
Türkiye’nin ilk inovatif organize sanayi bölgesi 
(OSB) unvanını taşıyan Marmara OSB’de üretim 
çarkları 2023 itibarıyla dönmeye başlayacak. 
Temelleri Balıkesir’in Bandırma ilçesinde atılan 
OSB, önümüzdeki yıllarda 230 fabrikasıyla 

Türkiye’nin katma değerli üretiminde, istihdamında ve 
ihracatında önemli bir katalizör olacak. Yatırımcılar için yer 
teslimlerine başlanan ve daha şimdiden yüzde 98’lik doluluk 
kapasitesine ulaşan Marmara OSB için kısa vadeli hedef 10 
bin kişilik istihdam ve 2 milyar dolar ihracat.

Yüksek teknoloji ile yeni ve sonraki nesillerin 
beklentilerini odağına alarak şekillenen ve tamamlandığında 
makine, otomotiv, savunma sanayii, enerji, biyomedikal, 
uydu, havacılık, bilişim gibi teknolojik sektörlerin hizmet ve 
ürün sunmasını sağlayacak olan Marmara OSB’de öne çıkan 
sektörlerin başında ise tarım geliyor.

Bölgenin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi 
olduğunu ve OSB’nin bu doğrultuda Türkiye’nin ilk tarım 
teknolojileri kümelenmesine ev sahipliği yapacağının altını 
çizen Marmara OSB Başkanı Saadettin Çay, “Tarımı 
bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bundan dolayı da 
Türkiye’nin bu yeni üretim ve teknoloji üssünde tarım ve 
‘kahverengi yaka istihdamı’ önceliğimiz olacak. İnsanlar 
meslekleri gereği fabrikalarda iş bulurken, mesai dışında da 
tarımdan kopmayacak. Bu dengeyi sağlayabilmek adına; 
üniversitemiz, İŞKUR ve ilgili diğer bütün aktörlerle sürekli 
iletişim ve istişare halindeyiz. Bölgemize kazandıracağımız 

bu konsept ile insan-tarım ilişkisinde örnek bir model 
oluşturacağız” dedi.

 Bu model bölgeye nasıl bir değişim getirecek?
Bölgede insanların tarım ile kopan ilişkisi, ikinci ve 

üçüncü kuşaklar nezdinde, iş arayışı içerisinde zorunlu bir 
göçe sebebiyet verdi. Sonuç olarak da tarım topraklarımız 
atıl hale geldi. Şu an e-mail kutumda 600’ün üzerinde 
CV buluyor. Bunların tamamı yörenin tarımla uğraşan 
çocuklarından gelen mailler. Burada kıymetli olan özgeçmiş 
sayısının bu kadar yüksek olması değil; bu gençlerin 
edindikleri iş tecrübesi, kariyer planı ve belki de yaşam alanı 
konforunu terk etmeyi göze alarak dönüp toprakla uğraşmak 
istemesi, bu alanda yeni girişimlerin bir parçası olmak 
istemeleri” diyerek konunun önemini bölge insanı ile yaptığı 
sohbetlerden verdiği örneklerle derinleştirdi: “Yaptığım 
saha ziyaretlerinde şunu fark ettim ki; köylerimiz boş, 
topraklarımız mahzun kalmış. Ziyaret ettiğim her köyde, 
sohbet ettiğim her kişide benzer görüntüler ve söylemlerle 
karşılaşıyorum. Geçtiğimiz günlerde muhabbet ettiğim bir 
amca “Başkan, benim oğlan elektrik mühendisi, buralarda 
iş bulamadığından beş yıldır Gebze’de. Yaşımız ilerledi, 
artık toprakla uğraşamaz olduk. Ya kiraya verip üçte birine 
razı oluyoruz ya da kıraç bırakıyoruz. Ama çocuklarımızın 
burada iş imkanı olsa hem gelir evimiz şenlenir hem de 
topraklarımız eskisi gibi verimli hale gelir” dedi. Evet, 
gençlerimiz kendi şehirlerinde mesleklerini icra edebilseler, 
tarım topraklarımız da işler halde olacak.

2023’te üretim çarklarını döndürmeye başlayacak olan Marmara 
OSB’nin, tarım ve sanayi ile bütünleşik bir üretim zinciri ile rol model 
olmasını ve “kahverengi yaka” istihdamını yeni bir iş modeli anlayışı 

olarak gündeme getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Marmara OSB 
Başkanı Saadettin Çay, dengeli üretim ve verimli tarımı buluşturmanın  

bir gelecek vizyonu olduğunu söyledi.

SÖYLEŞİ

“KAHVERENGİ YAKA”  
İSTİHDAMI GELİYOR
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Peki bu gidişatı 
gelecek yıllarda faydaya 
dönüştürmek mümkün mü?

Türkiye, tarım konusunda 
köklü bir geçmişe, birikime 
ve tecrübeye sahip bir ülke. Çalışma Bakanlığı 
danışmanlığı yaptığım yıllarda, özellikle istihdam 
politikaları konusunda, sanayi ile tarımın farklı 
entegrasyonlarını yerinde inceleme fırsatım oldu. 
Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde, kasabalarda 
tarım alanlarındaki fabrikaları ve o fabrikalarda çalışan 
insanların mesai dışı zamanlarında çiftliklerini nasıl 
ayakta tuttuklarını hem endüstriye hem de tarıma nasıl 
katkı verdiklerini yakinen gürdüm.

Biz, konuyu biraz hamasetle değerlendiriyoruz. 
Üretim, fabrika, sanayi dediğimizde anlamsız bir direniş 
ve karşı çıkma ile karşı karşıya kalıyoruz. Sonra aynı 
insanlar dönüp işsizlikten dem vuruyor, mühendis 
çocuğuna iş istiyor. Her üretim tesisi çevre felaketine 
sebep olacak, her fabrika bir Çernobil olacak yaklaşımı 
çok yanlış ve geri kalmış bir değerlendirme.

AB ülkelerinde üretim tesisleri bizdeki gibi belli 
şehirlere veya bölgelere öbeklenmiş değil. Almanya, 
fabrika kurması için Tesla’ya orman ve tarım arazisi 
tahsis etti. Kimse de çıkıp, ‘tarımı öldürüyor, orman 
katlediyor’ demedi. Bunun bir dengesi ve optimum 
noktası var. Hamaset yapmadan geleceğimiz için dengeli 
üretim ve verimli tarımı buluşturmalıyız.

Bu sebeple de sözde bir çevrecilik değil, ‘canlı 
hayatına duyarlı’ mottosunu kendimize ana ilke 
olarak belirledik. Nihayetinde hayatımızı burada 
idame ettireceğiz, burada üretecek, burada yaşayacak, 
bu topraklardaki ürünleri soframıza koyacağız. 
Çocuklarımızı burada büyüteceğiz. Bunun için 
yaşadığımız yere ve çevreye herkesten daha fazla duyarlı 
olma sorumluluğu içindeyiz. 

Memleketimizin her karış toprağı kutsaldır, emeğin 
ve alın terinin kutsallığına inanan insanlarız. Bir başak 
buğdaya ne kadar önem veriyorsak, üretilen her vidaya, 
her makineye de o kadar kıymet ve önem veriyoruz.

Şunu çok iyi biliyoruz, ülkemizde, her yıl 800-900 
bin gencimiz, okulunu bitirip iş hayatına girmek için 
‘ben hazırım’ diyor. Bu gençleri üretime kazandırmak 
zorundayız. 

Marmara OSB olarak, bu coğrafyadaki insanların 
mavi ve beyaz yaka çocuklarına istihdam imkanı 
sağlarken, topraklarından da kopmamalarını 
sağlayacağız.

“SANAYİ VE TOPRAK BİR BÜTÜNDÜR”
Toprağın verimliliğinin, üretkenliğinin ve 

sürdürülebilirliğinin yerel istihdam anlayışı ile paralel 
ilerlediğine vurgu yapan Başkan Saadettin Çay, “Toplum, 
iş ve akademi dünyası ve kanaat önderleri olarak; sanayi ile 
toprağın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu ikisinin 
birbirini ikame ettiğini geç fark ettik. Senelerce iş bulmak için 
büyükşehirlere göç eden gençlerimizin köyünden, toprağından 
kopuşunu seyrettik. Sanayideki üretim hacmini artırmak için 
toprağın çoraklaşma sürecini görmezden geldik. Son yıllara 
kadar üzerimize ölü toprağı serilmişçesine hareketsiz kaldık, 
maalesef.

Tarımın ne denli kıymetli ve gelişmişliğin göstergelerinden 
biri olduğunu, kriz dönemlerinin en büyük avantajlarından biri 
olduğunu, bugün dünya olarak, içinde bulunduğumuz küresel 
sorunlar bütününde çok daha gördük ve bazı noktalarda bunu 
bütün dünya farklı şekillerde olumsuz biçimde tecrübe etti” 
dedi.
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Toplum, iş ve akademi dünyası ve kanaat 
önderleri olarak; sanayi ile toprağın birbirinden 
ayrılmaz bir bütün olduğunu ve bu ikisinin 
birbirini ikame ettiğini geç fark ettik. Sanayideki 
üretim hacmini artırmak için toprağın 
çoraklaşma sürecini görmezden geldik.
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