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OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi

ORGANİZASYON DESTEKLEYENLERKOORDİNASYON

“YENİ NESİL OSB’LER VE YATIRIMCILAR PLATFORMU...
HEDEF: 2023”

Ülkemizde sanayinin lokomotifi olan ve sanayi üretiminin üssü 
konumunda bulunan Organize Sanayi Bölgelerimiz, endüstriyel 
üretimimizin dünya ile entegrasyonuna, teknolojik gelişim ve rekabet 
olanaklarına katkı sağlayacak güçlü bir vizyona sahiptir. 

2018 rakamları ile Türkiye genelinde 327 OSB’de, 
50.000 den fazla firma, 1.700.000 kişi istihdam 
oluşturmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerimizde, çeşitli sektörlerde 
üretim yapan kuruluşlarımızı güçlü bir platformda 
bir araya getirmek, yurtiçi ve yurtdışı alım heyetleri 
ile buluşturmak, yepyeni pazar olanakları yaratmak, 
OSB’ler arasında işbirliği ve koordinasyon ortamı 
sağlamak, sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne 
çıkartmak, kamu ve yerel yöneticiler ile proje 
işbirlikleri sağlamak OSBEXPO’nun ana amaçları 
arasında bulunuyor.

OSBEXPO iki ana etkinlik ile sanayi dünyamızı bir 
araya getiriyor:

 � FUAR > Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim 
tesislerinin ürün ve teknoloji sergilemeleri

 � ZIRVE > Organize Sanayi Bölgeleri ‘Dönüşüm 4.0’ 
Sempozyumu ve Toplantıları

 YENI ÜRÜNLER     YENI PAZARLAR   
 YENI IŞBIRLIKLERI sloganı ile ülkemizde ilk kez 
gerçekleştirilecek olan Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Firmaları buluşmasını, ülkemizin dünyaya açılan 
kapısı olan Antalya’da gerçekleştiriyoruz...

Türkiye’nin tüm Organize Sanayi Bölgeleri 
yönetimlerini ve Bölgeler kapsamında üretim yapan 
endüstri kuruluşlarını bu büyük buluşmada yerlerini 
almaya davet ediyoruz.

ÜRETIM GÜCÜMÜZÜN GELECEĞI: 
ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI...

İŞBİRLİĞİ



OSBEXPO, Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşüm 4.0 Zirvesi

YER VE TARİH :

14-17 Kasım 2018
Antalya Expo Center     
Fuar ve Kongre Merkezi

OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri 
Fuarı ve Zirvesi

AMAÇ :

 � Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizdeki;
 �  Organize Sanayi Bölgelerimizi tek bir platformda 

ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim 
gücünü ve çeşitliliğini hedef pazarlara duyurmak,

 � Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmayı teşvik 
etmek ve ulusal, uluslararası sanayi yatırımcılarına 
bölgelerdeki yatırım avantajlarını anlatabilmek, 

 � Organize  Sanayi Bölgelerimiz arasında önemli bir 
iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç birlikleri 
fırsatları yaratmak,

 � Meslek için eğitimlerle, yönetim kalitesini artırmak,
 � Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe daha 

iyi ve hızlı bir biçimde hazırlamak için hedefler 
oluşturmak, Digital Dönüşüm sürecine katkı 
sağlamak,

 � Sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne çıkartmak, 
kamu ve yerel yöneticiler ile proje işbirlikleri 
sağlamak.

>  Antalya ülkemizin dünyaya açılan penceresidir ve 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınırlığı 
çok yüksektir. 
>  Uluslararası havalimanı, çok çeşitli ve özellikle 
sonbahar, kış aylarında uygun konaklama olanakları 
ile mükemmel bir destinasyondur. 

> Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi, gerek 
sergileme, gerekse toplantılar için sunduğu 
mükemmel salon alt yapısı ile ülkemizin en 
modern fuar ve kongre alanlarından birisi 
niteliğindedir.

 � Yurtiçi ve yurtdışı ticaret gurupları
 � Ekonomi Bakanlığı destekli, yurtdışı alım 

heyetleri (ağırlıklı olarak Ortadoğu, Balkanlar ve 
Afrika ülkeleri)

 � Yabancı ticaret ataşelikleri
 � Kamu ve yerel yöneticiler
 � Turizm tesis yöneticileri

 � Sanayi tesis yöneticileri
 � Yatırım ve danışmanlık kuruluşları
 � Müteahhit kuruluşlar
 � Mimar ve mühendisler
 � Arge kuruluşları
 � Proje büroları
 � Satınalma yöneticileri

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM YER VE TARİH  :  Antalya Expo Center Kongre Salonu,
    14 - 16 Kasım 2018 
SEMPOZYUM ORGANİZASYON :  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle,
    OSBÜK, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda,
    Akdeniz Tanıtım ve Anfaş tarafından organize edilmektedir.

SEMPOZYUMU KİMLER İZLEYEBİLECEK?
 � OSB Yönetim Birimleri,
 � OSB’lerde konuşlu sanayi kuruluşlarının yönetici ve teknik kadroları,
 � İlgili Bakanlıkların yönetici ve teknokratları,
 � Üniversite ve Teknokentlerin ilgili birimleri ve akademisyenleri.

SEMPOZYUM’A KATILIM ŞEKLİ
Sempozyum izleyici kontenjanı tamamlanıncaya kadar online kayıt sistemi açık kalacaktır.    
Zirve programı Eylül 2018 içinde yayınlanacaktır.

DÖNÜŞÜM 4.0 VE OSB’LERIMIZ...
Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak 
nitelendirilen Endüstri 4.0, endüstrinin yeni bir 
boyut kazanması demektir. Bilişim teknolojileri 
ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 
4.0’ın ana bileşenlerinden ilki, Yeni Nesil Yazılım ve 
Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından 
farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az 
enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar 
da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve 
bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım 
sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından 
tutumlu olması hedefidir.
İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Nesnelerin 

İnterneti, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle 
bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü 
araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle 
donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik 
sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de 
denilebilir.
Dijitalleşme sürecini kontrollu bir plan ile 
gerçekleştirmek ve kurumun kaynakları, insan gücü 
kaynakları ve otomasyon ihtiyaçları, otonom çalışma 
kabiliyetine kazandıracakları düşünülerek Dönüşüm 
planının hazırlanması faydalı olacaktır. İşletmelerin 
geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmeleri için 
kendi güçlü yanlarını öne çıkararak “Dönüşüm” 
iyileştirme alanlarını belirlemeleri iyi olacaktır.

YENI NESIL OSB’LER VE DIJITAL FABRIKALAR IÇIN DÖNÜŞÜM 4.0

Bu zirvenin temel amacı, Organize Sanayi Bölgelerimizin ve sanayicilerin Dönüşüm 4.0’a nasıl adapte 
olacağı ve bu sürecin nasıl işleyeceği ile ilgilidir. Üretimde “Esneklik, Verimlilik ve Maliyet avantajı” ile 
yeni hizmet ve iş modelleri oluşturmak için; “Altyapısal değişiklikler neler olacak, ne gibi teknolojilerden 
faydalanılacak, Kamu, Üniversiteler, Teknokentler, OSB Yönetimleri bu süreci nasıl değerlendiriyorlar, 
sanayiciyi bekleyen süreçte ne gibi aşamalar var?” gibi soruları hedefleyen ve tüm bu açılardan konuyu ele 
alarak OSB’lerimizi ve sanayicilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan zirvemiz, OSB’lerimiz 
arasında da önemli bir iletişim platformu olacaktır.

HEDEF ZİYARETÇİ KİTLESİ :

NEDEN ANTALYA ?
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OSBÜK görev tanımlarında da yer aldığı üzere; OSB’leri yurtiçi ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde 
bulunmak, yerli ve yabancı yatırımcıları OSB’lere yönlendirmek, fuarlar, sergiler düzenlemek 
OSBÜK’ün faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerimizi tek ve güçlü bir 
platformda ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim gücünü ve çeşitliliğini tüm dünyaya 
duyurmak, Organize Sanayi Bölgelerimiz arasında güçlü bir iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç 
birlikleri fırsatları oluşturmak ve en önemlisi Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe en iyi ve hızlı bir 
biçimde hazırlamak amacıyla;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı desteği ve OSBÜK, Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda, 14-17 Kasım 
2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 
bu ilk ve çok önemli organizasyonun bu yılki teması 
“Yeni Nesil OSB’ler ve Yatırımcılar Platformu... Hedef: 
2023” olarak belirlenmiştir.

Fuarda; OSB Bölge Müdürlüklerimizin standları 
bulunacak, standlarda OSB’lerimizdeki tüm 
üretim zenginliği ile ilgili sunumlar yapılacak, 
sanayi temsilcilerimizin de katılımlarıyla ulusal 
ve uluslararası ticaret heyetleri ile iş görüşmeleri 
gerçekleştirilecek, OSB’lerimiz arasında ikili 
görüşmeler, işbirliği çalışmaları, meslek içi eğitimler 
gibi önemli etkinlikler düzenlenecektir.

Fuarla birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 
olan Zirvede ise;

Organize Sanayi Bölgelerimizin Endüstri 4.0/Digital 
Dönüşüm süreci ile ilgili toplantı ve sunumlar 
gerçekleştirilecek, OSB’lerimizi geleceğe en hızlı ve 
doğru bir biçimde taşımanın aşamaları tartışılacak, 
aynı zamanda meslek içi eğitimler, tarıma dayalı 

ihtisas OSB’leri ile ilgili sunumlar, uygulama örnekleri, 
komisyon toplantıları, ikili görüşmeler gibi hizmet 
ve üretim kalitesini artırmaya yönelik oturumlar 
yapılacaktır.

Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan bu çok 
önemli çalışmaya OSB Bölge Müdürlüklerimiz olarak 
gerek stand düzeyinde katılımlarınız, gerekse Fuar 
ve Zirvenin tanıtımı, duyurusu ve sanayicilerimizce 
izlenmesi hususundaki katkılarınız son derece önem 
arzetmektedir.

Katılım ile ilgili organizasyon firması sizlerle en kısa 
zamanda temas kuracak, gerekli bilgilendirmeleri 
yapacaktır. OSB’lerimizi ve ülkemizin üretim gücünü 
en güçlü biçimde temsil edecek olan OSBEXPO, 
1.OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve 
Zirvesi’ne katılım hususunda ilgi ve hassasiyetinizi 
rica eder, bu organizasyonun, ülkemize ve sanayimize 
bir çok kazanımlara vesile olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

OSBEXPO, 1. OSBÜK ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI FUARI VE ZIRVESI
DÜZENLENECEKTİR.
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komisyon toplantıları, ikili görüşmeler gibi hizmet 
ve üretim kalitesini artırmaya yönelik oturumlar 
yapılacaktır.

Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan bu çok 
önemli çalışmaya OSB Bölge Müdürlüklerimiz olarak 
gerek stand düzeyinde katılımlarınız, gerekse Fuar 
ve Zirvenin tanıtımı, duyurusu ve sanayicilerimizce 
izlenmesi hususundaki katkılarınız son derece önem 
arzetmektedir.

Katılım ile ilgili organizasyon firması sizlerle en kısa 
zamanda temas kuracak, gerekli bilgilendirmeleri 
yapacaktır. OSB’lerimizi ve ülkemizin üretim gücünü 
en güçlü biçimde temsil edecek olan OSBEXPO, 
1.OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve 
Zirvesi’ne katılım hususunda ilgi ve hassasiyetinizi 
rica eder, bu organizasyonun, ülkemize ve sanayimize 
bir çok kazanımlara vesile olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

OSBEXPO, 1. OSBÜK ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI FUARI VE ZIRVESI
DÜZENLENECEKTİR.

OSBEXPO, Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşüm 4.0 Zirvesi

YER VE TARİH :

14-17 Kasım 2018
Antalya Expo Center     
Fuar ve Kongre Merkezi

OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri 
Fuarı ve Zirvesi

AMAÇ :

 � Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizdeki;
 �  Organize Sanayi Bölgelerimizi tek bir platformda 

ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim 
gücünü ve çeşitliliğini hedef pazarlara duyurmak,

 � Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmayı teşvik 
etmek ve ulusal, uluslararası sanayi yatırımcılarına 
bölgelerdeki yatırım avantajlarını anlatabilmek, 

 � Organize  Sanayi Bölgelerimiz arasında önemli bir 
iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç birlikleri 
fırsatları yaratmak,

 � Meslek için eğitimlerle, yönetim kalitesini artırmak,
 � Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe daha 

iyi ve hızlı bir biçimde hazırlamak için hedefler 
oluşturmak, Digital Dönüşüm sürecine katkı 
sağlamak,

 � Sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne çıkartmak, 
kamu ve yerel yöneticiler ile proje işbirlikleri 
sağlamak.

>  Antalya ülkemizin dünyaya açılan penceresidir ve 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınırlığı 
çok yüksektir. 
>  Uluslararası havalimanı, çok çeşitli ve özellikle 
sonbahar, kış aylarında uygun konaklama olanakları 
ile mükemmel bir destinasyondur. 

> Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi, gerek 
sergileme, gerekse toplantılar için sunduğu 
mükemmel salon alt yapısı ile ülkemizin en 
modern fuar ve kongre alanlarından birisi 
niteliğindedir.

 � Yurtiçi ve yurtdışı ticaret gurupları
 � Ekonomi Bakanlığı destekli, yurtdışı alım 

heyetleri (ağırlıklı olarak Ortadoğu, Balkanlar ve 
Afrika ülkeleri)

 � Yabancı ticaret ataşelikleri
 � Kamu ve yerel yöneticiler
 � Turizm tesis yöneticileri

 � Sanayi tesis yöneticileri
 � Yatırım ve danışmanlık kuruluşları
 � Müteahhit kuruluşlar
 � Mimar ve mühendisler
 � Arge kuruluşları
 � Proje büroları
 � Satınalma yöneticileri

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM YER VE TARİH  :  Antalya Expo Center Kongre Salonu,
    14 - 16 Kasım 2018 
SEMPOZYUM ORGANİZASYON :  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle,
    OSBÜK, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda,
    Akdeniz Tanıtım ve Anfaş tarafından organize edilmektedir.

SEMPOZYUMU KİMLER İZLEYEBİLECEK?
 � OSB Yönetim Birimleri,
 � OSB’lerde konuşlu sanayi kuruluşlarının yönetici ve teknik kadroları,
 � İlgili Bakanlıkların yönetici ve teknokratları,
 � Üniversite ve Teknokentlerin ilgili birimleri ve akademisyenleri.

SEMPOZYUM’A KATILIM ŞEKLİ
Sempozyum izleyici kontenjanı tamamlanıncaya kadar online kayıt sistemi açık kalacaktır.    
Zirve programı Eylül 2018 içinde yayınlanacaktır.

DÖNÜŞÜM 4.0 VE OSB’LERIMIZ...
Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak 
nitelendirilen Endüstri 4.0, endüstrinin yeni bir 
boyut kazanması demektir. Bilişim teknolojileri 
ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 
4.0’ın ana bileşenlerinden ilki, Yeni Nesil Yazılım ve 
Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından 
farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az 
enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar 
da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve 
bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım 
sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından 
tutumlu olması hedefidir.
İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Nesnelerin 

İnterneti, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle 
bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü 
araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle 
donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik 
sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de 
denilebilir.
Dijitalleşme sürecini kontrollu bir plan ile 
gerçekleştirmek ve kurumun kaynakları, insan gücü 
kaynakları ve otomasyon ihtiyaçları, otonom çalışma 
kabiliyetine kazandıracakları düşünülerek Dönüşüm 
planının hazırlanması faydalı olacaktır. İşletmelerin 
geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmeleri için 
kendi güçlü yanlarını öne çıkararak “Dönüşüm” 
iyileştirme alanlarını belirlemeleri iyi olacaktır.

YENI NESIL OSB’LER VE DIJITAL FABRIKALAR IÇIN DÖNÜŞÜM 4.0

Bu zirvenin temel amacı, Organize Sanayi Bölgelerimizin ve sanayicilerin Dönüşüm 4.0’a nasıl adapte 
olacağı ve bu sürecin nasıl işleyeceği ile ilgilidir. Üretimde “Esneklik, Verimlilik ve Maliyet avantajı” ile 
yeni hizmet ve iş modelleri oluşturmak için; “Altyapısal değişiklikler neler olacak, ne gibi teknolojilerden 
faydalanılacak, Kamu, Üniversiteler, Teknokentler, OSB Yönetimleri bu süreci nasıl değerlendiriyorlar, 
sanayiciyi bekleyen süreçte ne gibi aşamalar var?” gibi soruları hedefleyen ve tüm bu açılardan konuyu ele 
alarak OSB’lerimizi ve sanayicilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan zirvemiz, OSB’lerimiz 
arasında da önemli bir iletişim platformu olacaktır.

HEDEF ZİYARETÇİ KİTLESİ :

NEDEN ANTALYA ?
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OSBÜK görev tanımlarında da yer aldığı üzere; OSB’leri yurtiçi ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde 
bulunmak, yerli ve yabancı yatırımcıları OSB’lere yönlendirmek, fuarlar, sergiler düzenlemek 
OSBÜK’ün faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerimizi tek ve güçlü bir 
platformda ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim gücünü ve çeşitliliğini tüm dünyaya 
duyurmak, Organize Sanayi Bölgelerimiz arasında güçlü bir iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç 
birlikleri fırsatları oluşturmak ve en önemlisi Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe en iyi ve hızlı bir 
biçimde hazırlamak amacıyla;

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı desteği ve OSBÜK, Organize Sanayi 
Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda, 14-17 Kasım 
2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 
bu ilk ve çok önemli organizasyonun bu yılki teması 
“Yeni Nesil OSB’ler ve Yatırımcılar Platformu... Hedef: 
2023” olarak belirlenmiştir.

Fuarda; OSB Bölge Müdürlüklerimizin standları 
bulunacak, standlarda OSB’lerimizdeki tüm 
üretim zenginliği ile ilgili sunumlar yapılacak, 
sanayi temsilcilerimizin de katılımlarıyla ulusal 
ve uluslararası ticaret heyetleri ile iş görüşmeleri 
gerçekleştirilecek, OSB’lerimiz arasında ikili 
görüşmeler, işbirliği çalışmaları, meslek içi eğitimler 
gibi önemli etkinlikler düzenlenecektir.

Fuarla birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek 
olan Zirvede ise;

Organize Sanayi Bölgelerimizin Endüstri 4.0/Digital 
Dönüşüm süreci ile ilgili toplantı ve sunumlar 
gerçekleştirilecek, OSB’lerimizi geleceğe en hızlı ve 
doğru bir biçimde taşımanın aşamaları tartışılacak, 
aynı zamanda meslek içi eğitimler, tarıma dayalı 

ihtisas OSB’leri ile ilgili sunumlar, uygulama örnekleri, 
komisyon toplantıları, ikili görüşmeler gibi hizmet 
ve üretim kalitesini artırmaya yönelik oturumlar 
yapılacaktır.

Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan bu çok 
önemli çalışmaya OSB Bölge Müdürlüklerimiz olarak 
gerek stand düzeyinde katılımlarınız, gerekse Fuar 
ve Zirvenin tanıtımı, duyurusu ve sanayicilerimizce 
izlenmesi hususundaki katkılarınız son derece önem 
arzetmektedir.

Katılım ile ilgili organizasyon firması sizlerle en kısa 
zamanda temas kuracak, gerekli bilgilendirmeleri 
yapacaktır. OSB’lerimizi ve ülkemizin üretim gücünü 
en güçlü biçimde temsil edecek olan OSBEXPO, 
1.OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve 
Zirvesi’ne katılım hususunda ilgi ve hassasiyetinizi 
rica eder, bu organizasyonun, ülkemize ve sanayimize 
bir çok kazanımlara vesile olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

OSBEXPO, 1. OSBÜK ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI FUARI VE ZIRVESI
DÜZENLENECEKTİR.
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OSBÜK ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI 
FUARI VE ZIRVESI
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OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi

ORGANİZASYON DESTEKLEYENLERKOORDİNASYON

“YENİ NESİL OSB’LER VE YATIRIMCILAR PLATFORMU...
HEDEF: 2023”

Ülkemizde sanayinin lokomotifi olan ve sanayi üretiminin üssü 
konumunda bulunan Organize Sanayi Bölgelerimiz, endüstriyel 
üretimimizin dünya ile entegrasyonuna, teknolojik gelişim ve rekabet 
olanaklarına katkı sağlayacak güçlü bir vizyona sahiptir. 

2018 rakamları ile Türkiye genelinde 327 OSB’de, 
50.000 den fazla firma, 1.700.000 kişi istihdam 
oluşturmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerimizde, çeşitli sektörlerde 
üretim yapan kuruluşlarımızı güçlü bir platformda 
bir araya getirmek, yurtiçi ve yurtdışı alım heyetleri 
ile buluşturmak, yepyeni pazar olanakları yaratmak, 
OSB’ler arasında işbirliği ve koordinasyon ortamı 
sağlamak, sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne 
çıkartmak, kamu ve yerel yöneticiler ile proje 
işbirlikleri sağlamak OSBEXPO’nun ana amaçları 
arasında bulunuyor.

OSBEXPO iki ana etkinlik ile sanayi dünyamızı bir 
araya getiriyor:

 � FUAR > Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim 
tesislerinin ürün ve teknoloji sergilemeleri

 � ZIRVE > Organize Sanayi Bölgeleri ‘Dönüşüm 4.0’ 
Sempozyumu ve Toplantıları

 YENI ÜRÜNLER     YENI PAZARLAR   
 YENI IŞBIRLIKLERI sloganı ile ülkemizde ilk kez 
gerçekleştirilecek olan Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Firmaları buluşmasını, ülkemizin dünyaya açılan 
kapısı olan Antalya’da gerçekleştiriyoruz...

Türkiye’nin tüm Organize Sanayi Bölgeleri 
yönetimlerini ve Bölgeler kapsamında üretim yapan 
endüstri kuruluşlarını bu büyük buluşmada yerlerini 
almaya davet ediyoruz.

ÜRETIM GÜCÜMÜZÜN GELECEĞI: 
ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI...

İŞBİRLİĞİ

OSBEXPO, Organize Sanayi Bölgeleri Dönüşüm 4.0 Zirvesi

YER VE TARİH :

14-17 Kasım 2018
Antalya Expo Center     
Fuar ve Kongre Merkezi

OSBÜK Organize Sanayi Bölgeleri 
Fuarı ve Zirvesi

AMAÇ :

 � Tüm Organize Sanayi Bölgelerimizdeki;
 �  Organize Sanayi Bölgelerimizi tek bir platformda 

ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim 
gücünü ve çeşitliliğini hedef pazarlara duyurmak,

 � Organize Sanayi Bölgelerinde yatırım yapmayı teşvik 
etmek ve ulusal, uluslararası sanayi yatırımcılarına 
bölgelerdeki yatırım avantajlarını anlatabilmek, 

 � Organize  Sanayi Bölgelerimiz arasında önemli bir 
iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç birlikleri 
fırsatları yaratmak,

 � Meslek için eğitimlerle, yönetim kalitesini artırmak,
 � Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe daha 

iyi ve hızlı bir biçimde hazırlamak için hedefler 
oluşturmak, Digital Dönüşüm sürecine katkı 
sağlamak,

 � Sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne çıkartmak, 
kamu ve yerel yöneticiler ile proje işbirlikleri 
sağlamak.

>  Antalya ülkemizin dünyaya açılan penceresidir ve 
gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanınırlığı 
çok yüksektir. 
>  Uluslararası havalimanı, çok çeşitli ve özellikle 
sonbahar, kış aylarında uygun konaklama olanakları 
ile mükemmel bir destinasyondur. 

> Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi, gerek 
sergileme, gerekse toplantılar için sunduğu 
mükemmel salon alt yapısı ile ülkemizin en 
modern fuar ve kongre alanlarından birisi 
niteliğindedir.

 � Yurtiçi ve yurtdışı ticaret gurupları
 � Ekonomi Bakanlığı destekli, yurtdışı alım 

heyetleri (ağırlıklı olarak Ortadoğu, Balkanlar ve 
Afrika ülkeleri)

 � Yabancı ticaret ataşelikleri
 � Kamu ve yerel yöneticiler
 � Turizm tesis yöneticileri

 � Sanayi tesis yöneticileri
 � Yatırım ve danışmanlık kuruluşları
 � Müteahhit kuruluşlar
 � Mimar ve mühendisler
 � Arge kuruluşları
 � Proje büroları
 � Satınalma yöneticileri

SEMPOZYUM

SEMPOZYUM YER VE TARİH  :  Antalya Expo Center Kongre Salonu,
    14 - 16 Kasım 2018 
SEMPOZYUM ORGANİZASYON :  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
    T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle,
    OSBÜK, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda,
    Akdeniz Tanıtım ve Anfaş tarafından organize edilmektedir.

SEMPOZYUMU KİMLER İZLEYEBİLECEK?
 � OSB Yönetim Birimleri,
 � OSB’lerde konuşlu sanayi kuruluşlarının yönetici ve teknik kadroları,
 � İlgili Bakanlıkların yönetici ve teknokratları,
 � Üniversite ve Teknokentlerin ilgili birimleri ve akademisyenleri.

SEMPOZYUM’A KATILIM ŞEKLİ
Sempozyum izleyici kontenjanı tamamlanıncaya kadar online kayıt sistemi açık kalacaktır.    
Zirve programı Eylül 2018 içinde yayınlanacaktır.

DÖNÜŞÜM 4.0 VE OSB’LERIMIZ...
Sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak 
nitelendirilen Endüstri 4.0, endüstrinin yeni bir 
boyut kazanması demektir. Bilişim teknolojileri 
ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 
4.0’ın ana bileşenlerinden ilki, Yeni Nesil Yazılım ve 
Donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından 
farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az 
enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar 
da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve 
bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım 
sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından 
tutumlu olması hedefidir.
İkinci ve belki de en önemli bileşen ise Nesnelerin 

İnterneti, yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle 
bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü 
araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle 
donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik 
sistem bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de 
denilebilir.
Dijitalleşme sürecini kontrollu bir plan ile 
gerçekleştirmek ve kurumun kaynakları, insan gücü 
kaynakları ve otomasyon ihtiyaçları, otonom çalışma 
kabiliyetine kazandıracakları düşünülerek Dönüşüm 
planının hazırlanması faydalı olacaktır. İşletmelerin 
geleceğe sağlıklı bir şekilde yürüyebilmeleri için 
kendi güçlü yanlarını öne çıkararak “Dönüşüm” 
iyileştirme alanlarını belirlemeleri iyi olacaktır.

YENI NESIL OSB’LER VE DIJITAL FABRIKALAR IÇIN DÖNÜŞÜM 4.0

Bu zirvenin temel amacı, Organize Sanayi Bölgelerimizin ve sanayicilerin Dönüşüm 4.0’a nasıl adapte 
olacağı ve bu sürecin nasıl işleyeceği ile ilgilidir. Üretimde “Esneklik, Verimlilik ve Maliyet avantajı” ile 
yeni hizmet ve iş modelleri oluşturmak için; “Altyapısal değişiklikler neler olacak, ne gibi teknolojilerden 
faydalanılacak, Kamu, Üniversiteler, Teknokentler, OSB Yönetimleri bu süreci nasıl değerlendiriyorlar, 
sanayiciyi bekleyen süreçte ne gibi aşamalar var?” gibi soruları hedefleyen ve tüm bu açılardan konuyu ele 
alarak OSB’lerimizi ve sanayicilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı amaçlayan zirvemiz, OSB’lerimiz 
arasında da önemli bir iletişim platformu olacaktır.

HEDEF ZİYARETÇİ KİTLESİ :

NEDEN ANTALYA ?
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OSBÜK görev tanımlarında da yer aldığı üzere; OSB’leri yurtiçi ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde 
bulunmak, yerli ve yabancı yatırımcıları OSB’lere yönlendirmek, fuarlar, sergiler düzenlemek 
OSBÜK’ün faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerimizi tek ve güçlü bir 
platformda ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak, üretim gücünü ve çeşitliliğini tüm dünyaya 
duyurmak, Organize Sanayi Bölgelerimiz arasında güçlü bir iletişim ortamı sağlamak, iş birlikleri, güç 
birlikleri fırsatları oluşturmak ve en önemlisi Organize Sanayi Bölgelerimizi geleceğe en iyi ve hızlı bir 
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bir çok kazanımlara vesile olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

OSBÜK

OSBEXPO, 1. OSBÜK ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI FUARI VE ZIRVESI
DÜZENLENECEKTİR.
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ORGANİZASYON DESTEKLEYENLERKOORDİNASYON

“YENİ NESİL OSB’LER VE YATIRIMCILAR PLATFORMU...
HEDEF: 2023”

Ülkemizde sanayinin lokomotifi olan ve sanayi üretiminin üssü 
konumunda bulunan Organize Sanayi Bölgelerimiz, endüstriyel 
üretimimizin dünya ile entegrasyonuna, teknolojik gelişim ve rekabet 
olanaklarına katkı sağlayacak güçlü bir vizyona sahiptir. 

2018 rakamları ile Türkiye genelinde 327 OSB’de, 
50.000 den fazla firma, 1.700.000 kişi istihdam 
oluşturmaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerimizde, çeşitli sektörlerde 
üretim yapan kuruluşlarımızı güçlü bir platformda 
bir araya getirmek, yurtiçi ve yurtdışı alım heyetleri 
ile buluşturmak, yepyeni pazar olanakları yaratmak, 
OSB’ler arasında işbirliği ve koordinasyon ortamı 
sağlamak, sanayi ürünlerimizdeki yenilikleri öne 
çıkartmak, kamu ve yerel yöneticiler ile proje 
işbirlikleri sağlamak OSBEXPO’nun ana amaçları 
arasında bulunuyor.

OSBEXPO iki ana etkinlik ile sanayi dünyamızı bir 
araya getiriyor:

 � FUAR > Organize Sanayi Bölgelerindeki üretim 
tesislerinin ürün ve teknoloji sergilemeleri

 � ZIRVE > Organize Sanayi Bölgeleri ‘Dönüşüm 4.0’ 
Sempozyumu ve Toplantıları

 YENI ÜRÜNLER     YENI PAZARLAR   
 YENI IŞBIRLIKLERI sloganı ile ülkemizde ilk kez 
gerçekleştirilecek olan Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Firmaları buluşmasını, ülkemizin dünyaya açılan 
kapısı olan Antalya’da gerçekleştiriyoruz...

Türkiye’nin tüm Organize Sanayi Bölgeleri 
yönetimlerini ve Bölgeler kapsamında üretim yapan 
endüstri kuruluşlarını bu büyük buluşmada yerlerini 
almaya davet ediyoruz.

ÜRETIM GÜCÜMÜZÜN GELECEĞI: 
ORGANIZE SANAYI BÖLGELERI...

İŞBİRLİĞİ
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