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YALKİM OSB, 3 Temmuz 2015’te Tescil Oldu.

308 sicil numarası ile Türkiye’nin 282. OSB’si olarak kuruldu.  

Yaklaşık 1.200 dönümlük alan üzerine kurulu.

2017 yılı sonunda Islah süreci tamamlandı.

Türkiye’nin Tek Kompozit ve Kimya İhtisas OSB’si

YALKİM OSB - GENEL BİLGİLER



Karbon elyaf ve türevi kompozit malzemeler üretimi  

Kimya ve türevleri üretimi

Tekstil ve hammaddeleri üretimi

Enerji üretimi (Elektrik, buhar, sıcak su)  
Karbon elyaf ve türevi kompozit malzemeler,  
kimya ve türevleri, tekstil ve hammaddeleri  
elde etmek amaciyla enerji üretimi.

YALKİM OSB - İHTİSAS KONULARI



YALKİM OSB - Sınırlar



YALKİM OSB
Kurucu Ortakları

Katılım Payı  
Oranları

Müteşebbis Heyette
Temsil Edilen Üye
Sayısı

Yalova İl Özel İdaresi 6% 1

Taşköprü Belediyesi 6% 1

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası 6% 1

Akrilik Bazlı Kompozit, İleri Malzeme  
ve Teknoloji Üreticileri Derneği

82% 4

Toplam 100% 7

YALKİM OSB - KURUCU ORTAKLARI



OSB’LERİN KURULUŞ AMACI

Sanayinin uygun görülen alanlarda  
yapılanmasını sağlamak.

Sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde  
yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak.

Çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek.  

Kentleşmeyi yönlendirmek.

Kaynakları rasyonel kullanmak.

VİZYON
Kompozit, Kimya ve Tekstil  
sektörlerinin yatırımcıları için  
bir cazibe merkezi haline gelen,
dünyaca tanınan ve alanında örnek  
gösterilen bir ihtisas OSB olmak.

MİSYON
YALKİM OSB’de yer alan katılımcıların, faaliyetlerini,  
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Enerji Verimliliği  
uygulamalarına azami özen göstererek, tüm yasa ve  
yönetmeliklere uygun bir şekilde yerine getirmeleri;  
Türkiye’de ve dünyada etkin bir şekilde rekabet  
edebilmeleri ve büyümeleri için gerekli olan tüm  
hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunmak.



TEMEL İLKELERİMİZ

 ADİLLİK
YALKİM OSB yönetimi, tüm hak sahiplerine karşı eşit davranır. Bu ilke ile tüm hak
sahiplerinin ayrım gözetmeksizin haklarının korunması ve yapılan sözleşmelerin
uygulanmasını YALKİM OSB yönetimi taahhüt etmektedir.

 SORUMLULUK
YALKİM OSB yönetimi, pay sahipleri için değer yaratırken toplumsal değerleri
yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetlerini sürdürmeyi
taahhüt etmektedir.

 ŞEFFAFLIK
YALKİM OSB yönetimi, kamuoyu ve pay sahipleri ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir
bilgi paylaşımını yerine getireceğini taahhüt etmektedir.

 HESAP VERİLEBİLİRLİK
YALKİM OSB Yönetim Kurulu, Bölge Müdürlüğü’nün performansının bağımsız bir
şekilde izlenmesini ve pay sahiplerine karşı hesap verilebilirliğin temin etmekle
sorumludur.



KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 YALKİM OSB olarak hedeflerimize ulaşmak için kalite yönetim sistemini ve çevre
yönetim sistemini etkin bir şekilde uygular, gözden geçirir ve sürekli
iyileştirilmesini sağlarız

 Hızlı, güvenilir hizmet anlayışımızla paydaşlarımızın katılımı ve beklentilerini
esas alır, proseslerimizde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı
hedefleriz.

 Faaliyetlerimizde uygulanabilir şartları yerine getirir, paydaşlarımızın da bu
bilince sahip olmalarını sağlarız.

 Müşterilerimize sunduğumuz hizmet alanlarına ait risk ve fırsatları belirler, bu
riskleri en aza indirmek için proaktif yaklaşımlarda bulunuruz.

 Kirliliğin önlenmesi ve çevremizi korumak için yürütülen faaliyetlerimiz
süresince uygunluk yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getiririz.

 Her türlü geri dönüşümün organizasyon süreçlerinde değerlendirilmesi
sayesinde doğaya verilen zararın en düşük seviyede tutulmasını sağlar ve yaşam
döngüsünü takip altına alırız.

 Çalışanlarımızın kalite ve çevre sorumluluk konularında bilinçlendirilmesi ve
yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik, hedeflerimizi destekleyecek eğitimleri
planlar ve etkinliğini ölçeriz.



YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİMİZ



İZİN VE LİSANSLARIMIZ



İZİN VE LİSANSLARIMIZ



İŞ ETİĞİ İLKELERİMİZ

SORUMLULUK

DÜRÜSTLÜK

GÜVEN VE EŞİTLİK

GİZLİLİK

YASALARA UYUM

ŞEFFAFLIK



HİZMETLERİMİZ

Atıksu Arıtma Tesisi

İtfaiye Teşkilatı

Su Tedarik ve Dağıtımı

Çevre Danışmanlık

Atık Yönetimi

Ruhsat ve İzinlerin Verilmesi

Altyapı Destek Hizmetleri

Sosyal Tesisler



YALKİM OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ

• 15.000 m3/gün kapasiteli
• İleri fiziksel, kimyasal, biyolojik arıtma
• Çamur Kurutma Ünitesi

• Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile 7/24
online olarak Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından izleme



YALKİM OSB İTFAİYE TEŞKİLATI

İtfaiye Teşkilatımız 2021 yılı ocak ayında göreve başlamıştır.

Teşkilatımız bünyesinde 2 adet endüstriyel yangın söndürme aracı, 1 adet seyyar su
transfer sistemi, 2 adet seyyar yangın monitörü bulunmaktadır.

Teşkilatımız 25 kişilik ekibiyle bölgemizde 7/24 hizmet vermektedir.



YALKİM OSB’DE OLMANIN AVANTAJLARI

Teşvik ve muafiyetler

İşletmelerin üretime odaklanması  

Planlı sanayileşme

Planlı büyüme  

Verimlilik artışı

Ortak kullanım alanları ve tesislerle maliyetlerin azalması

‘‘Tek durak ofis’’ ile yerel ve merkezi yönetimle ilgili yasal  

işlemlerin OSB bünyesinde daha hızlı yapılması

Katma değerli ürün üretmek için ideal ortam  

Bölgesel kalkınma

Lobi faaliyetleri



YALKİM OSB’DE FAYDALANILAN TEŞVİK VE MUAFİYETLER

Emlak Vergisi Muafiyeti

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı İstisnası

Yapı Denetim Kuruluşlarına Ödenecek Hizmet Bedeli İndirimi

Tevhid ve İfraz İşlem Harcı İstisnası

Atık Su Bedeli Muafiyeti

Çevre Temizlik Vergisi Muafiyeti 

Evsel Atık Toplama Hizmeti

İndirimli Doğalgaz Temini

Damga Vergisi ve Tapu Harcı Muafiyeti

Bir Alt Bölge Yatırım Teşvik Desteklerinden Yararlanma

İhtisas OSB’nin Teşviksel Avantajı



YALKİM OSB’nin Ekstra Avantajları

İleri 
Arıtma 
Tesisi

Nitelikli 
İnsan Gücü

Yatırıma
uygun coğrafi 

yapı ve 
Lojistik 
Avantaj

Zengin
Su

Kaynakları

Uygun İklim 
Koşulları 

Yüksek kalitede
Elektrik ve

Buhar
Tedariği



YALKİM OSB
Faaliyet Gösteren Şirketler



Dünya Devi İşletmeler Bir Arada

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.  

Ak-Kim Kimya A.Ş.

DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Ltd. Şti. 

Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve Çevre Tekn. San. Tic. A.Ş.  

Aktek Bilgi İşlem Tekn. San. Tic. A.Ş.

YALKİM OSB - Faaliyet Gösteren İşletmeler



Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.

1968 yılında kurulan Aksa, 1971 yılında 5.000 ton/
yıl kapasite ile başladığı akrilik elyaf üretiminde 2017
yılına gelindiğinde 315.000 ton/yıl kapasiteye ve
yaklaşık 1 Milyar $ ciroya ulaşarak sanayi şirketleri
arasında ilk 35 şirket arasında yer almaktadır.

Dünya akrilik elyaf pazarında %17, Türkiye
pazarında %72 ’lik pazar payına sahiptir. Aksa,
geniş ürün gamı sayesinde, halıdan
döşemeliğe, süveterden çoraba, iplikten el
örgüsüne, kadifeden kilim, battaniye, tente ve
endüstriyelfiltrelere kadar çok çeşitli alanlara
tekstil ve teknik tekstil hammaddesi tedarik
etmektedir.



Akkim Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

1977 yılında Yalova’da kurulan Akkim, Akkök
Holding çatısı altında faaliyet göstermektedir.
Şirket, inovatif ürünler ve servisler geliştiren,
sanayiye ve paydaşlarına değer yaratan, dinamik
bir çözüm ortağı olma misyonuyla çalışmalarına
devam etmektedir.

Temel kimyasallar ve performans kimyasalları
üreten Akkim; temizlik, kimya, tekstil, kâğıt, su
arıtma, gıda, metal, zirai ilaç, enerji, yapı, maden,
deri, plastik ve boya sektörlerine hizmet veriyor.

Ultrafiltrasyon alanında yaptığı yatırımla su arıtma
sektörüne ileri teknoloji arıtma sistemlerini
kazandırmış ve bu üründe Türkiye’deki ilk ve tek
üretici olmuştur.



DowAksa İleri Kompozit Malzemeler Ltd. Şti.

Türkiye’nin tek Karbon Elyaf üreticisi olan DowAksa,
dünyanın 8 karbon elyaf üreticisinden biridir.

%100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen
teknoloji ile üretilen karbon elyaf, enerji, ulaşım
ve altyapı sektörleri başta olmak üzere kompozit
endüstrisinde alternatif çözümler sunmaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TAI) ile yapılan
insansız hava aracı projesinde Dowaksa karbon
elyafı kullanılmıştır. Aksa bünyesinde başlayan
karbon elyaf üretimi 2012 yılında, dünya kimya
devi Amerikan Dow Chemicals firması ile yapılan
ortaklıkla, DowAksa şirketi bünyesinde devam
etmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 3500 tondur.



Akgirişim Müteahhitlik Müşavirlik ve

Çevre Tekn. San. Tic. A.Ş.

Akkök Holding’in büyük hissedarları tarafından
kurulan Akgirişim, Türkiye’nin önde gelen inşaat

firmalarından biridir. Akgirişim vermiş olduğu EPC
müteahhitlik hizmetleri ile alışveriş merkezleri, toplu

konut projeleri, anahtar teslimi sanayi tesisleri,
endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisleri, deniz
suyu ters ozmoz tesisleri de dahil olmak üzere karma

kullanımlı gayrimenkul geliştirme projeleri
yapmaktadır.



Aktek, 2007 yılında Akkök Holding şirketlerinin
bilgi teknolojisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla

kurulmuş olup, ilerleyen yıllarda katma değerli bilgi
birikimini grup dışındaki firmalara da taşıyan bir

teknoloji firması haline gelmiştir.

Aktek Bilgi İletişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Aktek, bilgi güvenliği yönetim sisteminde
uluslararası standartlara sahip ISO/IEC 27001:2013

belgesini almıştır. Bu sayede, tüm Grup Şirketleri ve
Aktek Bilişim'in hizmet verdiği markaların bilgi

sistemleri ile ağları bilgisayar destekli sahtekârlık,
casusluk, sabotaj, yıkıcılık, yangın ve sel gibi çok
geniş kaynaklardan gelebilecek tehdit ve

tehlikelere karşı hazırlıklı olacaktır. Aktek, ayrıca iş
sürekliliği yönetim sistemi konusunda uluslararası

standartlara sahip ISO 22301:2012 belgesini
almıştır.



Türk sanayisinin kalbinin attığı Marmara Bölgesi’nde; ulaşım, sanayi,  

turizm ve yatırım olanaklarını buluşturan; Türkiye’nin tek kompozit ve

kimya ihtisas OSB’si YALKİM OSB’de siz de yerinizi alın.



TÜRKİYE’NİN TEK KOMPOZİT VE KİMYA İHTİSAS OSB’Sİ!

www.yalkimosb.org.tr
info@yalkimosb.org.tr


