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Baflkan’dan Ergün: Anadolu, sanayi bölgesi çöplü¤üne dönüfltü

Sincan Belediye Baflkan›’ndan Baflkent OSB’ye övgü

“Baflkent OSB Türkiye için çok önemli”
Baflkent OSB’yi ziyaret eden Sincan Belediye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa Tuna, Baflkent OSB’nin
çabas›n›n sadece Ankara için de¤il, Türkiye için çok önemli oldu¤unu vurgulayarak, “Baflkent OSB’nin
çabalar› hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Size yard›mc› olmaya haz›r›z” dedi. 14’de

Sanayici ülkesi için sorumluluk
al›r, gerekti¤inde elini tafl›n

alt›na koymaktan kaç›nmaz.
Ama onun da maddi ve
manevi deste¤e
ihtiyac› vard›r. 2’de

Hükümet yeni teflvik ve istihdam paketini aç›klad›, 10 ’da 

Baflkent OSB Baflkan› Türk, yeni teflvik ve istihdam paketini de¤erlendirdi:

“Fabrikalar kesinlikle
OSB'lere kurulmal›d›r”
fiadi Türk, yeni teflvik ve istihdam paketi ile ilgili Baflkent OSB'nin görüfllerini
Ankara Sanayi Odas›'na (ASO) bildirdi. Türk, tesisleri OSB'lere kurmaya

yöneltmek gerekti¤ini ifade ederek, “OSB'ler d›fl›nda sanayi tesisi
kurulmas›n›n kesinlikle önüne geçilmelidir” dedi. 11’de

“Fabrikalar kesinlikle
OSB'lere kurulmal›d›r”

Ergün: Anadolu, sanayi bölgesi çöplü¤üne dönüfltü

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün, Anadolu'da at›l, bir çivi bile

çak›lmam›fl organize sanayi
bölgeleri oldu¤unu
belirterek,  "Bunlar 
yeniden organize
edilmeli" dedi. 2’de



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Sanayiciyi anlamak

Sanayici ülkesi için sorumluluk al›r, gerekti¤inde
elini tafl›n alt›na koymaktan kaç›nmaz. Ama

onun da maddi ve manevi deste¤e ihtiyac› vard›r.
Hele de manevi deste¤e... Nitekim kalk›nm›fl
ülkelerin hemen hepsinin sanayicileri her zaman
gerekli deste¤i görmüfllerdir.

Ülkemizde durum nas›ld›r diye bakt›¤›m›zda,
farkl› bir manzarayla karfl›lafl›r›z; bazen destek,
bazen köstek! Baflkent OSB'nin çal›flmalar›nda
bunu çok net bir biçimde gördük. Bunlar› size
somut örneklerle sunmaya çal›flay›m:

1990 y›l›n›n bafllar›nda kurdu¤umuz Baflkent
OSB'nin alt yap›s›n›, isteyenin gelip temelini
ataca¤› biçimde 2000 y›l›nda tamamlad›k. 2003
Aral›k'›na kadar tüten bacam›z yok gibiydi. Ne
zaman ki Baflbakan Say›n Recep Tayyip Erdo¤an
2003'ün Aral›k ay›nda temelimize ilk tu¤lay›
koymas›yla durum de¤iflti. Say›n Baflbakan'›n
ya¤mur çamur demeden oraya gelmesi, temel
atmas› ve verdi¤i mesaj büyük bir moral verdi,
motivasyon sa¤lad› bize. Mesajlar›yla bize yeni bir
yol haritas› verdi. O motivasyonla, krizden daha
yeni ç›k›yor olmam›za karfl›n arka arkaya temeller
att› sanayicilerimiz ve üretime geçen yüzlerce
tesis, binlerce çal›flana ekmek...

fiimdi bunlar› neden anlatt›m. 
Sincan Belediye Baflkan›m›z  Doç. Dr. Mustafa

Tuna'n›n bölgemizi ziyaret etmesi, sorunlar›m›za
sahip ç›kmas› bunlar› yeniden belle¤imde
canland›rd›. Kendisine teflekkür ederim. Özellikle,
y›llard›r hasretini çekti¤imiz Baflkent OSB'ye
hakketti¤i de¤eri veren sözlerinden dolay›. Ne
diyor say›n Tuna:

“Baflkent OSB’nin çabas› sadece
Ankara için de¤il, Türkiye için de çok
önemli...”

Y›llardan beri verdi¤imiz çaban›n,
gösterdi¤imiz özverinin takdir edilmesi, yeniden
motivasyon oldu bize, t›pk› say›n Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n ilk tu¤lay› koydu¤u gibi...

fiimdi s›ra biten yüzün üzerindeki
tesisimizin aç›l›fl›nda...

‹nanc›m›za göre, insan› ifl
sahibi yapmak da ibadettir.
Bizlere yard›mc› olunursa, hep
birlikte daha çok dua al›r›z. Bu
vesileyle Mübarek Ramazan'›n
ülkemize, insanlar›m›za ve tüm

‹slam alemine hay›rlar
getirmesini niyaz ederim. 

Sayg›lar›mla

Ergün: Anadolu,
sanayi bölgesi
çöplü¤üne dönüfltü
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün,
Anadolu'da at›l, bir çivi bile çak›lmam›fl
organize sanayi bölgeleri oldu¤unu
belirterek,  "Bunlar yeniden 
organize edilmeli" dedi. 

Hükumet'in teflvik paketleri ile Anadolu'daki
organize sanayi bölgelerinde yat›r›mlar› art›r-
mak için ad›mlar atarken, Sanayi ve Ticaret

Bakan› Nihat Ergün, Anadolu'nun organize sanayi
bölgesi çöplü¤üne dönüfltü¤ünü söylemesi dikkatle-
ri çekti.

Ergün, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odas›'n›
(SATSO) ziyareti s›ras›nda yapt›¤› konuflmada,
Organize Sanayi Bölgeleri'ni (OSB) yeni dönem-
de biraz daha farkl› ele ald›klar›n› söyledi.

“Tercih iktisadi OSB'ler”
Kar›fl›k organize sanayi bölgelerinden, iktisadi or-

ganize sanayi bölgelerine do¤ru yöneldiklerini belir-
ten Bakan Ergün, Anadolu'nun birçok yerinde at›l,
bir çivi bile çak›lmam›fl OSB çöplüklerinin bulundu-
¤unu ifade ederek, flöyle konufltu:

"fiu anda Anadolu'nun birçok yerinde at›l, hiç çi-
vi çak›lmam›fl, bir tane bile atölye kurulmam›fl, bir ya
da iki tane kurulup kalm›fl, ciddi manada organize
sanayi bölgesi çöplü¤ü var. Bunun üzerinde durma-
l›, buna daha fazla yönelmeliyiz. ‹fl görecek organize
sanayi bölgelerine ihtiyac›m›z var."
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Krizle birlikte Baflkent OSB'de
de duran yat›r›mlarda yeniden
canlanma  bafllad›...

Norm Makine Baflkent
OSB'deki fabrikas›n›n temelini
atarken, NUR‹fi artan 
talepleri karfl›lamak 
üzere ek bina yapacak..

Dünya ve Türkiye'de kriz son-
ras› ekonomide görülmeye
bafllayan iyileflmeler Baflkent

OSB'de de kendisini hissetmeye
bafllad›. Bunun ilk iflareti de, kriz-
den sonra durmaya bafllayan yat›-
r›mlar›n az da olsa yeniden baflla-
mas›... 

Baflkent OSB'de kriz sonras› ilk
temelleri NUR‹fi Prefabrik ile Norm
Makine att›. Norm Makina Baflkent
OSB'deki ilk tesisinin temelini atar-
ken, NUR‹fi artan talepleri karfl›la-
mak için ek binas›n›n temelini att›.

“Talepler artt›”
NUR‹fi Prefabrik'in ortaklar›n-

dan ve Genel Müdürü Orhan Tu-
ran, her talebe uygun ifl, her keseye
uygun fiyat ve ödeme plan› sunduk-
lar› için krizde üretimlerinde bir
düflüfl olmad›¤›n›, tam tersine talep-
lerin artt›¤›n› söyledi. Artan taleple-
ri karfl›lamak için mevcut tesislerine
ek olarak 5846 metrekare kapal›

alan daha yapacaklar›-
n› söyledi. Ek tesis ile
birlikte üretim alanla-
r›n› 11.000 metrekare-
ye ç›kaca¤›n› anlatan
Turan,  15 Temmuz
2009 tarihinde temel-
lerini att›klar› ek tesis-
lerini bir y›lda bitirmeyi planlad›kla-
r›n› söyledi.

Norm Makine temel att›
Norm Makina San. ve Tic. Ltd.

fiti. Baflkent OSB'deki fabrikas›n›n
temelini att›. Norm Makina'n›n or-
taklar›ndan Yavuz Y›ld›z, temelini 1
Temmuz 2009 tarihinde att›klar›
fabrikalar›n›  8 ayda tamamlamay›

planlad›klar›n›  söyledi.  
Y›ld›z, Norm Makina'n›n a¤›rl›k-

l› olarak çimento ve toprak sanayine
proje, imalat ve montaj iflleri yapt›k-
lar›n› ifade etti.  

Toplam 14.000 m2 alana sahip
olan Norm Makine,  6300 m2 kapa-
l› alanda üretim yapacak. 

Krizden sonra ilk temelKrizden sonra ilk temel



BASAD Baflkan› Mahir Bay-
kam'›n sunufl konuflmas›-
n›n ard›ndan baflkanl›k di-
van› olufltu. Edip Yaflar

Al›çl›, Abidin fiahin ve  M. Mithat
Alagöz taraf›ndan verilen önerge-
nin kabulü ile Divan Baflkanl›¤›'na
Cavat Kömürcü, katip üyelikleri ise
Burhan Akkoç ve Mehmet Ergin se-
çildiler. 

BASAD Baflkan› Mahir Baykam'›n
Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu
okumas›n›n ard›ndan söz alan  üye-
lerden Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, yönetim kurulu üyelerine
Dernek çal›flmalar›ndan dolay› te-
flekkür etti. Ard›ndan Sayman Raflit
Mor'un okudu¤u iflletme hesab› tab-
losu ile Burhan Akkoç'un okudu¤u
Denetim Kurulu raporu ayr› ayr› gö-
rüflmeye aç›ld› ve oybirli¤i ile kabul
edildi.

Gelecek dönem çal›flma progra-
m› ile tahmini bütçenin onanmas›n-
dan sonra Yönetim Kurulu, Dene-
tim Kurulu, Onur Kurulu as›l ve ye-
dek üyelerinin seçimlerine geçildi.

Birleflik tek listeyle yap›lan seçim-

lerde Yönetim Kurulu, Denetim Ku-
rulu, Onur Kurulu as›l ve yedek üye-
leri flöyle olufltu:

Yönetim Kurulu as›l üyeler
Raflit Mor
Nihat Örnek
Ahmet Kocaadam
S. Türel Poyraz
Gürel Gencer
Recep Deveci
Burak Kocaman

Yönetim Kurulu yedek üyeler
Mehmet Fatih Sönmez
Ertürk Dölek
Ahmet Ertafl

Mustafa Çimenci
Mustafa Fatih Aksayl›
Kamil Taz›c›
Timur Kavaso¤lu

Denetim Kurulu as›l üyeleri
Hüseyin Avni Bostanc›
M.Mithat Alagöz
Salih Özbulut

Denetim Kurulu yedek üyeleri
Emrullah Bal›kç›o¤lu
Mehmet ‹fl
Ersin Ertan Er

Onur Kurulu as›l üyeleri
Edip Yaflar Al›çl›
Mahir Baykam
Abidin fiahin

Onur Kurulu yedek üyeleri 
Cavat Kömürcü
Mehmet Ergin
Soner Hasçelik

Görev bölümü
BASAD Yönetim Kurulu ilk top-

lant›s›nda görev bölümü yapt›.  Bafl-
kanl›¤a Raflit Mor, Baflkan yard›mc›-
l›klar›na Ahmet Kocaadam, Nihat
Örnek, Genel Sekreterli¤e Türel
Poyraz ve Saymanl›¤a ise Burak Ko-
caman getirildi.
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BASAD'›n yeni baflkan› Raflit Mor
BASAD Genel Kurulu yap›ld›...

Baflkent Sanayiciler Derne¤i'nin (BASAD) Genel Kurulu yap›ld›. 23 May›s 
2009 tarihinde Ankara Atl› Spor Kulübünde  yap›lan Genel Kurul'da 
yönetim yeniden flekillendi. BASAD'›n Baflkanl›¤›na Raflit Mor seçildi.
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fiadi Türk Baflkanl›¤›ndaki
Baflkent OSB 
yönetimi Ankara Valisi
Kemal Önal'› ziyaret etti, 
Bölge ile ilgili çal›flmalar
hakk›nda bilgi verdi. 

Baflkent OSB yönetimi,
her f›rsatta Baflkent
OSB'nin çal›flmalar› hak-

k›nda ilgililere bilgi vermeyi
sürdürüyor. fiadi Türk Baflkanl›-
¤›ndaki Baflkent OSB heyeti bu
çerçevede Ankara Valisi Kemal
Önal'a da ziyarette bulundu.
Türk Baflkanl›¤›nda Yönetim
Kurulu üyeleri Burhan Akkoç,
Mehmet Ergin, Nihat Örnek ile
Hukuk Dan›flman› Av. Abidin
fiahin'in yer ald›¤› heyet, Anka-
ra Valisi Kemal Önal'a Bölgede-
ki çal›flmalar hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi verdi. Baflkent OSB Baflka-
n› fiadi Türk heyet ad›na yapt›¤›
konuflmada, özellikle Baflkent
OSB'nin Eskiflehir Yolu ile Sin-
can ba¤lant›s›n› sa¤layan yol ko-
nusunda Vali Önal'dan destek
istedi.

Ankara Valisi Kemal Önal
da Baflkent OSB'ye daha önce
yapt›¤› ziyarete de¤inerek, Bafl-
kent OSB'nin örnek bir sanayi
kentini kurdu¤unu belirterek,
yöneticileri kutlad›. Önal, Bafl-
kent OSB'nin Ankara sanayisi-
ne yapt›¤› katk›n›n önemine
de¤inerek,  Baflkent OSB yöne-
timinin önemle üzerinde dur-
du¤u yol sorununun çözümü
için ilgililerle gerekli görüflme-
leri yapaca¤›n› söyledi. 

Ankara Valisi Kemal Önal'a Brifing

Baflkent OSB Yönetimi Sincan Be-
lediye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa
Tuna'y› makam›nda ziyaret etti.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk Baflkan-
l›¤›ndaki Baflkanvekili Cavat Kömürcü,
Yönetim Kurulu üyesi Burhan Akkoç,
Bölge Müdürü Nabi Üner'den oluflan
heyet, Doç. Dr. Tuna'y› Belediye Baflka-
n› seçilmesinden dolay› bir kez daha
kutlad›. Baflkan fiadi Türk, Tuna'ya Bafl-
kent OSB hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi,
ve karfl›lafl›lan sorunlar› anlatt›. Türk,
özellikle yol konusunda yaflan›lan s›k›n-
t›lar› Tuna'ya aktararak destek istedi.
Tuna da her konuda gerekli deste¤i sa¤-
layacaklar›n› söyledi.  

Sincan Belediye Baflkan› Doç. Dr.Tuna'ya ziyaret
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Baflkent OSB kat›l›mc›lar›-
n›n öncülü¤ünde kuru-
lan Baflkent Konut Yap›
Kooperatifi (Baflkent Ko-

nut” 5. Ola¤an Genel Kurulu'nu
yapt›.

Baflkent OSB kat›l›mc›lardan
Mehmet Ergin'in sahibi oldu¤u
AFIT D›fl Ticaret Limited fiirke-
ti'nin bölgedeki tesisinde yap›lan
Genel Kurul'da söz alan Baflkent
Konut'un Baflkan› Cavat Kömürcü,
alm›fl olduklar› arazinin 1/1000'lik
imar plan›n›n Ankara Büyükflehir
Belediyesi'nce onand›¤›n› belirte-
rek, “Arazimiz hukuki olarak ko-
nut yapmaya elveriflli hale gelmifl-
tir”dedi. 

Ortaklar›n yo¤un ilgi gösterdi-
¤i genel kurul'da, ‹stiklal Mar-
fl›'n›n okunmas› ve sayg› duruflu-
nun ard›ndan Baflkanl›k Diva-
n›'n›n seçimi yap›ld›. Abidin fia-
hin, Cavat KÖMÜRCÜ ve Kamil
TAZICI taraf›ndan verilen yaz›l›
önergenin kabulü ile Divan Bafl-
kanl›¤›'na S›rr› YETK‹N, Divan
Baflkan Yard›mc›l›¤›na Soner
HASÇEL‹K, Katip üyeli¤e Meh-
met SAZAK ile O.Süha SESL‹O⁄LU
seçildi.

Divan Baflkan› S›rr› Yetkin'in
gündem ile ilgili bilgi vermesinin
ard›ndan Baflkan Cavat Kömürcü
faaliyet raporunu okuyarak, son
bir y›lda yap›lan çal›flmalar hak-
k›nda üyelere bilgi verdi. Çal›fl-
malar›n› arazinin imar plan›n›
haz›rlayarak onaylat›lmas› üzeri-
ne yo¤unlaflt›rd›klar›n› ifade
eden Kömürcü, “‹mar plan›n›n
onaylanmas› ile 250 adet villa par-
selinin, 333 dairelik çok katl› ara-
zinin, 3.500 m2'lik ticaret alan› ile
834 m2'lik konut d›fl› kentsel çal›fl-
ma alan›n›n tapular› kooperatifi-
mize tescil edilmifltir”dedi.  

Tek tip villa
Villalar›n net 1000 m2'lik bir

alan üzerinde kurulaca¤›n›, çok

Villalara “tek tip proje”
Cavat Kömürcü yeniden baflkan oldu

Baflkent OSB kat›l›mc›lar›n›n öncülü¤ünde kurulan 
Baflkent Konut Yap› Kooperatifi (Baflkent Konut),  
imar plan›n› tamamlayarak villa ve çok katl› konutlar›n 
yap›m› için ilk ad›m›n› att›.

Baflkent Konut'un Genel Kurul'unda konuflan Baflkan 
Cavat Kömürcü, “‹mar plan›m›z› onaylatarak, arazimizi 
hukuki olarak konut yapmaya elveriflli hale getirdik” dedi.
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katl› konutlar›n da 170 m2 olaca-
¤›n› ifade eden Kömürcü, villalar
için alternatifli birkaç proje üze-
rinde çal›flacaklar›n›, ancak bun-
lardan birinin seçilip, herkesin o
projeye uygun olarak villalar›n› ya-
paca¤›n› anlatt›. Baflkent Konut
Baflkan› Kömürcü, kriz nedeniyle
bu y›l yap›laflmaya girmediklerini
söyledi, “Ancak üyelerden yap›m
ile ilgili bir arzu görürsek de¤er-
lendiririz” diye konufltu.  Cavat
Kömürcü, yeflil alana ayr›lan böl-
gelerin toprak tahlillerini yapt›ra-
caklar›n›, ard›ndan bölgeye uy-
gun a¤aç türlerini dikeceklerini
söyledi. Bölgede sulama amac›yla
kuyu açacaklar›n› ifade eden Bafl-
kan Kömürcü, bu dönem öncelik-
le ele alacaklar› ifllerden birinin
de arsan›n yerinin belirlenmesi ve
dikilecek a¤açlar›n korunmas›
amac›yla arazinin etraf›n› tel ör-
güyle çevirmek olaca¤›n› bildirdi. 

Daha sonra Denetici Necati Ol-
gun Denetim Kurulu, Yönetim
Kurulu üyesi Sayman Kamil Taz›c›
da bilançoyu okuyup genel kurul
bilgisine sundu. Faaliyet raporu
ile denetim kurulu raporu oylana-
rak kabul edildi. 

Kömürcü, faaliyet raporu ve
denetim kurulu raporunun kabul
edilmesi nedeniyle k›sa bir teflek-
kür konuflmas› yapt› ve “Bize gös-
terdi¤iniz güvene lay›k olmaya ça-
l›flaca¤›z”dedi. 

Yeni yönetim
Yönetim Kurulu ve Denetim

Kurulu'nun aklanmas›ndan son-
ra, seçimlere geçilerek iki y›l sü-
reyle görev yapacak yeni yönetim
belirlendi.  

Mehmet ERG‹N, Ahmet KO-
CAADAM, S›rr› YETK‹N ve Raflit
MOR'un verdi¤i önergelerin ka-
bul edilmesiyle yeni yönetim ku-
rulu ile denetim kurulunun asil ve
yedek üyeleri oybirli¤i ile flöyle be-
lirlendi:

Yönetim Kurulu asil üyeleri
Cavat KÖMÜRCÜ
Abidin fiAH‹N
Kamil TAZICI
Burhan AKKOÇ
Ertürk DÖLEK

Yönetim Kurulu yedek üyeleri 
S›rr› YETK‹N
Mehmet ERG‹N
Muzaffer TÜRKO⁄LU
‹rfan USTA

Emrullah BALIKÇIO⁄LU

Denetim Kurulu as›l üyeleri 
Necati OLGUN
Yusuf AT‹K

Denetim Kurulu yedek üyeleri 
Soner HASÇEL‹K
Ünal KOCAMAN

Aidatlar sabit kald› 
Bu arada 2009 y›l› çal›flma

program› ve bütçesi okunarak oy-
land› ve kabul edildi. Halen 100
TL olan aidatlar›n ayn› kalmas›
benimsendi.  

Dilek ve temenniler maddesi
üzerinde söz alan Muzaffer Tür-
ko¤lu, kooperatif arsas›n›n üze-
rindeki bitkilerin temizlenmesi ve
arazi üzerinde bulunan su kayna-
¤›ndan yararlan›lmas›n› istedi. 

Soner Hasçelik ise, “Üyelerini
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güzel bir araziye sahip yapt›klar›
için” yönetime teflekkür etti. “Yö-
netimimiz p›r›l p›r›l içimiz rahat”
diyen Hasçelik, yap›laflma sa¤lana-
na kadar arazinin ekilip biçilmesi-
ni, yeflil alanlara ekonomik de¤eri
olan a¤açlar›n dikilmesini önerdi. 

A¤açlanma sonbaharda
Baflkent Konut Baflkan› Cavat

Kömürcü, üyelerin dilek ve te-
mennilerine yan›t verirken a¤aç-
land›rma için mevsimin geçti¤ini,

sonbaharda a¤açland›rma-
ya bafllayacaklar›n›

söyledi.

Bölgenin  badem a¤ac› yetiflmesi-
ne uygun oldu¤unu anlatan Kö-
mürcü, bunu de¤erlendirebile-
ceklerini söyledi.

Fazla villa ve konutlar 
altyap›da de¤erlendirilecek
Cavat Kömürcü bir üyenin so-

rusunu yan›tlarken, 480 dönüm
arsa üzerinde 250 villa ve 333 kat-
l› konut yap›laca¤›n› an›msatarak
“240 villa parsel ile 241 çok katl›
konut paylar› sahipli bulunuyor.
Artan 9 villa ile 92 çok katl› konut
paylar›n› satarak alt yap›da de¤er-
lendirmeyi düflünüyoruz” dedi. 

Pay tan›m›nda ortakl›k
Baflkent Konut Baflkanvekili

Abidin fiahin de, “Kooperatifte
pay tan›m›nda ortakl›k bulundu-
¤unu”  söyledi. Baz› üyelerin bir-
den fazla paylar› oldu¤unu an›m-
satan fiahin, “Birden fazla paya sa-
hip olan üyeler istedikleri takdir-
de yönetim kurulu onay› ile hisse-
lerini devir edebilirler” dedi. 

Arazide yap›laflma ile yeflil alan
ve çevre düzeninin dengeli tutul-
du¤unu ifade eden Abidin fiahin
flöyle konufltu:

“Baflkent OSB'de oldu¤u gibi,
burada da her fleyi tart›flarak, ko-
nuflarak üyelerin görüfllerini ala-
rak oluflturuyoruz.   Hem villalar-
da, hem de çok katl› konutlarda
uygulayaca¤›m›z projeler belirle-

nirken, üyelerle dan›flma
toplant›lar› yaparak gö-
rüfllerini alaca¤›z.”
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Organize Sanayi Bölgeleri Derne¤i 
(OSBDER) ilk genel kurulunu yapt›. 
Yeni Baflkan Hüseyin Kutsi Tuncay

Baflkent OSB'yi Genel Kurul'da Denetim
Kurulu Üyeleri S›rr› Yetkin ile Yavuz 
Dündar Bozkurt temsil ettiler

Organize Sanayi Bölgeleri Derne¤i (OSBDER)
ilk genel kurulunu yapt›. ‹zmir Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi'nde (‹zmir Atatürk OSB)
31 Temmuz 2009  tarihinde yap›lan Genel

Kurul'da Kurucu Baflkan Hilmi U⁄URTAfi yeniden
aday olmay›nca, Derne¤e üye OSB'lerin ortak giriflimiy-
le Baflkanl›¤a Hüseyin Kutsi Tuncay seçildi.

Bafltan beri OSB'ler Platformunda ard›ndan OSBDER'in
kuruluflunda etkin rol oynayan Baflkent OSB'yi Genel Ku-
rul'da Denetim Kurulu üyeleri S›rr› Yetkin ile Yavuz Dün-
dar Bozkurt temsil ettiler.

Bilindi¤i gibi OSBDER, OSB kat›l›mc›lar›n›n yöne-
tim hakk›n› elinden alarak, OSB yönetimlerinde odala-
r› ve belediyeleri daha etkili k›lan Organize Sanayi Böl-
geleri Yasas› tasar›s›na karfl› ç›kan OSB'lerin oluflturdu-
¤u platform taraf›ndan kurulmufltu.                                 

OSBDER Baflkan› Hilmi U¤urtafl, derne¤in kuruldu-

¤u günden genel kurula kadar yapt›klar› çal›flmalar hak-
k›nda üyelere bilgi verdi. “OSBDER'in OSBÜK'ün alter-
natifi olmad›¤›n›” söyleyen U¤urtafl, amaçlar›n›n üye
OSB'lerin her platformda hak ve ç›karlaar›n› savunmak
oldu¤unu anlatt›. 

Faaliyet Raporu'nun okunmas› ve üyelerin konuflma-
lar›n›n ard›ndan seçimler yap›ld›. Seçim sonucu yeni
yönetim ve denetim kurulu üyelikleri flöyle olufltu:

Yönetim Kurulu Üyeleri 
Hüseyin Kutsi TUNCAY (Anadolu OSB)          
Hilmi U⁄URTAfi    (‹zmir Atatürk OSB)          
Ömer SARIO⁄LU    (Çerkezköy OSB)      
Sait C. TÜREK  (Manisa OSB)              
Çetin KAYA       (‹skenderun OSB)        

Denetim  Kurulu Üyeleri 
B.Murat ÖNAY (Dudullu  OSB) 
fi. Yalç›n BIÇAK (Sakarya 1. OSB)  
Lütfi ÇAKIR (Bilecik 1 OSB) 

Yönetim Kurulu ayn› gün toplanarak görev bölümü
yapt›. Yap›lan seçimler sonucunda; oy birli¤i ile Dernek
Baflkanl›¤›na Hüseyin Kutsi TUNCAY, Baflkan Yard›mc›-
l›¤›na Hilmi U⁄URTAfi, Yazmanl›¤a Ömer SARIO⁄-
LU, Saymanl›¤a Sait C. TÜREK, Üyeli¤e Çetin KAYA se-
çildi. 

OSBDER Genel Kurulunu yapt›



10

Halen yüzde 20 olan 
Kurumlar Vergisi, yeni 
yat›r›mlar için birinci bölgede
yüzde 10, ikinci bölgede 
yüzde 8, üçüncü bölgede
yüzde 4 ve dördüncü  
bölgede ise yüzde 2 olacak.

Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an taraf›ndan aç›kla-
nan teflviklere göre, Türki-
ye dört bölgeye ayr›l›yor.

Teflvikler, yat›r›m baz›nda da, ''Bü-
yük proje yat›r›mlar›'', ''Bölgesel ve
sektörel “ ve ''Genel teflvik” olmak
üzere üç gruba ayr›lacak.

Halen yüzde 20 olan Kurumlar
Vergisi yeni yap›lacak yat›r›mlar için
birinci bölgede yüzde 10, ikinci böl-
gede yüzde 8, üçüncü bölgede yüz-
de 4 ve dördüncü bölgede yüzde 2
oran›nda uygulanacak.

Yat›r›m yapanlar sa¤lad›klar› ye-
ni istihdam için SSK iflveren primini
birinci bölgede iki y›l, ikinci bölge-
de üç y›l, üçüncü bölgede befl y›l,
dördüncü bölgede 7 y›l boyunca
ödemeyecekler. 

Üçüncü ve dördüncü bölgelerde
yat›r›m yapanlar›n kulland›klar› TL
kredi faizinin üçüncü bölgede 3 pu-
an›n›, dördüncü bölgede 5 puan›n›
Hazinece karfl›lanacak. Bu oranlar
döviz cinsi krediler için s›ras›yla 1 ve
2 puan olarak belirlendi. 

Kredi faiz deste¤inin üst limitle-
ri, AR-GE ve çevre yat›r›mlar› için

300 bin lira, di¤er yat›r›mlarda ise
500 bin lira olacak. Büyük proje ya-
t›r›mlar› ile bölgesel ve sektörel baz-
da belirlenmifl yat›r›mlar, yat›r›m
yeri tahsisi deste¤inden de yararla-
nacaklar. 

Tekstil, konfeksiyon ve haz›r gi-
yim, deri ve deri mamulleri sektör-
lerinde faaliyet gösteren firmalar

Yeni teflvik ve 
istihdam paketi 
Yeni teflvik ve 
istihdam paketi 
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2010 y›l› sonuna kadar birinci ve
ikinci bölgeden üçüncü ve dördün-
cü bölgeye tafl›nmalar› ve en az yüz-
de 50 istihdam sa¤lamak kofluluyla
5 y›l süreyle SSK iflveren primi Hazi-
ne taraf›ndan karfl›lanacak. Bu fir-
malara kurumlar vergisi yüzde 20
yerine yüzde 5 olarak uygulanacak
ve nakliye masraflar› da hazinece
karfl›lanacak.

Büyük projede 
12 sektöre destek 
Erdo¤an, kullan›lacak teflvik

araçlar›n› ise bölgelere ve büyük
proje yat›r›mlar›na farkl› uygulan-
mak üzere kurumlar veya gelir ver-
gisi indirimi; yeni istihdama yönelik
SSK primi iflveren hissesinin belli
süre Hazine taraf›ndan karfl›lanma-
s›; az geliflmifl bölgelerde yat›r›m
için kullan›lacak kredilerin faizinin
bir bölümünün karfl›lanmas›; bölge-
sel, sektörel ve büyük proje baz›nda
belirlenen ilkeler çerçevesinde yat›-
r›mlara yer tahsis edilmesi ve maki-
ne teçhizat al›mlar›nda KDV istisna-
s› ile gümrük vergisi muafiyeti ola-
rak belirlediklerini aç›klad›.

Yüksek teknoloji ve sermaye ge-
rektiren, Türkiye'nin teknoloji ve
Ar-Ge kapasitesini art›racak, üretim
yap›s› aç›s›ndan bir ileri aflamaya
götürecek büyük proje yat›r›mlar›
için 12 sektör belirlendi.  Bu sektör-
ler flöyle:

n D›fl ticaret aç›¤›n›n yo¤un ol-
du¤u kimyasal madde ve ürünleri
imalat› ile rafine edilmifl petrol
ürünleri imalat›... 

n Türkiye'nin enerji koridoru ol-
mas› ve bu çerçevede yüksek yat›r›m
gereksinimi olan transit boru hatt›
ile tafl›mac›l›k hizmetleri... 

n 250 milyon tutar›ndaki motor-
lu kara tafl›tlar› imalat› yat›r›mlar›...

n Lokomotif,  vagon imalat› ve li-
man hizmetleri yat›r›mlar›n›... 

n Elektronik sanayinde katma
de¤eri yüksek ürünlerin imalat› için
gelifltirilecek büyük proje yat›r›mla-
r›...

n ‹laç ve t›bbi ürünler iliflkin ya-
t›r›mlar...

n Hava araçlar› imalat›yla birlik-
te belirli büyüklükteki makine ima-
lat› yat›r›mlar›...

n Yüksek teknoloji ve sermaye
gerektiren madencilik sektöründe-
ki yat›r›mlar›... 

Bu alanda da teflvikler,  kurum-
lar veya gelir vergisi indirimi, SSK

primi iflveren hissesinin belli süre
Hazine taraf›ndan karfl›lanmas›, az
geliflmifl bölgelerde yat›r›m için kul-
lan›lacak kredilerin faizinin bir bö-
lümünün karfl›lanmas›, yat›r›mlara
yer tahsis edilmesi ve makine teçhi-
zat al›mlar›nda KDV istisnas›yla
gümrük vergisi muafiyeti fleklinde
olacak. Sektörel kümelenme de
desteklenecek.

Bölgesel teflvikler
Bölgesel geliflmifllik fark›n› azalt-

mak amac›yla  ''Bölgesel teflvik siste-
mi''  uygulanacak.

‹lleri sosyo ekonomik geliflmifllik

düzeylerini göre 4 bölgeye ayr›ld›.
n A¤›rl›kl› olarak do¤u ve gü-

neydo¤u illerinin yer ald›¤› üçün-
cü ve dördüncü bölgelerde tar›m
ve tar›ma dayal› imalat sanayi,
konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk,
metal eflya gibi emek yo¤un sek-
törler teflvik edilecek. Bu bölgeler-
de turizm, e¤itim, sa¤l›k yat›r›mla-
r› da desteklenecek.

n ‹kinci bölgede a¤›rl›kl› olarak
makine imalat, ak›ll›-çok fonksiyon-
lu tekstil, metalik olmayan mineral
ürünler, ka¤›t, g›da ve içecek imala-
t› gibi nispeten teknoloji yo¤un sek-
törler desteklenecek. 

n Birinci bölgede a¤›rl›kl› ola-

Baflkent OSB Baflkan› Türk, yeni teflvik ve
istihdam paketini de¤erlendirdi:

“Fabrikalar kesinlikle
OSB'lere kurulmal›d›r”
fiadi Türk, yeni teflvik ve istihdam paketi ile ilgili Baflkent
OSB'nin görüfllerini  Ankara Sanayi Odas›'na (ASO)
bildirdi. Türk, tesisleri OSB'lere kurmaya yöneltmek
gerekti¤ini ifade ederek, “OSB'ler d›fl›nda sanayi tesisi
kurulmas›n›n kesinlikle önüne geçilmelidir” dedi.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi yeni teflvik ve istihdam paketi ile il-
gili görüfl ve önerilerini aç›klad›.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk'ün imzas›yla Ankara Sanayi Oda-
s›'na (ASO) bildirilen görüflte, “Tesisler kesinlikle OSB'lere kurulmal›-
d›r”denildi.

fiadi Türk, sanayinin daha verimli geliflmesi için tesislerin OSB'lere
yap›lmas›n›n gereklili¤ine dikkat çekerek flöyle dedi:

“Çok zorunlu haller haricinde sanayi tesislerinin OSB'lerde kurul-
mas› özendirilmeli, desteklenmeli ve zorlanmal›d›r.” 

Türkiye'nin OSB mezarl›¤›na ve bofl arsa çöplü¤üne dönüflmemesi
için yeni OSB'lerin kurulmas›na izin verilmemesini is-
teyen Türk, görüfllerini flöyle sürdürdü:

“ Teflvikle ilgili son düzenlemelerde Ankara,
‹zmir ile ayn› kategoride görülmektedir. Ankara
en az teflvik uygulanan bölge olarak ilan edilmifl-
tir. Buna neden olarak çeflitli görüfller ileri sürül-
mektedir. Bu hangi nedenle olursa olsun yanl›fl-
t›r. En k›sa zamanda düzeltilmelidir. 

Ankara Türkiye'nin sanayi üssü olma-
l›d›r. Yap›lanlar ve al›nan kararlar
yeterli de¤ildir. Ankara için özel
kararlar al›nmal› veya al›nan ka-
rarlar yeniden gözden geçirilme-
lidir.”
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rak motorlu kara tafl›tlar› ve yan
sanayi, elektronik, ilaç, makine
imalat ve t›bbi hassas ve optik alet
yat›r›mlar› gibi yüksek teknoloji
gerektiren yat›r›mlar desteklene-
cek.

Büyük yat›r›m ve bölgelerde
belirlenen sektörler kapsam›na
girmeyen yat›r›mlar, genel teflvik
sistemi kapsam›nda KDV istisnas›
ve gümrük vergisi muafiyeti ile
desteklenecek.

Birinci bölge 
n ‹stanbul
n Ankara
n ‹zmir
n Bursa, Eskiflehir, Bilecik
n Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bo-

lu, Yalova
n Tekirda¤, Edirne, K›rklareli
‹kinci bölge
n Adana, Mersin
n Ayd›n, Denizli, Mu¤la
n Antalya, Isparta, Burdur
n Bal›kesir, Çanakkale (Boz-

caada, Gökçeada hariç)

Üçüncü bölge
n Zonguldak, Karabük, Bart›n
n Manisa, Afyonkarahisar, Kü-

tahya, Uflak
n Konya, Karaman
n Gaziantep, Ad›yaman, Kilis
n Hatay, Kahramanmarafl, Os-

maniye
n Kayseri, Sivas, Yozgat
n K›r›kkale, Aksaray, Ni¤de, Nev-

flehir, K›rflehir
n Samsun, Tokat, Çorum, Amas-

ya.

Dördüncü bölge
n Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,

Artvin, Gümüflhane
n Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tun-

celi
n Kastamonu, Çank›r›, Sinop
n Erzurum, Erzincan, Bayburt
n fianl›urfa, Diyarbak›r
n Mardin, Batman, fi›rnak, Siirt
n A¤r›, Kars, I¤d›r, Ardahan
n Van, Mufl, Bitlis, Hakkari
n Çanakkale'nin Bozcaada ve

Gökçeada ilçeleri.

Teflvik araçlar› 
1- Kurumlar/gelir vergisi indiri-

mi,
2- SSK Primi ‹flveren Hissesinin

Hazine taraf›ndan karfl›lanmas›,
3- Faiz deste¤i,
4- Yat›r›m yeri tahsisi,

Büyük proje yat›r›mlar›
1- Kimyasal madde ve ürünlerin

imalat›.
''Ana Kimyasal Maddelerin

‹malat›'' için asgari 1 milyar lira
tutar›ndaki yat›r›mlar.

''Di¤er Kimyasal Ürünlerin
‹malat›'' için asgari 300 milyon lira
tutar›ndaki yat›r›mlar.

2- Rafine edilmifl petrol ürünle-
ri imalat›.

n Asgari 1 milyar lira tutar›n-
daki yat›r›mlar.

3- Transit boru hatt›yla tafl›ma-
c›l›k hizmetleri.

4- Motorlu kara tafl›tlar› imala-
t›.

n Asgari 250 milyon lira tuta-
r›ndaki otomotiv yat›r›mlar›.

5- Demiryolu ve tramvay loko-
motifleri ve/veya vagon imalat›.

n Asgari 50 milyon lira tutar›n-
daki yat›r›mlar.

6- Liman ve liman hizmetleri.
n Asgari 250 milyon lira tuta-

r›ndaki yat›r›mlar.
7- Elektronik sanayi yat›r›mlar›.
n Asgari 1 milyar lira tutar›n-

daki LCD / Plazma üretimine yö-
nelik yat›r›mlar.

n Asgari 150 milyon lira tuta-
r›ndaki modül panel üretimi yat›-
r›mlar›.

n Lazer TV, üç boyutlu TV'ler
ve OLED TV ve benzeri TV üreti-
mine yönelik yat›r›mlar.

n Asgari 50 milyon lira tutar›n-
daki di¤er elektronik sektörü (bil-
gi ve iletiflim cihazlar› dahil) yat›-
r›mlar›.

8- T›bbi aletler, hassas ve optik
aletler imalat›.

n Asgari 50 milyon lira tutar›n-
daki yat›r›mlar.

9- ‹laç imalat›.
n Asgari 100 milyon lira ve üze-

ri ilaç üretimi yat›r›mlar›.
10- Hava ve uzay tafl›tlar› imalat›.

Üçüncü ve 

dördüncü bölgelerde

yat›r›m yapanlar›n

kulland›klar›  TL kredi

faizinin 3 puan›n›,

üçüncü ve dördüncü

bölgede  5 puan›n›

hazine karfl›layacak.
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n Komple yeni veya asgari 50
milyon lira tutar›ndaki tevsi ve/ve-
ya ürün çeflitlendirmeye yönelik
yat›r›mlar.

11- Makine imalat› yat›r›mlar›
n 50 milyon lira üzeri yat›r›mlar.
12- Madencilik yat›r›mlar›.
n Maden Kanununda belirtilen

IV/c grubu metalik madenlerle il-
gili nihai metal üretimine yönelik
izabe (cevher iflleme) tesisleri ile
entegre maden üretimi tesislerine
yönelik (istihraç iflleme) yat›r›mla-
r› (Demir ve Manganez gibi AKÇT
kapsam› ürünler hariç).

IV/c Grubu 
Metalik Madenler:
Alt›n, Gümüfl, Platin, Bak›r,

Kurflun, Çinko, Pirit, Krom, Civa,
Antimuan, Kalay, Vanadyum, Ar-
senik, Molibden, Tungsten (Vol-
framit, fielit), Kobalt, Nikel, Kad-
miyum, Bizmut, Titan (‹lmenit,
Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit,
Böhmit), Nadir toprak elementleri
(Seryum Grubu, Yitriyum Grubu)
ve Nadir toprak mineralleri (Bast-

nazit, Monazit, Ksenotim, Serit,
Oyksenit, Samarskit,Fergusonit),
Sezyum, Rubidyum, Berilyum, ‹n-
diyum, Galyum, Talyum, Zirkon-
yum, Hafniyum, Germanyum, Ni-
obyum, Tantalyum, Selenyum, Tel-
luryum, Renyum.

Bölgesel ve sektörel
teflvik sistemi
n Bölgesel ve sektörel bazda

desteklenecek yat›r›m konular›
2002 / 4720 say›l› Bakanlar Kuru-
lu Karar› ile belirlenen ‹statistiki
Bölge Birimleri S›n›fland›rmas›
(‹BBS)- Düzey 2 esas al›narak be-
lirlendi.

n ‹BBS Düzey 2 seviyesindeki
26 alt bölge, Sosyo-Ekonomik Ge-
liflmifllik Endeksi (SEGE) kullan›l-
mak suretiyle grupland›r›larak tefl-
vikler aç›s›ndan 4 bölge oluflturul-
du.

n 1. Bölgede, a¤›rl›kl› olarak
motorlu kara tafl›tlar› ve yan sana-
yi, elektronik, ilaç, makine imalat
ve t›bbi, hassas ve optik alet yat›-
r›mlar› gibi yüksek teknoloji ge-

rektiren yat›r›mlar teflvik edilecek.
n 2. Bölgede nispeten teknoloji

yo¤un sektörler desteklenecek. Bu
çerçevede; a¤›rl›kl› olarak, makine
imalat, ak›ll› çok fonksiyonlu tekstil,
metalik olmayan mineral ürünler
(cam, seramik, karo, yal›t›m malze-
meleri vb) ka¤›t, g›da ve içecek ima-
lat› sektörleri teflvik edilecek.

n 3. ve 4. Bölgeleri oluflturan do-
¤u ve güneydo¤u bölgelerinde, ta-
r›m ve tar›ma dayal› imalat sanayi,
konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk,
metal eflya gibi emek yo¤un sektör-
lerin yan› s›ra turizm, sa¤l›k ve e¤i-
tim yat›r›mlar› da teflvik edilecek.

Genel teflvik sistemi

Büyük yat›r›m ve bölgesel teflvik-
lerden yararlanamayan yat›r›mlar›n,
mevcut sistemdeki k›s›tlama ve asga-
ri limitler güncellenerek Gümrük
Vergisi Muafiyeti ve KDV istisnas› ile
desteklenmesine devam edilecek.

1- Üst limitler:
n Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar›nda

300 bin lira, di¤er yat›r›mlarda 500
bin lira.

n Uygulama dönemi azami 5 y›l.
n Ekonominin seyrine göre Ha-

zineden sorumlu bakan›n faizlerde
art›r›m/azaltma yapma yetkisi.

2- Kredinin, sabit yat›r›m tutar›-
n›n azami yüzde 70 oran›ndaki k›s-
m›na faiz deste¤i uygulanacak.

Tekstil tesislerinde 
tafl›nma deste¤i
n Tekstil, konfeksiyon ve haz›r gi-

yim, deri ve deri mamülleri sektörle-
rinde faaliyette bulunan,

n Asgari 50 kiflilik istihdam sa¤la-
yan,

n 31 Aral›k 2010 tarihine kadar
1. ve 2. bölgelerden 3. ve 4. bölgele-
re tafl›nacak tesislere;

1- 5 y›l süreyle kurumlar vergisi
oran› yüzde 20 yerine yüzde 5 ora-
n›nda uygulanacak,

2- 5 y›l süreyle mevcut istihdam
da dahil olmak üzere bu tesislere ta-
fl›nd›klar› bölgede (3. ve 4. bölgeler)
uygulanan SSK iflveren primi deste¤i
sa¤lanacak,

3- Bu tesislerin 3. ve 4. bölgelere
nakliye giderleri Hazine taraf›ndan
karfl›lanacak.

‹ndirimli kurumlar vergisi

n Bölgesel ve Sektörel Büyük Proje

Uygulanacak            Uygulanacak
Kurumlar                  Kurumlar
Yat›r›ma    Vergisi      Yat›r›ma      Vergisi
Katk› Oran›   Oran›             Katk› Oran›   Oran›

Bölgeler (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde)
1          20           10 30           10
2           30            8           40            8
3           40            4           50            4 
4           60            2           70            2 

n SSK primi iflveren hissesi deste¤i

SSK primi iflveren hissesinin tamam›n›n (asgari ücret üzerinden) 
Hazine taraf›ndan karfl›lanma süresi:

Bölgeler    Bölgesel ve Sektörel    Büyük Proje
1                 2 y›l                2 y›l
2                 3 y›l                3 y›l
3                 5 y›l                5 y›l 
4                 7 y›l                7 y›l

n Faiz deste¤i

Bölgesel ve Sektörel (Puan)             Büyük Proje (Puan)
Bölgeler   TL Kredisi Döviz Kredisi    TL Kredisi Döviz Kredisi  
1             - - - -
2             - - - -
3              3 1 - -  
4              5 2 - -
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Sincan Belediye Baflkan›
Doç. Dr. Mustafa Tuna, Bafl-
kent OSB’yi ziyaret ederek,
hem bölgedeki yat›r›mlar›

yerinde gördü, hem de Baflkent
OSB yöneticilerinden bilgi ald›. 

Baflkent OSB Baflkan Vekili
Cavat Kömürcü, Mustafa Tu-
na’ya 10 bin dönüm arazi üzerin-
de kurulu bulunan Türkiye’nin
9. Büyük organize sanayi bölgesi
olan Baflkent OSB’deki gezisinde

efllik etti ve bilgi verdi.
Baflkan Tuna’y› iki kez yönetim

kurulu olarak ziyaret ettiklerini
an›msatan Kömürcü, “Genelde git-
ti¤imiz kiflilerden bizi alg›lamas›n›
bekleriz, ama Say›n Baflkan ile gö-
rüflmemizdebizi alg›lamas›ndan
öte bizim gibi düflündü¤ünü gör-
dük. Say›n Baflkan ile görüfltü¤ü-
müzde bizden biri ile görüflmüfl gi-
bi hissettik. Baflkent OSB’yi ziyareti
de ayr›ca bizi çok mutlu etti, kendi-
sine ve beraberindekilere çok te-
flekkür ediyoruz” dedi. 

Cavat Kömürcü, Sincan Beledi-
ye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa Tuna
ve beraberindekilere Baflkent
OSB Bölge Müdürlü¤ünde sine-
vizyon eflli¤inde yap›lan ifller ve ya-
p›lacak projeler konusunda bilgi
verdi.

Baflkent OSB’nin temellerinin
1991 y›l›nda baz› sanayacilerin S‹-
T‹YAK ad›nda iflyeri yap› koopera-
tifi kurmas›yla birlikte at›ld›¤›n›
anlatan Kömürcü, 1992 – 1995 y›l-
lar› aras›nda 5 bin 200 dönümlük
yer ald›klar›n›, altyap› çal›flmalar›-
na da 1995 y›l›nda bafllad›klar›n›
söyledi. Altyap› iflinin 2000 y›l›nda
tamamland›¤›n› an›msatan Cavat
Kömürcü, 2001 y›l›nda ç›kan bir
yasa sonunda Organize Sanayi
Bölgesi olduklar›n› kaydetti. 

Yönetim sahibine emanet
Cavat Kömürcü, Baflkent OSB

olarak, yasan›n verdi¤i hak ve yet-
kiye ra¤men kurulduklar› ilk y›l,
sanayicilerin tamam›n›n kat›ld›¤›
bir genel kurul gerçeklefltirdikleri-
ni anlatt›. Genelde OSB’lerin mü-
teflebbis heyet taraf›ndan yönetildi-
¤ine dikkati çeken Kömürcü, üye-
lerine güvenen Baflkent OSB’nin
Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirerek,
genel kurulda yönetim kurulunu

Sincan Belediye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa Tuna:

Baflkent OSB’nin çabalar›n›n hakikaten her türlü 
takdirin üzerinde oldu¤unu söyleyen Tuna, 
“Size yard›mc› olmaya haz›r›z” dedi.

Baflkent OSB’nin Türkiye’de ilkleri gerçeklefltirdi¤ini
kaydeden Baflkent OSB Baflkan Vekili Cavat Kömürcü,
“10 bin dönüm araziye, bir metrekaresini hazineden
almadan ve tek kurufl da kredi kullanmadan sahip
olduk. Üstelik altyap›m›z› da kendimiz yapt›k. 900
dönüm araziyi de sosyal donat›ya ay›rarak, sadece
‘Gelece¤in Sanayi kentini’ de¤il ‘yaflanabilir bir
sanayi kenti’ hedefimizi de ortaya koyduk. ”

“Baflkent OSB Türkiye 
için çok önemli”
“Baflkent OSB Türkiye 
için çok önemli”
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belirledi¤ini vurgulad›. 
Aral›k 2003 y›l›nda Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’›n ilk tu¤-
lay› koymas›yla yat›r›m için dü¤-
meye bas›ld›¤›n› dile getiren Ca-
vat Kömürcü, o zamana kadar
bekleyen sanayicilerin birden fab-
rika kurmaya bafllad›¤›n›, motivas-
yonun bu anlamda çok önemli ol-
du¤unu söyledi.

“2003 Aral›k’ta Baflbakan’›n
gelmesinin ard›ndan 2004’te üre-
time bafllayan tesis say›s› bir iken
bugün 100’ü aflm›fl durumda” di-
yen Cavat Kömürcü, ekonomik s›-
k›nt›lar nedeniyle baz› sanayicile-
rin üretimlerini azaltmalar›na ra¤-
men bugün Baflkent OSB’de üç
bin civar›nda çal›flan›n bulundu-
¤unu kaydetti.

Öncü rol oynad›k
Baflkent OSB’nin öncülü¤ünde

Temelli Mal›köy’de yarat›lan sana-
yi bölgesindeki OSB say›s›n›n 4’e
ç›kt›¤›n› belirten Kömürcü, “Sa-
dece bizde üretim yapan tesisler
bulunuyor. ASO’da birkaç tesis var
ama henüz üretim yok. Anadolu
OSB daha iflin bafl›nda, Dökümcü-
ler ise daha plan aflamas›ndalar”
dedi.

Yat›r›mlar bitti¤inde yaklafl›k

olarak bin 500 orta ve büyük ifllet-
menin faaliyete geçmifl olaca¤›na
dikkati çeken Kömürcü, “Bu tesis-
lerde ortalama 100’er kifli çal›flt›¤›-
n› düflünürsek, bu bölgede 150
bin çal›flan olacak” dedi. 150 bin
çal›flan›n Ankara ile ulafl›m›n›n
önemli bir sorun olarak önlerinde
durdu¤unu dile getiren Cavat Kö-
mürcü, “Bu kadar sanayici ve çal›-
flan›n Ankara’ya gitmesi gerekiyor

mu? O kadar sanayiciyi yak›t ve za-
man tasarrufu aç›s›ndan burada
tutmam›z laz›m. Bunun da önlem-
lerini flimdiden hep birlikte dü-
flünmemiz laz›m” diye konufltu. 

Baflkent OSB’nin ikinci etab›n›
savunma sanayine ay›rd›klar›n›
kaydeden Cavat Kömürcü, ilk etap-
ta bölgede yat›r›mc› olan HAVEL-
SAN'›n hemen faaliyete geçti¤ini
de söyledi.
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Lojistik merkezi
Türkiye’nin en önemli lojistik

merkezinin de Baflkent OSB’de
kurulaca¤›n› bildiren Kömürcü,
DDY Genel Müdürü’nün projele-
rini çok önemsedi¤ini ve katk›
sundu¤unu belirterek, “DDY Ge-
nel Müdürümüzün sundu¤u kat-
k›ya de¤inmeden geçemeyiz. Bize
verdikleri destekten dolay› çok te-
flekkür ediyoruz. Tren en ucuz
nakliye yolu oldu¤una göre, bu da
a¤›rl›kl› olarak ihracat da yapacak
olan biz sanayiciler için büyük bir
önem arzediyor” diye konufltu. 

Sincan Belediye Baflkan› Doç.
Dr. Mustafa Tuna ve beraberinde-
kilere Baflkent OSB’nin ifltirakleri
ile de ilgili bilgi veren Baflkent
OSB Baflkan Vekili Cavat Kömür-
cü, Baflkent Enerji ve Baflkent Yat›-
r›m’›n önemli projelere imza att›-
¤›n› söyledi. Kömürcü, Baflkent
OSB yat›r›mc›s›na ucuz elektrik
kullan›m›n› sa¤layacak baraj pro-
jesinde önemli aflamalar›n kayde-
dildi¤ini belirterek, bankalarla
kredi konusunun görüflülmeye
baflland›¤›n› bildirdi. 

Ankara Çay› üzerinde bir ar›t-
ma tesisi çal›flmalar› bulundu¤u-
nu anlatan Kömürcü, bölgedeki
fabrikalar›n ayr›ca ön ar›tma tesis-
lerini tamamlayaca¤›n› kaydetti. 

Ankara Çay›n›n 7 Km’lik bölü-
münde yer alan yaklafl›k 900 dö-
nüm araziyi sosyal donat›lar için

ay›rd›klar›n› dile getiren Kömür-
cü, bu konuda da Türkiye’de bir
ilki gerçeklefltirdiklerini söyledi.
Genelde OSB’lerde para kazan-
mak için her metrekarenin sanayi
parseli olmas›n›n istendi¤ini belir-
ten Kömürcü, “Biz aksine burada
çok önemli bir projeyi tasarlad›k.
Burada çal›flan insanlar burada
dinlenebilsinler istiyoruz. 900 Dö-
nüm civar›nda bir yer ay›rd›k bu-
nun için. Burda e¤itim tesisleri,
sosyal donat›lar, ticaret alanlar› ve
fuar alanlar› da olacak” dedi. 

Bu y›l idari b›nam›z› yapaca¤›z
‹dare binas›n›n ihalesinin ya-

p›ld›¤›n› da belirten Kömürcü, bi-
nay› da 300 günde bitirmeyi plan-
lad›klar›n› söyledi. 

Baflkent OSB yat›r›mc›s›n› ya-
k›t ve zaman kayb›ndan kurtar-
mak için Eskiflehir yolunda 480
dönüm bir yer al›p kooperatif kur-
duklar›n› anlatan Cavat Kömürcü,
250 villa ve 333 konutluk projenin
onayland›¤›n› kaydetti. Kömürcü,
“Bizim arzumuz, sanayicilerimizi
burada tutmak, çal›flanlar›m›z›
tutmak. Hem zaman›m›za yaz›k,
hem yak›t›m›za yaz›k. Bu konuyla
ilgili baflka projelerimiz de ola-
cak” dedi. 

Hem Baflkent OSB’de hem de
kooperatif arazisinde a¤açland›r-
ma çal›flmalar›n›n devam etti¤ini
ifade eden Kömürcü, “Biz gelece-
¤in sanayi kentini tasarlarken, ay-

n› zamanda yaflanabilir bir kenti
de yaratmay› kararlaflt›rd›k” flek-
linde konufltu.

Kömürcü, destek istedi
Cavat Kömürcü sözlerini flöyle

sürdürdü:
“OSB’lerin geneli hatta yüzde

90– 95’i ya krediyle al›nm›flt›r ya da
hazine arazileri üzerinde kurulu-
yor. 

Baflkent OSB olarak bu 10 bin
dönüm arazinin bir metrekaresini
hazineden almad›k ve tek kurufl da
kredi kullanmad›k. Tamam› arka-
dafllar›m›z›n paras›yla al›nd›. 

Biz bununla da yetinmedik, alt-
yap›m›z› da kendimiz yapt›k. Bura-
da faaliyete geçecek her tesisin
elektrik, su, do¤algaz ve kanalizas-
yonu haz›r. OSB içindeki tüm bul-
var ve yollar da yine taraf›m›zdan
yap›ld›.”

Cavat Kömürcü konuflmas›n›n
sonunda, Sincan Belediye Baflkan›
Doç. Dr. Mustafa Tuna’dan Bafl-
kent OSB’ye kadar uzanan köy yo-
lunun tamir edilmesi, çöplerin top-
lanmas› ve bölgenin Sincan’a ba¤-
lanmas› nedeniyle Temelli ile Sin-
can aras›nda otobüs seferleri ko-
nulmas› konusunda destek istedik-
lerini söyledi. 

Doç. Dr. Mustafa 
TUNA'n›n konuflmas›
Sincan Belediye Baflkan› Doç.

Dr. Mustafa Tuna da Baflkent OSB
yönetim kurulu üyelerine yapt›¤›
konuflmada, daha adayl›k sürecin-
de bu flehre neler yapabiliriz, nas›l
bu flehrin geliflmesine katk› suna-
biliriz diye çal›flma bafllatt›klar›n›
anlatarak, “Günlük ihtiyaçlar çöp-
tür, parkt›r, bahçedir, yoldur, kal-
d›r›m vs. gibi zorunlu ifller zaten
her belediyenin yapmas› gereken
ifller. Yapmad›¤›n›z takdirde za-
ten vatandafllar her gün bu talep-
lerle belediyeye gelir. Fakat orta
ve uzun vadede do¤abilecek
problemleri öngörüp o problemle-
rin çözümünü flimdiden gerçeklefl-
tirirsek, bizim flehre katk›m›z ancak
öyle olur diye düflündük” dedi. 

22. Dönem Parlamentoda AK
Parti Ankara Milletvekili olarak gö-
rev yapt›¤›n› an›msatan Mustafa
Tuna, Baflbakan Recep Tayyip Er-
do¤an ve baz› bakanlarla aralar›n-
daki iyi münasebet ve hukukun
Sincan’›n geliflmesi için iyi bir



avantaj alabilece¤ini söyledi.
Bu çerçevede ulafl›ma a¤›rl›k

verdiklerini belirten Tuna, “Bele-
diyemiz s›n›rlar› içerisinde hem
sanayi bölgelerimizin olmas›,
hem yerleflim bölgelerimizin ol-
mas›, hem de bu alan›n Anka-
ra’n›n geliflme bölgesinde yer al-
mas›ndan dolay›; daha iflin bafl›n-
dayken önce anaarterlerimizi,
ana bulvarlar›m›z› bir bitirelim is-
tedik. En az›ndan plan noktas›n-
da, proje noktas›nda tamamlan-
s›n istedik. ‹lçe s›n›rlar›na mahal-
le olarak ba¤lanan köylerin imar-
lar› konusunda talepler var. Mev-
zi imar planlar› gelecek. fiimdi-
den biz nereden bulvar açaca¤›z,
nas›l yol geçecek fleklinde karar
veremezsek, önümüzdeki dönem-
de kamulaflt›rma bedelleri yüzün-
den iflin içinden ç›k›lmaz bir nok-
taya gelecek. Bunun önlemini
flimdiden almaya kararl›y›z” flek-
linde konufltu.

“Sincan Temelli ve 
Eskiflehir Yolu'na üç 
bulvarla ba¤lanacak”
Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›-

r›m ile yapt›klar› görüflmede Ayafl
Devlet Karayolu ile Eskiflehir Dev-
let Karayolunu birbirine ba¤la-
yan dört gidifl, dört gelifl fleklinde
bir yolun kabul görmesinin ken-
dilerini sevindirdi¤ini anlatan
Tuna flunlar› söyledi: 

“Ayafl ve Eskiflehir karayollar›n›
birbirine ba¤layacak yolla ilgili na-
z›m plan›nda da bir güzergah›n
önceden tespit edilmifl olmas› ifli-
mizi kolaylaflt›rd›. Bunun için Bü-
yükflehir’in de planlar› tasdik et-
mesi gerekiyor. Ankara Büyükfle-
hir Belediye Baflkan›m›z Melih
Gökçek ile de görüfltük, O da bu
geliflmeler konusunda destek olu-
yor. En k›sa zamanda bu yol ko-
nusunda önemli mesafe alaca¤›-
m›z› san›yorum.”

Mustafa Tuna, ulafl›m plan›
kapsam›nda yap›lmas›n› düflün-
dü¤ü di¤er yol ve bulvarlar konu-
sunda da bilgi verdi: 

“Bir baflka yol Sincan’dan, Sa-
rayc›k’tan Eskiflehir yoluna bir
bulvar aç›lmas› gerekiyor ki, Eski-
flehir yolunun havas›n› biz Sin-
can’a yöneltmezsek Sincan’›n if-
lah olmas› zor görünüyor. Ayr›ca
Sincan kilitlenmifl,  bu kabu¤unu
k›rmam›z gerekiyor. 

Yine bir bulvar› Cimflit’ten Te-
melli Bulvar›na ba¤lamam›z gere-
kiyor. Böyle üç tane daha  flehiri-
çi bulvar var. Say›n Melih Gökçek
ile görüfltüm, so¤uk bakmad› sa-
¤olsun. Bürokraside ifller kolay
de¤il, ad›m ad›m götürmek gere-
kiyor, y›lmadan bu çabay› devam
ettiriyoruz. Bu dönem içinde bafl-
lamas›na gayret edece¤iz ama ta-
mam›n› yapmak zor görünüyor.
Çünkü 3-4 tane büyük bulvar var,

bunlar› en az›ndan plan nokta-
s›nda tamamlamam›z gerekiyor” 

“Ankara Çay›'n›n 
temizlenmesi farz oldu”
Baflkent Organize Sanayi Böl-

gesi s›narlar› içerisinden de geçen
Ankara Çay›’n›n temizlenmesi ko-
nusunda da bilgi veren Mustafa
Tuna, “Çevre ve Orman Bakan›-
m›z Say›n Prof. Dr. Veysel Ero¤lu
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benim doktora hocam. Çevre Yö-
netimi Genel Müdürü Prof. Dr.
Lütfü Akça da üniversiteden arka-
dafl›m. Sa¤olsun hocam gerekli ta-
limatlar› verdi. 30 Haziran’da Çev-
re Yönetim Genel Müdürü Prof.
Dr.  Lütfi Akça, DS‹ Bölge Müdü-
rü Halit Uzunkaya ve ASK‹ Genel
Müdür Yard›mc›s› Mahmut Emir-
do¤an ile incelemelerde bulun-
duk ve yap›lan toplant›yla birlikte
Ankara Çay›n›n temizleme çal›fl-
malar›na bafllatt›k” diye konufltu. 

Mustafa Tuna sözleri flöyle sür-
dürdü: 

“Kazma vuruldu, çamuru te-
mizlemeye bafllad›k. Sincan’da bi-
zim ASK‹ binas›n›n oldu¤u yer-
den bafllad›k, M‹GROS’a kadar
devam edecek, 26 Km. Oradan yi-
ne OSB’nin oldu¤u k›sma kadar
da temizlenecek. Ama çok para,
milyonlarca lira.  26 Km’nin ihale-
si 150 milyonu bulur. Önemli
olan bu kurumlar›n biraya getiri-
lip iflbirli¤i sa¤lanmas›yd›. Hem
Büyükflehir’in makinalar› çal›fl›yor
hem de DS‹’nin. Bir sürü kuru-
mun farkl› ekipleri ayn› anda ora-
da temizleme çal›flmalar›na katk›
sunuyor. 

“Çabalar›n›z Türkiye için, 
Sizi destekleyece¤iz” 
Sincan Belediye Baflkan› Doç.

Dr. Mustafa Tuna, Baflkent OSB’de-

ki konuflmas›n› flöyle tamamlad›:
“Bize de düflen bir fley olursa si-

ze destek olmaya çal›fl›r›z. 
Sizin çal›flmalar›n›z›n destek-

lenmesi gerekli. Baflkent OSB’nin
çabas› bölge için de¤il, Ankara
için de¤il, Türkiye için çok önem-
li bir çaba. Hakikaten her türlü
takdirin üzerinde. Çünkü ben ina-
n›yorum ki, siz burada yapaca¤›-
n›z harcamalar› yapmasan›z bu
varl›¤›n›z ölünceye kadar size ye-
ter. Mal›n›zla, can›n›zla bir sürü
s›k›nt› yafl›yorsunuz.  Dünya ile re-

kabette zaten bir sürü s›k›nt› çeki-
yorsunuz, bir de gelip bizimle u¤-
raflmay›n diyorum. Ne zaman is-
terseniz belediyemizin kap›s› size
sonuna kadar aç›kt›r. Hepinize de
bu konukseverli¤iniz için çok te-
flekkür ediyorum.

Plaket
Konuflmalar›n ard›ndan Bafl-

kent OSB Baflkan Vekili Cavat Kö-
mürcü, Sincan Belediye Baflkan›
Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya günün
an›s›na bir plaket verdi. 
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ASO Meslek 
akademisi 
kurdu

Ankara Sanayi Odas› (ASO) mesle-
ki e¤itim veren bir akademi kur-
du.

ASO Baflkan› Nurettin Özdebir'in ver-
di¤i bilgiye göre, akademi mesleki e¤itim
alan›nda Türkiye'de bir ilk oldu.

Sadece meslek lisesi mezunlar›n›n ka-
t›labildi¤i ASO Akademisinde, kat›l›mc›-
lara günlük 8 euro harçl›k verilecek. Ko-
flullar› uyan herkesin kendini gelifltirmek
üzere Akademiye kayd›n› yapt›rarak, ya-
rarlanabilecek.

Öte yandan  k›sa ad› OSEP olan Sana-
yi Odas› bünyesinde oluflturulan Okul
Sanayi E¤itim Program› çerçevesinde sa-
nayiye ara eleman yetifltirecek. Milli E¤i-
tim Bakanl›¤› ile yap›lan protokol sonu-
cu oluflturulan OSEP, bu y›l ilk mezunla-
r›n› verdi. Belli aflamalardan sonra  seçi-
lerek okula yerlefltirilen 300 ö¤renciye
ayda 220 TL de ücret ödeniyor

Okula girebilmek için öncelikle ilkö¤-
retim kurumundan 3 ve üzeri not ortala-
mas› ile mezun olmak gerekiyor. ‹kinci
aflama; aç›lacak branfllara uygun olarak
yap›lan ‘mesleki beceri’ testlerinden olu-
fluyor. Üçüncü aflamada çocuk, mülakata
al›n›yor. Psikolojisi, iletiflimi, ifade yete-
ne¤i gibi pek çok aç›dan de¤erlendirili-
yor.

‹lk y›l ö¤renciye haftada iki gün teorik
e¤itim, 3 gün ise mesle¤in ifllem basa-
maklar› ve kiflisel geliflim dersleri verili-
yor. Hayat bilgisi, ‹ngilizce, kitap okuma,
okudu¤unu anlatma, kürsüde konuflma
gibi dersler yer al›yor.  ‹kinci s›n›fta teo-
rik e¤itim ve kiflisel geliflim dersleri 2’fler
gün yap›l›rken; haftada bir gün de firma
e¤itimi veriliyor. 3. s›n›fta teori e¤itimi 2
gün olarak sürerken; fabrikada bulunma
süresi 2 güne ç›k›yor ve 1 gün de mesle-
¤in ifllem basamaklar› ve kiflisel geliflim
dersleri veriliyor. Hafta sonlar› ise çeflitli
mesleki geliflim kurslar› düzenleniyor.
Bu arada çocuklar sinema, tiyatro, kültü-
rel faaliyetlerle sosyallefltirilirken; aileleri
de kaynaflt›r›c› programlar haz›rlan›yor.

Söz konusu program, Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› izniyle yap›ld›¤› için çocuklara
aç›k liseye kaydolarak fark derslerini ve-
rerek lise diplomas› da alabilecekler. 

Do¤algaz tesislerde
kullan›lmaya baflland›
Alt ve üst yap›lar›n tümünün tamamlanmas›na 
karfl›n yaklafl›k bir y›ld›r kamunun iki kurumu aras›nda
yetki tart›flmas› nedeniyle do¤algaz bekleyen 
Baflkent OSB kat›l›mc›lar› nihayet do¤algaza kavufltu.

BSaflkent Organize Sanayi Bölgesi kat›l›mc›lar› do¤algaz kulla-
n›m›na bafllad›.

Do¤algaz›n Baflkent OSB'ye giriflini sa¤layan RMS-A istasyonu,
I. Etab›n çelik ve PE da¤›t›m hatlar›n›n döflenmesine,  R.S.B istas-
yonlar›n›n tamamlanmas›na ve parsellere ba¤lant› yap›lmas›na
karfl›n bir y›ld›r do¤algaz verilmiyordu. 

Baflkent OSB yönetiminin ›srarl› takibi, konuyla ilgili tüm yet-
kililerle yapt›klar› yo¤un görüflmelerin sonuç vermesinin ard›n-
dan do¤algaz›n vanas› aç›ld›.

Do¤algaz›n bölgeye gelmesiyle abonelik için baflvuran kat›l›m-
c›lara do¤algaz ba¤land›. Af›t iç ve D›fl Ticaret, Medici Mozaik, Bo-
ran Çelik ve Merih Asansör ilk abone olarak kay›tlarda yerlerini al-
d›lar.
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1984 y›l›nda OST‹M'de 400
metrekarelik alanda faaliyete
geçen Tamsan Kompresör
Baflkent OSB'deki 3.600
metrekarelik üretim tesisiyle
baflta Avrupa'da olmak 
üzere 30 ülkeye ürün 
sat›yor, hizmet veriyor.

Baflkent OSB'de her y›l fark-
l› alanlarda üretim yapan
tesisler birbiri ard›nda hiz-
mete giriyor. Kriz h›z kes-

mifl olsa da özveriyle fabrikalar›n›
yap›p üretime geçen firma say›s› da
az de¤il. Bunlardan biri de Tamsan
Kompresör... Krizin patlak verdi¤i
2008 y›l›nda Baflkent OSB'deki fab-
rikas›n› tamamlayarak üretime bafl-
lad›. 1984 y›l›nda OST‹M'de 400
metrekarelik alanda faaliyete baflla-
yan Tamsan Kompresör Baflkent
OSB'deki 3.600 metrekarelik üre-
tim tesisiyle baflta Avrupa'da olmak
üzere 30 ülkeye ürün sat›yor, hiz-
met veriyor. Tamsan Kompresör
San. Tic. Ltd. fiti Genel Koordina-
tör R›dvan Emren Bekeç ile faaliyet-
lerini konufltuk

n Baflkent OSB'deki fabri-
kan›z›n temelini ne zaman at›-
n›z, ne zaman tamamlad›-
n›z, kaç metre karelik
alanda faaliyet gös-
teriyorsunuz?

Tamsan Kompresörü 1980 y›l›n-
da kurduk. 1984 y›l›nda OST‹M'de
400 metrekare bir yerde üretime
bafllad›k. 2008 y›l› itibariyle 3 bin
600 metrekare kapal› alanl› Baflkent
Organize Sanayi Bölgesin'deki fab-
rikam›z üretime geçti. 

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne üre-
tiyorsunuz, y›ll›k üretim kapasiteniz
nedir?

‹lk y›llarda pistonlu tip kompre-
sörlerin imalat›na bafllad›k. 

Bas›nçl› Hava Sektöründeki ge-
liflmelere paralel olarak sonraki y›l-
larda vidal› tip kompresörlerin üre-
timine bafllad›k. fiu anda; dünyada
kullan›lmakta olan ve büyük kabul
gören vidal› tip kompresörler ile
ürün yelpaze-
mizi iki kat›-
na ç›kar-
tarak,

toplamda 57 de¤iflik tip seçenekte
kullan›c›ya alternatif sunma olana-
¤›na kavufltuk.

Üretimimizde 350 Lt/dk.'dan
bafllayan atölye tipi tank üstü kom-
presörlerden, 35000 Lt/dk. (35
m3/dk.) kadar de¤iflik tiplerde elek-
trik motorlu sabit ve dizel motorlu
seyyar modeller var. 

Yurdun her köflesine da¤›lm›fl
olan yayg›n sat›fl sonras› servis a¤›-
m›z var. Bu sayede satt›¤›m›z ürün-
lerin periyodik saatlik bak›mlar›n›
20 y›l› aflk›n süredir aksatmadan ti-
tizlikle yap›yoruz.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Son dönemde yaflanan krize ra¤-

men ihracat›m›z› artt›rarak 12 ülke-
de bayilik ve servis gerçeklefltirdik.

Dünya pazarlar›na, çeflitli yurtd›-
fl› fuar organizasyonlar›na ürünleri-
miz ile kat›larak, kalite, çeflit, adet,
fiyat ve sat›fl sonras› hizmetlerimizi
sunarak uluslararas› pazarda bir
marka olarak var oldu¤umuzu ve
her platformda yar›flabilecek seviye-

de oldu¤umuzu kan›tlad›k.

Baflkent OSB'de bir dünya markas›:

Tamsan Kompresör
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Hedefimiz, bundan böyle özellikle
yurtd›fl› pazarlar›nda daha fazla etkin-
lik sa¤layarak ülkemizin ihtiyac› olan
ekonomik gücüne katk›da bulunmak.

n Tam kapasiteyle çal›fl›r durumda
m›s›n›z? Kaç kifliye istihdam olana¤›
sa¤l›yorsunuz?

Üretiminin yüzde 50'sini ihraç
eden firmam›zda toplam 40 kifli istih-
dam edilmektedir. Bu say›n›n piyasa
flartlar›n›n de¤iflmesiyle 80 kifliye ç›-
karmay› planl›yoruz.

n Yat›r›m konusunda bundan son-
raki hedefiniz nedir?

Her y›l üretimine yeni modeller
ekleyen firmam›z gelecekte de sektö-
ründeki liderli¤ini sürdürecektir. Bir
Türk markas› olarak baflta Avrupa ol-
mak üzere 30'u aflk›n ülkeye ürün sat›-
yoruz, hizmet veriyoruz. Bu yoldaki
hedefimizi büyüterek yolumuza de-
vam edece¤iz. 

n Baflkent OSB'yi neden tercih et-
tiniz? Baflkent OSB'ye yat›r›m yapmak
isteyenlere tavsiyeleriniz olacak m›?

Öncelikle sanayi bu bölgeye kayd›-
¤› için Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesini seçtik.  Organize sanayi bölge-
sinden teflviklerinden yararlanmam›z-
da tercihimizde etkili oldu. fiirketimiz
OST‹M'de 1000 adet üretim yapar-
ken, Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si'ndeki fabrikam›zda kapasitemizi
2000 adede ç›kartt›k. 
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Baz› ürünler vard›r ki ön-
cülükleri nedeniyle o
alandaki di¤er ürünler de
onlar›n adlar›yla istenir...

O ürünü isterken, benzeri çok
marka olmas›na karfl›n, o marka-
n›n ad›n› söylersiniz... Sadece
Türkiye'de de¤il baflta Almanya ol-
mak üzere bir çok ülkede ›zgara
deyince de akla Lichtgitter gelir...
Bu say›m›zda Baflkent OSB kat›-
l›mc›lar› aras›nda bulunan Lich-
tgitter'i Genel Müdürü A. ‹lker
Hac›arifo¤lu ile Fabrika Müdürü
Alp Güngör'ün a¤z›ndan sizlere
anlataca¤›z.

n Baflkent OSB'deki fabrikan›-
z›n temelini ne zaman at›n›z, ne
zaman tamamlad›n›z?

Baflkent OSB’deki fabrikam›-
z›n temelini Ekim 2007’de att›k.
Bir y›ldan daha k›sa bir süre için-
de inflaat› tamamlad›k. Müflterile-
rimize daha iyi hizmet verebilmek
amac›yla, 2008 y›l›n›n haziran ay›n-
da komple üretimimizi, temmuz
ay› içerisinde ise ofisimizi Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ye-
ni fabrikam›za tafl›d›k.

n Kaç metre karelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz?

Baflkent OSB’deki yerimizde
4.500 metrekaresi kapal›, toplam
12.000 metrekarelik bir alanda fa-
aliyetlerimize devam ediyoruz.
Makina, ekipman ve personel ka-
pasitemizi artt›r-

mak suretiyle imalat kapasitemizi
ve hizmet kalitemizi artt›r›yoruz. 

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne
üretiyorsunuz, y›ll›k üretim kapa-
siteniz nedir?

Y›ll›k üretim kapasitemiz yakla-
fl›k 4000 ton / y›ld›r. Lichtgitter
Izgara San. ve Tic. A.fi. kuruldu¤u
günden beri Türkiye’nin ve dün-
yan›n önde gelen firmalar› ile
enerji santralleri, çimento fabrika-
lar›, boru hatt› istasyonlar›, ar›tma
tesisleri, fabrikalar, sanayi tesisleri
gibi özel döfleme malzemelerine
ihtiyaç duyulan birçok projede ifl-

birli¤i yapt›. Bu projelerde kullan-
d›¤›m›z malzemeler yüksek muka-
vemet, estetik, kullan›ld›¤› yere
göre ›fl›k ve ses geçirgenli¤i, kolay
sökülebilme, su ve kir biriktirme-
me özellikleri nedeniyle tercih
edilmektedir. S›cak dald›rma gal-
vaniz kapl› çelik, paslanmaz çelik,
alüminyum ve grup ›zgaralar,
merdivenler, basamaklar ve tavan
döflemeleri ve korkuluklar imal
ediyoruz. Bu döfleme malzemele-
rinden s›cak dald›rma galvaniz
kapl› çelik ›zgara özellikle yük tafl›-
yabilmedeki üstünlü¤ü ile en çok
tercih edilenidir.

Lichtgitter: Izgaran›n ad›!Lichtgitter: Izgaran›n ad›!

A. ‹lker Hac›arifo¤lu
Alp Güngör



n Tam kapasiteyle çal›fl›r du-
rumda m›s›n›z? Kaç kifliye istih-
dam olana¤› sa¤l›yorsunuz?

Henüz tam kapasiteyle çal›fl›r
durumda de¤iliz. O nedenle flu
anda 30 kifliye istihdam olana¤›
sa¤layabiliyoruz. Ekonominin ye-
niden canlanmas›yla tam kapasite-
ye ulaflaca¤›m›z› ve istihdam›m›z›
artt›raca¤›m›z› umuyoruz.  

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Baflta Arap ülkeleri, Türki

Cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri
olmak üzere baz› ülkelere ihracat
yap›yoruz. Yurt içi sat›fllar›m›z›n
da yüzde 80’inin son kullan›c›s›
yurt d›fl›ndan. Dolay›s›yla yurt içi-
ne yap›lan sat›fllar›m›z da dolayl›
olarak ihraç ediliyor.

n Baflkent OSB'yi neden tercih
ettiniz? Baflkent OSB'ye yat›r›m
yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz
olacak m›?

Baflkent OSB’yi tercih etme-
mizde birkaç etken rol oynad›.
Bunlar, nispeten arsa fiyatlar›n›n
düflük olmas›, geliflmeye çok aç›k
bir OSB olarak görünmesi, yap›la-
cak olan ilave yollar ile Anka-
ra’n›n iflgücü potansiyeli çok yük-
sek olan Sincan’a olan yak›nl›¤›n›
sayabiliriz. 

n Yat›r›m konusunda bundan
sonraki hedefiniz nedir?

Yat›r›m konusunda bundan
sonraki hedefimiz, makinalaflma-
ya h›z verip, otomasyona geçerek
verimlili¤imiz daha da artt›r-
makt›r. Fabrikam›zdaki
mevcut makina park›m›-
z› her geçen gün ge-
niflletiyoruz. Bu saye-
de hem üretim ka-
pasitemizi, hem de
verimlili¤imizi ar-
t›rmay› hedefliyo-
ruz. 
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Baflkent OSB'nin ad›na uygun “Gelece¤in konut kenti” kuruluyor.
Ankara'n›n geliflim ekseni Eskiflehir Yolu'na cepheli kurulacak
“Gelece¤in konut kenti”nde villalar net 1000 m2'lik bir alan üzerinde
kurulacak. Çok katl› konutlar da 170 m2...  Çevresi, al›fl-verifl merkez-
leri sosyal tesisleri bütün gereksinimleri kendi içinde karfl›layacak olan
Baflkent Konut'un Baflkan› Cavat Kömürcü, villalar için alternatifli
birkaç proje üzerinde çal›flt›klar›n›,  ancak bunlardan birinin seçilip,
herkesin o projeye uygun olarak villalar›n› yapaca¤›n› anlatt›. 6’da 

Kömürcü yeniden baflkan oldu
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Do¤algaz 
fabrikalarda!
Alt ve üst yap›lar›n
tümünün 
tamamlanmas›na 
karfl›n yaklafl›k bir 
y›ld›r kamunun iki 
kurumu aras›nda 
yetki tart›flmas› 
nedeniyle do¤algaz
bekleyen Baflkent OSB
kat›l›mc›lar› nihayet
do¤algaza kavufltu. 19’da 

Villalara “tek tip proje”Villalara “tek tip proje”


