

Elektrik enerjisinin, imalat sanayiin.de önemli bir girdi olma 

özelliği çağdaş teknolojide giderek güçlenmiştir. Büş-Wc enerji üre

tim merkezlerine yakınlık unsuru, Eskişehir ilinin enerji kullanım 

olanaklarını oldukça elverişli hale getirmektedir. 

Eukir.;:ohir 1 irı suna;yiler;,me oUrociwlo devlet işletmeleri oldukça. 

önemli bir rol oynamıştır. Uzlpl süre, imalat sanayiinin temel yoğun

laşma alanları gıda, taş, toprak ve ulaşım araçları olrnı.,1.şt'...tr' o Özel 

kes~m ise daha çok madeni işya imalatı;- araç tamiratı gibi küçük 

sanayi kollarında f~aliyet göstermiştir. 1968 1de ESO'nın h'UI'uluşu 

ile özel kesim yeni bir itici güce kavuşmuş, 1970'den sonra da hız

lı bir sanayileşme sürecine girmiştir. Bu dönemde, imalat sanayiin

de üstUnlWc gıda dalından madeni eşya-makina · dalına kaymıştır, Bu 

daldaki g~lişme, taş-toprak ve gıda dallarıyla birlikte bugüne değin 

sUxmüştür. İmalat sanayiinin. gelişmesi, Eskişehir'de yatırımcılık 

eğiliminin varlığını gösterir. Orta Anadolu'nun Batı•ya açılış ka

pısı olarak tanımlanan Eskişehir yatırımların teşviki için. uygun 

bir il özelliği taşımakta olup, bir OSB'nin amaçlarına hizmet ede-
ı 

bilecek ekonomik ve sosyo-ekonomik faktörlere sahiptir. 

Eskişehir OSB 1nin yeri kentsel boyutlarda incelendiğinde ilk 

ı..dclu l~n lun ulı19:ı.m olu.1.ıuhlu.:rıuın vu.ı·lı[tı olmı.;ı.ktarlıı·. Eultir,.,ıt"Jh.ir-Anlcuı:·a 

ımrayolun.un hemen bitişiğinde olması, OSB • den şehre ya da. şehirden 
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OSB•ne ulaşımın aksaksız sürdürülmesini sağlamaktadır. Diğer bir 

deyişle, burada Uretim yapmaya karar veren yatırımcının ulaşım 

sorunu pek olmayacağı gibi, zamandan sağlanan tasarruf da önem

li bir avantaj niteliğindedir. 

Eskişehir OSB'nin kurulduğu. arazi meyili fazla cima.yan, alt

yapı ve fabrika inşaatına elverişli b~r yapıya sahiptir. İnşaat 

ve üretim safhalarında sürekli ihtiyaç duyulan suyun, sağlanması 

konusu iyi bir sisteme bağlandığı takdirde, yeterli •· olduğu anla

şılmaktadır. Bölgenin kurulduğu alanın genişliği gelecekteki ge

lişmeler için yeterlidir. Ankara yönüne doğru istenen genişle·me 

sağlanabilecektir. 

Genişleme olanakları, altyapının istenen kalitede olabilmesi, 

Eskişehir OSB'nin kuruluş yerinin seçiminde önemli rol oynamıştır. 

özellikl e bu etkenler nedeniyl e düz bir arazi seçil meye çalışılmış

tır. 

Eskişehir OSB'nin üzerinde kurulduğu arazinil'.). verimli bir 

tarım arazisi old"Ut,au. konusu tar:t;:ı.şıla.gelmektedir. Bu tür bir ara

zinin tarımsal üretimden sanayi üretimine kaydırılması nedenleri 

çeşitlidir. Bunların tartışmasına girmeksizin şu değerlendirmeyi 

yapmak gel'ehir lrunısındayız. Tarım arazisi kamulaştırılarak kar

şılığı ödenmiştir. Diğer yandan, toprak faktörünün tarımdan sanayı 

üretimine kaydırılması sonucu elde edilen hasılanın daha önce ta

rımsal ürtinden elde edilen hasıla ile karşılaştırılması yararlı 

olur. Ancak, bu aşamada böyle ayrıntılı bir çalışma mümkUn oıma

dığından şu basit hesap ortaya konabilir. Eskişehir'in tarım, ürün

lerinden elde ettiği hasıla önemlidir, ancak gelişmekte olan bir 

kent için hiçbir altyapı sorunu olmaksızın üretimde bulunabilen 
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sanayi kuruluşlarının katkıları belki daha da önemlidir. OSB'nde 

yı:ı11ılucu.k yu-tırımlur u:r•taouğırıu. ı_ı;üro yeni iş kolları, ürUn çeşit

leri ve istihdam kapasiteleri ortaya çıkacaktır. Bunlar da bir 

şehrin ekonomisine önemli birer katkı uns~udurlar, Bu ,bakım~.n, 

kalkınma için sanayileşme hedefine ulaşmada bazı tarım arazile

rinden feda~rlık etmek suçlanacak bir politika olmasa gerektir, 

Eskişehir OSB'nin bulunduğu yerin bizce en önemli avantajla- . 

rından biri ~anayi çarşısı ile kurulabilen karayolu bağlantısıdır. 

Bu bağlantı OSB'ndeki işletmelerin aanayi garşısında sürdürülen 

faaliyetlerden yararlanma oranını arttırmaktadır. Arçelik A,Ş,başta 

olmak üzere pek çok işletme buradan ara mal ya da yardımcı malze

me satın almaktadır. Öte yandan, OSB 1nde üretime geçtikten sonra 

sanayi çarşısındaki atölyesinden hala yararlananlar için, bu. ko

laylık faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır. OSB ve ~anayi 9ar

şısı arasında kurulan bu ilişki ile karşılıklı katkı]#.r söz konusu 
-

olmaktadır. OSB'ndeki işletmelerin üretim faaliyetleri hızlanırken, 

sanayi çarş~sı esnafı için de önemli bir gelir kaynağı yaratılmış 

olmaktadır. 

OSB'nin şehirden uzak ve açıklık yerde olması da ~nazından 

uzun yıllar çevre kirlenmesi yaratmayacak niteliktedir. · . 

Kısaca, Eskişehir OSB'nin kuruluş yeri makro açıdan Eskişehir 

ve Orta Anadolu'daki sanayi potansiyelinin değerlendirilmesine bir 

katkı, mikro açıdan ise bölgeye ya~ırım yapacak sanayici için uy

gun bir üretim yeri niteliğindedir. 
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III-2. ESKİŞEHİR OSB'NDEKİ İŞLETMELERİN GEÇMİŞ ~LLARA GÖRE 
DAĞILIMI 

-
Yıllar Bölgeye Dahil Olan İşletme ttretime Geçen İşletme 

1976 4 3 
1977 6 5 
1978 14 9 
1979 16 13 
1980 20 17 
1981 31 20 
1982 39 24 
1983 51 32 
ve84 
başı 

Tablo I- Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin geçmiş yıllara 
göre dağılımı. 

Kaynak: ESO'dan ve yapılan anketten elde edilen bilgiler. 

Eskiş eh'ir OSB'ne yatırım yapma talebi ilk faaliyet yıllarında 
.. 

düşük kalmasına rağmen, son yıllarda artış göstermektedir. Tablo I, 
bir OSB'nin sağlayabileceği avantajların bölgenin ilk yıllarında, 

özellikle küçük ölçekli yatırım yapma kapasitesindeki sanayiciler 

tarafından kısa . sürede benimsenemiyeceğini göstermektedir. 

Yatırım yapma talebi son yıllarda artış göstermiş olmasına kar

şılık, yatırımların üretime dönüştürülmesi oranı oldukça düşük kal

mıştır. Bu durı.:ırı1u:n, piyasanın genel durgunluğundan, yatırım mali-

yotloriııin cırtırJındun kaynaklu..ndıt;ı bir gerçektir. 

Eskişehir'de son yıllarda kurulan imalat sanayi işletmelerinin 
• 1 

pek çoğu, hazır olanaklardan yararlannak amacıyla, OSB'nde kurul-

muştur. Bu bakımdan Tablo I'in Eskişehir'de son yıllardaki sanayi

leşme ee;iliminin boyutlarını gösterdiği söylenebilir. 
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III-3. İŞLETMELERİN ESKİŞEHİR OSB'NDE YATIRIM YAPMA NEDENLERİ 

Eskişehir OSB'nde halen faaliyet halindeki işletmelerin han

gi nedenlere dayanarak fabrika kuruluş yeri olarak OSB'ni seçtik

leri araştırılmış ve şu sonuçlar ortaya çıkarılmıştır: 

İşletmelerin; 

0,34'ü hazır altyapı ve geniş üretim alanını, 

o,ıo•u hu.zır altyapı ve ucuz araziyi, 

o,ıo•u hazır altyapı, geniş alan ve ucuz araziyi, 

o,ıo•u yukarıdaki nedenlerle birlikte dikey bütünleşmeyi, 

0,06•sı yalnızca hazır altyapıyı, 

o,o6•sı merkezi yerlere yakınlığı, 

o,o6•sı işgü.cü temin kolaylığım, 

kalan 0,12'si ise çeşitli faktörleri OSB'nde yatırım yapma 

nedeni olarak açıklanmıştır. 

Kolayca anlaşıldığı gibi, OSB'nin sunduğu hazır altyapı, ge

niş üretim alanı, piyasaya oranla ucuz ve taksitle arazi satışı 

Eskişehir kökenli olup, sermaye birikimi olan girişimciler için 

teşvik edici unsurlar olmuştur. 

Dikey bütünleşme amacıyla bölgeye yatırım yapan işletmeler, 

genelde hukuken bağlantılı olunan işletmelere makina ve tesisat 

üretimi amacıyla kuru1ınuşlardır. 

Eskişehir'e çok yakın mesafede, çeşitli faktörleri Eskişehir' 

e eşit say;labilecek Bozüyük ilçesi yatırımcıların uzun süre'pa

rasal teşviklerden de yararlandığı bakir bir bölge niteliğinde 

idi. Bugtine kadar Eskişehir OSB'si Eskişehir'li sanayicileri 

Bozüyük'te yatırım yapmaktan alıkoyan ve dolayısıyla yatırımın 
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Eskişehir ekonomisine katkı olmasını sağlayan bir teşvik aracı ol

muştur. 

III-4. ESKİŞEHİR OSB'NDE HALEN ÜRFl'İM YAPMAKTA OLAN İŞLETlYIELER 

VE BU İŞLETMELEilİN tlnETİM FAALİYETLEitİNE İLİŞKİN GENEL 

BİLGİLER 

Eskişehir OSB'nde halen üretim _yapmakta olan işletmeleri ta

nıtmak ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi vermek amacıyla aşağı

daki tablo düzenlenmiştir. Tablo II 'de aktarılan bilgiler §.nk~t yoluy

la. elde edilmiştir. 



İşletmenin Adı 
Kuruluş 

OSB'nde 
1984' deki ka:rı t lı üretime Üretim konusu 

yılı sermayesi baş.yıl, 

lıCETAL EŞYA-l'ı'.fAKİNA VE 
YEDEK PARÇA SANAYİİ 

Arçelik A.Ş. buzdolabı 
fabrikası 1976 1977 Buzdolabı 

Arçelik A.ş. kompresör Buzdolabı 

fabrikası 1977 1977 kompresörü 
(4.000.000.000.-) 

Jamak-Jant ve Wıakina , Kam;ron ve 
İmalat_.San. ve Tic. 1978 1984 traktör jantı 
A.ş.· 
(320.000.000.-) 
ICF-Isı Cihazları Her cins soba 
Fab. A.Ş. 1974 1976 ve aksesuar 
(15.000.000.-) 

' 
Eti M'akina San. ve Unlu gıda ile 
Tic. A.Ş. 1978 1978 ilgili makina 
(10.000.000.-) tesisat 

Es-En A.Ş. Beton blok 
(500'e000.000.-) 1977 1980 ile ilgili 

makina-
tesisat 

Anaıiı.9..k A • ş • Genel makina 
(18ı;000.000._-) 1977 1979 üretimi-ço-

ğunlu}~la öğU.t-
.me makinaları 

Teorik Kullanılan 

kapasitesi kapasitesi 

1440 adet/ 1200 adet/ 
gün gü.n 

1750 adet/ Buzdolabı 

gün üretim.ine 
göre 

200.000 
adet/yıl -
100.000 66.000 
adet/yıl adet 

(0,66) 

1750 saat/ 
- ay 

1650 ton/ 825 ton/ 
yıl yıl 

600 adet/ 200 adet/ 
yıl . yıl 

(0,40) 

1983 yılı 
üretim 
miktarı 

163.421 adet 

226. 571 aa_et 

-

66.000 adet 

Sipariş 

üzerine- 29 
adet çeşitli 
mak.tesisat 

Sipariş 
üzerine 
808 ton 

-
Sipariş 
üzerine 
200 adet 

1\) 
\.J1 

1 

Tablo II- Eskişehir OSB'de faaliyet halindeki işletmeler ve bu işletmelerle ilgili genel bilgiler 
NOT: "-" işareti konu ile ilgili bilgi alınamadığını göstermektedir. 

4.Wdlyar rakamı tüm Arçelik A.ş. Fabrikalarının sermayesini göstermektedir. 



İşletmenin Adı Kuruluş 
OSB'nde 

1984'deki kayıtlı 
yılı 

üretime Üretim konusu 
sermayesi baş.;y-ıl. 

Turan Tarım !mkinaları Tarım makina-San. ve ·Tic. A.ş. 1983 1978 
ları (26.000.000.-) (Pulluk) 

Nur Emaye San. ve Tic. 
A.Ş. 1982 1983 Soba borusu 
(100.000.000.-) 

Göral Tarım N.atir~e.ları Biçer-döğer 

San. ve·Tic. A.Ş. 1969 1979 bıçağı ve 
(53.000.000.-) tpulluk kulağı 

Tarım W.ıakinaları San. Mibzer ve 
ve Tic. A.Ş. 1973 1982 saman makina-

sı 

Tekin Makina San. ve Tarım araçla-
Tic. A.Ş. 1975 1<577 

rı yedek 
(6.000.000.-) 

P1trçaları 

Demirşah·Koll. Şti. rraktör ve 
( 20 .• 000.-) 1966 - treyler rö-

morku 
-

Porsuk İşçileri l~kina Civata ve 
Sanayi ve Tic. A.ş. 1974 1980 somun 
(120.000.000.-) -

Uslukol Kazan Sa.n.Koll. Kalorifer 
Şti. 1982 kazanı ve -
(15.000.000;-) buhar kazam ,. 

'· 

Tablo II'nin deva.mı 

Teorik ~ullanılan 

kapasitesi kapasitesi 

2100 1050 adet/ 
adet/yıl yıl 

·co,50) 

- -
(0,80) 

ı.200.000 800.000 
ton/yıl ton/yıl 

(0,66) 

400 adet 240 adet/ 
yıl yıl 

(0,50) 

- -
(0,60) 

1200 adet 614 adet 
yıl 

(0,51) 

550.000 357.500 kg/ 
kg/yıl yıl 

((>,65) 

150 adet/ 97 adet/ 
yıl . yıl 

(0,50) 

1983 yılı 
üretim 
miktarı 

724 adet 

-

800.000 ton 

100 adet 
mibzer, 100 
adet saman 
makinası 

56.336 adet 

-
Sipariş üze-
rine 
362.000 kg. 

Sipariş üze-
rine 
50 adet - ·, -~ 

1 
1\) 

°' 
1 



İşletme Adı 
- OSB'nde 

!Kuruluş Teorik Kullanılan ~98i_yılı 
1984'deki kayıtlı ü.retime j°!'et im konu- kapasitesi kapasitesi ure ım 
sermayesi 

yılı baş .;rıı. S'J. 
miktarı 

Bekir Güven ve Kard. :el ve inşaat 
Koll.Şti. 1973 1978 çivisi 830 ton 
(21.000.000.-) 24.000 --

ton/yıl 

:METAL ANA SANAYİİ 
-

Eskişehir Çelik Dökü.m. 1973 1974 
Fik ve çelik Yaklaşık 800.000 Sipariş üze-
d""" .. 900.000 kg/yıl San. ·ve Tic. A.ş. O.!:ı.ı.m rine 

(118.000.000.-) kg/yıl (0,90) 800.000 kg. 

Deniz Döküm Fabrikası ~ik ve alü-
(20.000.000.-) 1977 1977 ı:±ı,;7Uin bronz - - 557 ton 

döküm !3 

GIDA, İÇKİ VE TÜTÜN 
1 

SANAYİİ 

Tam Gıda San.ve·Tic.A. 1980 1980 Çeşitli -- 14.500 ton/ 14.500 ton 
ş. (580.000.000.-) . b.iskÜvi yıl 

Saf ·Yem San. ve Tic. 
A.ş. · 1976 1980 Hayvan yemi 53.000 

27 .369.897 
(120.000.000.-) ton/yıl (0,50) 

ton 
Cicisan Gıda San. ve 
Tic. · A.Ş. 1977 1983 Şekerleme 
(330.000.000.-) - - -
Türkiye Tarım Ürünleri , , 

.,.. . •' i 

Kurumu 1976 1977 
Süt ve süt 10.200 7700 ton 

(100. 000.000.-) ıürünleri - ton/yıl # ... 'ı • , ~ • · 

Tablo II'nin devamı 



İşletms~t Adı Kuruluş 
OSB'nde 

1984 • de}:i l.-a.Jrı t lı üretime 
yılı baş .;y-ıl. serma.~~esi 

. IIBRE~J:...;-::c.::.tLYA, YAPI 
VE Y.ATI E:2:':ANLARI 
SANAYİİ 

Eston A.Ş. Boşluklu dö-
şeme fabrikası 1981 1981 
(15.ooc.000.-) 
EmistE.ş A.~. 1972 1983 
(185.000.000.-) 

--· 

Mersan Koll.Şti. 

(300.000.-) 1973 1979 

Suntasan San. ve Tic. 
A.Ş. 

(560.000.000.-) 
1977 1984 

DOKmı.ı.A-Gİ'::fJ.ı: EŞYASI VE 
DERİ SAI;A Yİİ 

Gisa-Giyirn San. ve Tic. 1982 1982 
A.Ş~ 
( 10 • 000 • ooo .-) 

Tablo II'tiı-ı devam 

Üretim konusu 
C:eo:-ik 

-:a:_::a~i tesi 

Prefabrik in-

t~;lJılfyapl 90.000 
m2/yıl elemanı 

Çeşitli inöb- -le 

Merdiven ba-
samağı kap- 650.000 
laması ve adet/yıl 
yer karosu 

Ç;ı. plak yonga 53.33 m3/ 
levha gün 

Erkek, kadın 25GO par-
ve çocuk ça/hafta 
giyim 

Kullanılan 
kapasitesi 

26.100 m2/ 

(o,29J
11 

(0,30) 

160.800 
adet/yıl 

(0,26) 

-

2500 parça/ 
hafta 

1983 yılı 
üretim 
miktarı 

26.100 m 
2 

-

150.000 adet 

-

-

1\) 
00 

1 



İşletn:enin Adı 
Kuruluş 

OSB 1 nde Teorik Kullanılan 1983 yılı 
1984' deki ka;7ı tlı üretime _'retim konusu kapasitesi kapasitesi üretim 
sermayesi yılı baş.yıl. miktarı 

~ĞIT-YJ!ĞIT ÜRIB1LERİ 
BASIM SANAYİİ 

Turan Kağıt Ambalaj 5000 ton . 2000 ton/ 
1 2000 ton San. ve Tic; A.Ş. 1980 1983 :ağıt ambalaj yıl yıl 

(40.000.000.-) (0,40) 

TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI 
SANAYİ~-

Koyuncular Toprak San. 1981 1983 Y.iremi t, bloJ. 1 
ve Tic. A.ş. · tuğla ve }:rt. 1 mil 3.000.000 

1\) 

(140.000.000.-) ateş tuğlası ron adet7 - adet \O 

a 1 

Sarılar Seramik San. 
1 11981 1 Seramik e~ya : ve Tic. Lim. Şti. 1977 - 1 - 1 -

(250.000.-) 

Girişim Endüstri Ürün-
1320 m

2/ 160 m2/gün 1 2000 m2 leri ·San. ve·Tic.A.ş. Mermer 
(120.000.000.-) 1980 1983 pldka gün (0,50) 

KİMYEVİ W.ıA. DDE SANAYİİ 
1 1 1 

Eskim Koll. Şti. l:öble, türti ~Ort. r 1,5 ton/ayı S~pariş üze-
(650.000.-) 1975 1979 ve ~ndüstri- O ton /ay (O 35) rıne 

- -:ı'el boya . . _ . ' 20 ton/ay 

Tablo II'nin devamı 
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Tablo IIIden elde edilen sonuca göre Eskişehir OSB'ndeki iş

letmelerin sanayi kolları itibariyle dağılımı Tablo III 1de göste

rilmiştir. 

Halen faaliyet- Toplam işlet-
Sanayi Kolu teki işletme sa- me sayısına 

yısı oranı 

MotnJ. oş,yn-mt.lkinn 
ve y~dak parça 16 0,50 
sanayii 

Metal ana sanayii 2 0,06 

Gıda sanayii 4 0,13 

Taş ve toprağa 
dayalı sanayi _ 3 o,ıo 

- - - . 

Ke-res te-mobilya-
yapı ve yapı . 

elemanları sanayii 4 o,~.2 
-

Dokuma-giyim 
esyası ve deri 1 0,03 
sanayii 
rutğıt-kdğıt ürünle-
ri ve basım sana- 1 0,03 
yii 
Kimyevt madde 

ı 0,03 
sanayii 

TOPLAM 32 ı,oo 

Tablo III- Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin 1984 yılı 

içinde sanayi kolları itibariyle dağılımı 

Tablo. II ve III birlikte incelendiği zaman, Eski~ehir OSB' de 

halen faaliyette olan içletmelerin sanayi kolları ve ür13tim ko

nuları bakımından homojen bir yapıda olms.dıkları görülmektedir. 
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Birbaşka deyişle OSB'nde birbirinden mal alım satımı yapan bir iş

letmeler topluluğu henüz oluşmamıştır. Bu durum nedeniyle her OSB• 

nde olması amaçlanan "aglomerasyon" yani toplanma olayının, Eski

şehir OSB•nde yalnızca hazır altyapı v~ elverişli arazi koşullar~ 

nede~iyle gerçekleştiği gözlenmektedir. Toplanmanın ilk aşamasın

da, işletmeler doğal faktörler nedeniyle 'bir yerde toplanırlar. 

İkinci ur}arrıı.ıdn, ilk toplanan irJlo-tmoloro mal verınek ya da alına.k 

'Ll.¼ore başka igletmeler birikir. tlçüncü aşamada ise, ilk kurulanla

ra yardımcı işletmelerin kurulması söz konusudur (1). İşletmelerin 

Eskişehir OSB'ne geliş nedenlerinin daha önce incelendiği ve üre

tim konularından anlaşılacağı gibi, bölgeye gelişin en önemli et

kenleri doğal faktörler olmaktadır.Kısacası buradaki işletmeler 

toplanmanın henüz ilk aşamasında bulunmaktadırlar. 

Eskişehir OSB'nde faaliyet gösteren işletmelerin yarısı "Me

tal eşya-makina ve yedek ·:parça" sanayi kolunda üretim, . yapmaktadır. 

Bu görünüm Eskişehir'de birkaç yıldır oluşa gelen bir birikimin 

sonucudur. 1979 yılı istatistiki verilere göre, Eskişehir'in imalat 

.sanayi yapısında "Metaı. -eşya-makina sanayii" 34, 3 oranla birinci 

· sırayı almaktadır. Eskişehir OSB'nde bu oranı arttırıcı nitelikte 

bir sanayi yapısı oluşmaktadır. Bu sanayi kglı.nda, bölgedeki diğer 

kQllara göre daha fazla ürUn çeşidi söz konusudur. Ürün çeşitle

rinin 0,31'i tarım araç ve makinaları ya da parçaları, 0 1 25'1 çe

çıitli amaçlı rnukirmlar, o,12'si çe;ıitli metal ara mallardan, ka

lan bölümü çeşitli metal eşyalardan oluıt)maktadır. Tarım araç ve 

makin.a.larının üretilenler içinde önemli bir paya sahip olması, 
1 

(1) CErMLCILAR ve diğerleri, _İşletr.ae,cilik Bilgis,i (Ankara: EİTİA 
Yayını, J.976), s.59. 
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tarım potansiyeli yüksek olan Eski:Jehir iline bu potansiyeli değer

lendirecek önemli bir katkıdır~ Tarım makinaları, araç ve :parçale.

rı üreten işletmelerin son yıllarda kullanabildikleri kapasite oran

ları ortalama o,60'ın altına düşmemiştir. Ekonominin f'Jz -:t.a canlı 

olmadığı bir ortamda, bu tür işletmelerin oldukça yü.~sek bir kapa

sitede çalışmaları başarı sayılmak gerekir. Bu sanayi kolunda ça

lışan işletmelerin genel sorunu, özellilcle demir-çelik ve benzeri 

metal hamr.aaddelerden kaynaklanmaktadır. Herşeyden önce, gerekli 

hannnadde Eskişehir'de bulunmadığından o,go•ın başka yörelerden 

alınması zorunluluğu. taşıma sorununu da getirmektedir. Hammadde

nin zamanında ve istenen miktarda bulunabilmesi .durumunda her za

man yeterli kalitede olması da mümkün değildir. 

"Metal eşya-ma.kina ve yedek parça" sanayi kolunda, çalışan iş

letmelerden, üretim yeri olarak Eskişehir'in ideal bir yöre olduğu

nu bolirtonler oobacılıkla uğrı.:ı.:_,ı ı::m içılotmelerdir. $oba üretiminde 

Eokişehir'in önde gelen bir il olduğu ve Türkiye'deki soba üreti

ntinin o,60 kadarının buradan sağlandığı belirtilmektedir. 

Bölgedeki işletmelerin 0,06 'nı oluşturan nMetaJ. e,na sanayii'' 

nde çalışan işletmeler döküm işiyle Ub'S-raşmaktadır. Bu işletmele-

rin de en önemli hammaddesi demir-çelik olm:isına rağtt,fn1 1bu h~ddenin 

elde edilmesi konusunda herhangi. bir . gü.9lük · belirtilmemi,ştu .• 

"Gıda'' sanayiinde çalışan ve tüm işletmelerin O, 13 'ünü oluş

turan dört işletmeden biri kamu kuruluşudur. Türkiye Tarım Ürünle

ri Kururnu-~skişehir Süt ve Mamülleri Sanayii işletmesi karlı1 çalı

şabilen bir kuruluş değildir ve tüın kamu kuruluşlarının sorunları 

burada da geçerlidir. Bu kuruluşun bizce Eskişehir•e önemli bir 

katkısı, tarım ürünleri bol olan ilimiz özel kesiminde bu tür bir 
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fabrika kurulması için, yol gösterici niteliğidir. Bu kuruluş dışında 

"Gıda" sanaJriinde çalışan işletmeler, kendi çaplarında oldukça 

iyi düzeylere erişmiş ve isim yapmış işletmelerdir. ESO'nun ar~ş

tırnıuoınu JJUro 1l1um Gıdu A.~. ve Cicirnın A.Ş. 1983 yılında en 

fazla ciro yapan ve Eskişehir ekonomisine en fazla :katkı sağla-

yan 30 işletme arasında yer almışlardır. 

"Gıda" sanayiindeki işletmelerin . en önemli katkısı büyük ya

tırımları sonucu geniş istihdam kapasitesi yaratılması ve Eskişe

hir ekonomisinde ihraca tın payını arttırmalarıdır. Kuşkusuz bu 

çabalar beraberiı~de finansal ve pazarlama sorunlarını da getir

mel-::tedir. Ancak, bu sorunların - çözüme kavuşturulması çalışmaları 

da araştırma-geliştirme konusunda Eskişehir'li sanayicinin bilgi 

birikimine bir katkı ve iyi bir örnek olmaktadır. 

Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin o,ıo•nu oluşturan "Taş ve 
. .. 

toprlfl.ğa" dayalı sanayi kolunda üretim yapan işletmeler yeni üre--

time . geçmiş ve henüz yeterli kapasiteye ulaşamamışlardır. 

,·. 
"Kereste-mobilya, yapı ve yapı elemanları" sanayi kolunda üre-

tim ;yu.pıııukt;u olun ve toıılu.m içÜıclo 0 1 12 paya sahip işle ·bnıelerden . . 
biri, henüz sunta üretimine geçillid.9 oldukça büyük bi4:' y~t;ı.,rı.m~,r. 

Mobilya üretimi fazla olan Eskiçehir iline bu alanda hamı:nadde 

sağlayabilecek bir fabrikanın varlığı önemlidir. Bu girişim, OSB' 

nde bir mobilyacılar toplulUf,fll oluşrmsını teşvik edici nitelikte

dir. 

1 

"Dokuma ve giyim eşyası" alanında çalışan tek işletmede yal-

nızca ihracaata yönelik konfeksiyon üzerinde çalışılmaktadır. Bu

nun başlıca nedeni yerli piyasanın kalite ve fiyatlarıyla rekabet 
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edebilmenin güçlüğüdür. Dış ülkelerde ise konfeksi;;ran kalitesine 

bizdeki kadar önem verilmemekte, ucuz satılan giyim eşyası işlet

meye sürümden kazandırmaktadır. 

"Kağıt" sanayiinde çalışan bir tek işletme oldukça iyi bir 

lmpur.ıi te düzeyinde, tecrübeli rral sahiplerinin çağdaş bir anla

yışla ka.ğı t ambalaj üretimini sürdürdükleri bir işletmedir. Eski

şehir• e üretim konusu bakımından oldukça yabancı gelen bu işlet

menin kuruluş nedeni de bu yabancılık olmuştur. Bu tür üretime, 

Eskişehir ilinde rakip bir işletme olmadığı için karar verilmiş

tir. İşletmede dile getirilen en büyük sıkıntı, peşin para ile de 

olsa ambalaj haline getirilecek olan kağıdın istenen zamanda çok 

gU.ç temin edilebilmesidir. 

"Kimyevi madde" sanayiindeki bir tek işletme boya üretimi 

yapmakta ve düşüle bir kapasite ile çalışmaktadır. Belirtilen en 

önemli sorun, gelişmiş merkezlerde bulunan hammaddenin ulaşım ma

liyetleri olmuştur. 

Bütün bunların üstünde, OSB'ndeki tüm işletmelerin en öneml~ 

ve ortak sorunu işletme sermayesinin yetersizliği ve kredi faizle

rinin yüksek olu~udur. Uygun finansal olanaklar sağ~namadığı za

mu.n, olumlu olun di~er tUm unsurlur işlotmeler için değerini yi

tirmekte ve düşük kapasiteler, zararla kapatılan yıllar, a'ra ve

rilen üretimlerle dolu bir görünUm ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz 

işletmeler kl1rlı çalışabildikleri sürece Eskişehir ekonomisine 

ve sanayii:t?,e katkı unsuru olabileceklerdir. 
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III-5. ESKİŞEHİR OSB'NDE tlRETİLEN MALLARIN TÜRLERİNE GÖRE 

DAĞILIMI 

Eskişehir OSB'nde yapılan yatırımların hangi alanlarda ne öl

çüde yoğunlaştığını belirlemek için aşağıdaki tablo düzenlenmiştir. 

Malın niteliği Toplam içindeki payı 

Yatırım ve ara malı 0,58 

Tu.yanıklı tüketim 
0,25 

malı 

Tu.yanıksız tüketim 
0,1.7 

malı 

TOPLAM l 00 . .. . , 

Tablo rv .. Eskişehir OSB'nde üretilen malları•n türlerine 

göre dağılımı. 

Tablo IV 1den görüldüğU gibi, Eskişehir OSB'nde halen faaliyet 

halindeki işletmelerin yarısından fazlası yatırım ve ara malı üret

mektedir. Bir başka üretim sürecine ı~iren parçalar ve çerJitli mal 

i.lr0Lirnind0 kullanılacak olun mLlkinu va touisat bu grubu. dahil edil

miştir. Eskişehir OSB'ndeki bu görünüm, yatırım ve ara mallarına 

üll~emizin duyduğu ihtiyaca, ufak çapta da olsa hizmet edf:X' nitelik

tedir. Yatırım ve ara malı üreten işletmelerin başarılı .. olmaları bu 

tür yatırımları ve dolayısıyla Es~işehir sanayii..'rlin yapısında olum-, 
lu bir gelişmeyi teşvik edecektir. 

Bu söylediklerimizle yatırım malı dışında mal türü üretilmeme

si gerektiğini kastetmiyoruz. Ancak, dayanıklı . ve özellikle daya- . 
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nıksız tüketim malı üretimi zaten btiyük oranda yapılmaktadır. önem

li olan, bir ekonomiyi oluşturan birimlerin dışa kaynak akıtmadan 

kendi kendine yetebilecek bir düzeye erişmesidir. Aksi halde, ma-

kina üretimi için kurulmuş büyük kapasiteli fabrikaların boşa bek

letilmesi tüm üretici işletmelerden elde edilen hasılanın yarısı

nın dışarıya gitmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan, Eskişehir 
OSB'nin bugUnkii üretim yapısı gelecekte Eskişehir sanayiinin ken-· 

di kendine yeterli hale gelmesi için bir ön. hamledir. 

" 
III-6. E:JKİÇa•:Hil ı' OSB' 1'1Dfü<İ İŞLETf,fül'J ·~ lİN DİKEY BtiTU'NLEGME BOYU'.l.1LARI 

Eskişehir OSB'de tam bir dikey bütünleşme olmadığı görülmek

tedir. Halen faaliyet halindeki işletmeler çoğunlukla küçük ölçek

li işletmelerdir. Yatırımların büyüklüğü dikkate alındığında, çev

resine yan sanayi kuruluşlarını toplayabilecek yalnızca birkaç iş.-

ıetmenin varlığı - görülür. Tilin işletmeler düşü.nüldüğUnde, aynı sa-

nayi dalında çalışanlar arasında sürekli bir girdi-çıktı ilişkisi 

henüz yoktur ve bugUn üretilenler ~le bu ilişkinin kurulabilmesi 

güçtür. Az sayıda ilişkinin ise, işletme sayısına oranlanınca, önem

li sayılması mümk:Un olmamaktadır. 

Eskişehir OSB'nde en belirgin yan sanayi örneği, Arçelik buz

dolabı fabrikası ile kompresör fabrikası arasında görülmektedir. 

Buzdolabının bir ana parçasının aynı çatı altında üretilmesi, önem

li maliyet l.,Ul.Surlarından ve zamandan tasarruf, kalite kontrolu gi

bi olanaklar satlamaktadır. Kurulan her yan sanayi yoni bir iatilı-
ı 

a.urıı lmpasitor;i yura.tılrnauı demektir. Bu bakımdan Arçelik A.ş. buz-

dolabı ve kompresör fabrikalarının Eskişehir•e önemli katkısı ol

muşturo 
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E13kiçehir OSB'ndo gU~ol bir dikey bütünleşme oluyı Tam Gıda 

A.Ş. ve Eti Makina arasında görUlmektedir. Tam Gıda A.ş. fabrika

sının üretim süreçlerinde gerekli olan makina ve tes:tsat E'!;i i1Ja

kina' da hazırlanmaktadır. Tam ~ıda ve.diğer Eti fabrikaları Eti 

:rrakina •nın kuruluşunda etken olmuştur. Ancak bugUn bu fabrika pa-
. . -

zarını genişletmiş, Eskişehir ili ve dışına sipariş üzerine çeştt

li makinalar üretme düzeyine er~şmiştir. 

Bölgede tam bir dikey bütünleşme olmamasına karşın ufak ··çap- . 

ta da olsa alım-satım ilişkileri söz konusudur. İhtiyaç duyulan 

bir mal ya da hizmeti bölgedeki iş~etmelerden sağlayabildikleri

ni ifade eden işletme sayısı azdır. Ancak, bu tUr ilişkilerin za

manla çoğalacağına kuşku yoktur. Önemsiz gibi görülen harcamalar 

birlikte düşünülünce büyük boyutlara. ulaşabilir. Bu nedenle iş

letmelerin ufak çapta dediğimiz alım-satım ilişkileri, OSB'nin 

gUçlü bir görUnUme gelmesi bakımından önemlidir. İşletmelerden 

9o(!;unlukla, bölc-ocloki işletmoler araı::ıında teknolojik, elconomik, 

sosyal 1ve yönetsel boyutlarda bir dayanışma olmadığı belirtilmiş

tir. Bölgede Uretim yapan . işletmeler ve malları hakkında bilgi sa.-
. ..-~ . ., ~ . ~t, -

hibi olunmadığı pek çok işletme. tarafından belirtilen ve Uzerinde: 

dü.şünülmesi gereken bir konudur. 

III-7 • ESKİŞEHİR OSB'NİN YATIRIIVILARI TEŞVİKDEKİ ROLÜ 

Eskişehir OS13'nin sermaye birikimlerini yatırıma dönüştürme 

bakımından katkısı iki yönden ele alınmaya çalışılmıştır. li!ha ön

ce OSB dışında üretim yapmakta olan ~~tırımcılar, OSB'nde genel

lik1e aynı alanda işletmelerini genişletme olanağına kavuşmuşlar

dır. Yatırımcıların diğer bölümü ise daha önce Uretim dışında iş-
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lerle uğraşm~kta olup ilk kez OS:S'nde sermayelerini üretime dönüş
türnrllş lerdir. 

Ankot oovıı.pJJ:ı.:rınu. güro dUzonlouon Tablo V OSB 1ndo~d iki 

değişik kökenli işletme .leri oransal olarak göstermektedir. 

- Toplam içindeki 
İlk kuruluş yeri İşletme sayısı oranı 

OSB dışı 15 0,47 
. 

OSB 17 0,53 

Toplam 32 l 00 ' 
Tablo V- Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin kuruluş yerlerine göre 

ayrımı 

Tablo V'den görüldüğü gibi OSB'ndeki işletmelerin yaklaşık 

yarını .daha önce kurulmuş bir işletmenin devamı niteliğinde olan, 

diJlor , yurısı ilk lcez 0:313 'nde kurulun işletmelerdir. D:ı.ha tince ku-
. . 

rulmuş olan igletmelerin büyük çoıru:nıuğu., Sanayi ~arşısında kµçük 

esnaf ve zanaatMr olarak faaliyet g~sterenlerdir. Bu şekilde ya 

da şehrin diğer kesimlerinde çalışanlar, OSB 1nin ekonomik avan-

tajlarını kullanabilmek amacıyla buraya yatırım yapmışlardır. Bu 

kuruluşların üretim konuları ise yaptıkları işin bir devamı ya da 

tamamlayıcısı niteliğindedir. Iaha önce aynı alanda üretim .yapmak

ta olup, b_ölgede genişleme olanağı bulan işletmelerin, Ankara, 
İstanbul, Söğüt olmak üzere üçü Eskişehir dışı sermaye, biri da 

devlet finansmanı ile kurulmuştur. Dışarıda o.luşturulmuş serma

yenin Eskişehir OSB'nde yatırımca dönüştürülmesi gerek istihdam 
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yaratılması ve gerekse yeni iş alanlarının açılması bakımından E~

kişehir ekonomisine ve sanayiine ö~e~i bir katkı niteliğindedir. 

Ancak, bu katkının bugUn Arçelik A.ş. :fabrikaları dışında, boyut

larının büyük old~runu söyleyemiyoruz. 

İlk kez OSB'nde üretime başlayan işletmelerin ortaklarının bü

yük bölümü Eskişehir kökenli olup, daha önce şimdiki üretim konu

ları ile ilgili ya da tümüyle farklı bir konuda ticaret yapan ki

şilerdir. Jamak, bu tür işletmelerin güzel ~ir örneğidir. Taşıt 

yedek parçası ticareti ile uğraşan kişilerin bir araya gelerek 

kurdukları bu işletme, tümüyle yerli girdi kullanarak jant üreti

mi yapan ve önemli maliyet tasa+rufu sağlayan bir kuruluş olacak

tır. OSB•nin kişilerin elindeki !tıl sermayenin ~eğerlendirilme

sindeki rolU, ek gelirler ve yatırımların 9oğalması bakımından 

Eskişehir'e önemli bir katkı sağla.maktadır. 

III-8 • ESKİŞEHİR OSB • DEKİ İŞLET~LER TARAFINDAN YARATILAN GELİR 

BOYUTLARININ İNCELENMESİ 

BUlgedoki içlotmolorin fauliyctleri sonucu yara:tılan gelir ve 

bu yolla Eskişehir'e sağlanan katkının boyutları 9eşitli _ yönleriy

le aşağıdaki bölümlerde 1ncelermıeye çalışılmıştır, 

III-8.1. YARATILAN İSTİHDAM VE ÖDENEN ÜCRETLER 

Eskişehir OSB'nde halen faaliyet halindeki işletmelerinıgelir 

yaratma yoluyla şehrin ekonomisine katl{ı olma gU.cü ilk olarak aşağı

daki tablo ile ölçülmeye çalışılmıştır. 
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ÇALIŞANLARIN 

Yıllar Sayısı Toplam ücretler Birikimli ucretıer 
(000) (000) 

1976 1034 38.000.- 38.000.-

1977 1239 34.000.- 72.000.-

1978 1614 178.000.- 250.000.-
1979 1969 254.000.- 504.000.-
1980 1977 369.000.- 873.000.-
1981 2916 984.000.- 1.857.000.-
1982 3683 1.843.000.- 3.700.000.-
1983 4201 2.403.000.- 6.103.000.-

Tablo VI- Eskişehir OSB'nde 76-83 yılları arasında çalışan

ların sayısı ve ödenen ücretler. 

Kaynak : ESO'dan ve yapılan anketten elde edilen bilgiler 

Tablo VI 'da görüldüğü gibi çalışanların sayısı için en son 

tarafımızdan alınan bilgiye göre halen 4201 kişilik istihdam 

söz konusudur. Yeni üretime geçen işletmelerle birlikte 1984 yı

lında bu sayı artacaktır. Ancak yine de tam istihdam kapasitesi

nin oldukça altında işgücü çalıştırılmaktadır. Dolayısıyla, is

tihdam yoluyla yaratılan gelir bu oranda düşük olmuştur. Sekiz 

yıllık bir süre içerisinde istihdam miktarında 0,24 oranında ar

tış olmuştur. Bugüne kadar toplam 6.103.000.000 •• TL. ücret öden

miştir. 

Ku.,1~uJ.u9 uı:,ın.rrıı::ı.nındn., OfiB 'niıı ilk tum:;ı.ml~mı:m bc.ilUıuU:mle 7000 ki

gilik i□tihdam ~/uratılmı.ıuı hedeflonmiçtir. Bu rakam düşünülürse, 

bugün çalıştırılan işçi miktarının oldukça düşük olduğu. söylene-

bilir. Yatırım ve işletme maliyetlerinin yüksek olduğu şu günlerde 
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yatırımların azalmış ya da duraklamış olması, özellikle siparişle 

çalışıp yatırım malı üreten işletmelerin mallarına olan talebin 

az olmasına neden olma.ktadır (Bölgedeki işletmelerin .0,40'ı si

pariş üzerine kalanı satış tahminine göre üretim yapmaktadır). 

Ekonominin düzene girdiği ve piyasanın canlandığı bir döneme ge

lindiğinde istihdam kapasitesinin çok daha yüksek olacağı açık

tır. Tablo VI. incelenince, 7000 kişilik istihdam yaratılması o~

yının 1_987-1988 yılları. arasında gerçekleşebileceği söylenebilir. 

Kamu kuruluşlarından emekli olan kalifiye elemanların yeni

den değerlendirilmesi şehre sağlanan önemli bir katkıdır. Bu tUr 

elemanların istihdamı, işletmenin verimliliğine olumlu bir katkı 

sağladığı gibi, elemanın kendisine de ek bir gelir olmaktadır. 

Eskiş·ehir OSB'ndeki işletmelerin faaliyetleri sırasında eri çok 

ihtiyaç duyulan vasıflı işgücüdür. Bu konuda alınan bilgiye göre, 

ir;.ılotmc.ı l<Jrin o, 54' Unda wuıflı iı}çi, o, 40' ında vc.u:ı.foı:ı:i i1J9i, 
. - .. 

0,06 •nd.a ise vasıflı ve vasıfsız işçi üretimin en iyi biçimde-. 

sürdtirülmesi için gereklidir. 

Bölgede istihdam kapasitesini belirleyen etkenlerden bir1 

işletmelerin üretimde kullandıkları teknolojinin türüdür. Araş

tırmadan elde edilen bilgiye göre, bölgedeki toplam işletme sayı

sının 0,57'si sermaye-yoğun, 0,27'si yarı yarıya emek ve sermaye, 

yalnızca 0 1 16•sı emek-yoğun teknoloji ile üretim yapma.ktadır. Ser

rraye-yoğun çalışan işletme sayısının . fazlalığı oranında istihdam 

edilen kişi sayısı düşük kalmaktadır. 

Eskişehir OSB'nin, istihdam gUcü bugUnkü koşullarda tatmin 

edici olmasa da, yatırımları çekici hale getirme özelliği, bu yol

la yara.tilacak gelirin artması bakımından Umit vericidir. 
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III-8.2. İŞLETMELERİN CİROLARI VE KARLILIK DURUMLARI 

İşletmeler tarafından gerçekleştirilen cirolar şehir ekonomi

rıino Unomli bir ltn tkıdır • Bir iı1 1otıno cirosu ve bu:rı.a ba~lı olfa.rak 

kttrlılık durumu olumlu geliştiği takdirde, elde ettiğini tekrar 

yatırıma dönüştürerek gelir yaratma olayını sürdürebilir. OSB'nde 

halen faaliyet gösteren işletmelerin ciroları ve ~rlılık durum

ları Tablo VII ve VIII'de görülmektedir. 

OSB'ndeki İsletmelerin 
Yıllar Ciroları (000) Birikimli Ciroları (000) 

1976 714.000.- 714.000.-
1977 .738.000.- 1.452.000.-
1978 2.180.000.- 3.632.000.-
1979 3.590.000.- 7.222.000.-
1980 4.256.ooo.- 11.478,000.-
1981 .12.400.000.- 24.000.0,00.-
1982 16.580.000.- - 40,458.000.-
1983 19.954.000.- 60.412.000.-

Tablo VII- Eskişehir OSB 1 ndeki işletmelerin 76-83 
arc.ı.oı t~rçoklor,;ıtirdikleri ci:r•o ·buturlurı ~ 

Kaynak • • ESO'dan ve yapılan anketten elde edilen 

bilgiler, 

-

Eskişehir OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesinden .bugüne 

kadar faaliyetteki işletmeler taraf~1dan toplam 60.412.000.000.-TL. 

lık ciro gerçekleştirilmiştir. Son yılda, işletme adedinin art

masıyla, 1976 yılındaki toplam ciro tutarının yaklaşık 27 katı 

ciro elde edilmiştir. Ciro toplamları içinde işletmelerin üretim 

konuları dışındaki işlerden elde ettikleri gelirler de vardır, an

cak bu tür gelirlerin oranı oldukça düşüktür. 
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Bölgedeki işletmelerin faaliyette bulunduğu çeşitli üretim 

alanlarının karlılık durumunu karşılaştırmak amacıyla 1983 yılına 

ait ciro ve kdr rakamları sanayi kolları itibariyle aşağıda gös

terilmiştir. 

, , . 

İşletmelerin 
Sanayi Kolu Ciroları Vergi önceai KAr/Ciro 

(000) Karları (000) 

metal eşya-mak;ina .. 
ve yedek parça 11.800.000.- ı.186.000.- o,ıo 
sanayii 

Metal ana sanayii 216.000.- 29.000.- 0,13 

Gıda sana;'/ i i 6.87~.ooo.- 369.000.- 0,05 

Taş ve toprağa 
dayalı sanayi ~(2) 773.000.- 5.100.- 0,21 

" 
Kereste-mobilya,yapı -
ve yapı elemanları 262.000.- 723.- 0,002 
sanayii 

Dokuma-giyim eşyası 
ve deri sanayii ı.200.000.- - -
I{ftğı t-kdğı t ürünle-
ri ve basım sanayii 280.000.- 8.000.- 0,01 

Kimyevi madde sanayij 75.000.- 2.000.- 0,02 

TOPLAM 19.954.000.- 2.725.723.- 0,13 

Tablo VIII- Eskişehir OSB•nde 1983 yılında sanayi kolları 
1 

itibariyle ciro tutarları ve k!rlılık durumları 

( 2) Bu oc..ııınyi kolunclcı.ki bir c.ıdot ir)lotmonin ciro tutarı büyüktür ve 
çor,"lU1luitunu üretim dıı:;:ı gelirler olu::ıturmaktadır. Dolayısıyla 
bu kolda.ki ciro tutarı çok daha düşti.k olmalıdır. Bu işletmeden 
kdr rakamı alınamadığından, karlar toplamı da düşük kalmıştır. 
Bu -bakımdan oranlamada bu işletmenin ciro tutarı hariç tutul
muştur. 
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Tablo VIII'e göre, Eskişehir 0SB'nde sanayi kollarına göre 

on fazla ciro ''Mo-tul oçıya-maJdnn vo yodek parça" alunındı:ıki içı

letmeler tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak, Eskişehir iline•; 

ekonomik katkıyı dikkate aldığımız zaman Arçelik A.ş. buzdolabı 

ve kompresör fabrikalarının ciro rakamı _ olan 10 milyarın bu al.ı;ın

daki ciro toplamından düşülmesi gerekir. 10 milyar Arçelik A.ş, • 
nin tüın fabrikalarına aittir. Elde edilen gelir ve kAr .doğrudan 

İstanbul'daki merkeze katkı olınakt~dır. Ne var ki şu noktayı da 

ihmal etmemek gerekir. Arçelik A.ş. buzdolabı ve kompresör fabri

ltaları yüksek kapasiteyle ve karlı çalıştığı oranda Eskişehir ilin

den iş~cü istihdam edebilecek ve bu yolla bir gelir katkısı ola

caktır. Tablo VIII'de görülen rakamlarla "Metal eşya-makina ve 

yedek parça" sanayiinde ciroya göre karlılık oranı 0 110'dur. Ar

çelik fabrikalarının rakamları çıkarılır ise 1 bu sanayi kolunda 

o, 21 karlılık oranı görülecektir. Yüklü ha.mmadde maliyetlerine 
,. 

ve zarar eden işletmelere rağmen bu sanayi kolunda 0SB'nin en iyi 

kft:r/oiro orunlu.rındnn biı-1 oldo odilmi:;tir. 

Oldukça yüksek ciro tutarına karşılık, "Gıda. 11 sanayiinde dü

şük bir karlılık oranında kalınmıştır. Bu sanayi kolundaki işlet

melerden ikisinin, Eskişehir'in 1983 1de en çok kAr eden 30 kurulu

şu arasında yer almasına rağmen, 0,05 gibi düşük bir karlılık dü

zeyinde kalınmasının nedenleri çeşi t ·lidir. Kuruluşlardan birinin 

1983•ü zararla kapatma.sı karlılık oranııu düşürücü bir etken ol-
- . 

muştur. özellikle ihracat yapan işletmelerin, bu faaliyetlerinin 

neden olduğu maliyetler düşük k§.rlılığın diğer nedenleri arasında 

sayılabilir. 

Bölgede en düşük karlılık oranı '_1Kereste-mobilya.,-yapı ve- yapl, 

elemanları" sanayi kolunda oluşmuştur. Üretime yeni başlama nede-
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niyle henüz yatırımın geri ödeme süresi içinde olunması ve elde edi

lorı ı':~cılirlo:ri f:l.rJUn mulj.yotlor bu clUr;Uk kdrlılığın bo.r,;ıl:ı.oa. ntH.lenle

ridir. Bu daldaki işletmelerden ikisi 1983 yılında zarar etmişler

dir. 

Ka.r/ciro oranlarının bölgedeki sanayi kollarının en gerçek du

rumunu yansıtabiJınesi için en az 3 yılın rakamlarını karşılaştır

mak gerekirdi. Ancak kısa sürede yapılan bu araştırma.da ancak ).983 

yılı rakamları alınabildiğinden işletmelerin son yıldaki durumları 

yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Eskişehir OSB'nde 1983 yılında sanayi kolları itibariyle ger

çekle.ştirilen. ı~rlılık oranlarının oldukça düşük düzeyde kaldığı 

görülmektedir. Kuşkusuz bu tablo ülkenin genel ekonomik sıkıntı

larını yansıtan, a~tan maliyet~ere gelirlerin yetişemediğini açık

layan bir tablodur. 

III-8.J. ESKİf)EJTİH OSB'NDEKİ İç.r;ı.;;'.Pf./il•;r.;, , ;ı ) İN ŞEHRİN EKONOMİfi İNİN 

İ(} Vl:l Dl:) l}iYAtJA İU 1LÜ}Kİ:JİN1!: KA'N{ISI 

Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin büyük çoğunluğunun en önemli 

maliyet unsuru üretimde kullanılan harrımadde ve diğer maliara ait 

giderlerdir. Bu gider rakamlarının tam olarak belirlenmesi mümkUn 

olmamıf_;ltır, ancak büyüle tutarlara ulaştığı rahatlıkla söyleneçi

lir. öte yandan, işletmelerin en önemli gelir kaynağı mamül malla

rın satış gelirleridir. Bu iki gelir ve gider unsurlarının gerçek-, 
oi rakamlarla karşılaştırması yapıla.manuştır. Buna karşılık OSB 1nde-

ki isletmelerin alımlarına ve satımlarına konu olan malların Eski-~ 

şehir ili içi ve dışı biçiminde oranlaması yapılmıştır. Burada 

OSB'ndeki işletmeler yoluyla, Eskigehir'e sağlanan gelir ile Eskişehir 
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dışına yapıla~ harcamaların mallar itibariyle karşılaştırılması 

am:ı.çlanmıştır. Tablo IX bu karşılaştırmayı göstermektedir, 

HAMMADDE VE 
Jl1IA LZ E~;[B -

MAlVillL 
MADTIE SATIN ALMA SATIŞ 

ALIM-SATIM 
YE!1LERİ 

ESKİŞEHİR İÇİ 0,35 0,45 

ESKİŞEHİR DIŞI 0,52 0,46 

İTIIAIAT 0,13 -
İHRACAT - o,og 

TOPLAM ı,oo ı,oo 

Tablo IX- Eskişehir OSB'ndeki işletmelerin hammadde ve malzeme 

türlerinin Eskişehir içinden ve dışından satın alınma

çeşitli mamül ma.ddelerinin Eskişehir içine· ve dışına 

satış oranları 

Tablo IX'un hazırlanmasından amaç, OSB'nden Eskişehi~ içine 

ve dışına yaratılan gelir akımını belirleyebilmektedir • . Bunu ya

parken, anket sorularına alınan . cevaplar en gerçekci biçimde değer

lendirilmeye çalışılmıştır. 

Tablo IX'a göre, Eskişehir OSB'ndeki üretim faaliyetleri için 

eorekli olan ço.l]itli ıliürdeki hammudde ve malzemenin önemli bir kı1s

rnı Eokir_.ıohir dı9ırıc.1an sat1larunaktaclır. Gerekli hamnıadcle ve malzeme 

türlerinin yarıoından fazlası Eski~ehir dışından, yalnızca 0,35'1 
Eskişehir içinden satın alınmaktadır, Bu durumda, hammadde ve mal

zeme alımlarına ödenen tutarlar Eskiçehir ilinden çok dış piyasaya 
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gelir sağlamaktadır. Buradan, OSB'nde hammaddesi Eskişehir'de bu

lunamay8.!l, üretim konularının daha fazla olduğu sonucuna ulaşıla

bili.nir. 

OSB'nden Eskişehir içi ve dışına satılan mamül mal çeşidinin 

dengeli oldue,u. görülmektedir. Hemen tüm işletmelerden Eskişehir dı

şına satış yapılnaktadır. Eskişehir içine yapılan satışlarla ilgi

li tutarlar yine şehrin ekonomisi içinde kalacaktır. Bu bakımdan 

önemli olan, Eskişehir ekonomisi dışına yapılan satışlardır. Ma

mül mal türlerinin Eskişehir dışına satış oranı ile, hammadde ve 

malzemenin Eskişehir dışından satın alınma oranını karşılaştırmak 

gerekir. Eskişehir dışından 0,52 satın alma oranına karşılık, Eski

şehir dışına satış oranı 0,46'dır. Bu çok büyük bir fark değilse de 

Eskişehir dışına yapılan ödeme, dışarıdan Eskişehir ekonomisine 

saztlanan gelirden daha fazla olma yönU:ndedir. 

,. 

Kullanılan haınmadde ve malzeme çeşitlerinin 0,13'1ük kısmı 

dış ülke lerden alınma zorunluluğu olan mallardır. Da.ha önceki yıl

larda ithal edilen bazı malların yerli piyasadan temin edilebilme

si ile önemli döviz kazancı olduğunu belirtenler olmuştur. Ancak, 

bugün OSB'nde faaliyetteki işletme sayısına . göre o,13'lük ithalltt 

oranını önemli saymak gerekir. Eskişehir 09B 1nde h~len faaliyet 

halin_deki işletmelerin O, 28 'nin 1983 'de 70.000.000.-TL. lık i thaldt 

yaptıkları belirlenmiştir. 

0,13 oranındaki ithaJAta karşıl:ıJc, üretilen mal çeşitlerinin 

o,09'u dış ülkelere satılmaktadır. Oranlara bakılınca, OSB'ndeki 

ithaldt-ihracat dengesinin olumsuz olduğu söylenebilir. Ancak, 

tutar olarak 1983•ün ı.200.000.000.-TL.lık ihracatı ithal§.t .tuta

rına göre daha olumludur. Bu durum ihracatı yapılan nal hacminin 

daha fazla oluşundan kaynaklanmış olabilir. Ayrıca, itl:ıaJAta ve 
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ihracata konu olan mal türleri farklıdır. 1983 yılında Eskişehir 

OSB'nde ithal~ta konu olan malların 0,70'i makina ve benzeri ya

tırım malı, 0,30'u sürekli sağlanması zorunluluğu olan hammadde 

türü mallardır. Buna karşılık ihracatı yapılan mallar, bağlantısı 

yapılabildiği takdirde, sürekli olarak satılabilecek dayanıklı ve 

dayanıksız tüketim mallarıdır. Bu bah"'J.mdan, OSB'ndekt ithaldt-ihra

cat dengesinin giderek daha iyi ola.cağı söylenebilir. 

Bölgedeki işletmelerin 1983 yılı. faaliye~ gelirleri sonunda, ; 

bu yıl devlete ödenen yaklaqık 3.000.000.000.-TL. tutarındaki 

vergi do:;Laylı, Belediye•ye ödenen "TabeJA ve meslek" yıllık ver

gileri. Eskişehir'e doğrudan bir katkı niteliğindedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kalkınma ve sanayileşme kavramlarının aynı değeri taşıdığı, 

tüm kalkınma çabasındaki ülkeler gibi Türkiye'de de sık sık vur

gulanan bir olaydır. Bu gerçek bugün OECD ~bi uluslararası ku- . 

ruluşlar ve ülkelerin konu ile ilgili kuruluşları.,, tarafından XX. 

yüzyıl ekonomisinin mesajı olarak yayılmaya çalışı.lnaktadır. Hl-• 

keleri_n kalkınma yarışında başarılı olabilmesi için, var olan sa

nayi potansiyelinin plAnlı bir biçimde değerlendirilmesi önem ka

zanmaktadır. Plf!rilı sanayileşmede devlet, yerel kuruluşlar ve özel 

kesim paylarına düşen çabaları göstermekle yiikünılüdürler. 

OSB'lerinin kuruluş amaçlarından biri sanayi potansiyeli olan 

şehirlerin ekonomisini canlandırmaktır. Bu araştırmada elde edi

len verilerin değerlendirilmesi sırasında, Eskişehir OSB~nin şeh

rin ekonomisini ve sanayiini canlandırma hedefine hangi boyutlar

aı:ı. hiz~et etti/ı;i ortaya konulmaya çalır1ılmıştır. Ortaya çıkan so

nuç tfunüyle olumlu değildir. Ancak bu durum bUyUk ölçUde ülkedeki 

genel ekonomik durumla paralellik göstermektedir. 

1 

Öncelikle OSB'nin kuruluş yerinin seçiminin hangi boyutlarda 

isabetli old'Ub'1ll1U belirtmek gerekirs~, bir tek faktör dışında olum

lu bir sonuca varıldığı söylenebilir. Olumsuz olan tek faktör OSB• 

nin üzerinde kurulduğu arazinin verimli bir tarım arazisi olmasıdır. 
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Ancak, çeşitli mercilerin uzun tartışmaları sonunda varılmış olan 

bu kararı eleştirmek bugün anlamını yitirmiştir. Bölge orada · ıcu

rulnru.ştur ve önemli olan, tarımdan sanayiye aktarılmış bulunan 

bu alanın bundan sonra da iyi değerlendirilmesidir. OSB'lerinin 

kuruluş yerine önem verilmesi Kalkınma Proğramlarında da vurgu

lanmıştır. I.Beş Yıllık Kalkınma PJAnı 1965 yılı proğramında ko

nu, "Sanayinin kuruluş yerinin tesbiti; bölgelerarası iktisadiL 

faaliyet hacmi, hizmetler ve gelir seviyesi yönilnden dengesizlik

lerin giderilrnesi, bölgesel kaynakların daha rasyonel ve verimli 

bir şekilde kullanılması,tarım dışı faaliyet ve gelir ~nları

nın yaratılması, bilyük sanayi ile orta ve küçük sanayiinin birbi
rini tamnmlumuoı yönünden özel bir ünom kazanmaktadır" biçiminde 

cJaha çok ülke genelinde ele alınmıştır. Bir OSB•nin herhangi bir 

bölgede kurulmasına karar verildikten sonra hangi alanın seçile

ceği önemlidir. Yöredeki yatırımcılar OSB'nde fabrika kurmaya ka

rar verdiklerinde genellikle kurııluş y&rinin uygun oiup olmadığı

na özen göstermezler. Bu seçimin iyi yapılması konu ile ilgili 

olanların duyması gereken bir sorumluluktur ve Eskişehir OSB 1 

için oldukça iyi bir seçim yapılmıştır. 

OSB Müdlirlüğü,ESO'nun yetki ve sorumluluğunda, elindeki ola

nakları bölgedeki işletmelerin ve dolayısıyla Eskişehir'in yara

rına kullanmaya çalışmaktadır. Doğal olarak, bölgedeki işletmele

rin ihtiyaçlarının karşılanmasında aksamalar olmaktadır. Ayrıca, 
- -

bölgenin kurulu.şunda pJAnlanan kreş, PTT, banka gibi hizmetler 

henüz sağlanamamıştır. Bu tür hizmetlerin eksikliği bugün şj,ddet

le duyulmamakta ise de, yatırımların sayısı arttıkça sağlanmala
rı ge.rt olacaktır. 

Eskişehir OSB•nde gelişigüzel bir sanayileşme ha~eketi ol

duğu söylenebilir. Bunun sonucunda, üretim konuları bakımından 
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girdi-çıktı iliş½:isi kurabilmenin güç olduğu bir sanayi yapısı 

ortaya çıkmıştır. Eskişehir OSB'nde yatırım malları üretimi ço

ğunluktadır. Bu, Eskişehir dışından nakina ve ara mallarına olan 

talebin ve Eskişehir ekonomisinden dışarıya yapılan harcamanın 

azalması yönünde bir gelişmedir. Bu ~lişme, Eskişehir'de yatı-
' 

rım n:alı üreten büyük işletmelerin kuruluşuna bir basamak nite-

liğindedir. 

Eskişehir OSB•nde bizce görülen .en büyük eksiklik dikey bü

tünleşmenin sağlanamamış olmasıdır. IV. Beş Yıllık PJAnda "Orga-
- -

nize Sanayi Bölgelerinin sanayileşme çabalarında yatay ya da di-· 

key büttinleşmeyi sağlayıcı bir anlayışla kurulmaları sağlanacak

tır" denilmektedir. Bölgede şu anda aynı malı üreten birden faz

la işletme olmadığından yatay bütünleşme mümkün değildir. Farklı 

faaliyet kollarında çalışan işletmele~ ise birbirini izleyebile

cek mal üretiminde bulunmamaktadırlar. Bu durum OSB 1nin önemli 

ka tkı_larından olan dışsal ekonominin en düşük düzeyde kalması 

ile sonuçlanmaktadır. Böylece, bölgede yalnızca altyapıdan doğan 

dışsal ekonomiler söz konusudur. İşletmeler arasındaki alım-satım 

ilişkileri daha çok basit hammadde ya da malzemeler için olmakta

dır. 

., 
Eskişehir OSB•nin gelir yaratma gücü düşünülünce _ilk olarak 

akla gelen istihdam kapasitesidir. Bölgede en fazla ihtiyaç duyu

lan vasıflı işgücüdür. Çeşitli vasıflara sahip işgücünün büyiik 
- -
çoğunluğu Eskişehir ilinden sağlanmakta ve bu konuda. şimdilik bir 

1 

sıkıntı sö~ konusu olmamaktadır. Bölgenin kuruluşunda ilk faali-:-

yet alanı için hedeflenen istihdam kapasitesine ulaşılamamıştır. 

Demek ki, beklenen yatırım miktarı ya '_da yatırım büyüklükleri sağ-
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lanam.amış, diğer yandan sermaye-yoğun telaıoloji kullanımının çoğun

lukta olma durumu,. da. dikkate alınmamıştır. Çağdaş teknolojinin top

lumlara verdiği en büyük zarar istihdam talebinin giderek azalma

sıdır. Eskişehir OSB•nde genelde, otomasyona gidilmiş olıuu:ııa~ · bi+e, 

insan unsuruna daha az ihtiyaç duyulan sermaye-yoğun teknoloji kul

ianılnaktadır. Özellikle son yıllarda kurulan işletmelerin çoğun

luli,u aerma.yo-yol,ıun teknoloji ile ço.lıçıma.kta.dır. Ufak atölyeden 

OSB'ndeki fabrikaya geçilince makinaların artması nedeniyle çalı

şanların sayısının azaldığını belirten yatırımcı, bundan sonra ku

ru.lan işletmelerde gelişmenin ne yönde olacağını açıklayan güzel 

bir örnek vermektedir. Yine de, üretim silresinin kısalması ile ve

rimliliğin artması ve ürün çeşitlerinin çoğaltılması, düşük istih

dam kapasitesinin yarattığı olumsuzluğu bir ölçüde gidermektedir. 

OSB'nin Eski~ehir'e sağladığı gelir katkısı, han.ımadde alım

ları ve mamül ~atışlarının ilgili old~ları yerler itibariyle de 

ölçülmeye çalışılmıştır. Özellikle demir-çelikle ilgili üretim ko

nusunun çok olması Eskişehir'de bulunma~ . bu hamrnadde için OSB' 

nden Eskişehir dışına kaynak harcanrnasına yol açmaktadır. Bölgede 
- . 

çoğunlukla küçük ölçekli işletme yer aldığından etkin pazarlama 

faaliyetleri ve satış çabalarının oranı çok düşüktür. Bu durumda 

OSB'nden Eskişehir dıçıına yapılan satışlar yeterli olamamakta, ham

Huuılo u.lıınluı•ınu. Utlunun tuturlu.rın tUmUyle geri dönmes:I,. sağla:ua

msı.maktadır. 

Bizce Eskişehir'e önemli bir katkı faktörü olabilecek ve OSB• 
1 

nde eksikliği görülen olay, Arçelik A.Ş. fabrikaları dışında, :. Es-

kişehir dışı sermaye yatırımlarının cezbedilememiş olmasıdır. Ya

kındaki küçük yörelere Türkiye çapında yatırım yapılmaktadır. Bu

na karşılık_, merkezfe işgü.cU potansiyeli olan bir bölge olmasına 

raıımen Eskişehir•e rağbet edilmemektedir. Bugüne dek bunun en önem-
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li nedeni, Bozüyük gibi yörelerin parasal teşviklerden yararlanma

sı olmuştur. Eskişehir için arzu edilen, yakın çevredeki bu yer

ler in teşvikten çıkarılmış olması ile, geniş altyapı ve arazi ola

nakları sunan şehrimiz OSB'ne dış sermayenin çekilmesidir. Bu tür 

yatırımlar, büyük ölçekli olacağınc1an Eskişehir'e büyUk kaynak akı

mı sağlanmış olunacaktır. 

Eski§ehir OSB ve orada yer alan işletmelerin şehre katkıla

rının arttırılınası için aşağıda öneriler getirilıd.tjtir, 

--: Yapılan anketten çıkarılan □onuca göre, Eski çehir OSB•ndeki 

i çlctme l er tarafından en fazl a ekD i lcli ?;i duyul an konu, çı1, J.ı r~a.n1ar 

i q:Ln i yi b i r .vcrııck 0 nrviciinin o1ırn. ;yı ç,ııı1 ır . Ö{';l o yomcklc.:.ı.·i i çin i r}

lctmclere sağlanacak bir hazır t alJ l dot hizmeti çok yararlı ola

caktır. Çünkü bölgedeki pek çok işletme küçük yatırımları içinde 

çalışanlarına dü..zenli bir yemek s ervis ine yer veremiyecek durum

dadır. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ulaşım olanaklarının artması, 

PTT, cami, karakol gibi hizmetlerin en kısa zamanda sağlanmaya ça

lışıldığı OSB Müdürlüğü'nce belirtilıniştir, 

- OSB Müdürlüğü tarafından bizce öncelikle yapılması gereken 

bölgedeki işletmelerin birbirine tanıtılması olmalıdır. Görüşme 

yapılan işletmelerde gözlenen olumsuz noktalardan biri, çevredeki 

işletmeler hakkında çok az ya da hiç bilgi sahibi olmamalarıdır,, 

İşletmeleri birbirine tanıtma girişimleri, en azından aynı sanayi 

kolundaki işletmeler arasında zamanla ekonomik, teknolojik ve sos

yal dayanışmalar olnasını teşvik edecektir. 

- EGO ve OSB l\füdUrlüt,.-U tn:rrırı ııc1nn bölr~cdo bir -trı r,:,hir nnlonu 

ku:rulmr.ıoı içılotmclcrin birbirlerinin Urctimlcri haldcıncla bile i s a-

hibi olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca, böyle bir uygulama OSB dışına 
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malların pazarlanmasını kolaylaştırıcı bir girişim olacaktır. 

- Eskişehir ili demiryolu ağı ile büyük merkezlerle kolayca 

bı:ıJtlantı kurulabilen bir noktn.dı:tdır. Özel lcorıimin rinorini ve knt

k:ıoı ile devletin OSB'ni demiryolu ağı içine alması if;;ıletmelere 

büyük ulaşım kolaylığı ve maliyet tasarrufu tanıyabilecektir. Es

kişehir Çimento fabrikasının Çukurhisar• dan gelen demiryoluna 

olan bağlantısı bu konuda iyi bir örnektir. 

- Sanayiciler tarafından küçük ya da büyük olsun bir yatırım 

kararı alınırken Eskişehir'e ve ülkeye ekonomik ve sosyal katkıda 

bulunacak yatırımların ön pldnda tutulması gerekir. Bu öneri, "Yatı

rımcı .önce kendi çıkar~;ı. sağlar" düşüncesini savunanlara oldukça 
.. 

ütopik gelecektir. Ancak, Eskişehir'in ülke sanayiinde belirgin bir 

yere gelebilmesi için kaynaklarının olması gereken biçimde değerlen

dirilmesi, Eskişehir'li sanayicinin de büyük oranda yararlanacağı 

bir durura yaratacaktır. Bölgede pek çok örneğini gördüğümüz gibi 

ticaret ya da sanayi kökenli sermaye birikimi, yatırım malı veya 

Eskir;-.ehir ili ve yakın çevresinde hamrnaddesi bol bulunan ll.rün lire-

t iminde ku1Jan1.lnıalıdır. Yatırım malı tt:r.0.timi hammnclcl.o norunu ve 

yatıl'ım maliyetlorinin yüksek oluşu gibi kısıtlamalar getirir. An

ce.k bölgedeki pek çok işletme bu alanda üretim yapabilmektedir. 

Halen üretimdeki bir fabrikanın çıktısını kullanabilecek ya da ona 

girdi verecek biçimde birbirlerini izleyen üretim konuları seçilme

si Eskişehir'in yatırım malları (ara malları ve makina üretimi) ala

nında dışa karşı güçlü olmasını sağlayacaktır. Kısacası, OSB'nde 

Eskişehir sınırları dışından mal alan değil, dışarıya mal satan 

ve il ekonomisine gelir sağlayan bir sanayi yapısı oluşturulmalıdır. 

- Tarım ürünleri potansiyeli bol olan Eskişehir'e bu potansi

yeli destekleyici yatırımlar yapılmasının hem tarımsal üretime hem 
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de sanayinin gUçlenmesine katkısı olacaktır. Ayrıca, tarımda · ma

kinaların kullanımı giderek artmakta olduğuna göre bu tür malla

rın Eskişehir'de üretimi kaynakların il dışına çıkmasını önleyici 

bir rol oynayacaktır. 

- ESO ve OSB büyük yatırımlar~ kaldırabilecek bir altyapıyı 

her zaman olu.şturabilecek bir kapasiteye sahiptir. Eskişehir'in 

ülkenin kalkınma çabasında gereken yerini alabilmesi için OSB gibi 

bir kalkınma aracının bir süre için parasal teşvik araçları ile 

dorıtnklmımnni .~rırolrnbiJ.ir. Bu nı:ı.yorln F,nk:l.r,ıohir Ul1rnnin Bnomli mı

nayi merkezlerinden biri haline gelobilirse,il ekonomisi pek çok 

gelir kaynağına kavuşabileceği gibi sanayi yapısı yeni faaliyet 
. 

alanların~aki işletmelerin kuruluşuna sahne olacaktır. 

Eskişehir OSB'nin bugünkü görünümü ne olursa olsun teşvik 

edeceği her yatırım Eskişehir sanayiine, ekonomisine ve ülkenin 

dengeli kalkınmasına ilAve edilen bir katkı unsuru olacaktıro 

OSB'leri ulusal yönden ülkenin sağlıklı sanayileşme ve den

geli kalkınma çabalarını, işletmecilik açısindan da yatırımların 

uygmı kuruluş yerlerinde daha verimli bir üretim faaliy~tini ger

çekleştirme amacını destekler niteliktedir. Bu katkının sağlana

bilmesi OSB'lerinin yararına inanılrmsı ve bu konuda ilgili tUın 

kuruluşların işbirliği etmesine bağlıdır. 
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ESKİŞEHİR OSB'NİN ŞEHRİN SKNAYİİNE VE EKONOMİSİNE KATIITSI 

İLE İLGİLİ ANIIBT SORULARI 

ı, İşletmenin Ad:2. t 

2. Kuruluş Yeri w Tarihi s 
3. Üretim Konusu ı 

4• Çalışanların Sayısı: 

5. 1983 Yılı sonu itibariyle : 

A·. Ciro • • • • • • • • • • • • • • • 

B. Vergiden önceki net l~r •·••••••••••••• 

c. Ödenecek/Ödenen vergi••••••••••••••• 
,. 
(1. 1984 yılı içindeki kayıtlı serm'3.;ye si 1 

7. Eskişehir OSB'nde üretime başlamanız hangi yılda olmuş-

tur? 

• • • • • • • • • • • • • • • yılında 

8. Eskiş ehir OSB 1nde faaliyete geçmeden önce üretiminiz söz ko-

nusu ise, bu faaliyet nerede idi'? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

9. Eakiçehir OCB'nde faaliyete geçmeden l:hıce ne işle meşgul idi

niz? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 

ıo. Aşağıda belirtilen, OSB'nde faaliyete geçme nedenlerinden 

sizin için geçerli olanları lütfen sırala~ınız. 

A. Hazır altyapı 
B. Geniş üretim alanı 
c. Ucuz arazi temini 
D. Ulaşım olanakları 
E. Merkezi yerlere yakınlık 
F. İşgü.cü temin kolaylığı 
G. Dikey bütünleşme 
H. Diğer nedenler 
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ıı. Eskişehir OSB''.MüdUrlüğü'nUn, arazi ve altyapı sağlanması dı

şında, işletmenize ne gibi katkıları olmaktadır? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
12. Bu konudaki istekleriniz neler olabilir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

130 Tüm faaliyetleriniz içinde en çok hangi nitelikte elemana ih

tiyacınız olmaktadır? 

A. Yüksek tahsilli 
B. Teknik ö[;,rrenim görmüş 
c. Vasıflı işçi 
D. Vasıfsız işçi 

14. İhtiJracınız olan elemanları hanei oranda nereden sağlamakta

sınız? 

A. Eskişehir ili içinden sağlama oranı : 
B. Eskişehir ili dışından sağlar;1a oranı: 

15. Eleman temininde gilçlük çekilmekte midir? 

A. Evet. Neden? 
B. Hayır 

16. 1983 yılı sonu itibariyle tilin elemanlarınıza ödenen yıllık 

·l,oyıJnm Uoı•n·I; rın 1m.r1n.:rchr7 

•••••••••••••••••••• TL. 

17. ltretiminiz için gerekli olan hanımadde ve malzemeler nelerdir? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

18. Hammadde ve malzemeler hangi şehirlerden sağlanm~ktadır? 

········································••!••···· 
19. Hammadde ve malzemelerin temini sorun olmakta mıç.ır? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

20. İşletmenizde kullanılan teknoloji: 

A. Emek-yoğun teknolojidir 
B. Sermaye-yoğun teknolojidir 
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21. 1984 yılı içinde teorik ve kullanabildiğiniz kapasite nedir? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

22.i 1983 yılı sonu itibariyle üretim miktarı nedir? 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

23. Jıı'.a.llarınızın satışı hangi şehirlere yapılmaktadır? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

24. Mallarınızın pazarlanması ve satıçı sorun olmakta mıdır? 

A. Evet. Neden? 
B. Hayır 

25. Eskişehir OSB'ndeki işletmelerle karşılıklı satın alma ve 

rın:lar,ı ilir,ık :i.lrlr :L11i7, ıırı bo,yu:b-t;rı , l:ı . r-7 

••••••••••••••••••••••••~••••tt••••••a••••••••••••• 

26. İhracatınız söz konusu mudur? 

A. Evet 
B. Hayır 

27. 1983 yılı son~ itibariyle ihracat tutarı ne kadardır? 

•••••••••••••••••••• (TL. ya da~ olarak) 

28. İthalatınız söz konusu mudur? 

A. Evet 
B. Hayır 

29. Hangi malların ithalatı yapılmakta~ır? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

30,, 1983 yılı sonu itibariyle ithalat tutarı ne kadardır? 

•••••••••••••••••••• (TL. ya da t olarak) 
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