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Giriş ve Arka Plan
Daha önce Adana’nın ilçesi olan Osmaniye, 1996 yılında il olmuştur. Osmaniye’de ilk Organize
Sanayi Bölgesi (OSB) 2004 yılında hizmete girmiştir. OSB’nin işler hale gelmesi, devlet
teşvikleriyle de birleşerek Osmaniye’nin sanayi faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. OSB 2004
yılında 98 çalışanı olan 2 şirkete ev sahipliği yaparken, 2017 yılı Şubat ayı itibarıyla OSB
bünyesinde 8270 kişiye istihdam sağlayan 106 şirket faaliyet göstermektedir. OSB’de faaliyet
gösteren şirketlere ek olarak, Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası’nın 2017 yılı Şubat ayı
kayıtlarına göre çeşitli sanayi alanlarında 2.424 sanayici yer alır.
Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’a ve ayrıca, Ceyhan’daki
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’ne ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'ne olan coğrafi
yakınlığından dolayı stratejik bir konumdadır. İlin sanayi ve ulaşım altyapısı görece güçlüdür.
Osmaniye’de, girişimcilerin mali açıdan “hassas” olduğu başlangıç veya kuluçka evresinde
destek alabileceği bir iş geliştirme merkezi (İŞGEM) yoktur. Kuluçka evresinde, girişimci
yalnızca işletmesini yürütmek için teknik bazı çalışmalar yapmakla kalmaz, aynı zamanda kendi
son ürünü veya hizmeti için bir pazar oluşturmak için de çaba gösterir. Kapanan veya iflas eden
işletmelerin ömrü düşünüldüğünde, bu işletmelerin çoğunun kurulmalarını izleyen 5 yıl
içerisinde kepenk kapattığı açıkça görülmektedir. Bu gözlem, kuluçka evresinin taşıdığı kritik
önemi yeniden öne çıkarmakta ve girişimcilerin işletmelerinin ilk beş yılı boyunca - hem mali
hem de teknik açıdan - desteklenmesi gerektiğini doğrulamaktadır.
Bu nedenle, İŞGEM’in temel amacı girişimciliği destekleyerek Osmaniye'nin sosyal ve
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Yeni girişimcilerin piyasaya yeni girdiği ve
tecrübeli olmadığı ilk yıllarda, İŞGEM, işletmelere avantajlı kiralama imkânına ek olarak,
ekonomik koşullarda modern, sağlıklı ve güvenli bir işletme yapısı sunacaktır. Ayrıca, İŞGEM’in
sunduğu düşük kiralı iş alanları da girişimcilerin diğer hizmetleri açısından görece önemsiz
kalacaktır. Osmaniye İŞGEM’in temel avantajı, işletmelere teknik ve yönetimsel eğitim ve
danışmanlık hizmetleri sunması olacaktır. Bu noktada, KOBİ uzmanının ve bir teknik uzman
havuzunun varlığı kilit bir rol oynayacaktır. Böylece, yeni işletmelerin iş yaşamında karşılaştığı
risklerin en aza indirilmesi ve teknik eksikliklerin aşılması mümkün olacaktır.
Girişimcilerin İŞGEM aracılığıyla sunulan olasılıklar doğrultusunda teşvik edilmesi ve kiracılara
sunulan teknik hizmetlerin bölge genelindeki KOBİ'lerin arasında yaygınlaştırılması (sanal
kuluçka) İŞGEM için değerlendirilen özel amaçlardır.
Ülkenin Batısı ve Doğusu arasında kalkınma düzeyi açısından ciddi bir fark söz konusudur.
Bunun özel nedeni, ülkenin batısında deneyimli ve sermayeye odaklı girişimcilerin daha verimli
ve yoğun yatırımlar yapıyor olmasıdır. Özel sektörün daha az gelişmiş illerde yatırım yapmaya
teşvik edilmesi için birçok çalışma ve politika uygulanmaktadır. İŞGEM geniş ölçekli
yatırımcılara çekici gelmese de, İŞGEM aracılığıyla Osmaniye için iyi iş fikirlerini desteklemek
isteyen melek yatırımcılar İŞGEM'e yönelebilir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, ilde hızla büyüyen ve hem İŞGEM hem de girişimciler için
insan sermayesini güçlendiren önemli bir kapasite sağlamaktadır. Üniversitenin İŞGEM
ortaklığına doğrudan katılıyor olması, üniversite-sanayi işbirliği açısından somut bir adımdır.
Osmaniye’nin kilit coğrafi konumu ve önemli ulaşım yollarının merkezinde bulunmasının yanı
sıra, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin üçünün Osmaniye OSB'lerinde faaliyet gösteriyor,
yatırımlarını arttırıyor ve Osmaniye için bir lojistik merkezi idealini geliştiriyor olması, gelecek
yıllarda Osmaniye sanayiinin ivme kazanacağı beklentisini doğurmaktadır. Bu süreçte, İŞGEM
bir okul ve sorunsuz işletme sunarak Osmaniye’nin kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyduğu güçlü
şirketler için bir köprü görevi görecektir.

Osmaniye İŞGEM
İşletmenin adı: Osmaniye İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Anonim Şirketi
Tüzel şekli: Anonim Şirket 1
Kuruluş tarihi: …/06/2017
İşletme sahibi/sahipleri ve hissesi/hisseleri:
Türkiye Cumhuriyeti, Osmaniye İl Özel İdaresi (%49)
Osmaniye OSB Yönetimi (%42)
Osmaniye Sanayi ve Ticaret Odası (%9)
Osmaniye İŞGEM’in Vizyonu ve Misyonu
Vizyon: Osmaniye için uzun vadede sürdürülebilir işletmelerin oluşturulmasına yardımcı
olmak.
Misyon: Yeni işletmelere hassas oldukları ilk kuruluş yıllarında fiziksel, teknik ve yönetim
hizmetleri sunarak, KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak, yerel başarı hikâyeleri
yaratmak ve etkisiyle ulusal ve uluslararası düzeylere ulaşmak.
Kısa ve orta vadeli amaçlar
İlk işletme yılında, Osmaniye İŞGEM hizmet el kitaplarına dayalı şeffaf, adilane ve bilimsel
değerlendirmeleri aracılığıyla işliklerini başarı şansı yüksek yeni işletmeleri bünyesine kabul
ederek doldurmayı hedeflemektedir.
İlk yıl içerisinde, ortalama doluluk oranı ilk ayda yüzde 5’le başlayacak ve yılın sonunda %75’e
kadar ulaşarak, ilk yıl ortalamasında 50’yi yakalayacaktır. İŞGEM’in 2. yıldan başlayarak izleyen
yıllarda doluluğunu %90’da tutarak faaliyet göstermeye devam edeceği planlanmıştır.
İlk 5 yıla ait Yıllık Doluluk ve İstihdam hedefleri aşağıdaki gibidir:
Beklenen Doluluk

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İşlik Sayısı

38

38

38

38

38

Yeni İşletme Sayısı

19

34

34

34

34

Haziran 2016 tarihinde başlayan Teknik Yardım Ekibinin (TYE) çalışmalarını izleyen yaklaşık 1
yıllık süreçte, İŞGEM’de çapa firma olarak yer almaya yönelik yapılan, 1 kafeterya kiralama
görüşmesi dışında, herhangi bir başvuru bulunmamaktadır. Bu durum üzerinde, ülkemizin ve
TR63’ün yakın komşuluğunda yaşanan huzursuzluklar ve bunların genel Türkiye ekonomisi
1

Osmaniye İŞGEM ana sözleşmesinin İş Planı yazım tarihindeki en güncel versiyonu Ek 4’de sunulmuştur. Ekli
versiyon üzerinde Osmaniye Valisinin değişmiş olması nedeniyle küçük revizyonlar olacağı öngörülmektedir.

üzerindeki olumsuz etkilerinin ve İŞGEM’in halen yapı aşamasında olmasının yer aldığı
düşünülmektedir. Bununla birlikte TYE, sesini duyurabilmek ve cazibe yaratabilmek adına;
televizyon programlarından, tanıtım seminerlerine, ücretsiz danışmanlık hizmetlerinden
KOSGEB eğitimlerine çok yoğun bir tanıtım ve bilgilendirme kampanyası yürütmektedir.
İnşaatın tamamlanmasının ardından çapa işletme başvurularının artabileceği düşünülmekle
birlikte, yukarıda sıralanan nedenlerle, İŞGEM finansal projeksiyonlarında çapa işletmeler göz
ardı edilmiştir. İlgili revizyonlar İş Planı geliştirme çalışmaları sürecinde gerçekleşmelere göre
eklenecektir.
Osmaniye İŞGEM, özellikle kadınlar ve gençler arasında girişimciliği teşvik etmeye ve
yaygınlaştırmaya odaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu iki gruba başarıya ulaşacağı düşünülen iş
fikirlerinin ve buna mukabil iş planlarının olması halinde İŞGEM başvurularında ve İŞGEM’e
kabullerinde öncelik verilecektir.
Girişimciler açısından öncelik verilmesi gereken önemli konulardan biri de istihdamdır.
Kuşkusuz, en çok umut vaat eden girişimci tercih sebebi olacaktır. Kiracıların üreteceği
ürünlerin yüksek katma değerli olması kendileri ve Osmaniye açısından bir avantaj olacaktır.
Diğer bir deyişle, yenilikçi ürün veya hizmet üreten girişimcilere öncelik tanınacaktır.
Osmaniye İŞGEM’in ulaşmak istediği hedefler aşağıdaki gibi özetlenebilir:












Osmaniye’de katma değeri yüksek ürünler üreten işletmelerin sayısını arttırmak,
OSB’nin ve şirketlerinin büyüyen kapasitesi düşünülerek, OSB'nin ihtiyaçlarına girdi
sağlayan şirketler yaratmak, böylece OSB'nin gelişimine katkı sağlamak ve bu şirketler
aracılığıyla İŞGEM kiracıları için sürekli bir piyasa oluşturmak,
Beşeri ve fiziki sermayeyi Osmaniye içerisinde tutmak,
İşletmelerin rekabetçiliğini ve pazarlama gücünü arttırmak,
İŞGEM çatısı altındaki sürdürülebilir işletme sayısını arttırmak,
İşbirliği kültürünü ve birlikte kazanma ruhunu yaygınlaştırmak,
Osmaniye’de birim alanda yüksek kazanç getiren katma değeri yüksek yeni sektörleri
(yazılım-otomasyon, güneş enerjisi, kimya ürünleri, vb.) oluşturmak,
İşletmelerin ihracat kapasitelerini geliştirmek ve Osmaniye’nin yurtiçinden ve
yurtdışından sağladığı gelirleri arttırmak,
İŞGEM bünyesindeki işletmelerde profesyonel iş kültürünü yerleştirmek
İŞGEM bünyesinde olmayan şirketleri sanal kuluçka hizmetleriyle güçlendirmek ve
İŞGEM’in gelirini arttırarak kapasitesini geliştirmektir.

Piyasa Tanımı ve Analizi
İŞGEM’in temel amacı, girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlayarak, yeni kurulan
şirketlerin başarısına katkıda bulunmak, böylelikle Osmaniye'nin sosyoekonomik kalkınmasını
desteklemektir. Bu nedenle, İŞGEM’in hedef piyasası Osmaniye’nin girişimci profilinden
oluşmaktadır.
Osmaniye’nin girişim ortamına ilişkin en güncel rakamlar TOBB istatistiklerinden 2 alınmış ve
başlıca göstergeler aşağıda sunulmuştur:







2016 yılında Osmaniye’de kurulu 361 işletme (205 şirket ve 156 şahıs şirketi) kaydedilmiştir ve
87 işletme (35 şirket ve 54 şahıs şirketi) kapanmış, 23 şirket ise tasfiye işlemlerini başlatmıştır.
Yeni işletmelerin rakamlarıyla birlikte, Osmaniye 81 il arasında 30. sıradadır.
2016 yılında kurulan şirketlerin sayısı yılda %2,5 artmıştır ve bu yıl için genel ekonomik
durumun çok parlak olmadığı ve 44 ilin olumsuz puan aldığı düşünüldüğünde, bu rakamın
Osmaniye için umut vaat edici olduğu belirtilmelidir. Komşu iller de önceki yıla göre 2016
yılında kurulan şirketlerin sayısı açısından düşük puanlar almıştır (Kahramanmaraş %-21, Adana
%-6,7, Gaziantep %-2,8 ve Hatay %1,1). 205 şirketin (kuruluş yılı 2016) toplam kuruluş
sermayesi 48.244.000 TL olmuştur.
Şahıs şirketleri (ki İŞGEM’in hedef gruplarından biridir) açısından, yeni işletmelerin sayısı 2016
yılında %30 artmış ve kapanan şirket sayısı sabit kalmıştır (hem 2016 hem de 2015’te 54).
2016 yılında toplam 520.000 TL kuruluş sermayesiyle yabancı ortaklı iki ortaklık (LLC)
kurulmuştur.

KOSGEB Girişimci Destek Programı katılımcılarının İŞGEM piyasası için başka bir gösterge
olduğu düşünülmektedir (Osmaniye’nin küçük ölçekli girişimcilik profili).
KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı kapsamında Osmaniye’de 2016 yılında 295 işletmeye
toplamda 4.551.000 TL finansman sağlamıştır. Bu rakam itibariyle Osmaniye, işletme adedi ve
sunulan destek miktarı açısından Türkiye’de 17. sırada yer almıştır3. KOSGEB’in diğer destekleri
(Genel Destek, KOBİ-GEL, KOBİ Proje Destek, İşbirliği-Güçbirliği ve Endüstriyel Destek) dikkate
alındığında, 2016 yılında KOSGEB’den alınan toplam destek tutarı 5.562.000 TL’ye ulaşmıştır.
Alınan toplam destek tutarı açısından Osmaniye, 2016 yılında 24. sırada yer almıştır.
KOSGEB’in verilerine göre, 2016 yılında Osmaniye’de 58 girişimcilik kursu düzenlenmiş ve
1.862 kişi bu kurslardan mezun olmuştur. 2016 yılı rakamlarıyla birlikte, girişimcilik
eğitimlerine katılmış olan toplam kişi sayısı Osmaniye’de 5.574’e ulaşmış ve 2017 yılında 2.000
kişiye eğitim verilmesi planlanmıştır.
Osmaniye'nin 2004-2014 yıllarındaki il bazlı ulusal gelir verileri incelenmiştir 4. İllerin çoğu
yerini korurken ve ilk 4 il aynı kalırken (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa), Osmaniye en büyük
sıçramayı sergilemiştir (2004 yılında 57. sıradan, 2014 yılında 45. sıraya). Bu yüksek sıçramanın
2

https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php
KOSGEB Osmaniye İl Müdürü Nihat Karademir’in röportajı: http://www.milliyet.com.tr/osmaniyekosgeb-girisimcilik-destek-osmaniye-yerelhaber-1877012/
4
TUIK ulusal gelir verilerini 2 yıllık aralıklarla il düzeyinde duyurmaktadır (mevcut en son rakamlar
2014 yılına aittir ve 2016’da yayımlanmıştır).
3

ana nedeni yıllık büyüme oranlarında yatmaktadır. Osmaniye 2009’daki ekonomik gerileme
karşısında dahi %1,9 büyüme kaydetmiştir. TÜİK rakamları da 2004 ve 2014 yılları arasında her
ilin ulusal gelirlerindeki değişimi de ortaya koymaktadır. Osmaniye’nin ulusal verileri 10 yıl
içerisinde 1,76 milyar TL’den 7,98 milyar TL’ye çıkmış (%350) ve Osmaniye yine en yüksek
değişim oranına sahip illerin arasına girmiştir (Siirt, Yalova, Kocaeli, Mardin, Bingöl, Bitlis,
Şırnak, Gaziantep ve Van’la birlikte). Bu yüksek büyümenin, 2004 yılında kurulan OSB’nin
özellikle demir-çelik sanayiinde geniş ölçekli yabancı yatırımları kendisine çekebilmiş olmasına
bağlı olduğu düşünülmektedir. Lojistik avantajları, OSB’yi ülkenin en önemli demir-çelik
merkezlerinden biri haline getirmiş ve destek / yan sanayiler hızla büyümeye başlamıştır.
Tekstil sanayiinde de önemli yatırımlar bulunmakla birlikte, demir-çelik sektörü sanayideki açık
ara üstünlüğünü korumuştur.
Buna karşın, etkileyici büyüme rakamlarının Osmaniye’nin rekabet gücü endeksini
geliştirmede etkili olmadığı görülmektedir. Bir çalışmaya göre5, Osmaniye’nin rekabet gücü
endeksi ve diğer iller arasındaki konumu 2008’den 2014’e kadar düşüş sergilemiştir.
Rekabet Gücü Endeksi

Osmaniye

81 İl Arasında Sıralamadaki Yeri

2008

2014

2008

2014

23

22

59

62

Bir ilin ekonomik profiline ve sosyal/sosyoekonomik faktörlerine ışık tuttuğu için, işsizlik
rakamları da İŞGEM'e yönelik piyasa analizinde kullanılan göstergeler arasında yer almıştır.
Osmaniye’nin işsizlik rakamları dikkat çekicidir, çünkü Osmaniye Türkiye'de "tutarlı olarak" en
yüksek işsizlik oranlarının görüldüğü iller arasındadır (2010 yılında %16,4 ve 2014 yılında %16).
Çevredeki illerin işsizlik rakamlarının da umut kırıcı olması, Osmaniye’deki işsiz nüfus için bir
güçlü bir istihdam alternatifi sunamamalarına yol açmaktadır. Bu nedenle İŞGEM’in varlığı
Osmaniye’nin bölgenin istihdam durumunun iyileştirilmesinde önemli bir tedbir olarak
görülmektedir.
TR63 bölgesinin ekonomisinin tarımdan büyük ölçüde etkilendiğine işaret eden önceki
rakamları destekleyen bir bulgu da, her ilin sanayiinin %25’inin gıda işleme/üretim
faaliyetlerinden oluşmasıdır6. Osmaniye’de son yıllarda çevredeki şehirlerin sanayiinin
genişlemesi ve Osmaniye için sağlanan devlet teşvikleri sayesinde, çeşitli sektörlerde sanayi
yatırımları gelişme göstemiştir. Daha önce belirtildiği gibi, Demir ve Çelik Sektörü yatırım
fırsatını ilk fark eden sektörlerden biri olmuş ve kısa bir süre içerisinde, Osmaniye’nin sanayi
gelişiminin amiral gemisi haline gelmiştir. Genel olarak bakıldığında, Osmaniye ekonomisini

Türkiye için Bir Rekabet Endeksi: Pelin Yenigün Dilek, Nazif Al (EDAM – Ekonomi ve Dış Politikalar
Araştırma Merkezi; TURKONFED – Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu).
http://www.edam.org.tr/tr/File?id=3205
6
TUIK, 2014 & DOĞAKA: TR63 Bölge Planı 2014-2023 ve BTSB: 81 İl Durum Raporu, 2012
5

yönlendiren dinamizmi sağlayan sektörler tarıma dayalı gıda sektörü, demir-çelik sektörü ve
taş ve toprağa dayalı sanayi olarak sayılabilir 7.
Aşağıdaki Venn Şemasında, dört ildeki ana sanayi sektörlerinin çakışmaları görülmektedir.
Tüm illerde gıda sanayiinin baskınlığı
kayda değer ölçüde olsa da, “gıda sanayii"
teriminin oldukça geniş bir alanı kapladığı
ve bu illerin arasında gıda sanayiinin alt
sektörleri açısından sadece kısıtlı
çakışmaların görüldüğü vurgulanmalıdır.
Kahramanmaraş kırmızıbiber işleme ve
süt ürünleri alanlarında uzmanlaşırken,
yerfıstığı kavurma ve zeytin ve zeytinyağı
Osmaniye’nin önde gelen gıda ürünleri
olmakta, Hatay’ın gıda sanayiinde ise
öncelikle taze sebze ve meyve ile zeytin ve
zeytinyağı imalatı baskın gelmektedir.
Fıstık
ve
zeytinyağının
ayrıca
sınıflandırılmasının nedeni, Adana gıda
sanayiinin, yerfıstığı ile zeytin ve
zeytinyağı imalatında tipik olarak görülen
temel işleme sürecinden bir şekilde daha
karmaşık olmasından kaynaklanmaktadır
(ör. daha yüksek katma değer getiren
nişasta bazlı ürünler, öğütülmüş hububat,
gıda katkı maddeleri, sıvı yağ ve margarin
imalatı, ihracata yönelik işlenmiş et, vb.).
Osmaniye İŞGEM, OSB Yönetmeliğine aykırı olmayan tüm sektörlerin başvurusuna açık olsa
da, İŞGEM'e yönelik öncelikli sektörler (en yüksek başarı olasılığını ve bölge kalkınmasına en
yüksek katkıyı sağlayan sektörler) iki ana amaca dayanarak belirlenmiştir: (1) İŞGEM
hizmetlerinin sektöre özgü ihtiyaçlara göre belirlenmesi ve (2) uygulamaların
önceliklendirilmesi için bir temel oluşturulması.
Bu sektörler aşağıda sunulmaktadır:
1. Makine-Ekipman Sanayii: İlde hem demir-çelik sektörü hem de diğer metal / makine sanayii
için destekleyici bir sanayi sunan bu sektör makine bakım ve yedek parça temini, imalat,
yeniden imalat veya bazı makine parça ve aksesuarlarının onarımı çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje kapsamında geliştirilmiş olan Bölgesel Analiz Raporu, Osmaniye’nin iş ortamı konusunda daha ayrıntılı
bir bakış sunmaktadır.
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2. Yerfıstığı İşleme: Bu sektörde, yerfıstığı katma değerli çeşitli ürünler elde edilecek şekilde
işlenir (ör. yerfıstığı yağı, yerfıstığı ezmesi, yerfıstığı patesi ve yerfıstığı sütü). Temel kabuk
ayıklama ve kavurma katma değer sağlayan süreçler olarak değerlendirilmez.
3. Özel Kimyasallar: Yine ilde hem demir-çelik sektörü hem de diğer metal / makine sanayii
için destekleyici bir sanayi sunan bu sektörde, belirli bir müşteri grubunun tespit edilen
ihtiyaçlarına doğru belirli bir uzmanlaşma görülür (ör. boyalar, kaplamalar, mürekkepler, yüzey
kimyasalları, yalıtım kimyasalları, yapıştırıcılar, sanayi tipi deterjanlar). Hem İŞGEM ölçeğine
hem de OSB düzenlemelerine uygun olan bu ürün grubu daha düşük yatırımlarla işlik
koşullarında üretilebilir.
4. Yazılım ve Otomasyon: Bu sektörde, Osmaniye’deki şirketlerin (temel olarak) ihtiyaç
duyduğu yazılım ve otomasyon hizmetleri yer alır. Mevcut durumda, şirketler bu hizmetleri
Adana ve Gaziantep şirketlerinden almaktadır. Düşük sermaye ve küçük alan ihtiyacı getirmesi,
yüksek değer sağlaması ve dezavantajlı gruplar açısından tercih edilebilir olması bu sektörü
İŞGEM için çok önemli hale getirmektedir. Osmaniye’de bu iş kolunda çalışan bazı girişimciler
olsa da, bu girişimcilerin işletmelerini geliştirmek için kılavuzluğa ihtiyacı vardır.
5. Güneş Enerjisi: Güneş enerjisi potansiyeline göre, Osmaniye potansiyelini hala
kullanmamaktadır ve güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesi konusunda hala bir boşluk söz
konusudur. Sonuç olarak, bu sektör Osmaniye'de önem kazanmaktadır ve bu iş alanına yatırım
yapmakla ilgilenen girişimciler varsa da, mesleki kılavuzluğa ihtiyaç duymaktadır.
Güneş enerjisine yönelik mevcut girişimci pozisyonu (girişimcilerin yoğunluğu ve hazırlık
düzeyi) İŞGEM için yeterli görülmemektedir.
6. Zeytinyağı İşleme: Bu yeni gelişen ve gelişmesi beklenen bir alandır. Osmaniye 2014 yılında
Türkiye’nin zeytinyağı sıralamasında 6. sıraya yerleşmiştir. Osmaniye’nin zeytin sektöründeki
avantajı, üretim kapasitesinin henüz gelişmekte olması ve büyümenin stratejik açıdan
planlanabilecek olmasıdır.
GTHB İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Osmaniye’de (merkezde ve Toprakkale, Düziçi,
Kadirli ilçelerinde) hem zeytin hem de zeytinyağı işleyen 5 tesise ek olarak, yaklaşık 12
zeytinyağı tesisi ile 6 zeytin tesisi (salamura-fermente) bulunmaktadır.
Osmaniye zeytinyağına olan talep, Suriye’deki savaştan dolayı artmıştır (daha önce zeytinyağı
Suriye’den ithal edilmiş, ancak bu mümkün olmadığında, Osmaniye talebi karşılamak için
zeytinyağı üretmeye başlamıştır). Sahadan toplanan bilgilere göre, bir miktar zeytinyağı
Bursa’da bulunan şirketler tarafından satın alınmakta, şişelenmekte ve kendi markaları altında
satılmaktadır. Zeytinyağı imalatı İŞGEM için uygun değilse de, İŞGEM ölçeğinde üretilebilecek
katma değerli başka zeytin ürünleri olabilir. Bu nedenle, İŞGEM için ve genel olarak Osmaniye
için olası fırsatları tespit etmek için bu sektöre yönelik bir değer zinciri analizi
gerçekleştirilmiştir. (bkz. Bölgesel Analiz Raporu)

Pazarlama Stratejisi ve Fiyatlandırma
Pazarlama İŞGEM yönetiminin içkin ve temel bir parçası olarak görülmelidir. Bir pazarlama
stratejisinin geliştirilmesi için, piyasa ve “alıcılar” belirlenmeli ve ardından, bunların ihtiyaçları
ve beklentileri analiz edilmelidir. “Alıcı” terimi beklenen hedef müşterileri ifade eder
(potansiyel kiracı olarak girişimciler), ancak İŞGEM için "ödedikleri" meblağa bağlı olarak farklı
beklentilere sahip olan devlet kurumlarını, finansörleri ve bağışçıları da kapsayabilir. Başarılı
bir pazarlama stratejisi hem kiracıların hem de finansörlerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine
odaklanır ve ardından, İŞGEM hizmetlerini, standartlarını ve prosedürlerini (ör. seçim
prosedürü, mezuniyet standartları ve izleme prosedürü) buna göre geliştirir.
Bu nedenle, İŞGEM’in bakış açısından pazarlamayı anlamak için, aşağıdakileri bilmek
önemlidir:
• hangi piyasalarda hangi "alıcıların" hedef alınacağı
• bu “alıcılara” yönelik değer teklifi (İŞGEM hizmetleri) ve
• İŞGEM’in amaçlarına ulaşarak sağlayacağı sürdürülebilirlik.
Piyasanın tanımlanması: Bir İŞGEM genellikle farklı “piyasalara” hizmet verir ve tüm tarafların
“piyasa” terimini aynı şekilde anlamasını sağlamak için, bu terimden ne kastedildiğini
tanımlamak yararlı olacaktır (terminolojinin standartlaştırılması için). Bir piyasa ihtiyaçları veya
İŞGEM’den beklentileri benzer olan tüm potansiyel alıcı gruplarını kapsar. Bu durumda,
İŞGEM’in piyasası iki ana gruptan oluşur: girişimciler (potansiyel kiracılar) ve finansörler
(mevcut ve potansiyel).
Hedef alıcıların tanımlanması: Piyasa girişimciler ve finansörler olarak tanımlansa da, bu tanım
spesifik ihtiyaçların belirlenmesi ve hizmetlerin şekillendirilmesi için fazla belirsizdir. Bu
nedenle, söz konusu spesifik hizmetlere ihtiyaç duyan gruplar (ve tercihen bu ihtiyaçlarını
diğer kanallardan karşılayamayanlar) birincil hedefler olarak tanımlanmalıdır.
İŞGEM işletmelerini açmak veya büyütmek için güçlü bir potansiyele sahip olan ama bunu
gerçekleştirmek için İŞGEM'in desteğine ihtiyaç duyan girişimcileri hedef alacaktır. Ancak,
hedef grubu çok büyük tutulursa, hizmetlerde uzmanlaşmak zorlaşacaktır ve İŞGEM kısa bir
süre içerisinde belirli bir ağı (uzman havuzu) olan ama sadece ofis yönetimi hizmetleri sunan
bir kuruluşa dönüşme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla, sektöre özgü uzmanlaşma
amacı çerçevesinde, Osmaniye İŞGEM öncelikli sektörlerdeki girişimcileri hedef alacaktır.
Gerçekçi olarak değerlendirildiğinde, İŞGEM’in öncelikli sektörlerde yeterli sayıda girişimci
bulamaması ciddi bir olasılıktır; dolayısıyla, bir noktada diğer sektörlerden de işletme kabul
etmeye başlayabilir. Bu durumda, piyasayı kısıtlayan (a) OSB'de faaliyet göstermeye uygun bir
işletmede olmak, (b) girişimcinin İŞGEM'e yakınlığı (Osmaniye'de yerleşim), (c) işletmenin
İŞGEM kapasitesine uygun olup olmaması ve (d) şirketin büyüklüğü ve girişimcinin mali
durumu gibi diğer faktörler devreye girecektir. Son olarak, devlet kurumlarının bölgesel
kalkınma bakış açısında önem taşıyabilecek başka kriterler (kapsayıcı faktörler) de olacaktır.
Bunlara örnek olarak (a) fiziksel engeli bulunan girişimciler, (b) genç girişimciler, (c) kadın
girişimciler ve (d) daha fazla istihdam sağlayan işletmeler örnek olarak gösterilebilir.

Bu etkenlerin bir formüle oturtulması için 7P pazarlama sepeti kullanılacaktır, çünkü bu karışım
iyi bilinmektedir, basittir ve tüm faktörleri bir araya toplar (7P 1990’lardaki 4P’nin
güncellenmiş bir versiyonudur ve ürün (hizmet), fiyat, yer ve tanıtım bileşenlerinin insan, süreç
ve basılı kanıt (belge) ile genişletilmesiyle tanımlanmaktadır).
İŞGEM bakış açısından değerlendirildiğinde, pazarlama sepeti aşağıdaki gibi düşünülebilir:
• doğru ürünün (hizmetin)
• doğru fiyatla
• doğru yerde
• doğru insanların tanıtım yoluyla bilgilendirilmesiyle ve
• doğru süreçlerin sunulmasında
• doğru insanlara yer verilmesiyle ve
• İŞGEM markasını destekleyen tüm basılı kanıt (belge) unsurlarının sağlanmasıyla piyasaya
sürülmesi.
İŞGEM’in sunacağı ürünler (hizmetler)
Bu bölümde, hedef piyasalara – girişimcilere ve finansman sağlayan devlet kurumlarına –
sunulan hizmetler yer alır. Bu iki piyasa için iki farklı teklif sunulacağı açıktır: girişimciler için
aşağıdaki listede belirtilen (ve hizmet el kitaplarında ayrıntılandırılan) hizmetler sunulurken,
finansman sağlayan devlet kurumları için ekonomik büyüme, istihdam, dezavantajlı grupların
ekonomiye katılımı veya ilde katma değerin arttırılması söz konusu olabilir.
İŞGEM’in girişimcilere sunacağı ürün ve hizmetler
•

Tesis hizmetleri

•

Sekretarya hizmetleri

•

İş geliştirme hizmetleri

•

Mali desteğe erişim

•

Ağlara erişim / Networking

•

Eğitim ve know-how

•

Hukuki uygunluk desteği (iş güvenliği, belgelendirme, vb.)

•

Yeni piyasalara erişim

•

Pazarlama ve markalaştırma

•

Uzman hizmetlere erişim

Fiyatlandırma
Osmaniye İŞGEM için bir fiyatlandırma stratejisinin hazırlanması, dış (piyasa) ve iç faktörler
(benzer hedef gruplarının ulaşabildiği benzer tesislerdeki fiyatlar ve İŞGEM’in başa başnoktası)

arasında denge kurularak sağlanmıştır. Dış fiyatlar (piyasa fiyatları) için, Malatya İŞGEM,
Osmaniye KSS (küçük sanayi sitesi) ve Osmaniye OSB’den endikatif rakamlar toplanmıştır (m 2
fiyatları) ve ortalama hizmet maliyetleri bu rakamlara eklenmiştir.
Dış fiyatlar (piyasa fiyatları)
OSB’lerin çok fazla kiralık işliği olmadığı belirtilmekle birlikte, kiralama değerleri yaklaşık 2,3 ila
3,5 TL'dir. Bu kiralık işliklerin en küçüğünün iç alanı ortalama 1000 m 2’dir.
Daha küçük işletmeler için KSA fiyatlarına bakılması uygun olacaktır. Osmaniye Merkez
İlçesi’nde bulunan küçük sanayi sitelerindeki dükkânlar görece küçüktür. Ancak, yıllık m2
fiyatları daha yüksektir. Belirtilen dükkânlar küçük sanayi sitelerinde 50-80 ve 200 m2
aralığındadır. Küçük sanayi sitelerinde gerçekleştirilen araştırmada, yıllık kiralama fiyatlarının
en küçük dükkân için 6,000 TL’den başladığı ve en büyük dükkânlar için 24,000 TL’ye kadar
çıktığı belirlenmiştir. Bu bilgiye dayanarak, küçük sanayi sitelerindeki dükkânların m2 fiyatları
yılda 8-12 TL civarında belirlenmektedir. Binaların durumu fiyat dalgalanmalarına neden
olmaktadır. Ancak, en düşük fiyat 8 TL/m2 olarak belirlenmiştir.
Küçük sanayi sitelerinde 2017 yılının ilk iki ayında gözlemlenen diğer bir husus da, uygun
koşullarda boş yer bulmakta yaşanan zorluktur. İşliklerin büyük kısmının dolu olması, kiralarda
yukarıya doğru bir basınç oluşturmakta ve sanayicilerin işini zorlaştırmaktadır. Osmaniye
merkezdeki durum bu şekilde olsa da, İŞGEM AB Projesinin saha uzmanları Organize Sanayi
koşullarında daha küçük yerler arayan kişilerin de olduğunu bildirmiştir.
İş geliştirme merkezlerinin kendi niteliklerinden dolayı, işletmelerin mezun olarak ya da
piyasada başarısızlığın ardından sürekli olarak İŞGEM’den ayrılacağı ve başka işletmelerin
İŞGEM’e taşınacağı unutulmamalıdır. Deneyimlere göre, bu koşullarda %100 doluluğa asla
ulaşılamamaktadır ve %95 doluluğa ulaşmak mümkün olsa da, bu plan gerçekçi bir bakış
açısıyla ilk 3 yılda doluluk oranlarının dalgalanacağı varsayımına dayandırılmıştır.
İlk yılın sonunda, İŞGEM’in %75’inin aşamalı olarak doldurulacağı öngörülmektedir. Sonraki
yıllarda, doluluk ortalamada %90’da sabitlenmiştir. Diğer İŞGEM’lerin deneyimi ve teknik
yardım ekibinin deneyimlerine göre, doluluk ilk yıl içerisinde tutarlı olarak yükselecektir.
Dolayısıyla, yıl sonu doluluğunun en az %75 olması planlansa da, ilk yıla ait ortalama doluluğun
%49 olacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki tablo, %49'luk doluluk oranıyla birinci yılın
değerlendirmesini yansıtmaktadır. Diğer yıllar için doluluk yaklaşık %90’da sabitlenmiştir.
Aşağıdaki tablo, İŞGEM’in ilk 5 yılı için öngörülen doluluk oranlarını sunmaktadır:
Tablo 1: İŞGEM’in ilk 3 yılı için öngörülen doluluk oranları
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İşlik Sayısı

38

38

38

38

38

Yeni İşletme Sayısı

29

34

34

34

34

Çapa İşletme Sayısı

0

0

0

0

0

Osmaniye İŞGEM için öngörülen kiralar
Yukarıda belirtilen analizin sonucunda, bir İŞGEM işliğinin fiyatı 12 TL/m2 (3,25 Avro/m2) olarak
belirlenmiştir.
İlk iki yıl sunulacak olan kira desteği %50, ikinci yıl ise %25’e olacaktır. 3. Yıldan itibaren
işletmeler İŞGEM’den kira desteği almayacaklardır. İŞGEM’deki şirketlere uygulanan
metrekare başına kira ve yıllık kira desteği oranı aşağıdaki Tabloda özetlenmektedir:
Tablo 2: Osmaniye İŞGEM’de metrekare başına düşen kiraların hesaplanması
Yıllar

Kira (KDV hariç)

Yıllık Artış

Destek Oranı

Uygulanan Kira

1.

3,25 Avro

0%

%50

1,65 Avro

2.

3,25 Avro

0%

%25

2,4375 Avro

3.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

4.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

5.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

İŞGEM Tesisi ve Konumu
İŞGEM şehir merkezinden 17 km uzaklıkta bulunan Toprakkale’deki Osmaniye OSB’nin
içerisinde inşa edilmektedir. Osmaniye OSB faaliyetlerine 2004 yılında 100 hektarlık bir alanla
ve sadece 2 şirketle başlamış ve bugüne kadar muazzam bir hızla büyüyerek, toplam 9.305
çalışanı olan 64 şirkete ev sahipliği yaptığı 700 hektarlık bir alana ulaşmıştır. OSB’de çok çeşitli
sanayi kolları faaliyet göstermektedir. İŞGEM için öncelikli sektörler (makine-ekipman, özel
kimyasallar ve yazılım-otomasyon sektörleri) tespit edilirken, sektörlerin birikimi, büyüme
potansiyeli, değer zincirindeki yeri ve spesifik ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuştur.
Osmaniye OSB lojistik için avantajlı bir konumdadır. Yumurtalık Serbest Bölgesi’nden 35 km,
İşdemir Limanı’ndan 45 km, İskenderun Limanı’ndan 63 km, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan
95 km ve Toprakkale Tren Garı'ndan 10 km uzaklıktadır. Bölge, Adana-Osmaniye Otoyoluna
bağlanır.
Osmaniye İŞGEM, 38 kiracıya ev sahipliği yapacak şekilde tasarlanmıştır. İŞGEM’e ayrılan
toplam alan otoparklar ve yollarla birlikte neredeyse 32.000 m2’dir. İŞGEM binası 1300 m2’den
biraz dar bir alana sahip olacak ve bunun içerisinden 9000 m 2 kiracılara, 1300 m2 ise idari ve
ortak tesislere ayrılacaktır. Kiracılara yönelik ofisler ve işlikler için üç boyut belirlenecektir: 125
m2’lik 16 ofis, 250 m2’lik 16 ofis ve 500 m2’lik 6 ofis.
İŞGEM’in ortak kullanım tesislerine bakıldığında, kiracılara bir bilgisayar merkezi, bir toplantı
salonu, İnternet, faks, fotokopi ve yazıcı için bir ofis, bir sergi salonu ve çok amaçlı bir toplantı
salonu sunulacaktır.
Tanıtım
Tüm hizmetlerde tanıtıma ihtiyaç duyulur ve TYE, Osmaniye İŞGEM için ayrıntılı bir tanıtım
planı hazırlayacaktır. Ancak, tanıtım planı ve uygulanması ne kadar karmaşık olursa olsun,
İŞGEM çalışanlarının İŞGEM'e yönelik tanıtım çalışmalarının ana yüzü olacağı unutulmamalıdır.
Dolayısıyla, bu plan devam ettirilmeli ve İŞGEM çalışanlarına bilgi aktarılırken, İŞGEM teknik
yardım dönemi boyunca tanıtılmalıdır. Bu nedenle, TYE ve İŞGEM çalışanları (katılımlarının
ardından) tanıtım planını gözden geçirecek ve tanıtım faaliyetlerini birlikte yürütecektir.
Bu planda her düzeyde paydaşa (ve özellikle üniversiteler, engelli grupları, kadın grupları ve
girişimcilik öğrencileri gibi hedef grupları temsil eden taraflara) yönelik farkındalık seminerleri,
düzenli bireysel veya odak grubu toplantıları ve bilgilendirmeler yer alacaktır. Görünürlük ve
tanıtım unsurlarının önemli diğer bir parçası da başarı hikâyelerinden, tanıtıma yönelik
konuşma organizasyonlarından, girişimcilik yarışmalarından ve fotoğraf imkânlarından
oluşacaktır. TYE Osmaniye’de iş desteği konusunda üstlendiği liderlik rolünü ortaya koymak
için hem İŞGEM çalışanlarını hem de işletmeleri her zaman tanıtacaktır.
Osmaniye İŞGEM şehirden uzak olan OSB’de yer aldığı için, şehir merkezinde yaşayan
girişimciler açısından görünürlüğü kısıtlı kalacaktır. Bu nedenle, İŞGEM’in hedef gruplara özel
olarak daha yoğun bir şekilde tanıtılması gerekmektedir. Buna ek olarak, etkin halkla ilişkiler
uygulamaları İŞGEM için pahalı reklamlardan çok daha önemli olacaktır.

Projeyle birlikte, bir İŞGEM Web sitesi ve kurumsal kimlik seti (logo, dijital formatta antet,
pankart, vb.) oluşturulacak ve bunlar tanıtım faaliyetlerinde kullanılacaktır.
İnsanlar
Her iş kuluçka merkezinin sürdürülebilirliği, çalışanlarının uzun vadede girişimcilerle birlikte
çalışmak istemesi ve kuluçka merkezinde kalmaya devam etmesine bağlıdır. Türkiye’de
sürdürülebilirliği kanıtlanmış en başarılı kuluçka merkezleri İŞGEM’lerine 10 yılı aşkın bir
süredir hizmet veren müdürlere sahiptir. Bu müdürler hizmet verdikleri alandaki tutkularını da
ortaya koymaktadır.
İşe alınan çalışanlar iyi becerilere sahip olabilir; ancak çalışanların İŞGEM’in başarılı bir şekilde
tanıtılması ve işletilmesi ve kiracılarla etkin iletişimin sağlanması için gerekli olan bazı yumuşak
becerilere de sahip olması gerekir. Bu yumuşak becerilere örnek olarak KOBİ ve girişimcilerle
deneyim, ticaretin temellerini anlama, küçük işletmelere yönelik rehberlik veya akıl hocalığı ve
yeni kurulan şirketler ve KOBİ'lere yönelik finansman programları ve destek mekanizmaları
gösterilebilir.
Osmaniye İŞGEM çalışanları yönetim personeli olarak İŞGEM müdürü; teknik personel olarak
KOBİ uzmanı ve muhasebe görevlisi ve destek personeli olarak sekreter ve dört güvenlik
çalışanı sayılabilir.
Çalışanlarına ek olarak, İŞGEM bazı hizmetleri taşeronluk alarak yürütecektir. Bu hizmetler
uzmanlık ve danışmanlık, hukuk müşavirliği, temizlik ve bakım hizmetleri olarak sayılabilir.
Süreçler (Operasyonlar)
Süreçler iç faaliyetler olarak algılandığı için, pazarlama süreçlerinde genellikle görmezden
gelinir. Ancak, bu bazı süreçler için doğru olsa da, iş geliştirme merkezlerinde, süreçler
çoğunlukla dış faktörleri de güçlü bir şekilde etkiler. Tipik bir iş kuluçka merkezindeki süreçler
aşağıdaki gibidir:
 Müşteri seçme süreci
 Müşteri izleme süreci
 Hizmet değerlendirme süreci
 İŞGEM izleme ve değerlendirme süreci
 Müşteri mezuniyeti / çıkış süreci
Her işletme farklı ve karmaşık süreçleriyle birlikte gelir; ancak, iş kuluçka merkezleri şirket
içerisinde her gün bulunan müşterilere sahip olduğu için özel bir yere sahiptir. Müşterilere
yönelik hizmetler aşırı derecede şeffaftır ve bu durum, pazarlamayı çok önemli bir bileşen
haline getirmektedir. Müşteriler açısından, kuluçka merkezleri iş süreçlerinin müşterilere
odaklı, hızlı, ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir ve uygun onay yollarına tabi olmasını temin
etmelidir.

Basılı kanıtlar (belgeler)
Basılı kanıt bileşeni, daha önce açıklanan pazarlama sepetinin diğer tüm unsurlarını kapsar. Bir
kuluçka merkezinin attığı her adımın ve hatta var oluş amacının "vitrini" veya "teşhir
salonu"dur. “Basılı” olmasa da, kuluçka merkezinin görünüşü ve müşterileri de bu bileşen
kapsamında değerlendirilebilir.
Basılı kanıtlar prosedür ve süreç akış şemalarından, izleme ve değerlendirme formları ve
raporlarından, raporlama formlarından, finansörlere yönelik ilerleme raporlarından, toplantı
tutanaklarından, broşürlerden, mezun olan kiracılara ve büyüyen işletmelere ilişkin
belgelerden ve hatta etkinliklerdeki görsel materyallerden (ör. pankart) oluşur.
İŞGEM teknik çalışanları kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili basılı kanıtlardan sorumlu olmalı ve
genel müdür, bu kanıtları sürekli olarak izleyerek, İŞGEM'in amaçlarına, şeffaflığına ve hesap
verebilirliğine zarar vermemesini sağlamalıdır.

İnsan Kaynakları Planı
Osmaniye İŞGEM’de istihdam edilecek insan kaynaklarının ve dışarıdan hizmet alımı usulüyle
temin edilecek olan kaynaklara ilişkin aşağıda yer alan belgeler oluşturulmuştur.
1) İnsan Kaynakları (İK) Planı, (Ek:1)
2) İK Yönetimi Uygulama Esasları (Ek:2)
3) İşe Alım Kılavuzu (Ek:3)

Osmaniye İŞGEM İş Planının kapsamını çok fazla genişleteceğinden, bu belgeler rapor ekinde
sunulmuştur. İK Planının ihtiyaç duyulan alanlarına eklerden ulaşılabilir.

Finansal Plan ve Öngörüler
Kuluçka merkezleri; KOBİ’leirn gelişimini destekleme, istihdam yaratma, teknoloji ve
inovasyon aktarımı ve dolayısıyla rekabet gücünü artırma, yerel/bölgesel kalkınma ve yeniden
yapılanma, yoksullukla mücadele ve ekonomik açıdan dezavantajlı grupların bütünleştirilmesi
dâhil olmak üzere, çeşitli sosyoekonomik ihtiyaçları ele almak için güçlü bir araçtır. Bu nedenle
mali kazanç ve kârlılık İŞGEM’in hedefleri arasında ön sıralarda yer almaz. Bununla birlikte,
uzun vadede ayakta kalan ve kendini besleyebilen bir yapı oluşturabilmek, hizmetlerini sürekli
yeni işletmelere taşıyabilmek amacıyla, diğer profesyonel işletmeler kadar güçlü bir finansala
plana sahip olmak Osmaniye İŞGEM açısından da hayati bir önem taşır. Bu noktada, Osmaniye
İŞGEM’in finansal projeksiyonlarında asgari bir kâr marjı öngörülmüştür. Böyle bir marj
ayrılmasının nedeni, hizmetlerin süreğen kılınabilmesi, zaman içerisinde geliştirilebilmesi ve
olası risklerle karşılaşıldığında İŞGEM’in güvence altına alınmasıdır. İŞGEM ana sözleşmesinde
belirtildiği üzere, elde edilen kârın ortaklara kâr payı olarak dağıtımı mümkün değildir. Bu karar
KOSGEB mevzuatına ve Osmaniye İŞGEM’in Sözleşme Makamı olan T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının taleplerine uygundur.
Osmaniye İŞGEM’e yönelik mevcut fiyatlandırma stratejisi, metrekare başına fiyatlandırma
sistemine dayandırılmıştır ve hesaplamalarda, Osmaniye'de ve çevresinde yer alan benzer iş
ortamlarının çeşitli metrekare fiyatlarını göz önünde bulunduran çok gerçekçi bir yaklaşım
benimsenmiştir. Örneğin, Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinde yer alan iş alanlarının (8-12
TL/m2/ay), Ceyhan İŞGEM’in (14 TL/m2/ay), Malatya İŞGEM No.1’in (14-22 TL/m2/ay) ve İŞGEM
No. 2’nin (10 TL/m2/ay) fiyatları tespit edilmiş ve değerlemede dikkate alınmıştır.
İş planının finansal bölümü hazırlanırken, bu kuruluşların yöneticileriyle ve illerin KOSGEB
Md.leri gibi makamlarla görüşmeler yapılmış ve görüşülen kişilerin önerileri alınmıştır. Nihai
olarak TYE, Osmaniye İŞGEM için metrekare fiyatını 3,25 AVRO/ay8 (12 TL/ay) belirlemiştir.
Daha sonra bu rakam Osmaniye Toprakkale OSB’nin Muhasebe Müdürü ve NF temsilcileri ile
detaylı olarak (girdi maliyetleri, hizmet gelirleri vb. tartışılarak) görüşülmüş ve tespit edilen
fiyatın uygun olduğu TYE’ye ilgili taraflarca bildirilmiştir.
Tüm maliyet öngörülerinin de ortaya koyulduğu finansal hesaplamalar sırasında, TYE başta
muhasebe birimi olmak üzere OSB yönetimiyle yakın işbirliği içerisinde çalışmıştır.
Osmaniye İŞGEM için uygulanacak olan m2 kiralar ve yıllık artış oranları (destek azalma
oranları) aşağıdaki Tabloda sunulmaktadır.

AVRO–TL dönüşümü için, AB Komisyonu’nun döviz sistemi (INFOREURO) kullanılmıştır. Bu araca şu
adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
20/03/2017 tarihinde gerçekleştirilen iş planlama toplantısında SM’nin MED çalışanlarının tavsiyesi üzerine,
tüm TL-AVRO ve aksi dönüştürmelerde, 01/01/2017 tarihli döviz kuru temel alınmıştır (1 AVRO=3,693 TL ve
1 TL=0,271 AVRO).
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Yıllar

Kira (KDV
hariç, TL)

1.

3,25 Avro

2.

Yıllık Artış Oranı

Teşvik
(%)

TL cinsinden
metrekare başına
kira

0%

%50

1,65 Avro

3,25 Avro

0%

%25

2,4375 Avro

3.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

4.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

5.

3,25 Avro

0%

0%

3,25 Avro

Osmaniye İŞGEM’de işliklerin dolması konusunda, gerçekçi ve hatta kötümser bir yaklaşım
benimsenmiştir. Osmaniye İŞGEM'in başarı şansı yüksek yeni işletmeleri bünyesine kabul
ederek işliklerini aşamalı olarak dolduracağı düşünülmüştür. İlk yılda, ortalama doluluk
oranının ilk ayda yüzde 5’ten başlayacağı, aşamalı olarak %75 düzeyine çıkacağı ve yılsonu
ortalamasının %50 olacağı öngörülmüştür. Doluluk oranlarının aylık dağılımı, birinci yıl için
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
1. Yılda
Doluluk
Doluluk
Oranı
Dengi
m2

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10

A.11

A.12

Diğer
yıllar
(aylık)

%5

%10

%25

%35

4%5

%50

%60

6%5

70%

%75

%75

%75

%90

432

864

216
0

302
4

388
8

432
0

518
4

561
6

604
8

648
0

648
0

648
0

7776

A.1

İkinci yıldan başlamak üzere, Osmaniye İŞGEM %90 doluluk oranına ulaşacak ve gelecek
yıllarda da bu oranda seyredecektir. Aşağıdaki tabloda, Osmaniye İŞGEM'e yönelik 3 yıllık
doluluk öngörüleri sunulmaktadır.
5 yıla ait Yıllık Doluluk ve İstihdam hedefleri aşağıdaki gibidir:
Beklenen Doluluk

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

İşlik Sayısı

38

38

38

38

38

Yeni İşletme Sayısı

29

34

34

34

34

Çapa İşletme Sayısı

0

0

0

0

0

Osmaniye Valiliğinin ve OSB Yönetiminin önerileri doğrultusunda, Osmaniye İŞGEM kira
fiyatına elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmet bedelleri dâhil edilmemiştir.
Çalışan maaşları ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin ayrıntılar sırasıyla aşağıdaki tablolarda
sunulmaktadır.
Osmaniye İŞGEM Çalışanlarının Maaşları
ÇALIŞAN
MAAŞLARI

Asg.
Ücret
(2017,
brüt)

TL
AVRO

İŞGEM çalışanlarının
bulundurulmuştur:

İŞGEM Müdürü

KOBİ Uzmanı

Muhasebeci

Sekreter

(3X asg. ücret)

(2X)

(2X)

(1X)

1.778 ₺

5.333 ₺

3.555 ₺

3.555 ₺

1.778 ₺

€ 481

€ 1.444

€ 963

€ 963

€ 481

maaşları

hesaplanırken,

aşağıdaki

varsayımlar

göz

önünde

(1) Her çalışanın maaşı Devletin 2017 için belirlediği asgari ücretin çarpanı olarak OSB
yönetimiyle istişare içerisinde hesaplanmıştır.
(2) Asgari ücret vergiler (%22,5) hariç (bekâr, çocuksuz, brüt) 1.777,50 TL olarak kabul
edilmiştir.
Özel güvenlik (4 güvenlik personeli) ve temizlik hizmetleri (1 temizlik destek personeli) alt
yükleniciden alınacak ve bu hizmetler, Osmaniye İŞGEM operasyonlarına yönelik öngörülen
maliyetlerin yer aldığı bir sonraki tabloda ayrıntılarıyla tanımlanmıştır.

Osmaniye İŞGEM harcama kalemleri, aylık ve yıllık ilgili maliyetler, Avro ve Türk Lirası
OSMANİYE İŞGEM
HARCAMA KALEMLERİ

TL

AVRO

Vergi (%) Birim Maliyet Vergi Maliyeti

Müdürün maaşı
Muhasebeci maaşı

22,5
22,5

5.332,50 ₺
3.555,00 ₺

1.199,81 ₺
799,88 ₺

Toplam
Maliyet/ay
6.532,31 ₺
4.354,88 ₺

Toplam Birim Maliyet Vergi Maliyeti
Maliyet/Yıl
78.387,75 ₺
€ 1.444,10
€ 324,92
52.258,50 ₺
€ 962,74
€ 216,62

Toplam
Maliyet/ay
€ 1.769,03
€ 1.179,35

Toplam
Maliyet/Yıl
€ 21.228,34
€ 14.152,22

KOBİ uzmanının maaşı
Sekreterin maaşı
Çalışanların gıda harcamaları (4 çalışan için)
Çalışanların ulaşım harcamaları
Çalışma sağlığı ve güvenliği
Harcırah ve seyahat giderleri
İŞGEM binası sigorta giderleri
Seyahat, transfer ve konak. harcamaları

22,5
22,5
22,5
18
18
18
18
18

3.555,00 ₺
1.777,50 ₺
1.000,00 ₺
1.500,00 ₺
100,00 ₺
100,00 ₺
1.250,00 ₺
500,00 ₺

799,88 ₺
399,94 ₺
225,00 ₺
270,00 ₺
18,00 ₺
18,00 ₺
225,00 ₺
90,00 ₺

4.354,88 ₺
2.177,44 ₺
1.225,00 ₺
1.770,00 ₺
118,00 ₺
118,00 ₺
1.475,00 ₺
590,00 ₺

52.258,50 ₺
26.129,25 ₺
14.700,00 ₺
21.240,00 ₺
1.416,00 ₺
1.416,00 ₺
17.700,00 ₺
7.080,00 ₺

€ 962,74
€ 481,37
€ 270,81
€ 406,22
€ 27,08
€ 27,08
€ 338,51
€ 135,41

€ 216,62
€ 108,31
€ 60,93
€ 73,12
€ 4,87
€ 4,87
€ 60,93
€ 24,37

€ 1.179,35
€ 589,68
€ 331,74
€ 479,34
€ 31,96
€ 31,96
€ 399,45
€ 159,78

€ 14.152,22
€ 7.076,11
€ 3.980,93
€ 5.752,04
€ 383,47
€ 383,47
€ 4.793,37
€ 1.917,35

Telefon ve İnternet harcamaları
Temsil ve konaklama harcamaları
Noterlik ödemeleri
İdare Binası bakımı ve temizliği harcamaları
Posta, kargo ve kurye harcamaları
Avukat harcamaları
Yeminli mali müşavir harcamaları
Yeminli belgeli mali müşavirlik Denetimi
Harcamaları

18
18
18
18
18
18
18
18

450,00 ₺
1.500,00 ₺
100,00 ₺
250,00 ₺
120,00 ₺
1.250,00 ₺
1.250,00 ₺
1.500,00 ₺

81,00 ₺
270,00 ₺
18,00 ₺
45,00 ₺
21,60 ₺
225,00 ₺
225,00 ₺
270,00 ₺

531,00 ₺
1.770,00 ₺
118,00 ₺
295,00 ₺
141,60 ₺
1.475,00 ₺
1.475,00 ₺
1.770,00 ₺

6.372,00 ₺
21.240,00 ₺
1.416,00 ₺
3.540,00 ₺
1.699,20 ₺
17.700,00 ₺
17.700,00 ₺
21.240,00 ₺

€ 121,87
€ 406,22
€ 27,08
€ 67,70
€ 32,50
€ 338,51
€ 338,51
€ 406,22

€ 21,94
€ 73,12
€ 4,87
€ 12,19
€ 5,85
€ 60,93
€ 60,93
€ 73,12

€ 143,80
€ 479,34
€ 31,96
€ 79,89
€ 38,35
€ 399,45
€ 399,45
€ 479,34

€ 1.725,61
€ 5.752,04
€ 383,47
€ 958,67
€ 460,16
€ 4.793,37
€ 4.793,37
€ 5.752,04

İdare binası Aydınlatma ve elektrik
Harcamaları
İdare Binası su harcamaları
Kırtasiye harcamaları
Bilgisayar onarım ve bakım ve danış.
Masrafları
Medya, reklam ve tanıtım harcamaları
Tabela, poster, bayrak harcamaları

18

600,00 ₺

108,00 ₺

708,00 ₺

8.496,00 ₺

€ 162,49

€ 29,25

€ 191,73

€ 2.300,82

18
18
18

100,00 ₺
150,00 ₺
150,00 ₺

18,00 ₺
27,00 ₺
27,00 ₺

118,00 ₺
177,00 ₺
177,00 ₺

1.416,00 ₺
2.124,00 ₺
2.124,00 ₺

€ 27,08
€ 40,62
€ 40,62

€ 4,87
€ 7,31
€ 7,31

€ 31,96
€ 47,93
€ 47,93

€ 383,47
€ 575,20
€ 575,20

18
18

200,00 ₺
200,00 ₺

36,00 ₺
36,00 ₺

236,00 ₺
236,00 ₺

2.832,00 ₺
2.832,00 ₺

€ 54,16
€ 54,16

€ 9,75
€ 9,75

€ 63,91
€ 63,91

€ 766,94
€ 766,94

Özel Güvenlik Hizmet Alımı (4 çalışan)
Bina ve çevre temizlik hizmeti
Diğer beklenmeyen harcamalar
TOPLAM

18
18
18

10.400,00 ₺
2.400,00 ₺
1.000,00 ₺
40.290,00 ₺

1.872,00 ₺
432,00 ₺
180,00 ₺
7.937,10 ₺

12.272,00 ₺
2.832,00 ₺
1.180,00 ₺
48.227,10 ₺

147.264,00 ₺
33.984,00 ₺
14.160,00 ₺
578.725,20 ₺

€ 2.816,44
€ 649,95
€ 270,81
€ 10.911,01

€ 506,96
€ 116,99
€ 48,75
€ 2.149,46

€ 3.323,40
€ 766,94
€ 319,56
€ 13.060,47

€ 39.880,84
€ 9.203,27
€ 3.834,70
€ 156.725,67

Yukarıdaki maliyetlerin Osmaniye İŞGEM’in düzenli operasyonlarını kapsaması öngörülürken,
aşağıdaki tabloda, metinlerde daha önce belirtilen işyeri kabul varsayımlarına dayalı kira
ücretlerinden elde edilecek olan aylık gelirlerin öngörüleri sunulmaktadır.
Aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi, Osmaniye İŞGEM’e yönelik gelir öngörüleri kiracılar için
metrekare başına farklı indirim oranlarına dayalı 3 farklı senaryoyu temsil etmektedir.
İŞGEM gelirleri hesaplanırken, işletmelere İŞGEM’de bulundukları yıla göre uygulanacak farklı
indirim düzeyleri (1. Yıl %50, 2. Yıl %75, 3. Yıl tam kira bedeli) ve İŞGEM doluluk öngörüleri
dikkate alınmıştır.
Aşağıdaki tablo metrekare başına 12 TL/3,25€’yu temsil eden senaryoyu (ortadaki) yıllara göre
indirimleri kapsayacak şekilde göstermektedir.
OSMANİYE İŞGEMKİRA GELİRLERİ
(tahmini)

m2 gelir = 12 TRY

m2 gelir = 12 TRY

m2 gelir = 12 TRY

€ 3,25

€ 3,25

€ 3,25

(kullanılan)
Toplam Maliyet

%50 indirim ile
(1. Yıl)

%25 indirim ile
(2. Yıl)

İndirimsiz

100%

€ 15.392,01

€ 14.038,79

€ 21.058,19

€ 28.077,58

95%

€ 15.178,63

€ 13.336,85

€ 20.005,28

€ 26.673,70

90%

€ 14.965,25

€ 12.634,91

€ 18.952,37

€ 25.269,82

85%

€ 14.751,87

€ 11.932,97

€ 17.899,46

€ 23.865,94

80%

€ 14.538,49

€ 11.231,03

€ 16.846,55

€ 22.462,06

75%

€ 14.325,10

€ 10.529,09

€ 15.793,64

€ 21.058,19

70%

€ 14.111,72

€ 9.827,15

€ 14.740,73

€ 19.654,31

65%

€ 13.898,34

€ 9.125,21

€ 13.687,82

€ 18.250,43

60%

€ 13.684,96

€ 8.423,27

€ 12.634,91

€ 16.846,55

55%

€ 13.471,58

€ 7.721,33

€ 11.582,00

€ 15.442,67

50%

€ 13.258,20

€ 7.019,40

€ 10.529,09

€ 14.038,79

45%

€ 13.044,82

€ 6.317,46

€ 9.476,18

€ 12.634,91

40%

€ 12.831,44

€ 5.615,52

€ 8.423,27

€ 11.231,03

35%

€ 12.618,06

€ 4.913,58

€ 7.370,36

€ 9.827,15

30%

€ 12.404,68

€ 4.211,64

€ 6.317,46

€ 8.423,27

25%

€ 12.191,30

€ 3.509,70

€ 5.264,55

€ 7.019,40

Doluluk Oranı

20%

€ 11.977,92

€ 2.807,76

€ 4.211,64

€ 5.615,52

15%

€ 11.764,53

€ 2.105,82

€ 3.158,73

€ 4.211,64

10%

€ 11.551,15

€ 1.403,88

€ 2.105,82

€ 2.807,76

5%

€ 11.337,77

€ 701,94

€ 1.052,91

€ 1.403,88

0%

€ 11.124,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Osmaniye İŞGEM için, 2018 yılı başından itibariyle uygulanmak üzere yukarıdaki tabloda
belirtilentabloda belirtilen metrekare başına 3,25 Avroluk kira düzeyini benimsemiştir.
Son ve özet olarak, aşağıdaki tablolar Osmaniye İŞGEM’in sonraki 5 yıla yönelik mali
öngörülerini sunmaktadır. Tablolar AB katkısı ve diğer tarafların katkılarının da yer aldığı
basitleştirilmiş nakit akışıyla başlar ve aynı dönemde İŞGEM’in ayrıntılı nakit akışı öngörüsüyle
ve bu yıllardaki kârı/zararıyla devam eder.
Aşağıdaki projeksiyonlara göre, İŞGEM’in faaliyetlerine 3. yıldan itibaren 52.125 Avroluk yıllık
bir net kârla devam edeceği ve başa baş noktasına 4. yılında ulaşacağı görülmektedir.

Osmaniye İŞGEM, 5 yıllık Nakit Akış Tablosu:

Operasyon Planı
İŞGEM’in işleyişine ilişkin detaylar İŞGEM Hizmet Kılavuzunda (Operational Manual)
sunulmuştur. Burada önemli görülen özet hususlara değinilmektedir.
İŞGEM’in ana hizmet sunucuları kadrolu çalışanları olacaktır. Çalışanlar, İŞGEM müdürünün
talimatlarıyla danışmanlık hizmetlerini sunmaktan, kiracı değerlendirmesinden ve dış
tedarikçilerden ilave hizmetleri sağlamaktan sorumludur.
İŞGEM, çalışanlarının desteğiyle, birincil hizmetleri sunmanın yanı sıra, kiracılara sunulan
hizmet teminindeki eksikliklerin arayışı içerisinde olacaktır. Sonuç olarak, tüm çalışanların bir
diğer görevi de, birincil hizmetleri tamamlamak üzere güçlü bir sevk ağının ve (fiziksel ve
çevrimiçi) kapsamlı bir kaynak, deneyim ve gelişme ihtiyaçları veri tabanının inşa edilmesi
olacaktır. Çalışanlar, teknik bilgileri doğrultusunda, kiracılara eğitim verecek ve ihtiyaçlara göre
başka eğiticiler bulunarak talep edilen eğitim kursları sunulacaktır. Bu konuda işbirliği
yapılabilecek kuruluşlardan biri Ceyhan İŞGEM olabilir. Ceyhan İŞGEM ilkyardım, AB
standartlarında kaynakçılık, vb. spesifik sertifika programları düzenlemektedir ve işbirliğinin ilk
adımları Teknik Yardım Projesi uygulama sürecinde atılmıştır.
İşletmelerin gözden geçirilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması süreçlerinde,
faaliyetler düzenli değerlendirme sürecinin birer parçası olacakları için dikkatli bir şekilde
belgelendirilmelidir. Bu nedenle, güvenli, gizli ve tutarlı bir belge sisteminin kurulması büyük
önem taşır.
38 işlikten oluşan bir binada, benzer nitelikte birden fazla işletme olması muhtemeldir.
Dolayısıyla, gizlilik ve çıkar çatışması konuları ele alınmalıdır. Tüm çalışanlar çıkar çatışması
bildirimini istihdam hayatlarının başlangıcında imzalayacaktır. Bu belgenin düzenli olarak
kontrolü önemlidir. İŞGEM Müdürü, benzer işletmelerle yapılan işlemlerde belirli bir çıkar
çatışması olması halinde, bunun tespit edilmesini sağlamalıdır. Kişisel bağlantılardan veya
başka nedenlerden dolayı, durumu hafifletmeye yönelik adımların atılması önlenmelidir.
Gizlilik açısından, İŞGEM ile kiracı arasında danışmanlık hizmetleri başlamadan önce bir gizlilik
sözleşmesi imzalanmalıdır. Çalışanlar, bu kurala her zaman ve özellikle benzer işletmelerle
olan çalışmalarda riayet edilmesini sağlamalıdır.
İŞGEM’in rolünün kritik bir bölümü hizmet sunumundan oluşsa da, tüm çalışanlar İŞGEM’in
tanıtımından da sorumludur. Bu amaçla, İŞGEM’in Osmaniye’deki tüm işletmelerle ve yerel
medya organlarıyla iyi bağlantılar kurması önemlidir. İŞGEM daha sonra seminerlerin,
işbirliklerine yönelik görüşmelerin, medya aracılığıyla tanıtılacak başarı hikâyelerinin ve yazın
gibi diğer tanıtım materyallerinin yer alacağı eksiksiz bir tanıtım planı geliştirmelidir.
Tüm operasyon faaliyetleri boyunca, Yönetim Kurulunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi
ve Kurul ile operasyon çalışanları arasında güçlü bir ilişkinin tesis edilmesi çok önemlidir. Özel
olarak, İŞGEM müdürü ile Kurul Başkanı arasında iyi bir ilişkinin kurulması önemlidir. Her ikisi
de birbirine erişebilmelidir.

