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Hükumet teflvik sistemini yeniden
düzenleyen tasar›y›, görüfllerini
almak üzere odalara gönderdi. 

Teflvikler aç›s›nda Türkiye dört  
bölgeye ayr›l›yor.  Bölgesel ve 
sektörel olarak belirlenen teflvik 
sisteminde, hangi ilde hangi sektörün 
desteklenece¤i de belirtiliyor. 8’de

Yeni teflvik sistemi belli oldu

Ankara'da savunma sanayi teflvik edilecek
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Teflvikler OSB'lere yap›ls›n

Ola¤an Genel Kurulu'muzu, her zaman oldu¤u gibi
büyük bir olgunluk içinde yapt›k. fiimdi önümüze

bakaca¤›z, gelece¤imizin planlar›n› yapaca¤›z. Tabii bizim
yapaca¤›m›z ifller oldu¤u gibi, yap›lmas›n› bekledi¤imiz,
yap›ld›¤›nda sanayimizin geliflmesine katk› sa¤layacak ifller
var: Teflvik Yasas› gibi...

Yeni Teflvik Yasa Tasla¤›'n›n ayr›nt›lar› belli oldu.
“El alt›ndan” odalardan görüfl istenen taslak bir-iki hafta
içinde son fleklini al›p Meclis'e sevk edilecek. Teflvik
sistemini yeniden belirleyen tasla¤›n yasallaflmas› elbette
önemlidir, ancak daha da önemlisi neyi içerdi¤i ve nas›l
yap›laca¤›d›r.

O nedenle yeni Teflvik Yasas› ile ilgili hükumetten ve
parlamentodan beklentilerimiz olacakt›r.  “Olmazsa
olmaz›m›z” teflviklerde önceli¤in OSB'lerdeki yat›r›mlara
verilmesidir. Bu, yat›r›mlar›n yönünü “kendi aralar›nda
yard›mlaflma ve sorunlar›na ortak çözüm arama”
amac›yla kurulan OSB'lere çevirecektir. OSB'lere teflvikte
öncelik verilmesi sanayi tesislerinin toplulaflmas›n›
sa¤layarak, hem yat›r›m maliyetlerinin düflmesine katk›
yapacak, hem de çevre kirlili¤ini önleyecektir. 

Peki, yat›r›mlar› OSB'lere nas›l yönlendirece¤iz? 
Hemen birkaç örnekle aç›klayay›m:
OSB'lere elektrik ve gaz tüketiminde ayr›cal›k

sa¤lanarak,  
Enerji yat›r›mlar› teflvik edilerek, 
Uluslararas› kurulufllardan sa¤lanan proje kredilerine

Hazine garantisi verilerek,
OSB'lerde üst yap›lar, yani tesisler konut yap›m›nda

oldu¤u gibi uzun vadeli, düflük faiz ile TOK‹ taraf›ndan
yap›larak...

Bu önerileri ço¤altabiliriz. 
Örne¤in; h›zland›r›lm›fl amortismanla. 
Kurumlar vergisi indiriminde, ek istihdam

yarat›lmas›nda OSB'lere öncelik ve ayr›cal›k sa¤lanarak...
Genel anlamdaki beklentimiz de teflviklerin üretimi ve

ihracat› destekleyecek flekilde olmas›d›r.
Teflviklerin yan› s›ra, OSB'ler dolayl› desteklenebilir.

OSB'ler için ciddi ekonomik yük oluflturan ar›tma,
a¤açland›rma ve çevreye yönelik yat›r›mlar kamu
taraf›ndan yap›labilir.

Organize sanayi bölgelerinden söz etmiflken, dikkatinizi
bir baflka noktaya daha çekmek istiyorum. fiu an 257
OSB var. Bunlar›n önemli bir bölümü halen tarla, bir

bölümü henüz dolmam›fl. “OSB'ler
mezarl›¤›” yarat›lmadan ivedilikle soruna

çözüm bulunmal›d›r. Baflta altyap›lar›n›
tamamlayan OSB'ler olmak üzere
mevcutlar dolmadan yenilerin
kurulmas›na izin verilmemelidir. 

Bu iflin as›l sahibi biz sanayicileriz.
‹fllerimizle ilgili öneride bulunmak, talep

etmek, taleplerimizin yerine
getirilmesini beklemek en
do¤al hakk›m›zd›r.

Ne derler Anadolu'da:
“Derdini söylemeyen,

derman bulamaz...” 
Biz derdimizi söyleyelim

de, duyan bir Allah'›n kulu
olur belki.

Sayg›lar›mla
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Güney Kore 
HAVELSAN'› seçti
Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanl›¤›'n›n
HAVELSAN'dan elektronik harp e¤itim 
sistemi (EHES) al›m›n› öngören anlaflma, 
Milli Savunma Bakan› Say›n Vecdi GÖNÜL ve
Kore Cumhuriyeti Savunma Bakan› Say›n Lee
Sang Hee himayelerinde Seul'de imzaland›.

Güney Kore, HAVELSAN'› tercih etti, bu ülke-
nin Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› elektronik
harp e¤itim sistemini (EHES) HAVELSAN'dan

alacak.  
Baflkent OSB kat›l›mc›s› HAVELSAN'›n resmi in-

ternet sitesinde yap›lan duyuruya göre, al›ma iliflkin
anlaflma Milli Savunma Bakan› Vecdi GÖNÜL ve
Kore Cumhuriyeti Savunma Bakan› Lee Sang He-
e'nin himayelerinde HAVELSAN ile Savunma Teda-
rik Makam› DAPA aras›nda Seul'de imzaland›.

‹ki ülke aras›ndaki ticari iflbirli¤i kapsam›nda,
HAVELSAN'›n gerçeklefltirdi¤i EHES projesinin,
HAVELSAN'›n ilk simülatör ihracat› olan CN-235
Tam Uçufl Simülatörü'nden sonra ikinci önemli ih-
racat oldu¤u belirtildi.

EHES Nedir?
EHES tümüyle enstrümante ve entegre edilmifl,

gerçe¤e yak›n tehdit trafi¤i içerisinde, pilotlar için
elektronik harp e¤itimi sa¤l›yor. EHES yabanc› mü-
hendislik katk›s› olmaks›z›n, HAVELSAN taraf›ndan
tasarland›. 

Özellikleri
Enstrümante ve entegre edilmifl çeflitli gerçek si-

lah sistemleri, çeflitli tehdit emiter simülatörleri tü-
müyle modüler ve tafl›nabilir olarak tasarland›.

EHES'teki tüm sistemlerin veri toplama ifllemi,
kay›t ifllemi, 3 boyutlu gösterimi, mermi ve füze si-
mülasyonlar›n› gerçeklefltiriyor.  Çeflitli uçufl sonras›
raporlar haz›rl›yor. Sistem, ihtiyaçlara göre sürekli
gelifltirme kabiliyeti gösterebiliyor. 
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HAVELSAN yürütmekte
oldu¤u Gemi Entegre 
Savafl Yönetim Sistemi’nin
(GENES‹S) birlikte 
pazarlanmas› için ABD'nin
önde gelen savunma sanayi
firmalar›ndan RAYTHEON 
firmas› ile "‹flbirli¤i
anlaflmas›" imzalad›.

HAVELSAN sitesinde yer alan
habere göre, anlaflma,  27-30
Nisan tarihlerinde ‹stan-

bul'da düzenlenen 9. Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›’nda gerçek-
leflti.

HAVELSAN, önemli bir anlafl-
maya imza atarak, ABD'nin önde
gelen savunma sanayi firmalar›n-
dan RAYTHEON ile Gemi Entegre
Savafl Yönetim Sistemi’ni (GENE-
S‹S birlikte gerçeklefltirerek, pazar-
layacak. 

Baflkent OSB kat›l›mc›s› HA-
VELSAN'›n resmi internet sitesin-
de yer alan habere göre, anlaflma,
27-30 Nisan tarihlerinde ‹stan-
bul'da düzenlenen 9. Uluslararas›
Savunma Sanayi Fuar›’nda gerçek-
leflti.

73 Bin çal›flan› ve geçen y›lki
23,2 milyar dolar cirosuyla savun-
ma sanayi alan›nda dev bir kurulufl
olan RAYTHEON firmas› ile yap›-
lan anlaflma, hem kapsam›, hem
de askeri ortakl› bir flirket olan
HAVELSAN aç›s›ndan büyük
önem tafl›yor. 

GENES‹S, ABD kökenli eski
Oliver Hazard Perry (FFG 7) s›n›f›
f›rkateynlerin modernizasyonu için
Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› ta-

raf›ndan bafllat›ld›, daha sonra
HAVELSAN taraf›ndan gelifltirile-
rek hayata geçirildi. MK 92 At›fl
Kontrol Sistemi ve AN/SLQ-32
Elektronik Savafl Sistemlerine ilifl-
kin modifikasyonlar GENES‹S mo-
dernizasyonunun bir parças› ola-
rak  RAYTHEON firmas› taraf›n-
dan yap›ld›.

Gelifltirme, entegrasyon, dona-
n›m ve yaz›l›m testleri, e¤itim ve ba-
k›m hizmetlerini de içeren ilk gemi
için modernizasyon faaliyetleri ta-
mamlanarak, Türk Bahriyesine
2007 y›l›n›n Haziran ay›nda teslim
edildi. ‹kinci ve üçüncü gemileri
baflar›l› deniz testlerinden sonra

2008 Nisan ve Aral›k aylar›nda ta-
mamland›.

HAVELSAN Genel Müdürü Dr.
Faruk A. Yarman ABD Firmas›
RAYTHEON ile yap›lan anlaflmayla
ilgili flunlar› söyledi:

"Proje kapsam›nda, en zorlu saf-
ha ilk teslimatt›. Üçüncü geminin
teslimat›yla birlikte GENES‹S Prog-
ram› art›k test edilmifl ve kan›tlan-
m›fl bir çözüm haline gelmifltir.  Bu-
gün; GENES‹S uygulanm›fl f›rka-
teynler kritik görevlerde kullan›l-
mak için tercih edilmektedir. Bu-
nun en son örne¤i de TCG Gire-
sun'un Aden Körfezindeki artan
korsanl›k olaylar›yla savaflmak için
uluslararas› Müflterek Görev Kuvve-
tinde rol almas›d›r. Deniz Kuvvetle-
ri taraf›ndan gelifltirilen ve baflar›l›
testlerin ard›ndan HAVELSAN'a
devredilen GENES‹S Sistemi ile
birlikte, dünyadaki FFG 7 s›n›f› f›r-
kateynler savafl kabiliyetlerini bafla-
r›l› bir flekilde gelifltirebilecek ve
tehditleri yok etmede harekete ge-
çebileceklerdir."

RAYTHEON IDS-Seapower Ca-
pability Sistemleri Baflkan Yard›m-
c›s› Charles Tom Bush ise flunlar›
söyledi: 

"GENES‹S çözümü, operasyo-
nel kabiliyetleri gelifltirerek ve ge-
lecekteki iyilefltirmeler ve geliflen
sürdürebilirlik için baz teflkil eden
bir aç›k mimari sa¤layarak, yerli sa-
vafl yönetim sistemlerinin teknolo-
jik ilerlemesini etkiler. Bugün,
RAYTHEON-HAVELSAN, dünya
çap›ndaki müttefik donanmalar›n
elindeki gemilerin etkinli¤ini ar-
t›rmak ve modernize etmek için
tam ve u¤rafl›l›r bir çözüm sun-
maktad›rlar. " 

HAVELSAN-RAYTHEON ortakl›¤›
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Türkiye'nin ekonomi alan›nda güvenirli¤i ile bili-
nen Gözlem Gazetesi, OSB Üst Kuruluflu'nun yö-
netim kurulu ve baflkanl›k seçimlerinde büyük

skandal yafland›¤›n› yazd›. Gazetenin haberine göre,
“OSBÜK yönetimine OSB'lerin yo¤un olarak bulundu-
¤u illerden aday gösterilmezken; sanayici kökenli OSB-
ler devre d›fl› b›rak›ld›”.

Haberde, 13 OSB'nin, ticaret ve sanayi odalar›n›n yö-
netimindeki OSB'lerin a¤›rl›kl› olarak oluflturdu¤u yeni
OSBÜK yönetim kurulu ile baflkan Mahmut Y›lmaz'›, is-
tifaya ça¤›raca¤› belirtildi. 

Haber flöyle:
“Geçti¤imiz pazar günü, (3 May›s 2009) Ankara'da

TOBB merkezinde gerçeklefltirilen OSBÜK ola¤an Ge-
nel Kurul Toplant›s›, Türkiye'nin önde gelen 13
OSB'sinden 40 delegenin seçimleri terk etmesiyle bir
skandala dönüfltü.

OSB Üst Kuruluflu (OSBÜK) yönetimi alt›nda öte-
den beri süregelen rahats›zl›k, pazar günkü son seçimde
iyice su yüzüne ç›km›fl oldu. Kendilerine son seçimde en
az iki üye ile OSBÜK yönetiminde temsil edilece¤i sözü-
nü veren OSBÜK Baflkan› Mahmut Y›lmaz'›n listesinde,
hiçbir OSBDER üyesinin yer almamas› sanayicilerin tep-
kisine yol açt›.

Divan'dan söz isteyen OSBDER Baflkan› Hilmi U¤ur-
tafl ve GOSB Baflkan› Yücel Güngör; "OSB yo¤unlu¤u
çok olan illerin yönetimde temsil edilmesini talep etmifl-
tik. Talebimiz olumlu karfl›lanm›fl ve böylelikle listeler
haz›rlanm›flt›. Oysa son dakikada yap›lan de¤ifliklikle
Oda kökenli OSB'lerin a¤›rl›kl› yer ald›¤› liste zorlana-
rak da olsa aç›kland›. Sanayici kökenli OSB'ler ise devre
d›fl› tutulmaya çal›fl›ld›. OSBÜK'ün kurulufl amac›, tüm
OSB'leri kucaklayarak herkese eflit mesafede durmakt›r.
OSBÜK yönetiminin "yönetilen" konumda olmas› yeri-

ne "yöneten" konumda olmas› gerekir. Bu nedenle Yö-
netim Kurulunuz içinde asla yer almak istemeyiz. OS-
BÜK'ten de en k›sa zamanda istifa edece¤iz." dediler.

Ak›llarda kalan soru iflareti: OSBÜK'ü TOBB mu yö-
netiyor?

Söz alan di¤er Organize Sanayi Bölgesi delegeleri ta-
raf›ndan, "Sanayi ve Ticaret Odalar›ndaki sanayici oran›-
n›n yüzde 20 civar›nda oldu¤u, Türkiye'de sadece 9 tane
sanayi odas›n›n bulundu¤u, sanayimize ve sanayicilerimi-
ze sahip ç›k›lmas› gerekti¤i, OSBÜK yönetiminin her iki
taraf› birlefltiren bir yönetim anlay›fl›n› benimsemesi ge-
rekti¤i, bütçesinin yeterli olmas›na ra¤men, toplant›lar›-
n› ›srarla TOBB binas›nda yap›lmas›n›n anlafl›lamad›¤›,
Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin etkisinin OSBÜK yönetimi-
nin üzerinden kald›r›lmas›n›n gereklili¤i" vurguland›. 

13 OSB, yeni OSBÜK yönetimini 
istifaya davet ediyor!
OSBÜK Genel Kurulu'nu protesto ederek toplant›y›

terk eden Organize Sanayi Bölgeleri aras›nda Gebze, ‹z-
mir Atatürk, Manisa, Çerkezköy, Dudullu, ‹skenderun,
Ankara Anadolu, Baflkent, Bursa Demirtafl ve Sakarya I
bulunuyor. Yak›nda pek çok OSB Yönetiminin de OS-
BÜK üyeli¤inden istifa edece¤i belirtiliyor. 

Konuyla ilgili olarak aç›klama yapan Gebze Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baflkan› Yücel Güngör,
Mahmut Y›lmaz'›n OSBÜK'ün kurumsall›¤›n› zedeledi-
¤ini, ay›r›mc›l›¤› vurgulayan tav›r içinde oldu¤unu, dav-
ran›fllar›n›n etik olmad›¤›n› belirterek stifa etmesi gerek-
ti¤ini dile getirdi.

Güngör ayr›ca OSBÜK'ün dokuz y›lda OSB'lerin ih-
tiyaçlar›na yönelik hiçbir çal›flma yapmamas› nedeniyle
ifllevini yitirdi¤ine dikkat çekti.

OSBDER yöneticileri, durumu en k›sa zamanda Sa-
nayi Bakan› Nihat Ergün ile paylaflacaklar›n› ve OSBÜK
Yönetim Kurulu Baflkan› Mahmut Y›lmaz'›n etik olma-
yan bu tutumunu, çok yak›nda düzenleyecekleri bas›n
toplant›s›yla kamuoyuna duyuracaklar›n› ifade ettiler.”

OSBÜK'ün yeni kurullar› ise flöyle olufltu:

OSBÜK'ün Yeni Yönetim Kurulu:
n Mahmut YILMAZ- 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›  OSB
n M. Nurettin ÖZDEB‹R- ASO I. OSB
n Cahit NAKIBO⁄LU - Gaziantep OSB
n Ahmet HASYÜNCÜ - Kayseri OSB
n Tahir BÜYÜKHELVACIG‹L - Konya OSB
n ‹smail KADIO⁄LU - Eskiflehir Sanayi Odas› OSB
n Bekir SÜTCÜ - Adana Hac› Sabanc› OSB
n Mustafa YA⁄L I- Çorum OSB
n Nuri KONAK - ‹kitelli OSB

Denetim Kurulu:
n Hasan Hüseyin ERKOÇ - Malatya Merkez I. OSB
n Mehmet DO⁄ANLAR - Ni¤de OSB

Medya OSBÜK genel
kurulunu “Skandal” diye verdi
Türkiye'nin alan›nda sayg›n gazetelerinden
Gözlem Gazetesi, OSB Üst Kuruluflu'nun
yönetim kurulu ve baflkanl›k seçimlerinde
büyük skandal yafland›¤›n› yazd›.

Gazete, OSBÜK yönetimine OSB'lerin 
yo¤un olarak bulundu¤u illerden aday 
gösterilmezken; sanayici kökenli OSB'ler 
devre d›fl› b›rak›ld›¤›n› belirtti. 
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Küçük ve Orta Ölçekli ‹fl-
letmeleri Gelifltirme ve
Destekleme ‹daresi

(KOSGEB) Baflkan›  Mustafa
Kaplan, yeni dönemde iflbirli¤i,
güç birli¤i ve inovasyon projele-
rine çok ciddi destekler verecek-
lerini söyledi.

Mimar ve Mühendisler Gru-
bu'nca (MMG)  düzenlenen 'Ye-
ni Dönem KOSGEB Vizyonu ve
Destekler'' konulu toplant›da
konuflan  Mustafa Kaplan, KOS-
GEB'in çal›flmalar› hakk›nda bil-
gi verdi. Temel amaçlar›n›n KO-
B‹'lere bal›k tutmay› ö¤retmek
oldu¤unu ifade eden Kaplan,
''Onlar›n, dünya ile rekabet et-
melerini ve daha iyi yönetilmele-
rini sa¤lamam›z gerekiyor.
Ama bu bal›k vermekten
vazgeçiyoruz fleklinde
anlafl›lmas›n. Bal›k ver-
meye devam edece¤iz,
bal›k verirken bal›k
tutmay› ö¤reten me-
totlar üzerinde çal›fl›-
yoruz'' dedi.

‹flletmelerin Ar-Ge
ve yenilikçili¤e önem
vermelerinin dünya

ile rekabet edebilmeleri aç›s›n-
dan önemli oldu¤unu ifade
eden Kaplan, flöyle konufltu:

''KOSGEB olarak yeni dö-
nemde iflbirli¤i, güç birli¤i ve
inovasyon projelerine çok ciddi
destekler verece¤iz. Proje bazl›
destekleme modeline a¤›rl›k ve-
rece¤iz. ‹flletmelerimiz, daha

planl›, programl› kendi belirle-
di¤i hedefe do¤ru giderken biz-
ler de onlar› cesaretlendiren, te-
tikleyen bir anlay›flla hizmet ve-
rece¤iz. ‹flletmelerimizin daha
nitelikli bir flekilde desteklen-
mesi anlam›nda çal›flmalar yap-
mal›y›z. Yoksa elimizdeki kay-
naklar k›t, ben bu k›t kayna¤›
her KOB‹'ye da¤›t›rsam kimseye
faydas› olmayacak. Dünya ile ya-
r›flmayan bir flirkete ben neden
destek olay›m ki... 3 Gün daha
yaflamas›n› sa¤lam›fl olurum.''

KOB‹'lerin finansmana erifli-
minin zor oldu¤u bir dönemden
geçtiklerini anlatan Kaplan, bu

süreçte can suyu kredilerini
vermeye devam edeceklerini,
Kredi Garanti Fonu'nu daha
ifller hale getireceklerini söy-
ledi.

Kaplan, 2008 y›l›ndaki
can suyu kredilerinin
toplam hacminin 1,6
milyar TL oldu¤unu da
sözlerine ekledi.

KOSGEB Baflkan› Mustafa Kaplan, yeni dönemde iflbirli¤i,
güç birli¤i ve inovasyon projelerine çok ciddi destekler 
vereceklerini söyledi ve “Dünya ile yar›flmayan bir 
flirkete ben neden destek olay›m ki” dedi.

Mustafa 
Kaplan

, yenilikçi 
KOB‹'lere deste¤ini art›racak
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Fuar›n 27 Nisan'daki aç›l›fl›nda Baflkent 
OSB'yi Baflkan fiadi Türk, Baflkanvekili Cavat
Kömürcü, üyeler Burhan Akkoç, 
Mehmet Ergin ile Hukuk Dan›flman› Avukat
Abidin fiahin'den oluflan heyet temsil etti.

Savunma sanayine yönelik yeni teknolojik ürünle-
rin sergilendi¤i Uluslararas› Savunma Sanayi
Fuar› (IDEF'09)  27- 29 Nisan tarihleri aras›nda

‹stanbul'da yap›ld›.
Milli Savunma Bakanl›¤›'n›n himayesinde, Türk Si-

lahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›'n›n yönetimin-
de, TÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.fi'nin haz›rlad›¤›
Fuar›n aç›l›fl›nda Baflkent OSB yönetimi de haz›r bu-
lundu.

Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk'ün baflkanl›¤›nda,
Baflkanvekili Cavat Kömürcü, üyeler Burhan Akkoç,
Mehmet Ergin ile Hukuk Dan›flman› Avukat Abidin
fiahin'den oluflan heyet, stantlar› gezdi ve fuar ile ilgi-
li yetkililerden bilgi ald›. 

Bu arada, Baflkent OSB'nin ülkemizin önde gelen
savunma sanayi kurulufllar›yla birlikte yürüttü¤ü çal›fl-
malar sonucu II. Etab›nda oluflturulan “Savunma  Sa-

nayi Özel ‹htisas Bölgesi”nin tan›t›m›na iliflkin broflür
de fuar kat›l›mc›s› firmalara da¤›t›ld›.

Fuara aralar›nda büyükelçilikler, üniversiteler,
odalar, birliklerin de bulundu¤u 464 firma ve kurulufl
kat›ld›.

Ülkemizin önde gelen ASELSAN, HAVELSAN,
MKE, TA‹, ROKETSAN gibi savunma sanayi kurulufl-
lar›n›n da  kat›ld›¤› fuar yo¤un ilgi gördü.

(Uluslararas› Savunma 
Sanayi Fuar›) ‹stanbul'da yap›ld›
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Baflbakan ve AK Parti Genel
Baflkan› Recep Tayyip Erdo-
¤an'›n kabinede yapt›¤› re-

vizyon çerçevesinde Sanayi ve Ti-
caret Bakan› Zafer Ça¤layan Dev-
let Bakanl›¤›'na kayd›r›l›rken, yeri-
ne AK Parti Grup Baflkanvekili ve
Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün
getirildi.

Nihat Ergün Kimdir?
1962 y›l›nda ‹zmit’te do¤an Ni-

hat Ergün, ilk, orta ve lise ö¤reni-
mini ‹zmit Teknik Lisesi’nde ta-
mamlay›p, yüksek ö¤renimini Mar-
mara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesini 1984 y›l›nda
bitirerek tamamlad›.

Lise ve Üniversite ö¤rencilik y›l-
lar›nda çeflitli sosyal ve siyasi etkin-
liklerde görev alan Nihat Ergün
1994 Yerel Yönetimleri seçiminde
Derince (Kocaeli) Belediye Bafl-
kanl›¤›'na seçildi.

Serbest ticaret, muhasebe, mü-
flavirlik ve yönetim dan›flmanl›¤›
alanlar›nda çal›flmalar›n› yürüten
Ergün, 3 Kas›m 2002 seçimlerinde
AK Parti’den Kocaeli milletvekili
seçildi.

Nihat Ergün, TBMM K‹T Ko-
misyonu üyeli¤i ve AK Parti TBMM
Grup yönetim kurulu üyeli¤i yapt›.

AK Parti MKYK üye-
li¤i, Yerel Yönetim-
lerden Sorumlu Ge-
nel Baflkan Yar-
d›mc›l›¤› görevle-
rinde de bulu-
nan Ergün, 22
T e m m u z
2007 seçim-

lerinde ikinci kez AK Parti’den Ko-
caeli milletvekili seçildi.

Ergün, AK Parti Grup Baflkanve-
killi¤i görevini sürdürürken, Sana-
yi ve Ticaret Bakan› olarak atand›.

Ça¤layan Devlet Bakan›
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer

Ça¤layan da, Devlet Bakanl›¤›'na
atand›. Ça¤layan, d›fl ticaretten so-
rumlu olacak. 

Ça¤layan Kimdir?
Zafer Ça¤layan 1957 y›l›nda

Mufl’ta do¤du.
Gazi Üniversitesi Mühendislik

Fakültesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü’nden 1979 y›l›nda mezun
oldu. ‹fl hayat›na 1980 y›l›nda bafl-
layan Ça¤layan, 1987 y›l›nda Anka-
ra Sanayi Odas› (ASO) seçimlerin-
de Oda Meclisi Üyeli¤i’ne seçildi.
1989 y›l›nda Yönetim Kurulu Üye-
si olan Ça¤layan 1991’den itibaren
de iki dönem, 4 y›l süreyle ASO
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ola-
rak görev yapt›.

Ça¤layan, Kas›m 1995’te Anka-
ra Sanayi Odas› Yönetim Kurulu
Baflkanl›¤›’na seçildi ve 10 y›l bu
görevi sürdürdü. Ça¤layan, 2005
y›l›n›n Mart ay›nda yap›lan ve tek
aday olarak kat›ld›¤› seçimlerle 4

y›ll›¤›na ASO Yönetim Kurulu Bafl-
kanl›¤›na yeniden getirildi.

1996-1998 ve 2002-2005 y›llar›
aras›nda TOBB Baflkan Vekili ola-
rak da görev yapan Ça¤layan, ayn›
göreve 2005 May›s ay›nda yeniden
seçildi.

22 Temmuz’daki genel seçim-
lerde AK Parti’den Ankara millet-
vekili seçilen Ça¤layan, evli ve 2
çocuk babas›. 

Enerjinin bafl›na 
elektrik mühendisi
Enerji ve Tabii Kaynaklar› Ba-

kanl›¤›'na elektrik mühendisi Ta-
ner Y›ld›z
atand›.

H ü k u -
mette yap›-
lan revizyon
s o n u c u
Enerji ve Ta-
bii Kaynak-
lar Bakanl›-
¤›''na Hilmi
Güler'in ye-
rine Taner
Y›ld›z atan-
d›.  1962 y›l›nda Yozgat'ta do¤an
Taner Y›ld›z, ‹stanbul Teknik Üni-
versitesi Elektrik-Elektronik Fakül-
tesi Elektrik Mühendisli¤i Bölü-
mü'nü bitirdi. Kayseri Elektrik
Üretim fiirketi'nde Yönetim Kuru-
lu Üyesi, Kayseri ve Civar› Elektrik

T.A.fi.' de Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür olarak görevde
bulunan Y›ld›z, 22'nci Dönem
Kayseri Milletvekili olarak par-
lamentoya girdi. ‹yi düzeyde

‹ngilizce bilen YILDIZ, evli
ve 4 çocuk babas›.

Sanayide yeni dönem
Devlet Bakanl›¤›'na atanan
Sanayi ve Ticaret Bakan› 
Zafer Ça¤layan'›n yerine
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na
Nihat Ergün atand›.

Taner 
Y›ld›z 

Zafer 
Ça¤layan

Nihat
Ergün

Sanayide yeni dönem



Kütahya
SERAM‹K

Kocaeli
K‹MYA

Antalya
TUR‹ZM

Kayseri
MOB‹LYA‹stanbul

Denizli
‹zmir
Ad›yaman
Yozgat

TEKST‹L

Manisa

RADYO
TELEV‹ZYON
‹MALATI

Burdur, Uflak, Afyon

MERMER ÜRET‹M‹

l Çanakkale

l Bal›kesir

‹stanbul

l Bursa

lEskiflehir

lManisa

l ‹zmir

l Ayd›n

l
Antalya

l Ankara

l
Adana

l
Nevflehir

l Kastamonu

l Çorum

l Amasya

l Tokat

l 

l Gaziantep
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Hükumet teflvik sistemini yeniden 
düzenleyen tasar›y›, görüfllerini almak 
üzere odalara gönderdi.

Teflvikler aç›s›nda Türkiye dört bölgeye
ayr›l›yor.  Bölgesel ve sektörel olarak 
belirlenen teflvik sisteminde, hangi ilde 
hangi sektörün desteklenece¤i belirtiliyor.

Ankara'da savunma sanayi, ‹stanbul'da
finans ve a¤›r sanayi,  ‹zmir'de kimya,
tekstil, Kayseri'de mobilya, Kütahya'da
seramik desteklenecek...

Teflvik sistemi bafltan afla¤› de¤ifliyor. Yeni Teflvik
Yasa Tasar›s› tasla¤›nda, teflvikler aç›s›nda Tür-
kiye dört bölgeye ayr›l›yor. Tasar› tasla¤›nda,

sektörel ve bölgesel olarak verilecek teflviklerde, Tür-

kiye'nin üretim merkezleri belirleniyor. Büyük yat›-
r›mlara ek teflvik veriliyor. Seçilmifl illerin sektörel
bazda desteklenmesi öngörülüyor. Örne¤in, Finans
ve a¤›r sanayi için ‹stanbul, savunma sanayi için Anka-
ra adres gösteriliyor.

Hükumet, teflvik sisteminin bugüne kadar al›fl›la-
gelenden daha farkl› uygulanmay› öngören tasar›y›,
görüfllerini almak üzere sanayi ve ticaret odalar›na
gönderdi.  

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile Hazine Müsteflarl›¤›
taraf›ndan netlefltirilen tasar›ya göre, her ile ayr› tefl-
vik uygulanacak.  

Buna göre, Kütahya'da seramik teflvik edilirken,
Karaman'da bisküvi üretimine destek verilecek.

‹stihdam ve ihracat odakl›, proje bazl› çal›flan yer-
li-yabanc› firmalara da 500 milyon dolar›n üzerindeki
yat›r›mlar› için özel bir teflvik paketi uygulanacak.

Yine yan sanayi oluflturan, büyük çapl› istihdam
sa¤layan otomotiv, tekstil gibi sektörlere ucuz enerji,
düflük kurumlar vergisi uygulanacak.

KOB‹'ler baflta olmak üzere üretim yapan, istih-

Yeni teflvik sistemi belli oldu

Ankara'da savunma 
sanayi teflvik edilecek
Ankara'da savunma 
sanayi teflvik edilecek

l 
Samsun

l
Antakya

l
Malatya

Elaz›¤ l 

l
Mersin

Konya
Karaman

TARIM
GIDA
‹NfiAAT

K›rklareli, Adana, Ad›yaman, Erzurum

K‹MYASAL ÜRÜNLER               

Tekirda¤
l

Bursa
Kocaeli
Sakarya
Aksaray

OTOMOT‹V
YAN SANAY‹

‹stanbul

TEKST‹L F‹NANS
GEM‹ ‹NfiAA SANAY‹

l Isparta

l
Uflak

‹zmir

K‹MYA
TEKST‹L

l
Yozgat

Ankara

ELEKTRON‹K
TEKST‹L
SAVUNMA SANAY‹

Afyon
MERMER



Mardin
Ç‹MENTO

Ordu
l

Giresun

l
Trabzon

l Rize

l Diyarbak›r
lAd›yaman

lfianlurfa
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dam yaratan firmalara baflta enerji olmak üzere girdi
maliyetinin bir bölümünü devlet üstlenecek. Tüzel ki-
flilerin yat›r›mlar›nda vergide kolayl›k sa¤lanacak.

500 milyon TL ve üzeri yat›r›ma ek teflvik var
Yeni teflvik sisteminde `yat›r›m tutar›` ayr› bir kri-

ter olarak de¤erlendirilecek. Geliflmesi istenen ilaç,
otomotiv ve makine imalât› gibi baz› sektörlerde 500
milyon TL`lik yat›r›mlar büyük yat›r›m s›n›f›na al›n›r-
ken hangi sektörde olursa olsun 1 milyar TL`nin üs-
tündeki yat›r›mlar büyük yat›r›m say›larak ek teflvik-
ten yararlanacak. Öte yandan yat›r›m teflvikleri yö-
nünde halihaz›rda yürürlükte olan mevzuatta ise de-
¤ifliklik yap›lmayacak. Mevcut yasayla yat›r›mlar, vergi,
gümrük, sosyal güvenlik pirim avantajlar›yla destekle-
niyor. Bunun yan›nda çeflitli kanunlarla düzenlenmifl,
AR-GE, fuar ve marka yat›r›m› gibi finansal destekler
de bulunuyor.

Öncelikli sektörlere ayr›cal›k
Yeni teflvik sisteminde baz› sektörler öncelikli say›-

lacak. Bu sektörler bir anlamda el üstünde tutulacak.
Türkiye'nin rekabet avantajlar›n› gelifltirecek, strate-
jik yetenekler kazanmas›n› sa¤layacak, yüksek katma
de¤er kazand›ran veya yüksek istihdam sa¤layacak ba-
z› sektörler bu kriterlere ba¤l› olarak öncelikli say›la-
cak.

Elektronik ve LCD,  bilgisayar, otomotiv, ilaç, teks-
til, savunma sanayi, makine imalat›, madencilik, pet-
rokimya, gemi inflas› öncelikli sektörler aras›nda yer
alacak.

Teflvik yasas› ayr›ca Türkiye'yi dörde ay›rarak il baz-

l› öncelikli sektörleri de belirledi. Geliflmifllik düzeyi-
ne göre dörde ayr›lan Türkiye'de illere farkl› düzey-
lerde teflvikler verilecek.

Teflvik sisteminin yeniden oluflmas›nda önemli bir
rol üstlenen Sanayi ve Ticaret eski bakan› flimdi ihra-
cattan sorumlu olan Devlet Bakan› Zafer Çaylayan,
ilk kez ayaklar› yere sa¤lam basan bir sisteminin haya-
ta geçirilece¤ini savundu. “Giriflimci bilgi sistemiyle il
il sektör sektör tar›yoruz. Bölgeler aras› geliflmifllik
farklar›n› görüyoruz` diyen Ça¤layan, yeni teflvik siste-
minin bu anlamda hem sektörlerle, hem bölgelerle
hem de proje bazl› olarak bir çok çal›flmay› ortaya ç›-
kartaca¤›n› söyledi.

‹STANBUL:  A¤›r sanayi, finans, 
gemi infla sanayi, tekstil

ANKARA: Elektronik, 
tekstil, savunma sanayi

‹ZM‹R: Kimya, tekstil
ANTALYA: Turizm
KOCAEL‹: Otomotiv, yan sanayi, kimya
KAYSER‹: Mobilya
MAN‹SA: Radyo  ve TV imalât›, 

makine imalât›
BURSA: Otomotiv yan sanayi
SAKARYA: Otomotiv yan sanayi
AKSARAY: Otomotiv yan sanayi
KONYA: Tar›m, g›da
KARAMAN: Tar›m, g›da
MARD‹N: Çimento, fabrikasyon  

metal ürünler
DEN‹ZL‹: Tekstil
D‹YARBAKIR: Madencilik, giyim, kürk iflleme 
KÜTAHYA: Seramik
AFYON: Mineral üretimi, mermer
UfiAK: Mineral üretimi, tekstil
BURDUR: Mineral üretimi 
ED‹RNE: Tekstil
TEK‹RDA⁄: Tekstil, makine imalât›
MALATYA: Tekstil
MUfi : Tekstil
KASTAMONU : Tekstil
KARABÜK: Tekstil
S‹‹RT: Tekstil
KIRKLAREL‹: Kimyasal ürünler
ADANA: Kimyasal ürünler
ADIYAMAN: Kimyasal ürünler
ERZURUM: Kimyasal ürünler
BALIKES‹R: Fabrikasyon metal ürünler
KIRIKKALE: Fabrikasyon metal ürünler
YOZGAT: Fabrikasyon metal ürünler
fiANLIURFA: Fabrikasyon metal ürünler
KAHRAMANMARAfi:Fabrikasyon metal ürünler
HAKKAR‹ : Fabrikasyon metal ürünler
TUNCEL‹: Fabrikasyon metal ürünler
SAMSUN: Makine imalât›
ESK‹fiEH‹R: Makine imalât›
ÇANKIRI: Makine imalât›

Hangi sektör hangi 
ilde teflvik edilecek

Bal›kesir, K›r›kkale, Yozgat, fiarl›urfa,
Kahramanmarafl, Mardin, Hakkari, Tunceli

FABR‹KASYON METAL ÜRÜNLER‹

l 
Van

Uflak
Tekirda¤
Malatya
Mufl
Kastamonu
Karabük
Siirt
Edirne

TEKST‹L

Samsun, Tekirda¤, Eskiflehir, Çank›r›, Manisa

MAK‹NA ‹MALATI

l Mufl

l 
Erzurum

Diyarbak›r

MADENC‹L‹K
G‹Y‹M
KÜRK ‹fiLEME

Hangi sektör hangi 
ilde teflvik edilecek
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Elektri¤imizi 
kendimiz 
üretece¤iz
Baflkent OSB'nin yüzde 51'ine 
sahip oldu¤u Baflkent Enerji Elektrik 
Üretim A.fi, elektrik üretim lisans› ald›.
Baflkent Enerji Elektrik Üretim A.fi.,
Arhavi'de Çaml›ca Baraj› ve hidroelektrik
santrali kuracak. Burada üretece¤i 
elektrikle Baflkent OSB kat›l›mc›lar›na
daha uygun fiyata elektrik kullanma
olana¤› sa¤layacak.

“Kendi elektri¤imizi kendimiz üret-
me” projemiz gerçeklefliyor. Bafl-
kent OSB’nin yüzde 51’ine sahip
oldu¤u Baflkent Enerji Elektrik

Üretim A.fi, Elektrik Piyasas› Düzenleme Kuru-
mu’ndan (EPDK) elektrik üretim lisans› ald›.

Elektrik üretme hakk›n› elde eden Baflkent
Enerji Elektrik Üretim A.fi., Artvin’in Arhavi ‹lçe-
si’nde kuraca¤› baraj ve hidroelektrik santralinde
elektrik üretecek. Kendi elektri¤ini üretmesiyle,
Baflkent OSB kat›l›mc›lar› daha uygun fiyata elek-
trik enerjisine sahip olacaklar. Bu da maliyetlerin
içinde elektri¤in pay›n› düflürece¤inden kat›l›m-
c›lar›n rekabet gücünü artt›rm›fl olacak.

Bilindi¤i gibi Baflkent Enerji Elektrik Üretim
A.fi. daha önce DS‹ ile su kullan›m anlaflmas› im-
zalam›flt›. DS‹ ile yap›lan anlaflma uyar›nca, Bafl-
kent Enerji Elektrik Üretim A.fi. Artvin'in Arhavi
‹lçesi'nde Çaml›ca Baraj ve üzerinde 85 MW gü-
cünde Hidroelektrik Santrali üretim tesisi kura-
cak. 49 y›ll›¤›na kullan›m hakk› al›nan santralde
yenilenebilir enerji kaynaklar›ndan y›lda 410 mil-
yon kWh elektrik enerjisi üretilecek. 

Proje kapsam›nda  baraj, 2 adet regülatör, san-
tral binas›, 10 km uzunlu¤unda derivasyon tünel-
leri, 7 km uzunlu¤unda enerji tüneli, enerji nakil
hatlar›, elektro mekanik teçhizat kurulu ve yap›-
m› yer al›yor. Projenin maliyeti 150 milyon $ ola-
rak öngörülüyor. 

Kriz içinde moral veren haber: 
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Sanayicilerin ço¤unlukta
oldu¤u organize sanayi
bölgelerinin bir araya
gelerek kurdu¤u Orga-

nize Sanayi Bölgeleri Derne¤i
(OSBDER) heyeti yeni Sanayi
ve Ticaret Bakan› Nihat Er-
gün'ü makam›nda ziyaret etti,
yeni görevinden dolay› kutlad›.

OSBDER Baflkan› Hilmi
U¤urtafl'›n baflkanl›¤›'ndaki he-
yette Baflkent OSB'den Baflkan

fiadi Türk, Baflkanvekili Cavat
Kömürcü, yönetim kurulu üye-
leri Mehmet Ergin ve Nihat Ör-
nek haz›r bulundu.

Baflkent OSB'nin yan›s›ra,
Ankara Anadolu Organize Sa-
nayi Bölgesi (Anadolu OSB),
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
(GOSB), Gebze Plastikçiler Or-
ganize Sanayi Bölgesi (GE-
POSB), ‹stanbul Dudullu Orga-
nize Sanayi Bölgesi (Dudullu

OSB) ile Manisa Organize Sana-
yi Bölgesi (MOSB) temsilcileri-
nin bulundu¤u heyet, OSB'lerle
ilgili Ergün'e bilgi verdi, sorun-
lar›n çözümünde destek istedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün de, hükumetlerin
OSB'lere gerekli deste¤i sa¤la-
mas› gerekti¤ini söyledi ve “ Bu-
güne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da hükumettin katk›lar›
devam edecek” dedi. “OSB’leri
kendileri için önemli partner-
ler”ler olarak de¤erlendiren Ni-
hat Ergün, görüfllerini “Gere-
ken çal›flmalar›n takipçisi, mü-
teflebbisin destekçisi olmay› sür-
dürece¤iz” diyerek tamamlad›. 

Ergün: “OSB'lere 
katk›m›z sürecek...”
Aralar›ndan Baflkent OSB'den fiadi Türk, Baflkanvekili Cavat
Kömürcü, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ergin ve Nihat 
Örnek’in haz›r bulundu¤u  heyet Ergün'ü yeni görevinden 
dolay› kutlad› ve çal›flmalar›yla ilgili bilgi verdi.

OSBDER Heyeti yeni Sanayi ve Ticaret 
Bakan› Nihat ERGÜN'ü ziyaret etti.

Ergün: “OSB'lere 
katk›m›z sürecek...”
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Örnek bir 
genel kurul 
Örnek bir 
genel kurul 

Kat›l›mc›lar›n ve konuklar›n “övgü” ile söz 
etti¤i Baflkent OSB, 5. Ola¤an Genel Kurulu'nu 
yo¤un bir kat›l›mla coflku içinde yapt›.

Baflkent OSB'nin 5.
Ola¤an Genel Kuru-
lu, SC Endüstrinin
A.fi.'nin fabrikas›nda

yap›ld›. Yo¤un ilgi gören Bafl-
kent OSB Genel Kurulu'na
TBMM Sanayi, Ticaret, Ener-
ji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Üyesi,

AK Parti Yozgat Milletvekili
Osman Coflkun, Organize Sa-
nayi Bölgeleri Üst Kurulu Bafl-
kan› Mahmut Y›lmaz, Sincan
Belediyesi ve Ankara Büyükfle-
hir Belediye Meclis Üyesi Sü-
leyman Karacan, Ankara ‹l
Çevre ve Orman Müdürü Ha-
luk Özder, ‹ç Anadolu Sanayi-

ci ve ‹fladamlar› Dernekleri
Federasyonu Baflkan› Meh-
met Akyürek, Anadolu OSB
Baflkan› Hüseyin Kutsi Tun-
cay, OST‹M Baflkan› Orhan
Ayd›n, OS‹AD Baflkan› Adnan
Keskin,  BASAD Baflkan› Ma-
hir Baykam'›n yan› s›ra çok sa-
y›da sanayici ve davetli kat›ld›.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: “Gösterifle 
de¤il, ‹htiyaca yönelik projeler yap›yoruz.”

B
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TBMM Sanayi Komisyonu üyesi 
AK Parti Yozgat milletvekili 
Osman Coflkun: 

Komutan sizsiniz, 
taleplerinizi iletin!

OS‹AD Baflkan› Adnan Keskin: 

2 – 3 Y›l içinde 
burada çok ciddi 
geliflmeler yafland›.

BASAD Baflkan› Mahir Baykam:

Yönetime teflekkür 
ederim, iyi ifller 
baflard›lar

Anadolu OSB Baflkan› 
Hüseyin Kutsi Tuncay:

Kendi kendimizi 
yönetmede 
örnek oldunuz.

‹ÇSAS‹FED Baflkan› Mehmet Akyürek: 

‹fllerini güçlerini 
b›rakarak, burada 
cengaverlik yapan Türk ve
arkadafllar›n› kutluyorum.

OST‹M Baflkan› Orhan Ayd›n: 

Her geldi¤imde 
buray› daha çok 
geliflmifl buluyorum.

Baflkent OSB Baflkan› 
fiadi Türk'ten mesajlar:
Baflkent OSB, Ankara’n›n
ihtiyaçlar›n› karfl›lamaya 
haz›r, yat›r›m yapmak 
isteyenleri bekliyoruz. 

Gösterifle de¤il,
‹htiyaca yönelik
projeler yap›yoruz. 

Baflkent 
OSB’lilik bilinci 
oluflturuyoruz.

Her kriz bir f›rsat, ama önce
f›rsat diye elimizdekini 
kaybetmemeliyiz. 

Konuklardan övgüler:
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Sayg› duruflu ve istiklal marfl›-
n›n okunmas›n›n ard›ndan kürsü-
ye gelen Baflkent OSB Baflkan› fia-
di Türk, yapt›¤› sunufl konuflma-
s›nda, hem Baflkent OSB'nin son
durumu ve gelece¤i hakk›nda üye
ve konuklara bilgi verdi, hem de
Türkiye'nin içinde bulundu¤u
ekonomik sorunlara karfl› çözüm
önerilerini dile getirdi.  

Türk'ün sunufl konuflmas› 
fiadi Türk konuflmas›nda, Bafl-

kent OSB'nin her genel kurulu-
nun bir öncekinden çok daha sa¤-
l›kl›, ihtiyaçlar›n›n daha çok karfl›-
lanm›fl bir ortamda gerçekleflti¤ini
söyledi. Baflkent OSB'nin kurulu-
flundan bu yana iki tane büyük kri-
zin yafland›¤›n› an›msatan Türk,
krizlerin OSB’nin kurulufl tarihin-
de ciddi etkiler b›rakt›¤›n› dile ge-
tirdi. 

fiadi Türk konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Ankara bir sanayi kenti de¤il,
biz sanayi kenti yapmaya çal›fl›yo-
ruz, yeterince sanayici kayna¤›m›z
yok. Bu kriz darbeleriyle istedi¤i-
miz seviyede yat›r›mc›ya kavuflam›-
yoruz, ancak flu anda Baflkent
OSB, Ankara’n›n ihtiyaçlar›n› kar-
fl›lamaya haz›r ve sanayi yat›r›m›na
geçmek isteyen tüm sanayicilerimi-
ze hizmet verebilecek noktada.”

Yaklafl›k 10 bin dönüm alan
üzerinde kurulu olan Baflkent
OSB'nin I. Etab›nda tüm altyap›
yat›r›mlar›n›n bitti¤ini kaydeden

fiadi Türk, do¤algaz ile ilgili yat›r›-
m›n geçen y›l bitirilmesine ra¤-
men gaz›n hala verilmemesini
elefltirdi. Türk, “Baflkent OSB ola-
rak biz geçen senenin k›fl aylar›n-
da gaz vermeyi planlam›flt›k. A¤us-
tos ay›nda bütün altyap›m›z› bitir-
dik. Sanayici do¤algaz istiyor, Bafl-
kent Gaz m›, Botafl m› gibi bir tar-
t›flma yüzünden biz hala do¤algaz›-
m›z› alamad›k. Üç gün önce Say›n

Genel Müdür bana son aflamaya
gelindi¤ini söyledi. Bizden kaynak-
lanmayan nedenden dolay› gaz›
veremedik, yine de hepinizden
özür diliyorum” diye konufltu.  

Dünyan›n hiçbir yerinde sana-
yicinin arazisini al›p, üzerine yol
yap›p, do¤algaz›n›, altyap›s›n› ha-
z›rlay›p sonra da bana gaz ver diye
devletin aya¤›na gidip yalvarmad›-
¤›n› anlatan fiadi Türk, bunun ne
sat›fl ruhuna uydu¤unu ne de sana-
yicinin taleplerini karfl›layan bir
davran›fl biçimi oldu¤unu dile ge-
tirdi.

fiadi Türk, flu anda 700’ün üze-
rinde sanayi tesisinin oluflaca¤› bir
alan üzerinde bulunduklar›n› be-
lirterek, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Burada flu anda faaliyet göste-
ren 80 kadar sanayicimiz var ve bu
say› gün geçtikçe art›yor. Kendi
bölgemizde sizin de gördü¤ünüz
gibi genifl yollar›m›z var. Son dere-
ce rahat ve gelecekte de ihtiyac› ra-
hat karfl›layabilecek büyüklükte
iken, kap›m›zdan d›flar› ç›kt›¤›m›z-
da son derece kötü bir yolla karfl›-
lafl›yoruz. Maalesef kuruldu¤u-
muzdan bu yana bu sorun bir tür-
lü çözülmedi. Her halde yak›nda o
yollar› da bizim yapmam›z gerecek
gibi görünüyor. Kendi iç yolu-
muzu yapt›¤›m›z gibi devletin baz›
organlar›n›n yetkisi içinde olan
altyap› yat›r›mlar›n› da yapmaya
bafllayaca¤›z galiba. Sonuçta, vergi
vermeyelim, kendi vergimizi kendi
yat›r›m›m›zda kullanal›m. Anka-
ra’da biz, di¤er illerde de di¤er
OSB’ler kendi altyap›lar›n› yapa-
cak bir noktaya gidiyor. Tabii bu
do¤ru olmad›¤› gibi moral bozu-
cu, ama biz yine de bunlar› çok
dikkate almadan kendi içimizdeki
çal›flmalara bak›yoruz.” 

Baflkent OSB’nin II. Etab›nda
Savunma Sanayini oluflturma çal›fl-
malar›na de¤inen fiadi Türk, hem
kümeleflmeyi, hem de Ankara’da
sanayinin k›p›rdanmas›n› sa¤la-
mak, bölgede de hem ana sanayici-
lerin hem de onlar›n tedariklerini
sa¤layan yan sanayilerin hareket-
lenmesini sa¤lamak amac›yla yap›-
lan çal›flmalar›n flimdi meyvelerini
vermeye bafllad›¤›n› bildirdi. 

‹lk olarak HAVELSAN’›n arala-
r›na kat›ld›¤›n› anlatan fiadi Türk,
“HAVELSAN sadece arsa alarak
aram›zda olan bir kat›l›mc› de¤il,
ayn› zamanda fabrikas›n› bitirmifl
ve flu anda faaliyete geçmifl bir ya-
p› ile aram›zda. O da bizim bu ha-

Baflkent OSB Baflkan› 
fiadi Türk: “Baflkent OSB,
Ankara’n›n ihtiyaçlar›n› 
karfl›lamaya haz›r, yat›r›m
yapmak isteyen tüm 
sanayicilerimize hizmet 
verebilecek noktaday›z.”
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reketimizdeki ilk bafllang›ç nokta-
s›d›r. Ben özellikle HAVELSAN
Yönetim Kuruluna, Genel Müdü-
rüne ve di¤er arkadafllar›m›za bize
gösterdikleri güvenden dolay› te-
flekkür ediyorum” dedi. 

fiimdi ikinci s›rada ASELSAN’›n
oldu¤unu bildiren Türk, “ASEL-
SAN’la görüflmelerimiz devam edi-
yor ve neredeyse bitme noktas›nda.
Bu da bizim OSB olarak farkl› bir
çal›flma sergilememizin sonucunda
oluflan, ülkemiz ad›na ve Ankara sa-
nayisi ad›na önemli bir projedir”
diye konufltu. 

Kriz nedeniyle kat›l›mc›lara bir
tak›m katk›larda bulunduklar›n›
an›msatan fiadi Türk, sunulan kat-
k›n›n bununla s›n›rl› olmad›¤›n›
belirterek,  “2009 Y›l›nda sanayici-
lerimizden herhangi bir ek kaynak
talebimiz olmadan ihtiyaca yöne-
lik baz› yat›r›mlar yapaca¤›z” dedi.  

fiadi Türk, birinci bölgede alt-
yap› çal›flmalar›n› bitirir bitirmez
a¤açland›rma çal›flmalar›na h›z
verdiklerini anlatt›.

Ankara Valili¤inin özellikle ‹l
Çevre ve Orman Müdürlü¤ü mari-
fetiyle kendilerine katk› sundu¤u-
nu ifade eden Türk, iki y›l içinde 6
bin a¤aç diktiklerini söyledi. 

I. Etaptaki bütün yeflil alanlar›n
a¤açland›r›ld›¤›n› kaydeden Türk,
sonbaharda a¤açland›rman›n de-
vam edece¤ini belirtti. Yaflanabilir
bir sanayi kenti oluflturmay› amaç-
lad›klar›n› dile getiren fiadi Türk,
“Oluflturdu¤umuz sosyal donat›
alanlar›m›z da devreye girdi¤inde

hem üretimin yap›ld›¤›, hem de
yaflanabilir bir kente sahip olaca-
¤›z. Bilimsel araflt›rmayla üretimin
ve insanca yaflam›n bir arada oldu-
¤u bir sanayi kenti... Baflka bölge-
lerdeki çarp›kl›klar›, olumsuzluk-
lar› iyi analiz ettik, bölgemiz tam
anlam›yla faaliyete geçti¤inde Tür-
kiye’nin örnek organize sanayi
bölgelerinden biri olacakt›r” flek-
linde konufltu. 

Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk’ün aç›l›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan Divan seçimine geçildi.
Suat Çalb›y›k, Mustafa Çobano¤lu,
Abidin fiahin ve Fatih Sönmez’in
verdi¤i önerge sonucunda Nihat
Güçlü Divan baflkanl›¤›na, Türel
Poyraz ve Ahmet Kocaadam da
üyeliklere oybirli¤i ile seçildi.  

“Sanayicilere 
yard›mc› olunmuyor”
Baflkent OSB’nin 21 Haziran

2008’de yap›lan 4. Genel Kuru-
lu’nda yap›lan konuflmalarda sa-
nayicilerin a¤›rl›kl› olarak yapa-
caklar› yat›r›mlardan söz etti¤ine

dikkati çeken Divan Baflkan› Nihat
Güçlü, bu Genel Kurulda da umut
dolu konuflmalar beklediklerini
ama koflullar›n buna çok da uygun
olmad›¤›n› söyledi. 

Uluslararas› boyutlu bu krizden
herkesin çok etkilendi¤ini anlatan
Nihat Güçlü, kendisinin de içinde
bulundu¤u OST‹M sanayicisinin
bu krizden derinden etkilendi¤ini
vurgulad›. 

2009’un sonlar›na do¤ru kriz-
den kurtulma ve 2010 y›l›n›n da
sanayi y›l› olmas› diledi¤inde bulu-
nan Nihat Güçlü, devletin krizi at-
latma konusunda sanayicilere yar-
d›mc› olmamas›n› elefltirdi. 

Nihat Güçlü konuflmas›n› Bafl-
kent OSB yönetiminin 2005 y›l›n-
dan bu yana TOK‹'ye yapt›¤› bir
ça¤r›yla tamamlad›:

“Nereye baksak devletin konut
yapt›¤›n› görüyoruz. Elbette devlet
konut yaps›n, ama bize de ayn› ko-
flullarla fabrika yaps›n. Çünkü biz
burada çok say›da insan›m›za ifl
olana¤› yarat›yoruz. Sanayiciler
olarak devletimizi yan›m›zda gör-
mek istiyoruz” 

Ankaral› Sanayiciden al›fl-verifl
Divan›n oluflmas›ndan sonra

konuklara söz verildi. ‹lk sözü alan
OST‹M Sana-
yici ve ‹fla-
damlar› Der-
ne¤i (OS‹-
AD) Baflkan›
Adnan Kes-
kin, ekono-
mik krizin
neden oldu-
¤u iflsizlik so-
rununa dik-
kati çekti. Adnan Keskin, “OS-
T‹M’de 10 bin iflyeri var. Ortalama

fiadi Türk:“Her kriz bir 
f›rsat, ama önce f›rsat 
diye elimizdekini 
kaybetmemeliyiz. Sahip 
olduklar›m›z› eksiltmeden
krizden ç›karsak, krizi 
baflar›yla yönetmifl oluruz.”
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3 kifli iflten ç›kar›ld›ysa flimdi 30
bin iflsiz var” dedi. Keskin, Anka-
ra’da tek tek ziyaret ettikleri yerel
yöneticilerden özellikle Anka-
ra’daki sanayilerden al›flverifl yap›l-
mas›n› istediklerini söyledi. 

Ankara’n›n ciddi bir Organize
Sanayi Bölgesi portföyüne sahip
oldu¤unu dile getiren Adnan Kes-
kin, “‹flte Baflkent OSB’yi görüyo-
ruz. 2 – 3 Y›l içinde burada çok
ciddi geliflmeler yafland›. Üstelik
çal›flmalar›n tamam› devletin des-
teklerinden yoksun biçimde bura-
daki arkadafllar›m›z›n al›n teriyle
yap›l›yor. Biz elimizden geldi¤ince
fabrikalar›m›z› kurmaya devam
edece¤iz” fleklinde konufltu. 

Teflvik ithal arabaya yarad›
Baflkent Sanayiciler Derne¤i

Baflkan› Mahir Baykam da konufl-
mas›na Baflkent OSB’de ilk fabri-
kalar› yapan-
lara teflekkür
ederek baflla-
d›. Baykam,
“Büyük feda-
k a r l › k l a r l a
fabrika kur-
dular. Son iki
y›lda fabrika
say›lar› hisse-
dilir flekilde
artt›” dedi. 

Ekonomik krize de de¤inen
Baykam, flöyle konufltu:

“Son bir y›ld›r kriz var, ama da-
ha dibi görünmedi. Merkez Ban-
kas›’n›n verilerini inceledim, bek-
lentiler hala olumsuz. Bu krizin de
sonunun gelece¤ine inan›yorum.
Biz sanayiciler olarak yerli mal›
kullanmaya özen göstermeliyiz.
ÖTV indirimi sa¤land›, ama ithal
araba sat›fllar›nda patlama oldu.
Bize pek yaramad›. Buna özellikle
kriz dönemlerinde dikkat edersek
çok yerinde olur.” 

Afl›r› lüksten kaç›nmal›y›z

Anadolu Organize Sanayi Böl-
gesi Baflkan› Hüseyin Kutsi Tuncay
da konuflmas›nda, sanayicilerin
zor bir dönemden geçti¤ini, ka¤›t
üzerindeki önlemlerle bu krizden
kurtulman›n imkans›z oldu¤unu
söyledi. Tuncay, krizden ç›kmak
için Türkiye’deki hem üreticinin
hem de ihracatç›n›n desteklenme-
si gerekti¤ini vurgulad›. Tuncay
sözlerini flöyle sürdürdü:

“Oturdu¤umuz yerden kimse

Ankara ‹l Çevre ve Orman
Müdürü Haluk Özder: 
“Çevre konusunda çok 
hassass›n›z, yan›n›zday›z”

Ankara ‹l Çevre ve Orman
Müdürü Haluk Özder de
Genel Kurul'da yapt›¤›

konuflmada, Baflkent OSB Yöne-
tim Kurulu’nun a¤açland›rma
ve çevre konusunda gerçekten
çok hassas davrand›¤›n› söyledi.
Özder, konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü:

“Bir buçuk y›ld›r sürekli pefli-
mizdeler. ‘Ne zaman a¤açland›-
raca¤›z. Ne zaman fidan dikece-
¤iz?’ diye. Birlikte a¤açland›rma
yapt›k. Sonbaharda bunu de-
vam ettirece¤iz. ‹flimiz fidanlar
üreterek Ankara'y› yeflillendir-
mek ve Ankara’n›n çevresini ko-
rumak. Krizin getirdi¤i s›k›nt›la-
r› biz de yafl›yoruz. Burada olu-
flacak hava kirlili¤i, su kirlili¤i,
toprak kirlili¤ine çözüm üret-
mek konusunda sizlerle birlikte
oldu¤umuzu ve kap›m›z›n her
zaman sanayicilerimize aç›k ol-
du¤unu bilmenizi istiyorum. So-
runlar oluflmadan birlikte ön-
lem almam›z daha do¤ru olur.
Sorunlar olufltuktan sonra çözü-

mü zorlafl›r. O nedenle iflin her
aflamas›nda birlikte hareket
edelim. ” 

Özder'e plaket
Ankara ‹l Çevre ve Orman

Müdürü Haluk Özder’e konufl-
mas›ndan sonra katk›lar›ndan
dolay› plaket veren Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk, “At›kla-
r›m›z, at›k analizlerimiz ve sa¤-
l›kl› çevre konusunda da Haluk
beyin deste¤inin sürece¤ine
inan›yoruz” dedi. Özder de, her
türlü deste¤i vermeye haz›r ol-
du¤unu ifade etti.

Haluk Özder'den Baflkent OSB'ye övgü:

“Baflkent OSB çevre 
konusunda çok hassas...”
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krizi aflamayacak. Avrupa bizden
daha fazla krizden etkilendi, ama
kendi kayna¤›n› kullan›yor, biz ise
borç alarak yaflam›m›z› sürdürüyo-
ruz, aram›zdaki fark o. Türkiye’de-
ki insanlar gelirine göre hakket-
medi¤i lüksü yafl›yorlar. Bir defa
krizi aflmam›z için mutlaka afl›r›
lüksten vazgeçmemiz, daha çok ça-
l›flmam›z ve üretimden yana, ihra-
cattan yana politikalar› gelifltirme-
miz laz›m.”

“Bölgelerimizi 
kendimiz yönetelim”
Hüseyin Kutsi Tuncay, Temelli

bölgesinde 2200 hektarl›k organi-
ze sanayi bölgesi alan› bulundu¤u-
nu an›msatarak, “Baflkent OSB,
970 hektarl›k alanla bu bölgede
yat›r›ma bafllayan ilk OSB’miz.
Öncelikle Yönetim Kurulunu ve
Baflkent OSB yat›r›mc›s›n› kutlu-
yorum. Bu zor dönemde yat›r›m
karar› almak yi¤itlik istiyor, cesaret
istiyor. Hele hele 90’l› y›llarda ko-
operatif hareketiyle bafllay›p daha
sonra 4562 say›l› kanunun verdi¤i
imkan çerçevesinde Organize Sa-
nayi Bölgesini kurmak büyük bir
baflar›d›r. OSB'de üretenler bölge-

lerini idare
etsinler. Bu
anlay›flla ha-
reket eden
Baflkent OSB
Genel Kurula
geçti. Ben yö-
netiminize te-
flekkür ediyo-
rum, göster-
di¤iniz hassa-
siyet ve yat›-

r›mc›n›za güveninizden ötürü”
fleklinde konufltu 

OSB’lerinde altyap› çal›flmalar›-
na bafllad›klar›n› ve yapt›klar› iha-
lelerde hak ediflin ödenebilmesi
için akaryak›t, demir, çimento,
kum hariç yap›lan hak ediflin yüz-
de 10’u kadar›n›n Ankara’daki 9
tane organize sanayi bölgesinden
al›nmas› koflulunu getirdiklerini
ifade eden Tuncay, “‹haleyi alan
firma ilk olarak Baflkent Organize
Sanayi Bölgesinden ald›¤› prefab-
rik yap›larla flantiyesini kurdu. Bu
karar›m›zdan ilk yaranan da Bafl-
kent OSB oldu” diye konufltu. 

Hüseyin Kutsi Tuncay, bunu
belediye baflkanlar›na da önerdik-
lerini belirterek, “E¤er Ankara’n›n
kaynaklar›n› kullan›yorsan›z bu

mutlaka Ankara’da kalmal›.”  Baz›
kesimlerin bunu “korumac›l›k”
olarak de¤erlendirerek karfl› ç›kt›-
¤›n› anlatan Tuncay,  “Ama dünya-
y› yöneten büyük devletler kendi
ülkelerindeki ana endüstrileri ko-
rumak için korumac›l›k yapabili-
yor. Onlara serbest, bize koruma-
c›l›k yasak m›?” diye sordu.  

“Baflkent OSB yönetimi 
cengaverlik yap›yor”
‹ç Anadolu ‹fladamlar› Dernek-

leri Federasyonu Baflkan› Mehmet
Akyürek, Baflkent OSB Baflkan› fia-
di Türk ve yönetim kurulu üyeleri-
ni, ifllerini güçlerini b›rak›p böyle
bir “cengaverlik” yapt›klar› için
kutlayarak konuflmas›na bafllad›. 

Türkiye’nin önemli bir süreç-
ten geçti¤ini ifade eden Akyürek,
bu süreç içerisinde birçok firma-
n›n ya yok olaca¤›n› ya da büyüye-
ce¤ini söyledi. Türkiye’de biri sa-
nayi di¤eri tar›m iki türlü geliflme
sa¤lanmas› gerekti¤ini kaydeden

Akyürek, “Ankara yolunu çizmifl,
hem tar›m flehri olmak istiyor hem

de sanayi.
Hatta sanayi-
nin baflkenti
olma iddias›
var” dedi. 

OSB'lerin
tar›m arazile-
rine kurulma-
mas›n› iste-
yen Akyürek,
“Böyle bir fley

yaparsak ülkemize büyük iyilik
yapm›fl olaca¤›z.”  

“Baflkent OSB bizim 
için çözüm oda¤›”
OST‹M Baflkan› Orhan Ayd›n

da “Her genel kurulunuza geldi¤i-
mizde buray› farkl› görüyoruz.
Gerçekten Baflkent OSB’miz çok
h›zl› gelifliyor ve büyüyor. Bu da bi-
ze mutluluk veriyor” diye bafllad›¤›
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Çünkü buras› bizim oralarda,

Sincan Belediyesi ve Anka-
ra Büyükflehir Belediye
Meclis Üyesi Süleyman Ka-

racan, Temelli’nin Sincan’a
ba¤land›¤›n› an›msatarak, özel-
likle OSB’lerin yo¤un oldu¤u
bu bölgeye hizmet konusunda
titiz davrand›klar›n› söyledi.
Ulafl›m sorununu da k›sa süre-
de çözmeyi düflündüklerini be-
lirten Karacan, “Sanayi, ihraca-
t›yla ve istihdam›yla memleketi-
mizin, ekonomimizin hakika-
ten lokomotifidir. Belediye ola-
rak OSB’lere her türlü yard›m-
lar› yapman›n gayreti içerisinde
olaca¤›z” dedi.

Karacan, “Do¤algaz konu-
sunda zaten bir çal›flmam›z var.
Hem Büyükflehirde do¤algaz›n
bir an önce buraya getirilmesi
konusunda giriflimlerimiz ola-
cak, hem de Sincan Belediye
Meclis Üyesi olarak bu ayn› za-
manda bizim vazifemizdir. Bu-

nun takibini sizler ad›na yap-
man›n sözünü de veriyoruz” di-
ye konufltu. 

17

Büyükflehir Belediye Meclis Üyesi Karacan'dan söz:

“Sizin ad›n›za 
iflleri takip edece¤iz”
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Osman Çoflkun: “TOK‹ 
sanayici için de uygun 
koflullarla fabrika yaps›n.”

TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar,
Bilgi ve Teknoloji Komis-

yonu Üyesi, AK Parti Yozgat Mil-
letvekili Osman Coflkun, fiadi
Türk’e nazik daveti için teflekkür
ederek konuflmas›na bafllad›.
Milletvekili seçilmeden önce
elektrik mühendisi ö¤retim üye-
si olarak görev yapt›¤› Kayseri’de
birçok sanayi kurulufluna dan›fl-
manl›k yapt›¤›n› anlatan Cofl-
kun, TSE bafldenetçisi, kalite uz-
man›, ayn› zamanda kiflisel geli-
flim uzman› oldu¤unu söyledi. 

Bir milletvekili olarak, hem
Sanayi Komisyonu üyesi kimli-
¤iyle, ayn› zamanda AK Parti AR-
GE Baflkan Yard›mc›s› kimli¤iy-
le, ö¤retim üyesi elektrik mü-
hendisi kimli¤iyle her zaman sa-
nayicilerin yan›nda oldu¤unu
anlatan Coflkun, her sanayicinin
hiç çekinmeden her zaman ken-
disini arayabilece¤ini ifade etti. 

Osman Coflkun sözlerini flöy-
le sürdürdü:

“Ben bazen eski arkadafllar›-
m› ar›yorum. Aray›p sormad›¤›-
n› ifade etti¤im zaman bana flöy-
le diyor: ‘Zaten ifliniz çok fazla
bir de biz sizi rahats›z etmeye-
lim.’ Bak›n›z hepiniz sanayicisi-
niz, ticaret yap›yorsunuz. Ben
yapt›¤›n›z iflle ilgili, diyelim su
üretiyorsan›z, gelip sizden 10
ton su alsam sizi rahats›z etmifl
olmam. 10 Tane arkadafl gön-
dersem, her biri de sizden al›flve-
rifl yapsa eminim ki beni daha da
çok seversiniz. Evet, bizim de ifli-
miz bu. Size hizmet için Mec-
lis’te bulunuyoruz. Bugüne ka-
dar ald›¤›m›z e¤itimle yapabile-

ce¤imiz çok fley var. Özellikle
ben flunu ö¤rendim; ö¤retim
üyesi iken, tabi ilk kez sanayici-
lerle tan›flt›¤›mda beni ba¤›flla-
y›n biraz burnum havalardayd›.
Yani ö¤retim üyesiyim, bu ifli biz
biliriz diye. ‹nan›n ki sanayiciler-
le tan›flt›ktan sonra hiçbir fley
bilmedi¤imi ö¤rendim. Ve flu
anda ne biliyorsam sizin sanayi
kurulufllar›n›zdaki o birikimleri-
nizle elde ettim. Sizin deste¤ini-
ze gerçekten hükumetimizin ih-
tiyac› vard›r, bakanlar›m›z›n,
milletvekillerimizin ihtiyac› var-
d›r. Sanayi Komisyonu üyeleri-
mizin ihtiyac› vard›r. Lütfen çe-
kinmeyin bizim iflimiz bu. Gelin
her konuda Sanayi Komisyonu
üyelerini tek tek bizzat ziyaret
edin, toplu olarak mutlaka ziya-
ret edip taleplerinizi iletin.” 

“TOK‹ fabrika yaps›n”
Sanayicilerin, TOK‹’nin fab-

rika yapmas› yönündeki önerile-
rine de¤inen Osman Coflkun,
“TOK‹ daire yap›yor, sanayiciler
için de fabrika yaps›n dendi, ger-
çekten bu çok hofluma gitti. Evet
neden olmas›n?” dedi. Coflkun

konuflmas›na flöyle devam etti:
“TOK‹ gerçekten çok güzel,

çok kolay flekilde bunlar› da ya-
par. E¤er ki vatandafla yap›yorsa
zaten sanayiciye de haydi haydi
yapar. Siz son derece önemlisi-
niz. Siz alay komutan›s›n›z. Tü-
men komutan›s›n›z. E¤er bu ül-
ke ba¤›ms›z yaflayacaksa alay ko-
mutan› ve askerleri güçlüyse ya-
flayacak. Yani flu anda üretti¤iniz
bir pet flifle veya hangi üretimi
yap›yorsan›z, bir kanepe, bir kol-
tuk, bir masa, bir sehpa de¤il. Si-
zin üretti¤iniz her fley Çanakka-
le’de o tümen komutan›n›n ba-
¤›ms›z kalabilmek için düflmana
gönderdi¤i bir füze kadar de¤er-
li. Ne kadar çok üretim, ne ka-
dar çok ihracat yapabiliyorsak
bu ülke o kadar güvenli olabile-
cek. Elbetteki flu anda bütün
dünyay› etkileyen bir kriz var. fiu
andaki verilere bakarak 2009 so-
nuna do¤ru h›zl› bir flekilde yük-
selifle bafllayabilece¤imizi ümit
ediyoruz. Bütün dünya uzmanla-
r›n›n görüflü, 2010 y›l›nda inflal-
lah bu kriz sona erecek ve hep
birlikte üretim yapabilece¤iz.
Biz bu noktada elimizden gelen
her fleyi seferber etmek için ha-
z›r›z.” 

TBMM Sanayi Komisyonu üyesi AK Parti Yozgat milletvekili Osman Coflkun: 

“Taleplerinizi iletmekten
çekinmeyiniz...” 

Osman Coflkun



Ankara'n›n merkezde daralan sa-
nayicilerimiz için çözüm odaklar›
oluyor. E¤er Baflkent OSB’nin mü-
teflebbis heyeti olmasayd›, bu ifle

bafl koyan,
gönül koyan
insanlar ol-
masayd›, kim
bilir bu arazi-
lerde neler ve
nas›l olacak-
t›? Sanayicile-
rimiz de kim
bilir nereler-
de yer bul-
mak için u¤-

raflacaklard›. Onun için bu ifle
önderlik yapan müteflebbis heyete
ve eme¤i geçen herkese gerçekten
teflekkür etmek istiyorum.”

Üretim ve 
istihdama dönülmeli
Organize Sanayi Bölgeleri Üst

Kurulu (OSBÜK) Baflkan› Mahmut
Y›lmaz da konuflmas›nda, Türki-
ye’de son 10 – 15 y›lda üretim ve ya-
t›r›m ortam›n›n iyilefltirilmesi yö-
nünde iyi bir ad›m at›lmamas›n›
elefltirdi. Kriz yaflanmadan önce de
sanayinin s›k›fl›k ve kötü günler yafla-
d›¤›n› kaydeden Y›lmaz,  “Sanayi ve
üretimle ilgili mutlaka politikalar
gelifltirilmeli. Türkiye’nin temel
stratejisi üretim ve istihdama dön-

melidir” dedi. 
Sanayilefl-

menin mutla-
ka sanayi böl-
gelerinde ol-
mas› gerekti-
¤ini ifade
eden Mah-
mut Y›lmaz,
2000 metreka-
renin üzerin-
deki tüm sa-

nayi yat›r›mlar›n›n OSB’lerde olma-
s›n› arzu ettiklerini söyledi 

Türkiye’nin bu üretim politika-
s›yla ilerlemesi halinde de b›rak›n
yeni sanayiciler üretmek, mevcut sa-
nayicileri bile küstürece¤ini vurgu-
layan Y›lmaz, “OSB’lerde sanayilefle-
rek üretimin önü aç›lmal› ve ihraca-
ta dönük bir model mutlaka devre-
ye sokmal›d›r” fleklinde konufltu.

Do¤algaz konusuna da de¤inen
OSBÜK Baflkan› Mahmut Y›lmaz
flunlar› söyledi: 

“BOTAfi, OSB’lere do¤algaz› ›s-
kontosuz vermeye bafllad›. Bundan
önce bafllat›lan özellefltirmeler ma-

alesef OSB’lerin fonksiyonu dikkate
al›narak yap›lmad›¤› için, flu anda
da, eski yap›lan özellefltirme ihalele-
rinde de birtak›m sorunlar var.
OSB’lerle ilgili yeni bir gaz flirketi
kurduk. Bu gaz flirketiyle ithalat yap-
mak suretiyle, tedarik iflinde mutlak
surette aktör olmak istiyoruz. BO-
TAfi’›n özellefltirilmesi, hükümetin
zaten flu anda temel düflüncelerin-
den bir tanesi. 2008 Sonuna kadar
kontratlar›n yüzde 80’inin özellefl-
mesi gerekiyordu; ancak 10’u kadar
özelleflebildi. Biz de bu kontrat de-
virlerinde talibiz. Sizler ad›na bunla-
r› almak suretiyle bu piyasan›n için-
de olmay› arzu ediyoruz.”   

TÜRK’ten konuklara teflekkür
Baflkent OSB Baflkan› fiadi

Türk, konuk konuflmac›lardan
sonra yeniden söz alarak, kat›l›m-
lar›ndan görüfl ve önerileriyle ge-
nel kurula yapt›klar› katk›dan do-
lay› teflekkür etti.

Konuklar›n dile getirdikleri
baz› konulara da yan›t veren
Türk,  Sincan Belediyesi Büyükfle-
hir Belediye Meclis Üyesi Süley-
man Karacan’›n do¤algaz konu-
sundaki sözlerine de¤inerek, flun-
lar› söyledi: 

“S›n›rlar›m›zda 
belediye gibi çal›fl›yoruz”
“fiu anda di¤er OSB’ler gibi biz

de kendi s›n›rlar›m›z içinde mini
bir belediye gibi çal›fl›yor ve bütün
altyap›m›z› kendimiz yapm›fl du-
rumday›z. fiu anda BOTAfi do¤al-
gaz istasyon hatt› da dahil tüm ya-
t›r›m› bitirmifl durumday›z. Sin-
can Belediyesi ile bir problemim-

imz yok. Bizim derdimiz Büyükfle-
hirle. Büyükflehir’in kat›l›mc›s›
Baflkent Gaz’›n kendi içindeki bü-
rokrasi maalesef bir y›ld›r bitmi-
yor. Baflkent Gaz gelecek vanam›z›
açacak, gaz› sat›p faturas›n› ala-
cak. Bunu yapm›yor. Yani Baflkent
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fiadi Türk: “Keflke
kasam›zda 50 – 100 
milyon dolar›m›z olsayd› da
kredi olarak yat›r›mc›m›za
verebilseydim.” 
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Gaz, gaz satmak üzere kurulmufl
bir flirket, biz de müflterisiyiz. So-
run herhangi bir yat›r›m sorunu
de¤il. Ne dedilerse tamam deme-
mize ra¤men s›k›nt› var. Onu özel-
likle size bildirmek istedim.”

‹steklerinin yo¤unlaflaca¤›na
da dikkati çeken fiadi Türk, “Ba¤-
lant› yollar›n›n iyilefltirilmesi, oto-
büs ve di¤er taleplerini de en k›sa
zamanda Sincan Belediye Baflkan›-
n› ziyaret ederek ileteceklerini bil-
dirdi.

Türk, Sanayi Komisyonu üyesi
olarak kendilerine yak›nl›k göste-
ren Yozgat Milletvekili Osman
Coflkun’a teflekkür etti.

Yönetim Kurulu
raporu görüflüldü
Protokol konuflmalar›n›n ar-

d›ndan Yönetim Kurulu raporu-
nun görüflülmesine geçildi. Bafl-
kent OSB Yönetim Kurulu Baflka-
n› fiadi Türk, Yönetim Kurulu Ra-
poru üzerine söz alarak kat›l›mc›-
lara ayr›nt›l› bilgi verdi. 

Baflkent OSB’nin, her iki eta-
b›yla 9 Milyon 343 bin 672 metre-
kare, burada oluflan sanayi parseli-
nin de 6 milyon 286 bin 336 met-
rekare oldu¤unu anlatan Türk,
flunlar› söyledi:

“Tabii bizim sanayici kimli¤imi-
zin d›fl›nda sanayi bölgemizle ilgili
daha baflka iddiam›z var. OSB’ler
ile ayn› çal›flmalar› yaparken, ilk
olma özelli¤imizden kaynaklanan
birtak›m çal›flmalar›m›z var. Bun-
lardan en önemlisi kentsel tasar›m

projemiz. Ankara çay› bizim orta-
m›zdan geçiyor. Baflka ülkelerde
flehir içindeki küçücük derelere
bile inan›lmaz fleyler yap›yorlar.
Buna Türkiye’den örnek verecek
olursak, iflte Eskiflehir’de Por-
suk’un iyilefltirilmesi. Biz de bu
maksatla Ankara Çay›n›n etraf›na
bir yaflam alan› olufltural›m, ama
bu yaflam alan› da flehircilik anla-
m›nda; hem kültürel, hem ticari
faaliyetlerin oldu¤u, ayn› zamanda
e¤itim faaliyetlerinin oldu¤u bir
alan olsun dedik ve bu alan için
891 bin 857 metrekare yer ay›rd›k.
fiimdi biz tabii bunu ay›r›rken, is-
mini söylemeyece¤im ama sanayi-
nin çok üst noktalar›ndaki bir ar-
kadafl›m›z dedi ‘Baflkan ne gerek
var buna. Buray› sanayi parseli
yapsayd›n, sonuçta ne zaman iste-
sen bu parseli kentsel tasar›ma dö-
nüfltürürdün, ama bunu sen ister-
sen sanayi parseline dönüfltüre-
mezsin bundan sonra.’ Dedim ki:
‘Bizim de amac›m›z zaten bunun
bir daha sanayi parseline dönme-
mesi. Yar›n baflka bir yönetim ge-
lir, orada da para s›k›nt›s› olur, bir
fley olur buray› sanayi parseline çe-
viremesinler diye böyle yapt›k. 

AR-GE'ye özel önem

fiu anda afla¤› yukar› 759 parse-
limiz var. Bu 759 parseli biz 1000
parsele ç›karabilirdik, ama biz
kentsel donat› alan› üzerinde çok
hassas durduk.  Bu alan üzerinde,
fuar alanlar›, e¤itim alanlar›, özel-

likle bizim testle ilgili AR-GE için
ODTÜ ile bir iflbirli¤i anlaflmam›z
var. Savunma Sanayiyle bu anlam-
da birtak›m çal›flmalar›m›z var.
Bunlara hitap edebilecek teknik
çal›flmalar›n ortak alanda yap›lma-
s›na yönelik birtak›m yerler ay›r-
d›k. Ve bu alanlar da zaman için-
de yavafl yavafl devreye girecek.” 

Kentleflme dikkatli 
planlanmal›
Ankara’daki kentsel geliflimin

OSB’lerin yo¤unlaflt›¤› Temelli
bölgesiyle paralel gitmesi gerekti-
¤ini dile getiren fiadi Türk, flöyle
konufltu:

“fiehrimiz gelifliyor ve bat› yö-
nünde, Eskiflehir yoluna yüklen-
mifl bir geliflme. Ankara’n›n kent-
sel geliflimi planlan›rken bunlar›n
da göz önüne al›nmas› gerekir. Bu
bölgenin, bizimle bafllayan çal›fl-
man›n arkas›ndan gelen bir sanayi
çana¤› oluflumu var ki; afla¤› yuka-
r› 50 bin dönümlük alan faaliyete
girecek. Bugün mü girecek, yok
böyle bir fley, ama bu planlama ya-
p›ld›ysa eninde sonunda girecek.
Sadece Baflkent OSB’nin faal ol-
mas› bile, afla¤› yukar› 50 bin kifli-
nin burada istihdam› demektir.
Bu insanlar›n oturmas›, flehre ta-
fl›nmas›, ihtiyaçlar›n›n karfl›lanma-
s›, flehirle iliflkilerinin kurulmas›
anlam›nda belediyelerimize büyük
ifller düflüyor. Özellikle Büyükflehir
Belediyesinin s›n›rlar› içerisine gir-
di¤imiz günden bu yana bunu biz
her yerde dile getiriyoruz. fiehir ge-
liflmesi ve planlamas› bak›m›ndan
buradaki yükün, ayn› zamanda ko-
nutlar›n geliflti¤i bu bölgeden bir
flekilde al›nmas› gerekiyor.” 

“‹htiyaca yönelik
projeler yap›yoruz”

Ankara sanayisinin bir parças›
olarak Ankara sanayisini de özel-
likle düflünmek zorunda oldukla-
r›n› dile getiren fiadi Türk, “Tabi
Türkiye sanayisinin de bir parça-
s›y›z, ama mikro anlamda biz Bafl-
kent OSB’yiz. Yönetim Kurulu-
muz bu tür ihtiyaçlar›n› düflüne-
rek proje gelifltirirken hassas ve
dikkatli davrand›. Sadece övün-
mek için, sadece çeflitli platform-
larda dillendirmek için de¤il,
özellikle gerçeklefltirilmesine yö-
nelik, ihtiyaca yönelik projeler
gelifltirdik” dedi. 
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fiadi Türk sözlerini flöyle sür-
dürdü:

“Bu projelerimizin bafl›nda,
bundan on y›llarca önce planlad›-
¤›m›z Devlet Demir Yollar› imkan-
lar›ndan nas›l faydalan›r›z projesi
geliyor. Bu projeyle de ilgili çal›fl-
malar tamamland›. DDY ile proto-
kol imzaland›. fiu an Ankara – Es-
kiflehir tren yolunun bizim taraf›-
m›zda kalan alan, bölgemiz s›n›r-
lar› içine kat›ld›. Plan, flu anda Sa-
nayi Bakanl›¤›’na Plan Tasdiki için
sunuldu. Yani lojistik merkezi. Bu
proje, çok büyük bir proje. Afla¤›
yukar› 700 bin metrekare civar›n-
da bir alan ay›rarak Ankara’n›n da
ileriye yönelik faydalanabilece¤i
bir demiryolu, hava liman› oluflu-
mu çal›flmas›na bafllad›k. Sonuçta
bu bir ihtiyaç. E¤er biz bir sanayi
ürünü üretiyorsak, bunun nakle-
dilmesi ve flu anda navlun fiyatlar-
daki yükselmelere de bakarsak,
maliyetlerimizin ciddi flekilde etki-
lendi¤i kalemlerden biri. Bunu da
inflallah gelecek dönemlerde Bafl-
kent OSB ve Ankara Sanayisi ad›-
na iflleme sokaca¤›z diye düflünü-
yorum.” 

Her genel kurulu Baflkent OSB
s›n›rlar› içerisinde bir tesiste yap-
t›klar›n› da an›msatan fiadi Türk,
“Böylece, bölgemizdeki geliflmeyi
hem kat›l›mc›lar›m›za hem de böl-
gede sanayi tesisi olmayan konuk-
lar›m›za gösteriyoruz. Her sene bir
tesisimizin imkanlar›ndan faydala-
n›yoruz. Bugün de SC Endüstrinin

fabrikas›nday›z. Kendisine bol ka-
zançl› bir çal›flma hayat› diliyo-
rum. Çok fl›k bir tesis yapm›fl.
Umudumuz bu kalabal›klar›n
müflteri olarak buralara gelmesi,
gitmesi. Gelecekte de bu çal›flma-
lar›m›z ve genel kurullar›m›z di-
¤er kurulufllar›m›z›n tesislerinde
yap›lacak” fleklinde konufltu.

Baflkent OSB’nin ana amaçla-
r›ndan bir tanesinin buraya gelen
sanayicinin, di¤erlerinden farkl›
bir fley hissetmesini sa¤lamak ol-
du¤unu belirten fiadi Türk, “Tabi
ki biz di¤er OSB’lere ne kadar kar-
defllik ilkeleri içinde bak›yorsak da
mikroda bir tak›m rekabet koflulla-
r› var. Sonuçta ayn› mal› üreten iki
dost, bir pazarda, bir müflteriye
mal satmaya çal›fl›yor. Biz de
OSB’ler olarak yar›fl›n içine girer-
sek üyelerimize en iyisini sunar›z.
Biz elimizden geldi¤i kadar hiz-
metlerin sanayicilere h›zl› sunul-
mas› için çabal›yoruz. Kaynaklar›-
m›z› mümkün oldu¤u kadar dik-
katli kullan›yoruz. Olabildi¤ince
üyelerimizden kaynak talebinde
bulunmamaya gayret ediyoruz”
dedi.  

“Öncelikle sahip olduklar›m›z› 
kaybetmeyelim!”
Kriz dönemlerinin dayan›flma

dönemleri oldu¤unu dile getiren
fiadi Türk, “Her kriz bir f›rsat, ama
flunu unutmamak laz›m ki f›rsat
diye elimizdekini kaybetmemeli-

yiz. Kriz benim tarifimle kaybet-
meme dönemidir. Özellikle sahip
olduklar›m›z› eksiltmeden krizden
ç›karsak, krizi baflar›l› yönetmifl
oluruz. F›rsat› ise kriz sonras›nda
yakalayaca¤›m›z› düflünün. Krizin
içinde f›rsat yakalamak çok kolay
de¤il. Sanayici içinse bu hiç kolay
de¤il. Bu krizin f›rsata dönüfltürül-
mesi krizden sonra bafllar. Sanayi-
ci hiçbir zaman krizin içinde f›rsat
yaratamaz. Onun için hiçbir fleyi-
mizi kaybetmeden krizin sonlan-
mas›n› görmemiz laz›m. Bu son-
lanman›n tarihi nedir, bu sonlan-
man›n tarihi çok yak›n de¤il. Be-
nim görüflüm; 2009’u unutun,
2010’un ortalar›na kadar gidin.
Hatta belki sonuna da gidece¤iz”
diye konufltu.

fiadi Türk, konuflmas›nda kriz
dönemlerine iliflkin bir hayalini de
kat›l›mc›larla paylaflt›:

“Keflke kasam›zda 50-100 
milyon dolar›m›z olsayd›”
“Bu krizde flöyle bir hayalim

vard›: Keflke kasam›zda 50 – 100
milyon dolar›m›z olsayd› da kredi
olarak buradaki yat›r›mc›ya vere-
bilseydik diye hep içimden geçmifl-
tir, ama maalesef bugün birçok
kurulufl ve grup kendi içindeki sa-
nayicisine bu anlamdaki destekle-
re olumsuz bak›yor. Sadece söy-
lemde destek var. Bu do¤ru de¤il.
Sonuçta bizler kayna¤› dar olan
bir ülkeyiz ve bu kayna¤› dikkatli
kullanmak zorunday›z. ABD tril-
yon dolardan bahsediyor, biz mil-
yon dolarlar›n yak›n›na bile ulafla-
m›yoruz, her bir sanayici veya böl-
geler olarak.” 

fiadi Türk, yasalarla kurulmufl

fiadi Türk: “2009 y›l›na yönelik yat›r›mlar› planlad›k. 
Kat›l›mc›lar›m›zdan herhangi bir ek kaynak talebimiz 
olmadan ihtiyaca yönelik baz› yat›r›mlar yapaca¤›z.”
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ve donat›lm›fl kimi kurulufllara si-
vil toplum örgütleri denildi¤ini
hat›rlatt› ve “Sivil toplum örgütü
ad› alt›nda kamunun siyah plakal›
arabalar›yla dolafl›lmas›na anlam
veremiyorum”dedi. 

fiadi Türk, sözlerini flöyle sür-
dürdü:

Meslek kurulufllar›na elefltiri
“Bunlar›n içinde TOBB var,

ASO var. Bunlar bizim de üyesi bu-
lundu¤umuz kurulufllar, ama ben-
ce bunlar kamu kurumu niteli¤in-
de meslek örgütü de¤iller. Bizler
sadece seçimlerde orada olabiliyo-
ruz. Yasayla korunmufl ve o yasa-
n›n onlara verdi¤i imkanlarla bes-
lenen kurulufllar›n Türkiye’de ad›
ne yaz›k ki sivil toplum örgütü.
Türkiye’nin ilk kuruldu¤u y›llarda
buna ihtiyaç vard›, ama bugün
bunlar siyah plaka tak›yorlarsa ba-
na göre kamu kurumu. Sivil top-
lum örgütü bence BASAD, OS‹AD
ve benzeri kurulufllar. Biraz serze-
niflte bulunmak istiyorum. Bakan-
l›klar ya da di¤er kamu kurulufllar›
belli bir bütçe ve denetime dayal›
çal›flmalar›na ra¤men, bu örgütler
bütçelerini kamu kaynaklar›ndan,
kamunun verdi¤i desteklerden
sa¤lamalar›na ra¤men kamunun
denetimine çok uzak örgütlerdir.
Sanayi odas›, ticaret odas› gibi ör-

gütlere bakt›¤›n›zda inan›lmaz
kaynaklar› vard›r. Çünkü ‘günay-
d›n, kar ettin flu kadar›n› yat›r’ ile
bafllarlar. Kar etmenin ötesinde
y›ll›k aidatlar›m›z vard›r. Burada
biz zarar etmiflizdir, kötü geçmifltir
hiç önemli de¤il, ba¤›fllanmaz.
Ama bu aidatlar ödenmek zorun-
da.  Onlara inan›lmaz kaynaklar
ak›yor ve bunlar da birikiyor. ‹flte
bu kaynaklar›n bu günlerde üyele-
re bir flekilde aktar›lmas› gerekti¤i
inanc›nday›m. ‹flin gerçe¤i her fle-
yi devletten beklemek de çok ak›l-
c› de¤il. Çünkü zengin bir devlet
de¤iliz. Sonuçta 70 milyon nüfusu-
muzun sa¤l›k sorunu, e¤itim soru-
nu, altyap› sorunu gibi sorunlar
varken, bir yandan destek vermeye
çal›flan bir kamu yap›m›z var. Bana
göre birçok dünya ülkesine oranla
bizde destekler fazla, ama do¤ru
destek yap›yor muyuz, o konu tar-
t›flmal›. Bu konuda kaynak israf›-
m›z var.” 

Yönetime ve 
çal›flanlara teflekkür
Baflkent OSB’nin kuruluflun-

dan bu yana elde edilen baflar›n›n
yaln›zca kendisine ait olmad›¤›n›
dile getiren fiadi Türk, “fiu anda
var olan baflar› sadece benim bafla-
r›m de¤il. Öncelikle ben Yönetim
Kuruluma, Denetim Kuruluma

hepinizin huzurunda teflekkür et-
meyi bir borç bilirim. Tabi bun-
dan önceki
arkadafllar›-
m›za da ayn›
gerekçelerle
ben teflekkür-
lerimi yineli-
yorum” dedi. 

B a fl k e n t
OSB Bölge
M ü d ü r l ü -
¤ü’nün 25
p e r s o n e l l e
hizmet vermeye çal›flt›¤›n› kayde-
den Türk, “Hiçbir bölgede bu ka-
dar personel azl›¤›yla çal›flma ser-
gilenemez. Çünkü biz de hem alt-
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yap› var, hem iflletme var. O an-
lamda ben bütün arkadafllar›m›za
da hepinizin huzurunda ayr›ca te-
flekkür ediyorum. 2008 Y›l›nda da
ayn› baflar›l› çal›flmay› sergilediler.
Baflta Bölge Müdürümüz Nabi
Üner baflkanl›¤›ndaki tüm ekibe
de hem bizlere yönetim olarak
hem de bölgedeki sanayicilerimize
verdikleri destekten ve dikkatli ça-
l›flmalar›ndan dolay› teflekkür et-
meyi de yine bir borç bilirim” diye
konufltu. 

Baflkent OSB'lilik bilinci
Baflkent OSB’nin vizyonundaki

de¤iflmenin çok h›zl› oldu¤unu
belirten fiadi Türk, “K›t kanaat im-
kanlarla sa¤l›k birimi, güvenlik,
PTT, itfaiye gibi hizmetleri getir-
meye çal›flt›k. Bunlar› yapmaya ça-
l›fl›rken, bir bilincin de oluflmas›
için hizmet vermeye çal›flt›k, Bafl-
kent OSB’lilik bilinci” dedi.

fiadi Türk, konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Bu belki baz› konuklar›m›z
için anlam tafl›mayacak gibi görün-
se de, baz› arkadafllar›m›z Anadolu
OSB’li olsalar bile, Baflkent
OSB’liler ayn› zamanda. OST‹M’li
de olsalar Baflkent OSB’liler veya
Baflkentli olsalar da OST‹M’liler.
Böyle de bir ruh var. Özellikle An-
kara’n›n di¤er illerden farkl› olan
bir kuluçkas› var. O da OST‹M, he-
pimizin ç›kt›¤› bir sanayi kenti.
fiehrin ortas›nda kald›. Büyük s›-
k›nt›lar› var, ama yine de üretmek-
le meflgul. Yani oran›n üretimi bit-
medi¤i sürece, Ankara sanayisinin
s›rt› yere gelmez. Çünkü hakika-
ten baflka flehirlerde onun bir ör-
ne¤i yok. Ortaya yak›n, iflte küçük-
ten bafllay›p büyüme h›z›na eriflen,
hem bilginin hem de teknolojinin

güncel olarak kullan›ld›¤› ve ko-
rundu¤u bir sanayi bölgesi ve o an-
lamda OST‹M. Aram›zda bulunan
baflkan›m›za da yapt›klar› çal›flma-
lardan dolay› teflekkür ediyorum.
Çünkü gerçekten OST‹M Ankara
için önemli. Biz Bursa, ‹stanbul,
‹zmir veya ‹zmit de¤iliz. Biz k›raç
bir bölgeyiz. Biz Anadolu’nun top-
ra¤›nday›z. Bizim tar›mc›l›ktan sa-
nayicili¤e geçiflimiz Ankara aç›s›n-
dan çok k›sa bir süre öncesine da-
yan›r. Onun için o sanayi (OS-
T‹M) de bizleri yetifltiren bir böl-
gedir. OST‹M’in önemi Ankara
için çok farkl›d›r diye bak›yorum
ve onun korunmas› ve kollanmas›
hepimizin görevidir. Çünkü ora-
dan gelen sanayicileriz biz. Bun-
dan sonra geleceklerin ço¤u da
oradan yetiflip gelecektir diye dü-
flünüyorum. Bir de Türkiye sanayi-
sinin göstergelerinden biridir.” 

Baflkent OSB’nin özellikle s›-
n›rlar› içindeki birtak›m vergisel
kapsama giren hizmetlerinin yara-
t›lmas› ve yap›lmas› amac›yla sana-
yicilerimizin de ortakl›¤›n›n bu-
lundu¤u ve herkese aç›k olan bir
iktisadi kurulufl olarak Baflkent Ya-
t›r›m A.fi.yi devreye soktuk. Birta-
k›m hizmetlerimizi Baflkent OSB
olarak ve sanayicilerimiz olarak
oradan almaktay›z. 

Enerji bizim iflimizde önemli.
Baflkent Enerji Elektrik Üretim
A.fi. kurduk. Arkas›ndan hedefi-
mizi yüksek tuttuk ve kendi enerji-
mizi karfl›layabilece¤imiz bir ad›m
att›k. Elektrik üretim lisans›m›z›
ald›k” fleklinde konufltu.

OSBÜK'e elefltiri
fiadi Türk, OSBÜK Baflkan›

Mahmut Y›lmaz’›n sözünü etti¤i
do¤algaz flirketinden haberleri ol-

mad›¤›n› belirterek, “E¤er OS-
BÜK önderli¤inde kurulacak ve
tüm OSB'lere de do¤algaz sa¤laya-
cak bir flirketse tüm OSB'lere “Or-
tak olacak m›s›n›z, olmayacak m›-
s›n›z?” diye sormalar› gerekiyordu.
Bu durumdan rahats›zl›k duydu-
¤umuzu belirtmek isterim. Bu ra-
hats›zl›¤› pek çok OSB de hissedi-
yor” dedi.

Dilek ve temenniler

Genel Kurulun dilek ve temen-
niler bölümünde yeniden söz alan
Mehmet Akyürek, bölgede bulu-
nan dört OSB’nin ASO'nun öncü-
lü¤ünde ar›tma tesisi yapmas›n› ve
ayr› ayr› düflünülen ar›tma tesisi
alanlar›n›n da sanayi parseli ola-
rak de¤erlendirilmesini önerdi.
Böylece arsa ve kaynak israf›n›n
önlenece¤ini anlatan Akyürek,
Baflkent OSB’nin Lojistik Merkezi-
nin çok do¤ru bir giriflim oldu¤u-
nu ve bu alan›n da di¤er OSB’ler-
le birlikte ortaklafla de¤erlendiril-
mesini istedi.

Kentsel Merkez'in Ankara Ça-
y›'n›n iki yan›na al›nmas›n›n da
isabetli ve yerinde bir karar oldu-
¤unu belirten Akyürek, “Çok da
güzel olaca¤›na inan›yorum. Ayr›-
ca bu kararla I.etapta sanayi parse-
li yarat›larak önemli bir kaynak
sa¤lanm›flt›r” dedi.

Ankara Çay›'n›n etraf›na katma
de¤eri yüksek olan cevizlerin dikil-
mesini de öneren Akyürek, Sincan
ile Baflkent OSB, Eskiflehir yoluyla
Baflkent OSB ba¤lant›s›n› sa¤layan
yolu da bir an önce belediyeye yap-
t›rmak için herkesin çaba gösterme-
sini istedi. Akyürek, “Ankara Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Melih Gök-
çek bölgeye davet edilerek, bu iflin
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önemi anlat›lmal›d›r” diye konufltu.

Elefltirilere yan›t
Baflkent OSB Baflkan› fiadi

Türk, Akyürek’in konuflmas›ndan
sonra yeniden söz alarak dile geti-
rilen öneriler üzerine baz› aç›kla-
malar yapt›. 

Baflkent OSB'nin bölgede öncü
rolü oldu¤unu ve bundan sonra
da bu rolünü sürdürece¤ini bildi-
ren Türk, Ankara Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› Melih Gökçek'i 7-8
defa bölgeyi görmesi için davet et-
tiklerini, ama hala gelmedi¤ini
söyledi. fiadi Türk, “Seçim öncesi
say›n Zafer Ça¤layan’›n yan›nda
konufltuk, seçimden sonra gelece-
¤ini söyledi, Genel Kurulumuza da
kat›lmas›n› bekliyorduk maalesef
gelemedi” diye konufltu.

ASO'ya havale 
edilen ifl kal›yor
Baz› yat›r›mlar›n ASO öncülü-

¤ünde yap›lmas› yönündeki öne-
riyi de de¤erlendiren Türk,
“ASO'ya havale edilen her iflin so-
nunun hüsran oldu¤unu gördük.
Örne¤in serbest bölge. Say›n Vali
bizi toplad›, bölgedeki OSB'ler
ASO'nun koordinasyonunda ser-
best bölge kuracakt›k, flirket de
kuruldu. Ana sözleflmesi yap›ld›.
Hazineden arsas› al›nd›. Serbest
bölge kurulmad›¤› gibi sonradan
bakt›k ki, arsas› da ASO II.
OSB'nin geniflleme alan›na al›n-
m›fl. Maalesef ASO ile olmuyor”

fleklinde konufltu.
Yolun da öyle ya da böyle yap›-

laca¤›n› kaydeden fiadi Türk, cid-
di bir kaynak gerektiren ar›tma te-
sisinin asl›nda kamu taraf›ndan ya-
p›lmas›n›n yerinde olaca¤›n› vur-
gulad›.

Parsel sat›fllar› konusuna da de-
¤inen fiadi Türk flunlar› söyledi:

II. Etab›, I. Etab› 
al›rken planlad›k 
“II. Etab› bafltan beri düflündü-

¤ümüz proje bütünlü¤ü içinde al-
d›k.  II. Etab› ald›¤›m›zda I. Etab›n
parsel sat›fl› bitmiflti. 

Biz II. Etab›n yerini TOK‹'den

18 milyon TL'ye ald›k. Kentsel
merkezi Ankara Çay›'na kayd›ra-
rak I. Etaptan 71 parsel yer kazan-
d›k. Sadece bu parsellerin de¤eri
60 milyon TL'dir.

II. Etab› almam›z›n bir di¤er
nedeni; savunma sanayini orada
toplamak. Kolay olmuyor, üç y›l
u¤raflt›k, ciddi çal›flmalar yapt›k,
kümeler yapt›k. Bunlar› rapor ha-
line getirdik. Türkiye’de savunma
sanayi ile ilgili yap›lan tek çal›flma
Baflkent OSB’nindir. Bu da bir ki-
tapç›k haline getirildi. Tabii bu
u¤rafl›m›z›n sonucunu da ald›k. fiu
anda HAVELSAN orada üretim ya-
p›yor.” 

Kentsel yeflil alana ceviz 
Bu y›l idari binay› yap›p hizme-

te açmay› planlad›klar›n› dile geti-
ren Türk, “Orada tüm kat›l›mc›la-
r›n gereksinimini karfl›layacak
konferans salonlar› olaca¤›n› be-
lirtti.

A¤açland›rma konusunda, eko-
nomik de¤eri yüksek olan a¤açla-
r›n dikilmesi önerilerine kat›ld›¤›-
n› dile getiren Türk, “Ancak yeter-
li kayna¤›m›z olmad›¤› için Anka-
ra ‹l Çevre ve Orman Müdürlü-
¤ü'nün verdi¤i a¤açlar› dikiyoruz.
Ankara Çay› çevresinin ›slah› çer-
çevesinde ceviz a¤açlar› dikebili-
riz” dedi.

Kentsel Merkezin yar›s›na ya-
k›n bölümünü e¤itim alan› olarak
planlad›klar›n› ve belli alanlarda
insanlar› e¤itip sertifika vermek is-
tediklerini söyleyen fiadi Türk,
“Di¤er OSB’lerin deneyimlerimiz-
den yararlanmas› ve birlikte hare-
ket etmek bizim de temennimiz-
dir” diye konufltu. 

Yaflanan s›k›nt›lar 
plans›zl›ktan
Baflkent OSB Hukuk Dan›flma-

n› ve kat›l›mc› Avukat Abidin fia-
hin de Genel Kurulun temenniler
bölümünde yapt›¤› konuflmada,
Baflkent OSB'de, di¤er OSB’lerde
yaflanan s›k›nt›lar›n tümünün Tür-
kiye genelinde yaflanan s›k›nt›lar
oldu¤unu söyledi. S›k›nt›lar›n hü-
kumet ve yerel yönetimlerin k›sa,
orta ve uzun vadeli çal›flmalar›
planlamamas›ndan kaynakland›¤›-
n› kaydeden fiahin, “Türkiye’nin
topra¤›n›n, suyunun, havas›n›n ne
olaca¤›na iliflkin çal›flmalar önce-
den yap›lm›fl olsayd›, sorunlar›n
ço¤u çözülmüfl olurdu” dedi. A
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Ankara Büyükflehir Belediyesi
aleyhine açt›klar› davalar›n lehle-
rine sonuçland›¤›n› bildiren fia-
hin, “Keflke yarg› yoluyla de¤il de
kurumlar›n uzlaflmas›yla sorunlar
çözümlenseydi” diye konufltu. 

Bölgenin yurt içinde ve yurt d›-
fl›nda tan›t›lmas› için yap›lacak ça-
l›flmalar›n yarar›na dikkati çeken
Avukat Abidin fiahin konuflmas›n›
Mevlana’n›n; “Düne ait ne varsa
dünde kald› canca¤›z›m, bu gün
yeni fleyler söylemek laz›m, yar›na
dair yeni fleyler yapmak laz›m” söz-
leriyle tamamlad›. 

Yönetim kat›l›m 
pay› al›nmas›na karfl› ç›kt›
Genel Kurul’da baz› üyelerin

altyap› kat›l›m pay› al›nmas› yö-
nündeki önergesine yönetim ku-
rulu karfl› ç›kt›. Baflkent OSB Bafl-
kan› Türk, kat›l›mc›lar›n kriz ne-
deniyle  yaflad›klar› ekonomik s›-
k›nt›lar›na dikkati çekerek, “ Böy-
le bir ortamda katk› pay› alarak
kat›l›mc›lar›m›z›n s›k›nt›lar›n›
artt›rmay› do¤ru bulmuyoruz. fiu
anda da yeterli kayna¤›m›z var.

Önerge mümkünse geri çekilsin”
dedi. Türk’ün aç›klamas›n›n ar-
d›ndan önerge geri çekildi. 

Yaflar Al›çl›'ya plaket verildi
Baflkent OSB Baflkan› fiadi

Türk, bu dönem yönetimde yer al-
mayan Yaflar Al›çl›'ya, bugüne ka-

dar yapt›¤› katk›lar›ndan dolay›
bir plaket verdi. Al›çl›, plaketi al›r-
ken yapt›¤› k›sa konuflmas›nda,
“Herkese ayr› ayr› teflekkür ediyo-
rum. Arkadafllar›m›z›n bugüne ka-
dar oldu¤u gibi bundan sonra da
baflar›l› çal›flmalar›na devam ede-
ceklerine inan›yorum” dedi.
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Baflkent OSB'nin 2 May›s
2009 tarihinde yap›lan 5.
Ola¤an Genel Kurulu'nda

Yönetim Kurulu, Denetim Kuru-
lu ile Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluflu'nun (OSBÜK) asil
ve yedek üyeleri için seçim yap›l-
d›. 

Tek listeyle gerçeklefltirilen
seçimde yeni yönetim Genel Ku-
rula kat›lanlar›n oy birli¤iyle be-
lirlendi.

Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyeleri flöyle:

n Yönetim Kurulu 
asil üyeleri
fiadi Türk (Baflkan)
Cavat Kömürcü (Baflkanvekili)
Burhan Akkoç
Mehmet Ergin
Nihat Örnek

n Yedek üyeler
Burak Kocaman
Erhan Ulusoy
Ali Gök
S. Türel Poyraz
Murat Sevinç

n Denetim Kurulu asil üyeleri
S›rr› Yetkin
Yavuz Dündar Bozkurt

n Denetim Kurulu yedek üyeleri
fiemsettin Özdemir
Ahmet Ertafl

n OSBÜK asil üyeleri
fiadi Türk
Cavat Kömürcü
Burhan Akkoç
Mehmet Ergin

n OSBÜK yedek üyeleri
Av. Abidin fiahin
S›rr› Yetkin
Ahmet Kocaadam
Avni Bostanc›

Yönetim Kurulu as›l ve yedek
üyeleri, Denetim Kurulu as›l ve
yedek üyeleri ile OSBÜK as›l ve
yedek üyeleri görevlerini iki y›l
sürdürecekler.

Cavat Kömürcü, Burhan Akkoç ve Mehmet Ergin 
yerlerini korurken, “‹fllerinin yo¤unlu¤u nedeniyle” bu 
dönem aff›n› isteyen Edip Yaflar Al›çl›'n›n yerine geçen 
dönem Denetim Kurulu üyeli¤i yapan Nihat Örnek seçildi.

Denetim Kurulu üyesi  S›rr› Yetkin bu dönem de 
ayn› görevini sürdürecek. Denetim Kurulu'nun di¤er 
üyesi Yavuz Dündar Bozkurt oldu.

Baflkent OSB'nin yeni yönetim

fiadi Türk yeniden baflkan
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Av. Abidin flahin
Baflkent OSB Hukuk Dan›flman›

Baflkent OSB’nin bir genel kurulu daha geride
kald›. Uzunca, hakl› ve zorlu bir u¤rafl› sonras›n-
da kazan›lan genel kurul yapma hakk›n›n beflin-

cisi de yaflama geçirildi. Yasa gere¤i her y›l yap›lan ge-
nel kurullar, uygar zeminde hesap verme ve hesap sor-
ma toplant›lar›d›r. Baflkent OSB’ nin genel kurullar›
ise hesap sormaktan çok hesap verme genel kurullar›
olarak yaflan›r. 

Baflkent OSB, bir yan›yla “gelece¤in sanayi kenti”,
bir yan›yla da kendine özgü bir kültür bahçesinin ye-
fleren fidelerini ba¤r›nda büyüten kültür kentidir. 

Tüzel kiflilikler; belirli amaçlar do¤rultusunda yasal
düzlemde kurulur ve faaliyet gösterirler. ‹nsanlar ve
devletler… gibi do¤ar, büyür, yaflar ve ölürler… Di¤er
deyiflle yerlerini baflkalar›na b›rak›rlar. 

Toplumsal yaflamda ne yaflanm›fl ve ne üretilmiflse
zaman›n bir yerinde gerçekleflmifltir. Zaman, kullan›l-
d›¤› ve f›rsat verildi¤i kadar de¤il dolu dolu yaflan›ld›-
¤› kadard›r. Kifliler ister gerçek, ister tüzel kifli olsun-
lar, ürettikleri kadar vard›r, ürettikleri kadar yaflam›fl
say›l›rlar. Bir yerde üretim varsa dolu dolu geçen za-
mandan ve yaflam›n anlam›ndan söz edilebilir. Üre-
ten, baflar› biriktiren kifliler, kurum ve kurulufllar de-
rinleflir, kök salar. 

Üretimi yaln›zca “meta” olarak alg›lamamak gere-
kir. Üretim, kaç›n›lmaz olarak “meta” oldu¤u kadar
di¤er alanlarda, di¤er disiplinlerde de söz konusudur.
Baflkent OSB bu anlamda kat›l›mc›lar›yla birlikte; bir
yan›yla Türkiye’ nin, Baflkentin ça¤dafl bir üretim üssü
olma çabas›n› sürdürürken, di¤er yan›yla da yönetim
anlay›fl›; olaylara olgulara bak›fl›, alg›lamas›, kendine
özgü yaklafl›mlar› nedeniyle bir kültür oluflturmufltur.
Oluflan, oluflturulan bu kültürün k›sa ad›; Baflkent
OSB kültürüdür. Baflkent OSB bünyesindeki tüm ku-
rum- kurulufl ve birimler süreçte oluflan kültüre uyar-
lar, geliflmesi yönünde katk› sunarlar. 

Oluflan Baflkent OSB kültürünün temlinde, ku-
rumsal ve bireysel iliflkilerde, ifl ve ifllemlerde ve yakla-
fl›mlarda; 

n Ak›lc› tutum sergilemek, 
n Bilimi öncü kabul etmek, 
n Bilimsel davranmak, 
n Vizyon ve misyon sahibi olmak, 
n Planl›-programl› yaflamak, 
n Uzun erimli öngörülerde bulunmak, 
n Dürüst, tutarl› ve ilkeli olmak, aç›kl›k, saydaml›k,

hesap verebilirlik… gibi ortalama her insan ve kurum-
da olmas› gerek temel davran›fl kal›plar›na özen gös-
termek ve yaflamak, 

n Demokratik mekanizmalar› iflletmek, eflitlikten-
adaletten- hukuktan… yana olmak, 

n Üretim ve iliflki zincirinin her aflamas›nda kolay-
laflt›r›c› olmak, 

n Gerekti¤inde otoriteyi ödünsüz kullanmak, ge-

rekti¤inde hoflgörülü ve uzlaflmac› olmak, 
n Her alanda oldu¤u gibi sanayi üretimi ve yöneti-

minde de etik kurallar› tespit etmek ve onlara gerekli
özeni göstermek ve beklemek… gibi onlarca konuda
ve alanda kurumsallaflmaya çal›flmaktad›r. Kurallar ge-
lifltirerek… örnek olmaya ve kurumlar›na kültür de-
rinli¤i kazand›rmaya çaba göstermektedir. Temel u¤-
rafl›s›, çal›flma biçimi ve hedef tespiti say›lan eksende
yo¤unlaflm›flt›r. 

Kurum ve kurulufllar canl›lar gibidir. Onlar›n için-
de ve çevresinde de güzellikler ve çirkinlikler yan yana
durur. Kiflilikler ve kimlikler güzellikleri ve çirkinlikle-
ri birlikte yaflamak, çirkinlik denizinde bo¤ulmak, yok
olmak istemiyorlarsa her aflamada ve her konuda ya-
p›lmas› gerekenin en iyisini yapmaya çal›flmal›d›rlar.
Bu dahi yetmez! Her alandaki güzellikleri köklefltir-
menin, derinlefltirmenin gere¤ini elbirli¤iyle eksiksiz
yapmal›d›rlar. Baflkent OSB fark›, bunlar› elden geldi-
¤ince mükemmele en yak›n düzeyde yapmaya çal›fl-
mas›d›r. 

Baflkent OSB, ifli-u¤rafl› gere¤i, pragmatist (yararc›)
oldu¤u kadar, hatta ondan daha da ötede idealist,
mesle¤inde ve iflinde profesyonel olmas› gereken bir
avuç insan›n, giderek artan oranda kat›l›mc›lar›n kat-
k› ve deste¤iyle amatör bir ruhla bugünlere tafl›d›¤› bir
kurumdur. 

Yaflam maddeden ibaret de¤ildir. Maddeyi önem-
seyen ama yaflam› maddeden ibaret saymayan, yaln›z-
ca günü kurtarmay› önüne amaç olarak koymayan, ge-
lecek beklentisi olan insanlar ve kurumlar kendine öz-
gü kültürler oluflturmak zorundad›rlar. Bunu yapmak-
la hem o alana katk›da bulunmufl, hem de di¤erlerin-
den, benzerlerinden farkl›l›klar›n› ortaya koymufl
olurlar. A¤›rl›kl› olarak kendine özgülük tafl›yan kül-
tür oluflturanlar kifliliklerini daha belirgin ve farkl› k›-
larlar. Ayn› zamanda tarihin ak›fl› içinde “kimlik” ola-
rak yerlerini al›rlar. 

Baflkent OSB ve ba¤l› kurum ve kurulufllar›n genel
kurullar›nda en çok konuflulan konulardan biri; kimi
kamu kurum ve kurulufllar›n›n üstüne düfleni, düzen-
lemelerin kendilerine yükledi¤i görev ve sorumluluk-
lar› eksik yapt›¤› ya da hiç yapmad›¤›d›r. 

Yerel ve Genel Yönetimler dâhil bugüne de¤in ka-
mu kurum ve kurulufllar›n› yönetenler, belki de ken-
dilerinin flah›slar›ndan kaynakl› olmayan, toplumsal
kökleri olan nedenlerle, bir fleyleri hep eksik yapm›fl-
lard›r. Süreklilik arz etmeyen, kimi kifli ve kurumlarla
s›n›rl› baz› ayr›ks› örnekler hariç eksik ya da yanl›fl ya-
p›lanlara yüzlerce örnek verilebilir. Bunlardan yaln›z-
ca birkaç›na de¤inmekle yetinmek istiyorum.

Planl› ve programl› olmak, bireysel ve kurumsal ya-
flam›n (her dönemde) kaç›n›lmaz zorunlulu¤udur.
‹nsan›m›z ve kurumlar›m›z çeflitli nedenlerle planl› ve
programl› olmay› ve onlara uygun yaflamay› pek sev-
memifller… Hala da sevmiyorlar. Aksi olsayd›, Baflkent
OSB’ nin de içinde yer ald›¤› 50.000 dönümlük sana-
yi havzas›n›n ve çevresinin planlamas›, geliflim süreci
ve bugün geldi¤i nokta farkl› olurdu. 

B‹R GENEL KURUL DAHA!..B‹R GENEL KURUL DAHA!..
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Ayn› flekilde kamu kaynaklar›n›n yetersizli¤inden
yak›nanlar; daha çok vergi alman›n, daha çok SSK pri-
mi toplaman›n, daha çok ihracat geliri elde etmenin,
cari aç›klar› kapatman›n, istihdam sorununu çözme-
nin tam da arac› olan sanayi üslerine gerekli özeni ve
duyarl›l›¤› ak›lc› zeminde gösterirlerdi. 

Türkiye kentleri en fazla çeyrek yüzy›lda yak›l›p ye-
niden yap›lmaktad›r. Hem de gelen gideni aratacak yo-
¤unlukta ve estetik güzellikten yoksunlukta… Girmek
için –bana göre hakl› olarak- kap›s›nda bekledi¤imiz
AB’ de 150 y›ll›k konutlara genç, 400 y›ll›k konutlara
orta yafll›, 500 y›l› geçmifl konutlara da koruma alt›na
al›nmas› gereken konutlar ayr›mlamas› yap›ld›¤›n›
OSB Baflkanvekili Say›n Kömürcü an›msatt›¤›nda sade-
ce ac› ac› gülümsemekle ye-
tindik…

Atatürk’ nün ilk planla-
mas›n› Alman bilim insanla-
r›na yapt›rd›¤› Baflkent An-
kara’ da, hani geniflli¤i 100
metre olarak planlanan ve
dönemin kimi yetkililerince
genifl bulunan caddeler,
meydanlar; nerde Atatürk’
ten sonra kurulan bahçeli
konutlardan oluflan mahal-
leler… Korudu¤umuz, gö-
zetti¤imiz bir kent parças›-
na hasretiz…

Söyledi¤imiz ve söyleye-
ceklerimiz, kimi ayr›ks› kent
parçalar› hariç tüm kentleri-
miz içindir. 

Her gün yol bozuyor, yol
yap›yoruz. Konut y›k›p, ko-
nut yap›yoruz. Neden? K›sa-
ca öngörüsüzlük, plans›zl›k,
programs›zl›k!.. Günü kur-
tarma anlay›fl›yla yaflamak… 

Bunlar› birilerini elefltirmek için söylemedim. Dün-
den bugüne –genelde- hep böyle yapt›k ve böyle yap-
maya da devam ediyoruz. 

Ankara Temelli’de kurulu ve kurulufl aflamas›nda
olan, Baflkent OSB’ nin lokomotifi oldu¤u, OSB’ ler-
den oluflan Sanayi Kenti; on y›l, yirmi befl y›l, elli y›l, yüz
y›l sonra Ankara Merkezine nas›l ba¤lanacaksa, gerek-
sinimi ne olacaksa bugünden, hatta dünden planlan-
mal›yd›. 

Ankara’ n›n ikinci havaalan›n›n yeri, Temelli-Beyo-
bas›-Çokören düzünde veya bölgedeki baflkaca uygun
bir alanda dünden ayr›lmal›yd›. 

Bölgedeki OSB’ lerin birkaç yoldan, farkl› ulafl›m
araçlar› kullan›lacak flekilde Ankara-Merkez ba¤lant›la-
r› flimdiden gerçeklefltirilmeliydi. OSB’ lerin Ankara ve
çevre ba¤lant›lar› en yetkin konumda aç›lmal›, k›t ola-
naklarla ve zor koflullarda üretim yapan sanayicinin
ürününü tafl›yan turlar›n, bölgeye gelen konuklar›n,
yat›r›mc›lar›n, çal›flanlar›n emrine verilmeliydi. Bunla-

r› yapmak zor olmad›¤› gibi yasalar›n da emriydi. Dile-
riz geç kal›nmadan bugünün ve gelece¤in kurumsal ve
kamusal yöneticileri “tarihsel rötar›m›z›” k›sa sürede al-
d›r›rlar. 

‹stanbul-Ankara ‹pek Yolu, tarihsel ba¤lant› yolu çift
(duble) yol haline getiriliyor. Ankara- Ayafl- Beypazar›-
Nall›han- Mudurnu- Akyaz›- Adapazar›- ‹stanbul… Bu
yol Temelli Sanayi Bölgesi’ne Ayafl-Mal›köy olarak ba¤-
land›¤› takdirde Temelli’ den Ankara-‹stanbul aras›
yaklafl›k 170 km k›salmaktad›r. Nas›l? Ayafl- Mal›köy 20
km’ dir. ‹stanbul’ dan Temelli Sanayi Bölgesine gelen
ve giden araçlar Ankara’ y› dolaflmaktad›r. Ayafl- Mal›-
köy aras›ndaki 20 km’ lik toprak yol kullan›lmaz du-
rumdad›r. Duble yol olarak planlamay› ve aç›lmay› bek-

lemektedir. Fayda-Maliyet ana-
lizinin sonuçlar›n› görmek için
uzman olmaya gerek yoktur.
Yetkililerin ad› geçen yolun ön-
ce planlamas›na sonra da infla-
s›na bafllamalar› sanayi üssü-
nün ve sanayicinin bir di¤er
beklentisidir. 

Sayd›klar›m›z›n tümü Bafl-
kent OSB genel kurulundaki
taleplerden yaln›zca baz›lar›-
d›r. Ne denli hakl›, gerekli ve
geçerli talepler… Ne kadar ge-
lecek beklentili ve öngörülü ta-
lepler… Toplumsal ve kamusal
yan› öncelikli ve a¤›rl›kl› talep-
ler…

Baflkent OSB genel kurulla-
r›, beyin f›rt›nalar›n›n estirildi-
¤i genel kurullar olmufltur, ola-
maya da devam edecektir. Bafl-
kent OSB genel kurullar›,
umutlar›n ve düfllerin tart›fl›ld›-
¤›, gerçekleflme atefllerinin ya-

k›ld›¤› genel kurullard›r. 
Baflkent OSB kültürü; kamudan hakk› olmayan hiç-

bir deste¤i beklemeyen, kamusal yarar› olmayan hiçbir
talebi dile getirmeyen bir kültürdür. Kamusal yarar›
olan, gelece¤i daha yetkin, do¤ru ve güzel zeminde ya-
flamay› öngören beklentilerini ifade etmekten kaç›n-
mayan bir kültürdür. 

Üç gün, üç ay, üç y›l sonra sökülecek yollar›, asfalt-
la, betonla de¤il parke tafl›yla yapan… Sökülece¤i za-
man ayn› malzemeyi yeniden kullanan, a¤açlar›n da-
marlar›na yollardan, kald›r›mlardan can suyu s›zmas›n›
sa¤layan bir kültürdür. 

Bu bölge, bu kent, bu Baflkent, bu ülke ve bu dünya
hepimizindir. Gelece¤in güzelliklerini ve yetkinlikleri-
ni çocuklar›m›zla birlikte yaflamak istiyorsak bugün
yapmam›z gerekenlerden baz›lar›n›, paylaflmak için
bunlar› yazd›k. Baflkent OSB genel kurulu da ayn› fleyi
yapt›… Gelece¤i infla etmenin yolunun bugünden geç-
ti¤ini söyledik… Yar›n bizim olsun istiyorsak bugüne
sahip ç›kmal›y›z. Bugünü olmayan›n yar›n› zor olur!..
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Bnkara’da 1968 y›l›nda Nu-
rifl Ziraat Makinalar› ismi-
ne patent alarak faaliyet-
lerine bafllayan Nurifl Pre-

fabrik Yap› Sanayi, 1995 y›l›ndan
bu yana ise prefabrik ve çelik yap›-
lar ile konteyner sektöründe hiz-
met veriyor. 

Nurifl Prefabrik, gerek haz›r
projeler, gerekse müflterilerin is-
te¤ine göre özel tasarlanm›fl pro-
jeleri, üstün kalite ve teknolojiye
göre üretim ve montaj›n› bir ay gi-
bi k›sa sürede bitirip anahtar tesli-
mi hizmet veriyor. Bu komple hiz-
meti ekonomik fiyatlarla sunan
Nurifl Prefabrik, yapt›klar› sa¤lam,
dayan›kl›, konforlu prefabrik, çe-
lik ve konteyner yap› imalat› ile
çözüm arayan fabrika sahibinin
de, yazl›kç›n›n da, ba¤ bahçe sahi-
binin de hizmetinde.  

Bu sektörde lider bir kurulufl
olmay› hedefleyen Nurifl Prefab-
rik Yap› Sanayi, müflterilerine da-
ha iyi hizmet verebilmek amac›yla
bu kriz döneminde, yeni yat›r›m-
lar yaparak kapasite art›r›m›na
gitti. Nurifl Prefabrik, Baflkent
OSB’deki kapal› alan› 5 bin met-

rekare olan fabrikas›n› 11 bin
metrekareye ç›kar›yor. 

Bu say›m›zda da Baflkent OSB
kat›l›mc›s› Nurifl Prefabrik Yap›
Sanayi Ltd. fiti’yi sizlere tan›taca-
¤›z.

‹flte baba Osman Turan’›n bafl-
latt›¤› ve flimdi de Orhan Turan,
O¤uzhan Turan ve Ali Turan kar-
defllerin yürüttü¤ü Nurifl Prefab-
rik:

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

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi'ndeki temelimizi 2004 y›l›n-
da att›k. Baflkent OSB’deki teme-
lini atan ilk üç firmadan biriyiz.
‹lk harc›m›z› dönemin Sanayi ve
Ticaret Bakan›m›z Ali Coflkun be-
yefendi koydu. Fabrika inflaat›m›-
z› 2 y›lda tamamlad›k. Buray› ta-

Yazl›k yapmak istiyorsunuz, “Ama yaz geldi bu sene yetiflmez mi?”
diyorsunuz. “Fabrika inflaat›na flimdi bafllasam ancak gelecek y›l hizmete 
girebilir” endifleniz mi var? “Ba¤, bahçe yapt›m ama keflke bafl›m› 
sokabilece¤im bir çat›m da olsa” diyorsan›z, Nurifl Prefabrik size bir ayda 
anahtar teslimi komple hizmet sunmaya haz›r, üstelik ekonomik fiyatlarla…

“Krizin te¤et geçti¤i” kurum:

NUR‹fi...

Orhan Turan

AliTuran

NUR‹fi...



mamen kendi öz kaynaklar›m›zla
finanse ettik.

n Kaç metre karelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz? 

5 bin 213 metrekaresi kapal› ol-
mak üzere 8 bin 996 metrekarelik
alan üzerinde faaliyet gösteriyo-
ruz. Bu kriz döneminde bile bak-
t›k mevcut tesisimiz yeterli gelme-
yecek hemen yan› bafl›m›zdaki 9
bin metrekarelik bitiflik arsay› da
al›p alan›m›z› 17 bin 996 metreka-
reye ç›kard›k. 5 bin 846 metreka-
relik kapal› alan ek bina  yapaca-
¤›z. Böylece toplam 11 bin 059
metrekare kapal› alan ve 6 bin 937
metrekare aç›k alanl› bir fabrika-
m›z olacakt›r.

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne
üretiyorsunuz, y›ll›k
üretim kapasiteniz
nedir? 

Faaliyet alan›m›z
Prefabrik yap›lar, çe-
lik konstrüksiyon,
konteyner imalat›, çe-
lik ev imalatlar›d›r. Fa-
aliyetlerimiz hayat›n
bütün alan›n› kapsa-
maktad›r. Ba¤-bahçe
evi, okul, sosyal tesis-
ler, depolar, hastaneler, flantiye ya-
p›lar›, fabrikalar, konutlar vb gibi.

KAPAS‹TEM‹Z:
Çelik yap›           : 150.000 m2/Y›l
Prefabrik yap›lar  :  100.000 m2/Y›l
Konteyner (15m2) :    3.500 adet/Y›l
Karavan               :       500 adet/Y›l

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

‹çinde bulundu¤umuz piyasa
flartlar›na göre personel say›s›nda
artmalar ve eksilmeler olmaktad›r.
Toplamda 75 kifliye istihdam ola-
na¤› sa¤l›yoruz.

n ‹hracat yap›yor musunuz? 
A¤›rl›kl› ola-

rak yurtiçi imalat
olarak hizmet
vermekteyiz. ‹h-
racat oranlar›-
n›n y›ll›k kapasi-
temizin yüzde
20’lik bölümünü
oluflturmaktad›r.

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

Yat›r›m için en do¤ru adres
BAfiKENT OSB’dir.

Baflkent Organize‘yi tercihimiz
tamamen flans olarak de¤erlendi-
rebiliriz. O gün (‹lk karar verdi¤i-
miz gün) bu günkü günleri ve ge-
lecekte hayal etti¤imiz Baflkent
OSB’yi kafam›zda kurgulayabilsey-
dik daha büyük f›rsatlar elde edile-
bilirdik. Güzel bir organize sanayi-
miz var. Düzenli, temiz, güvenli ve
öyle bir noktadaki, gelecekte An-
kara’n›n Sanayi merkezi olacak in-
flallah. Ayr›ca Savunma sanayinin

lideri olan HAVELSAN da bizim
organizemize de¤er katan güzide
kurumdur. ASELSAN ile görüflme-
ler son aflamaya geldi. Yat›r›m için
en do¤ru adres BAfiKENT
OSB’dir.

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

Hedefimiz flu an devam eden
ilave fabrika inflaat›m›z tamamlan-
d›¤›nda, gerekli teknolojik yat›-
r›mlarla da destekleyerek, sektör-
de lider olmak. Bu hedefimizi ger-
çeklefltirebilmek için, Baflkent Or-
ganize Sanayi Bölgesinin en do¤ru
yer oldu¤unu düflünüyoruz. 
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Baflkent OSB'nin birçok ka-
t›l›mc›s› gibi, N‹MKA da
kendi alan›nda ilkleri ya-
panlardan... N‹MKA'y› zi-

yaret etti¤imizde tatl› bir telafl var-
d›... Genç Müdürü  Gökhan KARA-
CA, bir o tezgah›n bafl›nda, bir bu
makinan›n bafl›nda, kofluflturup du-
ruyordu...  ‹nsan› mutlu eden de bu
kriz ortam›nda bu hareketlili¤i gör-
mek... Gökhan Karaca'dan ö¤reni-
yoruz ki, Kazakistan'da ald›klar› bir
ihalenin tatl› telafl›...

Fabrikan›n orta yerinde her
ebatta, çeflit, çeflit boru var. “Nedir
bu, bunlar nerelerde kullan›l›yor”
diye soruyoruz,  Gökhan Kara-
ca'dan “Bunlar ön izolasyonlu pa-
ket jeotermal borular› ve ekleme
parçalar›, Türkiye'de ilk üreten fir-
ma biziz” yan›t›n› al›yoruz...

Jeotermal, enerji uygulamalar›
(›s›tma-so¤utma sistemleri, sera,
kapl›ca vb.) ve alt yap› hizmetleri-
nin projelendirilmesinden, tesisin
çal›flt›r›lmas›na kadar anahtar tesli-
mi inflaat ve taahhüt sektöründe de
çal›flmalar›n› yürütüyor, N‹MKA...

Bu say›m›zda boru sanayinde uz-

manlaflan; Avrupa ülkelerinde
1960'l› y›llarda üretimine bafllanan
ön izolasyonlu paket jeotermal bo-
rular› ve ekleme parçalar›n›n Türki-

ye'de imalat›na 1996 y›l›nda baflla-
yan ilk kurulufl olan Nimka ‹nflaat
Turizm Jeotermal Taahhüt Boru
Sanayi ve Ticaret Limited fiirketini
fiirket Müdürü Gökhan KARA-
CA'n›n a¤z›ndan tan›taca¤›z. 

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

N‹MKA 1994 y›l›nda kuruldu.
Üretimimize ‹stanbul Yolu Susuz-
köy mevkiinde 9000 metrekarelik
fabrikam›zda devam etmekte
iken, 2007 Aral›k ay› sonunda
Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si'ndeki fabrikam›z›n temelini at-
t›k. Yaklafl›k 4 ayl›k gibi k›sa bir
inflaat sürecinden sonra fabrika-
m›zda faaliyete geçtik.

n Kaç metre karelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz? 

Yaklafl›k 15 bin metrekarelik
bir alanda faaliyet göstermekte-
yiz.

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

N‹MKA'dan ‹lk... 
Nimka Müdürü Gökhan KARACA: Ön izolasyonlu paket jeotermal 
borular› ve ekleme parçalar›n› Türkiye'de ilk üreten firmay›z

N‹MKA'dan ‹lk... 

Gökhan Karaca



siteniz nedir? 
Faaliyet Alanlar›m›z;
l ‹nflaat ve Alt Yap› Sektörü 
l Ön ‹zoleli Jeotermal Paket Bo-

ru ve Ek Parçalar› 
l Spiral Kaynakl› Çelik Boru ‹ç

ve D›fl Kumlama 
l Beton Kaplama 
l Bitüm Kaplama 
l ‹ç D›fl boyama ve benzeri. 
Y›ll›k kapasitemiz 1000km / Y›l

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

Fabrikam›z ülkemizin içinde bu-
lundu¤u ekonomik flartlardan dola-
y› yüzde 70 kapasiteyle çal›flabil-
mektedir. Baflkent OSB' deki fabri-
kam›z ve merkez'deki bürolar›m›z-
da toplam 80 kifliye istihdam sa¤la-
maktad›r.

n ‹hracat yap›yor musunuz? 
Evet çeflitli ülkelere ihracat yap-

maktay›z, son iflimizi Kazakis-
tan'dan ald›k.

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

Baflkent OSB'yi tercih etme sebe-
bimizin bafl›nda;

l Lojistik Durumu 
l Nakliyedeki Ulafl›m Kolayl›¤› 
l Yat›r›mc›y› Desteklemesi 
l Yönetim Kadrosunun Sanayi-

nin ‹çinden olmas› gelmektedir. 
Gelecekte teflvik beklentilerimiz

de tercih nedenleri aras›nda say›la-
bilir. Gelecekte geliflme büyüme he-
defleri olan yat›r›mc›lar›n Baflkent
OSB’de yat›r›m yapmalar›n› öne-
ririm. Burada beklentilerimizin
gerçekleflme olas›l›¤›n›n her
geçen gün yükseldi¤ini be-
lirtmeliyim. 

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

Beklentilerimizin ger-
çekleflmesi durumunda
öncelikle spiral kaynakl›
boru hatt›m›z›n ve polieti-
len boru imalat kapasite-
mizin birkaç kat›na ç›kar›l-
mas›na, stok ve imalat için
fabrika alan›m›z›n geniflle-
tilmesi hedeflerimiz aras›n-
dad›r.
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Yay›na Haz›rlayan: CEGAM
TTeell:: 0.312. 441 37 23 FFaakkss::  0.312. 441 37 26

e-mail: info@cegam.com.tr

Bask›: Baflak Matbaac›l›k ve Tan›t›m 
Hizmetleri ‹talat ‹hracat Tic. Ltd. fiti

Tel: 0.312. 397 16 17 FFaakkss::  0.312. 397 03 07

BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü: Mal›köy/Temelli/ANKARA
Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312. 640 11 11

e-mail: info@baskentosb.org

Sahibi: 
Baflkent OSB 

Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan
fiadi TÜRK

Yay›n Koordinatörü: 
Cavat KÖMÜRCÜ

Yay›n Kurulu:
Av.Abidin fiAH‹N
Cavat KÖMÜRCÜ
E. Yaflar ALIÇLI
Mehmet ERG‹N

Kriz içinde moral veren haber: 

Elektri¤imizi 
kendimiz üretece¤iz
Baflkent OSB'nin yüzde 51'ine sahip oldu¤u
Baflkent Enerji Elektrik Üretim A.fi, elektrik 
üretim lisans› ald›. Baflkent Enerji Elektrik Üretim
A.fi., Arhavi'de Çaml›ca Baraj› ve hidroelektrik
santrali kuracak. Burada üretece¤i elektrikle
Baflkent OSB kat›l›mc›lar›na daha uygun fiyata 
elektrik kullanma olana¤› sa¤layacak. 10’da

KOSGEB, 
yenilikçi KOB‹'lere 
deste¤ini art›racak
yenilikçi KOB‹'lere 
deste¤ini art›racak

Kriz içinde moral veren haber: 

Elektri¤imizi 
kendimiz üretece¤iz

‹stanbul'da yap›ld›
(Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›) 

‹stanbul'da yap›ld›

5’de

6’da


