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Gebzeli plastikçiler, Avrupa’nın en büyük üreticisi 

olmaya aday 
 

Yüzde 100 doluluğa ulaşan (GEPOSB), yeni alan yatırımlarıyla genişleyecek ve kapasitesini 
artıracak. Bu yıl yaklaşık 400 dönüm araziyi bölgeye eklemeyi planladıklarını söyleyen GEPOSB 
Başkanı Dursun Çetin, Türkiye plastik sektörünü, Avrupa’nın lider üreticisi konumuna getirmek 
istediklerini belirtti. 

 

GEPOSB Başkanı Dursun Çetin, 

bölgenin geçen yılki 
performansını değerlendirdiği 
DÜNYA Kocaeli Temsilcisi 
Sabiha Toprak’a, bu yıl en 
büyük hedeflerinin üretim 

alanını genişletmek olduğunu 
söyledi. 

Ulaşımı, pazarlara yakınlığı, 
teknolojik alt yapısı ve tedarik 
kolaylığı ile Türkiye sanayisinin 
odağında olan Gebze Plastikçiler 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 

(GEPOSB) sanayicileri, yeni 
yatarımlar için yeni alanlara ihtiyaç 

duyuyor. Gıda, tekstil, plastik, 
elektrik-elektronik, makine, kimya, 
otomotiv, petrokimya, metal, 
madeni eşya, cam, sağlık ve bilişim 
sektörlerine hizmet veren firmalara 

ev sahipliği yapan bölge yüzde 100 
dolduğu için yeni yatırım 
alanlarının açılması için çalışmalar 
başlatıldı. 

 
 

Yılda 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren, 12 bin kişiye istihdam sağlayan GEPOSB Başkanı 
Dursun Çetin, 2020’nin son çeyreğinde yaşanan canlanmayla birlikte, 2021’de de sanayicilerin 
üretimine hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. GEPOSB’un yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını 
bildiren Çetin, “Öncelikli sorunumuz alanımızın yeterli olmaması. Genişleme alanımız yok. 

Sanayicilerin ve fabrikaların yeni yerlere ihtiyaçları var. Genişleme alanları için sanayicilerimizden de 
yoğun talep geliyor. 2021’de büyüme hedefiyle, yeni bir alan projesi yapacağız. Bu kapsamda, 
yaklaşık 400 dönümlük bir araziyi GEPOSB’a eklemeyi planlıyoruz. Bu konudaki projemizi yılsonuna 

doğru Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine sunacağız” diye konuştu. 
Genişleme çalışmaları kapsamında ayrıca 5 milyon metrekarelik bir alan için de proje hazırladıklarını 
dile getiren Çetin, “Gebze’nin kuzeyinde bulunan küçük ormanlık alanlarla ilgili de bir proje hazırlayıp 
bakanlığa sunacağız. Orada 5 milyon metrekarelik bir alan düşünüyoruz. Bunu ikinci bir OSB veya 
genişleme alanı olarak düşünebiliriz” dedi. Genişleme alanı yatırımıyla Türkiye’yi plastik sektöründe 
Avrupa’da 1. sıraya çıkarmak istediklerini vurgulayan Dursun Çetin, “Türkiye plastik üretiminde 
Avrupa’da 2. sırada, dünyada ise 7. sırada yer alıyor. GEPOSB’u büyüterek, plastik üretiminde 

Avrupa’da lider olmayı, dünyada da 3. sıraya yerleşmeyi hedefliyoruz. Yerimiz hazır, sanayicimiz 
hazır, Bakanlık onay verirse harekete geçeceğiz” diye konuştu. 

İhracat hedefi 1,1 milyar dolar 
Bu yıl 1,1 milyar dolarlık ihracat yapmayı ve yeni açılacak fabrikalarla birlikte istihdamı 12 bin 

500’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, bu yıl GEPOSB’de sergi ve fuar alanındaki faaliyetlerin 
de devam edeceğini dile getirdi. Çetin, “Katılımcılarımızın açtığı fuar alanları var. Konferans 

salonumuzu da oraya ekleyerek, alanı genişletmek istiyoruz” dedi. Katılımcılarının ihtiyaçları ve 
gelişen teknolojiler doğrultusunda hizmet verdiklerini ve çevreci üretim faaliyetlerine 2021’de de 
devam edeceklerini söyleyen Çetin, OSB’de faaliyet gösteren bütün fabrikaların çalışan sağlığını ön 
planda tutarak tüm tedbirleri en üst seviyede aldığını da sözlerine ekledi. 


