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Gücümüzü birlefltirelim...

Güçlerimizi birlefltirdi¤imizde
nelerin yap›labilece¤ini

gördük... ‹flte Baflkent
OSB... Hergün daha iyi,
hergün bir ad›m daha
ileride. 2’de

Kullan›fll›l›¤›, estetik görünüflü, 
çevre düzeni ve tüm gereksinimler 
göz önünde bulundurularak 

projelendirilen Baflkent 
OSB'nin idari binas› 
“Gelece¤in 
Sanayi Kenti”ni 
tamaml›yor. 18’de

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün:

“Çok önemli ifllere 
imza att›n›z”

Baflkan’dan “Gelece¤in Sanayi Kenti”ne yak›flan bir bina

“Çok önemli ifllere 
imza att›n›z”

“Gelece¤in Sanayi Kenti”ne yak›flan bir bina



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Gücümüzü birlefltirelim...

Güçlerimizi birlefltirdi¤imizde nelerin yap›labilece¤ini
gördük... ‹flte Baflkent OSB... Hergün daha iyi,

hergün bir ad›m daha ileride. Bölgemizi ça¤dafl bir binaya
kavuflturmak için yeni bir ad›m att›k, binam›z›n temelini
bakan›m›z say›n  Nihat Ergün ile birlikte att›k.

fiimdi s›ra yeni iflbirli¤i ve güç birlikteliklerinde. Bu
iflbirli¤i sadece bölgemizle s›n›rl› olmamal›; ulusal, hatta
uluslararas› boyutta olmal›. Neden yeni iflbirli¤i ve güç
birli¤i diyorum: Çünkü kriz, paylafl›lan pastay› küçülttü,
ama pay almak isteyenler ço¤ald›... Pastadan pay almak
için bizim de en az rakiplerimiz kadar güçlü olmam›z
gerekiyor.

fiimdi burada biz sanayicilere ve ifladamlar›na düflen
görevler var, hükümete düflenler var. Bize düflen, kriz
sonras› dünya düzenine uygun pozisyon almam›z, olup
bitenleri do¤ru okumam›z. Bu da ancak kuraca¤›m›z
ortakl›klarla veya iflbirlikleriyle olanakl›d›r. Hat›rlayaca¤›n›z
gibi birçok dünya devi firma krizi atlatabilmek ve rekabet
edebilmek ad›na birlefltiler. America Online (AOL) ile yine
dünyan›n en büyük medya firmas› Time Warner,
Almanya'n›n iki finans devi Deutsche Bank ile Dresdner
Bank, ‹ngiliz ilaç flirketleri Glaxo Wellcome ile SmithKline
Beecham gibi... Bu örnekleri ço¤altmak mümkün.

Bizim de yapmam›z gereken budur.  Atalar›m›z
bofluna “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”
dememifller. 

Hükümete düflen görev de,  kurtlar sofras›nda bir
lokma almak için gece demeden gündüz demeden, ülke
demeden oradan oraya koflan sanayici ve ifl adamlar›m›z›
yaln›z b›rakmamas›d›r. Manen b›rakmamas›, madden
b›rakmamas›...

Rekabet, geliflen dünyada tüm ekonominin
unsurlar›n›n yaflama sebeplerinin bafl›nda gelir; buna
karfl›l›k güçlü rekabet güçlü bir ekonomi, sa¤l›kl› yürüyen
sistem ve bilgiye dayan›r.

Rakiplerinize göre avantajlar›n›z›n olmas› ve bu
avantajlar› iyi kullan›yor olman›z gerekir.. Bunlara iflletme
d›fl› ve iflletme içi unsurlar olarak bakmak gerekir.
Finansman imkanlar› rekabetteki en önemli d›fl unsurdur

ve maalesef  Türkiye sanayicisi hiçbir
zaman bunu avantaj alarak
kullanamamaktad›r.  Örne¤in...
Avrupa’da sanayici yüzde 2 faizle kredi
kullan›rken, bizde yüzde 24... Temel
girdiler elektrik, nakliye, akaryak›t, gaz
vs de bundan farkl› de¤il.

Sonuç olarak dünya devleriyle
rekabet edeceksek, biz gücümüzü

akl›m›z› birlefltirece¤iz,
hükümetimiz de deste¤ini
esirgemeyecek. 

Kimse flapkadan tavflan
ç›karamaz... fiu an geçerli
olan formül bu...
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Baflkanvekili Cavat Kömürcü Baflkanl›¤›nda, Hu-
kuk Dan›flman› Av. Abidin fiahin ve kat›l›mc›la-
r›m›zdan Ertürk Dölek’ten oluflan Baflkent

OSB heyeti Baflkent OSB’nin de bulundu¤u bölgeye
sanayi lekesi att›ran Bay›nd›rl›k ve ‹skan önceki dö-
nem Bakanlar›ndan Cevat Ayhan’› makam›nda ziya-
ret etti, bölgedeki geliflmelerle ilgili bilgi verdi.  

Cevat Ayhan, Cavat Kömürcü'nün Baflkent
OSB’nin dünü, bugünü ve gelecek projelerini anlat-
mas› üzerine, flöyle konufltu:

“Mükemmel. Benim Türkiye’de kamu yönetimin-
de ve sizin gibi kurulufllarda arad›¤›m vas›f budur.
Tebrik ederim. Benim OSB’lerle ilgili hep düflündü-
¤üm suyu, elektri¤i, do¤algaz›, kanalizasyonu, telefo-
nu haz›r olacak yat›r›m alanlar› olmas› gerekir. Çok
mühim bir fley bu… Savunma sanayi iyi yakalad›¤›n›z
bir konudur. Katma de¤eri çok yüksek. Savunma sa-
nayi çok hassas. Bunu yapan hakim oluyor, zengin
oluyor. Siyasi gücün de en büyük deste¤idir savunma
sanayi. Bu büyük bir fley. ‹nflallah daha iyi ufuklara gi-
deceksiniz. Sanayide yüksek teknolojide Ankara’da
merkez olacaks›n›z. Ona inan›yorum. Bu büyük varl›-
¤›n›zla örnek bir kuruluflsunuz. Kutluyorum’’ fleklin-
de konufltu.

Cevat Ayhan, Baflkanvekili Cavat Kömürcü’nün
bölgeye davetini de memnuniyetle karfl›lad›.

Baflkent OSB'nin giriflimiyle sanayi alan› oldu
1997’de Ankara’n›n 1/ 25000 ölçekli Naz›m ‹mar

Plan› haz›rland›¤›nda Baflkent OSB yönetimi, o dö-
nemin Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› olan Cevat Ay-
han'› ziyaret ederek bölgeye sanayi lekesi at›lmas›n›
istemiflti. Ayhan, bu öneriyi olumlu bularak bölgeyi
sanayi alan› ilan etti. 

Sanayi lekesi at›lan bölgenin büyüklü¤ü 40.000
dönümdür. Baflkent OSB’den sonra ASO II OSB,
Anadolu OSB, Dökümcüler OSB ve di¤er sanayi iflye-
ri yap› kooperatifleri Baflkent OSB öncülü¤ünde sa-
nayi lekesi at›lan bölgede kuruldu.

Bay›nd›rl›k ve ‹skan önceki  dönem
bakanlar›ndan Cevat Ayhan: 

“Baflkent OSB'nin 
yüksek teknolojide 
Ankara'n›n merkezi 
olaca¤›na inan›yorum”



Üniversiteler Mah. 1599. Cad. No: 6 Bilkent 06800 Ankara, Türkiye
T: +90 (312) 266 46 86 F: +90 (312) 266 46 79 E: info@bilkentotel.com.tr
www.bilkentotel.com.tr
GDS: Sabre TS 63080, Galileo/Apollo TS 44517, Worldspan TS 0161,  Amadeus TS ANK005

> 235 Oda
> 19 Toplantı Salonu
> Sanitas SPA
> Yüzme Havuzu
> Executive Odalar
> Executive Lounge

> Ücretsiz Kablosuz İnternet
> Akdeniz Mutfağı
> The North Shield Pub
> Sky Brasserie
> Outside Catering Hizmetleri

D e ğ i ş e n  y ü z ü  i l e
bİlkent Otel
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Baflkan fiadi Türk baflkanl›¤›ndaki Baflkent OSB heyeti, Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan ile Sanayi ve
Ticaret Bakan› Nihat Ergün'ü de ziyaret etti. Sanayi ve Ticaret Bakan› Ergün'e yap›lan ziyarette Bafl-
kan fiadi Türk'e Baflkanvekili Cavat Kömürcü ile yönetim kurulu üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet Ergin
ve Hukuk Dan›flman› Av. Abidin fiahin, Devlet Bakan› Ça¤layan'a yap›lan ziyarete ise yönetim kurulu
üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet Ergin ile hukuk dan›flman› Av. Abidin fiahin efllik etti. Ziyaretlerde Bafl-
kent OSB'nin çal›flmalar› ve 2010 program› hakk›nda bilgi verildi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk görev süresin-
ce verdi¤i katk›lardan dolay› Coflkun’a teflek-
kür etti. Türk, ayn› zamanda Baflkent OSB

Onursal Baflkan› olan Coflkun'a  Baflkent OSB’deki
geliflmeleri anlatt›.

Oldukça dostane bir sohbetin yafland›¤› görüfl-
mede Ali Coflkun, “Ziyaretinizden çok memnun ol-
dum. Çünkü; Türk töresinde, kültüründe hatta
inanç dünyas›nda vefa kavram› fevkalade önemli-
dir. Fakat son y›llarda vefa duygusu bir marka ad›
olarak kald›. Beni ziyaret etmeniz vefa duygusu-
nun hala sizin içinizde yer ald›¤›n› gösteriyor. Di-
¤er memnuniyetlerimin yan› s›ra duygusal olarak
çok memnun oldum’’ dedi.

Çeflitli konular›n ele al›nd›¤› ziyarette Coflkun,
flöyle konufltu:

“Sanayici çile çeken adam durumundan kurta-
r›lmal›d›r. Bunun yolu, gerek belediyede, gerekse
bürokraside engellerin öncelikle kald›r›lmas›d›r.
fiu anda bir çok bölgede sanayici belediyelerden
çekmektedir. Destek alaca¤› yerde engel görmek-

tedir. Bunlar› tam olarak temizleyemedik.” 
Coflkun konuflmas›n› flöyle sürdürdü: “Bugün

100’ü aflan fabrikalar›yla Baflkent OSB, bölgedeki
di¤er OSB’lere de örnektir. ‹mkans›zl›k içinde im-
kan do¤urdunuz. Tebrik etmek laz›m. Hangi hü-
kümet olursa olsun, hangi yönetim olursa olsun
bir ülkenin geliflmesinde sanayi politikalar›n› ih-
mal ederse gelece¤ini karartm›fl olur. O bak›mdan
eme¤i geçenlere teflekkür ediyorum… Sizin gibi
gönüllü hizmet eden insanlar bazen s›k›nt›larla
karfl› karfl›ya kal›rlar. Onlar› kendinize dert etme-
yin.”

Baflkent OSB heyetinin ziyareti Coflkun'u duyguland›rd›: 

“Son y›llarda bir marka ad› olan vefa hala sizin içinizde var”

fiadi Türk Baflkanl›¤›nda, 
Baflkan Vekili Cavat Kömürcü ve 
Hukuk Dan›flman› Av. Abidin fiahin’den
oluflan Baflkent OSB Heyeti, Sanayi ve
Ticaret önceki dönem Bakanlar›ndan 
Ali Coflkun’u ofisinde ziyaret etti. 

Zafer Ça¤layan ve Nihat Ergün'e ziyaret
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Baflkent OSB’nin Bölge ‹dari Binas›’n›n 
temelini atan Sanayi ve Ticaret Bakan› 
Nihat Ergün'den Baflkent OSB Yönetimine:

“Çok önemli iflle
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re imza att›n›z”



Baflkent OSB'nin idari Bina-
s›'n›n temeli Sanayi ve Tica-
ret Bakan› Nihat Ergün'ün

de kat›ld›¤› törenle at›ld›. Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk ile birlikte
binan›n temeline harç koyan Er-
gün'ün k›sa bir konuflmas›ndan
sonra havan›n so¤uk olmas› nede-
niyle törene Merih Asansör tesisin-
de devam edildi. Tören alan›ndaki
konuflmas›nda daha çok kalabal›k
bir gazeteci grubunun sorular›n› ya-
n›tlayan Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün, Merih Asansör'deki
konuflmas›n›n önemli bir bölümü-
nü Baflkent OSB'ye ay›rd›. Buradaki
konuflmas›na, toplant›ya ev sahipli-
¤i yapan Merih Asansör yöneticileri-
ne teflekkür ederek bafllayan Ergün,
“Bu asansör firmas›n› yeni üretime
geçiren Merih Asansör yöneticileri-
ni, böyle bir organizasyona ev sahip-
li¤i yapt›klar› için ve organize sana-
yi bölgesinde de üretime geçen bir
tesis daha kazand›rd›klar› için kut-
luyorum ve baflar›lar›n›n devam›n›
diliyorum” dedi. 

Baflkent OSB’nin kurulufl 
hikayesini önemsiyorum
Baflkent Organize Sanayi Bölge-

si’nin her geçen gün daha çok gelifl-
mesi ve burada faaliyet gösteren sa-
nayicilere daha iyi hizmet verir hale
gelmesine tan›k olmaktan büyük
mutluluk duydu¤unu dile getiren
Ergün, Baflkent OSB’nin kurulufl
hikayesini önemsedi¤ini söyledi. 

Ergün konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü:

“Ben bu  organize sanayi bölgesi-
nin hikayesini çok önemsiyorum.
Say›n Baflkan da ifade ettiler. Anka-
ral› sanayici ve ifladamlar› 1990’l› y›l-
larda, el ele verdiler ve oldukça zor
flartlar alt›nda bu  organize sanayi
bölgesinin kuruluflunu tamamlad›-
lar, gerçeklefltirdiler. 

Ülkemizde her fleyi devletten
beklemek gibi yanl›fl bir anlay›fl var-
ken, öyle bir anlay›fl hakimken, An-
karal› sanayicimiz bu anlay›fla hiç
prim vermeden, ellerini tafl›n alt›na
koyarak, böyle önemli bir projenin
ülkemize kazand›r›lmas›na öncülük
ettiler. 

Yat›r›m harcamalar› müteflebbis-
lerimiz taraf›ndan karfl›lanan ve Sa-
y›n Baflbakan›m›z›n 2003 y›l›n›n
son günlerinde temelini att›¤› Bafl-
kent Organize Sanayi Bölgesi, geçti-

¤imiz befl y›l gibi k›sa bir sürede, bü-
yük yol katetmifltir. 

Bugün Say›n Baflkan›n da ifade
etmifl oldu¤u gibi 120 sanayi kuru-
luflu burada üretim yap›yor ve befl
bine yak›n kardeflimiz bu iflyerlerin-
de çal›fl›yor ve evine ekmek götürü-
yor. Üretim yapan fabrikalar›m›z›n
a¤›rl›kl› olarak makina imalat sektö-
ründe faaliyet göstermesi, Ankara
sanayisinin geliflmesine büyük katk›
sa¤lamaktad›r. 2010 y›l›ndan itiba-
ren bu yat›r›mlar›n daha fazla arta-
ca¤›na, burada daha fazla fabrika
kurulaca¤›na, daha çok üretim yap›-
laca¤›na da inan›yorum.

Bu yat›r›mlara yön verecek, sevk
ve idare ifllemlerinin yürütülece¤i
idare binas›n›n inflaat›na bafllanm›fl
olmas› da bu aç›dan ayr›ca memnu-
niyet verici bir geliflmedir.” 

Bozk›r kasabas› Ankara 
art›k sanayi kenti
Cumhuriyetimizin ilk y›llar›nda,

bir bozk›r kasabas› görünümündeki
Ankara’n›n, art›k bir sanayi ve üre-
tim flehri olarak an›lmaya bafllad›¤›-
n› vurgulayan Nihat Ergün,“Anka-
ra'n›n özellikle son y›llarda gerçek
bir sanayi flehri hüviyeti kazanma-
s›nda, yaflad›¤› bu de¤iflimde giri-
flimcilerimiz ve ifladamlar›m›z baflta
olmak üzere, organize sanayi bölge-
lerimizin de çok büyük katk›s› ol-
mufltur. Organize sanayi bölgeleri
ortak idari ve teknik hizmetleri su-
narak, sanayi iflletmelerinin bir ara-
da faaliyet göstermesine zemin ha-
z›rlayan bölgelerdir. Yat›r›mlar›n
güç birli¤i sa¤lanarak yap›lmas› ül-
kemizin kalk›nmas› için de büyük
önem tafl›maktad›r. Zira, bu flekilde
hem maliyetleri azaltmak hem de
dinamik ve geliflmeye aç›k bir kültü-
rü oluflturmak çok daha kolay ol-
maktad›r” diye konufltu.

Ülkemizde sanayinin geliflmesi-
nin önündeki en büyük engellerin
bafl›nda altyap› eksikli¤i geldi¤ini
ifade eden Ergün, “Yat›r›m yapmak
için, üretim yapmak için enerji, su,
ulafl›m gibi asgari bir tak›m flartlar›n
sa¤lanmas› zorunludur.  Organize
Sanayi Bölgeleri bu aç›dan sanayici-
mize alt yap›s› tamamlanm›fl sanayi
parselleri sunduklar› için ekonomi-
mize büyük katk› sa¤layan bölgeler
olarak karfl›m›za ç›k›yor. Yine bura-
da, çal›flanlar›m›z için güvenli ve
huzurlu bir ortam› oluflturmak,
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Ergün'den Baflkent
OSB'ye önemli mesajlar:

n “Ben bu  organize sanayi
bölgesinin hikayesini çok
önemsiyorum. Ankaral›
sanayici ve ifladamlar› 1990’l›
y›llarda, el ele verdiler ve
oldukça zor flartlar alt›nda bu
organize sanayi bölgesinin
kuruluflunu tamamlad›lar,
gerçeklefltirdiler. Befl y›l 
gibi k›sa sürede 
çok yol kat ettiniz.” 

n “Ülkemizde her fleyi 
devletten beklemek gibi
yanl›fl bir anlay›fl varken, 
öyle bir anlay›fl hakimken,
Ankaral› sanayicimiz bu
anlay›fla hiç prim vermeden,
ellerini tafl›n alt›na koyarak,
böyle önemli bir projenin
ülkemize kazand›r›lmas›na
öncülük ettiler.” 

n “Yat›r›m harcamalar›
müteflebbislerimiz taraf›ndan
karfl›lanan ve Say›n
Baflbakan›m›z›n 2003 y›l›n›n
son günlerinde temelini att›¤›
Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi, geçti¤imiz befl y›l
gibi k›sa bir sürede, büyük
yol katetmifltir.”

n “Bugün Say›n fiadi
Türk’ün de ifade etmifl
oldu¤u gibi 120 sanayi 
kuruluflu burada üretim
yap›yor ve befl bine yak›n
kardeflimiz bu iflyerlerinde
çal›fl›yor ve evine ekmek
götürüyor. 2010 y›l›ndan
itibaren bu yat›r›mlar›n daha
fazla  artaca¤›na, burada
daha fazla fabrika 
kurulaca¤›na, daha çok 
üretim yap›laca¤›na da
inan›yorum.”

n “2010 y›l› yat›r›m 
program›m›zda  Baflkent
OSB’nin ikinci etab›n›n 
elektrik flebekesi ihalesi de
yap›lacakt›r. Biz de bakanl›k
olarak Baflkent OSB’nin ikinci
bölümüne kredi deste¤i de
sa¤lam›fl olaca¤›z. ‹nflallah
altyap›s› tamamlanm›fl bir
ikinci etab› da sanayicimizin
hizmetine sunmufl olaca¤›z.”
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müstakil iflyerlerine göre çok daha
kolay oluyor. Organize sanayi bölge-
lerinin yenilikçilik ve teknoloji kültü-
rünün geliflmesi bu faaliyetlerin or-
tak bir ak›l etraf›nda yürütülmesi ba-
k›m›ndan da sa¤lad›¤› fayda büyük-
tür” fleklinde konufltu. 

“Üretmek zorunday›z”
Nihat Ergün sözlerini flöyle sür-

dürdü:
“Her zaman söylüyoruz. Bizim

zengin petrol kaynaklar›m›z ve do-
¤algaz yataklar›m›z yok. Biz ekono-
mik kalk›nmay› sa¤lamak için üret-
mek, ihracat yapmak ve teknolojiye
önem vermek zorunday›z. Sürdürü-
lebilir kalk›nma için sanayi yat›r›mla-
r› planl› bir flekilde gerçeklefltirilme-
lidir. Bunun yan›nda ülkenin ihti-
yaçlar› ve çevre dengesini de göze-
ten politikalar oluflturmal›y›z. Bu
aç›dan bakanl›k olarak organize sa-
nayi bölgelerinin sadece say›lar›n›n
artmas›na de¤il, ayn› zamanda hiz-
met kalitelerinin yükselmesine de
büyük önem veriyoruz.”

“Ortakl›k kültürü çok önemli”
Mevcut sorunlar› bir an önce çöz-

mek ve organize sanayi bölgelerinin
ülkeye katk›s›n› artt›rmak için gerek-
li çal›flmalar› titizlikle yürüttüklerini
dile getiren Nihat Ergün, “Bak›n›z
sadece bu bölgede flu anda dört tane
organize sanayi bölgesinin faaliyet
göstermesi bile, Ankara’n›n yaflad›-
¤› de¤iflimi aç›kça ortaya koyuyor.
Bakanl›k olarak sa¤lad›¤›m›z katk›-
lar›n yan› s›ra, organize sanayi böl-
gelerimizin de iflbirli¤i içinde hare-
ket etmeleri, özellikle altyap› ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas› noktas›nda
ortak yat›r›mlar yapmas› büyük
önem tafl›yor. Sadece buradaki dört
organize sanayi bölgemiz de¤il, ya-
k›n co¤rafyalar› paylaflan bütün or-
ganize sanayi bölgelerimiz bu yön-
de hareket etmelidir. Biz de bu gibi
ortak yat›r›m projeleri destekleme-
ye yönelik olarak Organize Sanayi
Bölgeleri Uygulama Yönetmeli¤in-
de bir de¤ifliklik yapt›k ve organize
sanayilerin birlikte hareket etmele-
rinin önündeki engelleri kald›rd›k.
Bu düzenleme özellikle girdi mali-
yetlerini azaltarak, firmalar›m›z›n
rekabet gücünü artt›rmalar›na im-
kan verecektir” dedi. 

Türkiye’de özellikle elektrik ve
do¤al gaz gibi enerji kaynaklar›n›n



maliyetinin yüksekli¤i göz önünde
bulunduruldu¤unda, organize sa-
nayi bölgelerinin bu ortakl›klar› ha-
yata geçirme noktas›nda daha ka-
rarl› ve gönüllü olmalar› gerekti¤ini
anlatan Ergün, bu ortakl›k kültürü-
nü çok önemsediklerini, çünkü ifllet-
melerin küçük ve da¤›n›k bir yap›
göstermesinin, sanayinin s›çrama
yapmas›n›n önündeki en önemli en-
gellerden biri oldu¤unu kaydetti.

“Birbirimizin bilgisinden, tecrü-
besinden, kaynaklar›ndan istifade
etmeliyiz. Tek bafl›na, kendi kaynak-
lar›m›zla yapabilece¤imiz s›n›rl›d›r”
diyen Nihat Ergün, “Bu noktada, ifl-
letmelerimiz kendilerine rakip ola-
rak hemen yan›bafl›ndaki komflula-
r›n› görürlerse, hata ederler. Zira,
art›k rekabet küreseldir. Küresel re-
kabet iflletmelerimizin dünyaya  bü-
yük bir pencereden bakmalar›n› ge-
rektiriyor. Küresel bir rekabet orta-
m›nda iflbirli¤i yapmak son derece
önemlidir. Maliyetleri düflürmek
son derece önemlidir” diye konufltu.

Rekabet öncesi 
iflbirli¤ine ihtiyaç var
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat

Ergün, konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü:

“‹flte dört organize sanayi bölge-
mizin ortak ar›tma tesisi projesi,
bunlardan birisi. Yoksa her organi-

ze sanayi bölgesinin kendi ar›tma
tesisini kendisi yapmas› gerekiyor ve
bunun için bir maliyet gerekiyor.
Organize sanayi bölgeleri olmazsa,
her sanayi kuruluflunun kendi ar›t-
ma tesisini kendisinin yapmas› gere-
kiyor bu sefer de. Dolay›s›yla organi-
zasyon kabiliyetimizi güçlendirmeli,
iflbirli¤imizi art›rmal› ve maliyetleri-
mizi düflürmeliyiz. Dünyada devasa
iflletmeler bile maliyetlerini düflür-
mek, rekabet gücünü art›rmak için
ortakl›klar yap›yorlar. fiirket birlefl-
meleri gerçeklefltiriliyor, ama biz re-
kabet öncesi iflbirli¤i projesi bile ya-
pam›yoruz. Rekabet öncesi iflbirli¤i-
ne ihtiyac›m›z var. Ben fluna benze-
tiyorum rekabet öncesi iflbirli¤i pro-
jesini. Bir çok sektöre göre bunlar
farkl› olabilir, farkl›l›k arzedebilir,
ama hadise fludur; futbol mu oyna-
mak istiyorsunuz, sahay› birlikte ya-
pal›m, iyi oynayan kazans›n, rekabet
öncesi iflbirli¤i bu iflte. Saha birlikte
yap›lacak, ama iyi oynayan kazana-
cak. ‹yi oynayabilmek için sahay› be-
raber yapmam›z laz›m. O nedenle
iflbirli¤ini, güçbirli¤ini çok önemse-
di¤imizi bir kere daha burada söyle-
mekte fayda var. ‹flletmelerimiz bu
küresel rekabet arenas›nda, kendi-
lerine yer açmak istiyorlarsa, ortak-
l›k kültürünü gelifltirerek, birbirleri-
nin avantajlar›n› de¤erlendirmeli-
dirler. Bizim bakanl›k olarak ifllet-
melerimizin bu yöndeki ortakl›k ve

kümelenme faaliyetlerini destekle-
yece¤imizi belirtmek istiyorum. Kü-
melenmenin yasal zeminini de olufl-
turmak için yürüttü¤ümüz çal›flma-
lar› bu y›l›n ortalar›nda tamamla-
may› hedefliyoruz.” 

Türkiye krizi iyi yöneten 
ülkelerden biri oldu
2009 Y›l›n›n bütün dünya için

zor bir y›l oldu¤unu ifade eden Er-
gün, küresel krizin tüm dünya eko-
nomilerine oldu¤u gibi bize de etki
etti¤ini söyledi. “Dünya ekonomisi-
ne entegre olmufl bir Türkiye böyle
küresel bir geliflmeden etkilenme-
den kalamazd›. Ancak Türkiye bu
krizi en iyi yöneten ülkelerden biri-
si olmufltur” diyen Ergün, “Bunu
bütün dünya kabul etmektedir.
Türkiye'de baz› çevreler bunu ka-
bul etmeseler de dünya ekonomisi-
ni de¤erlendiren bütün unsurlar bu
gerçe¤i kabul ediyor. Ald›¤›m›z
do¤ru tedbirlerin de etkisiyle y›l›n
ortalar›ndan itibaren ekonomimiz-
de bir toparlanma süreci bafllad›.
fiimdi bu süreci daha ileriye tafl›ma
zaman›d›r. Bizim küresel krizi bafla-
r›l› bir flekilde geride b›rakt›¤›m›z›n
en önemli delili önümüzdeki dö-
nemde gösterece¤imiz baflar›lar ola-
cakt›r” diye konufltu. Konuflmas›n-
da ekonominin iyiye do¤ru gitti¤ini
anlatan Ergün, bunlar› sadece ken-
dilerinin de¤il, bir çok uluslararas›
kurumun da dile getirdi¤ini belirtti. 

“Daha bugün Türkiye'nin kredi
notu bir basamak daha yükseltilmifl-
tir. Türkiye yat›r›m yap›labilir, üre-
tim yap›labilir, iflbirli¤i yap›labilir ül-
ke olma konusunda bir kademe da-
ha ilerlemifltir. Kimse ilerlemezken
Türkiye ilerliyor. Baz›lar›n›n kredi
notlar› düflerken, baz›lar›n›nki ye-
rinde sayarken, Türkiye bu sürecin
içinden ilerleyerek ç›k›yor” diyen
Nihat Ergün, “OECD raporlar›na
göre, 2010'da OECD ülkeleri ara-
s›nda en h›zl› büyüyen ikinci ülke
Türkiye olacakt›r. 2011'de ise birin-
ci s›ray› Türkiye alacakt›r. Yine
2011-2017 tahminlerine bakt›¤›m›z-
da Türkiye'nin ortalama yüzde 6,7
gibi oldukça yüksek bir büyüme
oran› yakalayaca¤›n›n öngörüldü-
¤ünü görüyoruz. Dikkat ederseniz
Türkiye son 4 çeyrektir bir küçülme
yafl›yor. Ama ondan önceki 27 çey-
rek üst üste büyüme yaflam›fl bir
ekonomidir. fiimdi önümüzde yeni
bir 20 çeyreklik, 30 çeyreklik uzun
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bir periyot var. 2017 perspektifine
bakt›¤›m›zda, bütün uluslararas›
kaynaklar Türkiye'nin 2011-2017
aras›nda ortalama 6,7 gibi bir büyü-
me h›z›yla devam edece¤ini ve bu
büyüme trendinin uzunca bir dö-
nem devam edece¤ini düflünüyo-
rum” fleklinde konufltu.

Bütün ifl adamlar›n›n, yat›r›mc›-
lar›n ve siyasetçilerin bu gerçe¤i gö-
rerek ad›mlar›n› atmalar› gerekti¤i-
ni dile getiren Ergün, içerideki kao-
tik tart›flmalar›n içerisinde bo¤ulma-
n›n anlam›n›n olmad›¤›n› söyledi.
Ergün, dünyaya bir de bu pencere-
den bak›lmas›n› önerirken, “Bütün
bunlar, önümüzdeki dönemin Tür-
kiye için, ifl adamlar›m›z için büyük
bir f›rsat dönemi olaca¤›n› göster-
mektedir. Elbette riskler de var.
Riskli olmayan ekonomi zaten ol-
maz. Burada önemli olan dikkatli ve
temkinli olmaya özen gösterirken,
do¤acak f›rsatlar› da elden kaç›rma-
mal›y›z. F›rsatlar bulutlar gibidir.
Gelirler ve geçerler. F›rsatlar haz›r-
l›kl› insanlar için f›rsatt›r, haz›rl›¤›-
n›z yoksa f›rsat diye bir fley yoktur”
dedi. 

Ekonomi h›zla iyiye gidiyor
Nihat Ergün flöyle konufltu:
“Israrla kötü bir tablo çizmeye,

karanl›k bir tablo çizmeye çal›flanlar
da var. Neredeyse esnaf kepenk ka-
pats›n, fabrikalar kurulmas›n diye-
cekler. O kadar kötüyüz ya. Dükkan
açman›n bir manas› yok. Yeni yat›-
r›m yapman›n bir manas› yok. Mu-
halefete ve baz› çevrelerin laf›na ka-
l›rsa Türkiye'de herkesin dükkan›n›,
fabrikas›n› kapatmas›, her fleyden
elini ete¤ini çekmesi gerekiyor.
Mahvolduk, bittik. Bu maalesef kötü
bir siyaset tarz› olarak ülkemize yer-
leflmifl durumda. Bu siyaset tarz› mil-
letimizi en kötü ile tehdit ederek,
kötüye raz› etme çal›flmas›d›r. Siya-
setçinin vazifesi milletimizi kötüyle
tehdit etmek de¤il, milletimize iyiyi
teklif etmektir. Önüne hedefler koy-
makt›r. Korkular› büyütmenin kim-
seye faydas› yoktur. Özellikle de giri-
flimcilerimize hiç faydas› yoktur. 

Bak›n, biz 27 çeyrek üst üste bü-
yümeyi baflarm›fl bir ülkeyiz, az önce
bunu söyledik. Bunu, hatta bundan
daha fazlas›n› bir kere daha niye ba-
flarmayal›m. Altyap›m›z buna müsa-
it, müteflebbisimiz buna müsait, üre-
tim gücümüz ve kabiliyetimiz, ulus-

lararas› iliflkilerimiz buna müsait. Bu
f›rsatlar› niye görmüyoruz. Neden
hep birlikte Türkiye'yi dünyan›n en
büyük 10 ekonomisinden birisi hali-
ne getirmeyelim. Biz diyoruz ki Tür-
kiye büyüyecek, flu anda Türki-
ye'den yana olumlu havay› bu süreç-
te mutlaka f›rsata dönüfltürmeli ve
de¤erlendirmeliyiz. 

“Köflesine çekilenler 
f›rsatlardan yararlanamazlar”
‹flte Baflkent Organize Sanayi

Bölgesi burada duruyor. Sizler
1990’da, bu projeye karar verdi¤i-
nizde size bunu yapamazs›n›z, gelin
bu iflten vazgeçin diyenler de olmufl-
tur. Bu seslere kula¤›m›z› t›kamak
ve iflimize, gücümüze bakmak mec-
buriyetindeyiz. Sanayimizi gelifltir-
mek, üretim kapasitemizi artt›rmak,
dünyada rekabet gücü elde etmek
için yapmam›z gerekenler var ve biz
bunlara odaklanmal›y›z. Bunlara
odaklanaca¤›z. 2010 y›l› bizim için
önemli bir y›l. Zira 2010 uzun bir
büyüme döneminin bafllang›c› ola-
cakt›r. Bu dönemde ataca¤›m›z
ad›mlar, baflar›m›z›n uzun vadede
kal›c› olmas› için önemli ad›mlar
olacakt›r. Bu dönemde cesaretle ha-
reket etmeyen, köflesine çekilen fir-
malar›m›z önümüzdeki dönemin
f›rsatlar›ndan yararlanamazlar.
Dünya ile rekabet edebilmek için
hem kalite hem de maliyet avantajla-
r›na sahip olan bir ülkeyiz. Bizim
hem geliflmifl ülke standartlar›nda
kaliteli ürün üretebilecek bir sanayi
kültürümüz var, hem de bir çok ge-
liflmifl ülkeye göre daha ucuz üretim
yapabiliyoruz. Bu özelliklerimizi da-
ha fazla gelifltirmeli, teknolojiye,

katma de¤eri yüksek ürünlere geçi-
fli daha h›zl› bir flekilde gerçeklefltir-
meliyiz. Hem kamu  hem özel sek-
tör olarak, do¤rular›m›z› gelifltirme-
ye, yanl›fllar›m›z› düzeltmeye devam
etmeli, ülkemizi ileriye tafl›mal›y›z.”

“Ülkemiz ad›na önemli 
ifllere imza att›n›z”
Nihat Ergün, konuflmas›nda Bafl-

kent OSB yöneticilerini flu sözlerle
övdü:

“Sizler bugüne kadar yapt›klar›-
n›zla, bu organize sanayi bölgemiz
için yapt›¤›n›z bu giriflimlerle, ülke-
miz ad›na çok önemli ifllere imza at-
t›n›z. Bundan sonra da ayn› flekilde
hareket edece¤inize, önümüzdeki
dönemde do¤acak f›rsatlar› de¤er-
lendirece¤inize, kendiniz kazan›r-
ken ülkemize de  kazand›raca¤›n›za
inan›yorum. Ve Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi’nin hem bu birinci
etab›n›n dolaca¤›na hem de ikinci
etab›n›n h›zl› bir flekilde yeni fabri-
kalarla, yeni sanayi kurulufllar›yla
dolaca¤›na inan›yorum. 

Bu nedenle 2010 y›l› yat›r›m
program›m›zda  Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi’nin ikinci etab›n›n
elektrik flebekesi ihalesi de yap›la-
cakt›r. Biz de bakanl›k olarak Bafl-
kent Organize Sanayi Bölgesi’nin
ikinci bölümüne kredi deste¤i de
sa¤lam›fl olaca¤›z. ‹nflallah altyap›s›
tamamlanm›fl bir ikinci etab› da sa-
nayicimizin hizmetine sunmufl ola-
ca¤›z.” 

Ergün, konuflmas›n›n sonunda,
temelini att›¤› idare binas›n›n bir
an önce tamamlanmas›n› diledi¤ini
de yineledi.
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fiadi Türk: “Baflkent
OSB’nin Say›n Baflbakan›m›z
ve hükümet aç›s›ndan önemi
flu. Bir hükümetin temel at›p,
ifl bafl›ndayken karfl›l›¤›n›
görmesi Türkiye’de çok
zordu. Bu hükümet 
buran›n temelini att›, ayn›
Baflbakan›m›z bu baflar›y› da
görmek durumunda diye
düflünüyoruz”

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi ‹dari Binas›n›n temel at-
ma töreninden sonra davetli-

ler Merih Asansör’de düzenlenen
toplant›da biraraya geldi. 

Toplant›da ilk sözü Baflkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-
rulu Baflkan› fiadi Türk ald›. Konufl-
mas›nda Bakan Ergün'ün temel at-
ma töreni s›ras›nda dile getirdi¤i
medyaya yans›yanlar ve yans›mayan-
lar konusuna at›fta bulunan Türk,
“Say›n Bakan›m, biraz önce yapt›¤›-
n›z konuflmada, yaflam›n iki yüzün-
den söz ettiniz. Do¤ru söylüyorsu-
nuz. Bir yandan medyaya yans›yan-

lar ve bir yandan da yans›mayanlar.
Bu gördü¤ünüz Baflkent OSB’nin
bulundu¤u alan 10 bin dönüme ya-
k›n bir alan ve 20 y›ld›r süren bir
mücadele sonunda bu hale geldi ve
ayn› anda biz bu mücadeleyi verir-
ken, Türkiye’de, hatta belki dün-
yada ilk olan bir sanayi çana¤› olu-
flumunu sa¤lad›k. Bu bölgede bizim
d›fl›m›zda da üç organize sanayi böl-
gesi daha de¤iflik aflamalarda faali-
yetlerini sürdürüyor” diye konufltu. 

Sanayici ve yat›r›mc›n›n özellikle
imkanlar›n›n en kolay oldu¤u böl-
geleri seçmekle, sermayesini oraya
yönlendirmekle kendi aç›s›ndan en
do¤ruyu yapt›¤›n› dile getiren fiadi
Türk, “Ancak biz Ankara olarak ad›-
m›z Türkiye’nin ikinci büyük flehri
ve Baflkent olmas›na ra¤men, ma-
alesef sanayide yeterli kalk›nmay›
bugüne kadar gösteremedik. Ancak
bu sanayi hamlesini 2000’li y›llar-
dan sonra Ankara’da daha yo¤un
hale getirebildik” dedi. 

“Say›n Bakan›n deste¤i çok oldu”
fiadi Türk, konuflmas›nda OSB’le-

rin kuruldu¤u alanlardaki flehir
planlamas›ndaki karmaflaya da dik-

kati çekerek flunlar› söyledi:
“fiehir planlamas› anlam›nda

bakt›¤›m›zda tabi karmafla devam
etmekte; ancak Organize Sanayi
Bölgeleri Bakanl›¤›m›z›n da deste-
¤iyle Türkiye’nin genelindeki bu
da¤›n›kl›¤› toparlad› diye düflünü-
yoruz. ‹nflallah daha da toparlana-
cak ad›mlar at›lacak. Çünkü flehirle-
rimizde yerleflimler ile sanayiler içi-
çe. Bu tabi maalesef yerel yönetim-
lerin yat›r›mlar›n›n da plan d›fl› ge-
liflmesine sebep oldu, bir de kaynak
israf›na neden oldu. Konutlar›n
içinde sanayiler olunca iki taraf›n
ihtiyaçlar› farkl›. Organize sanayi
bölgeleri  yerel yönetimlere yük ge-
tiriyor görünse de, asl›nda yükünü
hafifletiyor. Çünkü biliyorsunuz ki
Organize Sanayi Bölgeleri Yasas›
kendi s›n›rlar› içindeki bütün yat›r›-
m› OSB’lere yüklemifltir. fiu anda
üstünde bulundu¤unuz alanda, çit-
lerimizin içine bir lira kamu paras›
gelmemifltir. Kendi imkanlar›m›zla
bu hale geldik, inflallah sizin deste-
¤inizle 2010 y›l› yat›r›m plan›nda
ikinci bölgemizle ilgili altyap›ya kre-
di kayna¤› sa¤lam›fl olaca¤›z. Bu da
sizin sanayiye yaklafl›m›n›z ve Orga-
nize Sanayi Bölgelerine olan deste-
¤inizden kaynaklanmaktad›r.” 

Say›n Nihat Ergün’ün henüz Sa-
nayi ve Ticaret Bakan› olmadan ön-
ce de sanayicilerin sorunlar›yla bire-
bir ilgili oldu¤unu söyleyen Türk,
“Grup Baflkanvekili iken de sanayi
konusunda yapt›¤›m›z giriflimlerde
bizlere destek oldunuz. Hem yasa
haz›rlanmas›, hem yasan›n do¤ru
ç›kmas›, hem konunun ülke aç›s›n-
dan duyarl›l›¤›n› de¤iflik platform-
larda dile getirmenizden dolay› ben
ayr›ca size teflekkür ederim.  ‹nflal-
lah daha güzel günlerde ve bu kriz
ortam›ndan kurtulmufl bir dünya-
da, Türkiye'de daha baflar›l› iflleri
birlikte yapaca¤›z diye düflünüyo-
rum” diye konufltu.  

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk:

“Baflbakan temelini att›¤› Baflkent 
OSB’nin faaliyetteki halini görmeli...”

Baflkent OSB’ye  ilk tu¤la 2003 y›l›nda Baflbakan Recep Tayyip Edo¤an taraf›ndan konulmufltu.
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Baflkent OSB’de büyük s›k›nt›lar
oldu¤unu ifade eden Türk, bu s›-
k›nt›lar›n Baflkent OSB ve di¤er  Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin s›k›nt›la-
r› olarak görünse de asl›nda bir fle-
hir planlamas› s›k›nt›s› oldu¤unu
vurgulad›.

“‹lk kamu katk›s› 
Baflbakan›m›z›n temel atmas›”
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk,

konuflmas›nda flu görüfllere yer ver-
di:

“Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si olarak, bir Ankara sanayisi resmi
verecek olursak, 1990’lar›n bafl›nda
bafllayan serüvenimizde maalesef
biz ilk defa bir kamu katk›s›n› 2003
y›l›nda Say›n Baflbakan›m›z›n gelip
bu bölgede temel atmas›yla gördük.
O güne kadar baz› arkadafllar›m›z›
k›rar belki, ama ne sanayi ile ilgili
ne organizasyonla ilgili  hiçbir arka-
dafl›m›z›n bu topraklara ayak bast›-
¤›n› görmedik. 2003 y›l›ndan sonra
da bu bölgede afla¤› yukar› 120 tane
fabrika faaliyete geçti, 5 bin çal›flan
evine ekmek götürüyor. Hedefte de
720 fabrikay› faaliyete geçirme çaba-
m›z var. 

Her ne kadar kriz ortamlar› ya-
flansa da paran›n d›fl›nda da veril-
mesi gereken destekler var.  Biz bu
destekleri bu hükümet döneminde
her kademede ald›k. Bunun için
müteflekkiriz. Ancak bölgemizin ve
bölgemizle ilgili organizasyonun sa-
nayi ile ilgili k›s›mlar› d›fl›ndaki
alanlarda sorunlar yafl›yoruz.” 

“En büyük sorunumuz yol”
Sorunlar›n a¤›rl›kl› olarak çevre

plan›n›n gecikmesinden kaynaklan-
d›¤›n› kaydeden Türk, “Sonuç ola-
rak tabi mevcut yollar›m›zla ilgili bir
tak›m çal›flmalar yap›l›yor. ‹flte bun-
lar tamir ediliyor, ama bunlar takdir
ediniz ki köy yollar›... fiu anda en
büyük problemimiz ürettiklerimizi
d›flar› ç›kartt›rmakta ve insanlar›m›-
z› tafl›makta birtak›m s›k›nt›lar yafl›-
yoruz. Bu katlanarak da devam edi-
yor” dedi. 

Bölgenin nüfusu artacak
Eskiflehir yolu ile Baflkent

OSB’nin de bulundu¤u Mal›köy yo-
lunun birleflti¤i yerde bir gecekon-
du önleme bölgesinin faal hale gel-
di¤ine dikkati çeken fiadi Türk, “Bu



da orada da yaflayan ciddi bir nüfu-
su gündeme getirecektir. O anlam-
da çevrenin planlanmas› ve yat›r›-
m›n yap›lmas› anlam›nda da bir ça-
l›flman›n h›zla bafllamas› gerekiyor.
Sanayi Bakanl›¤›m›z olarak biz her
dönemde, özellikle sizinle yapt›¤›-
m›z her görüflmede bu deste¤i al-
d›k. Say›n Sincan Belediyesi Baflka-
n›m›z sa¤olsun her konuda bize
destek olmakta ve birtak›m bu so-
runlar› çözücü projeler gelifltirmek-
te. ‹nflallah 2010 y›l›nda bunlar›n
semerelerini alaca¤›z diye düflünü-
yorum” fleklinde konufltu. 

ODTÜ ile ortaklafla
kümeleflme çal›flmas› 
fiadi Türk, konuflmas›n›n bir bö-

lümünü ise Baflkent OSB’nin tan›t›-
m›na ay›rd›: 

“Afla¤› yukar› bölgemiz 10 bin
dönüm bir alan üzerinde kurulu.
‹ki etaptan olufluyor. fiu anda birin-
ci etab›n tüm altyap›s› bitmifl du-
rumda. Do¤algaz›m›z var, yollar›-
m›z, elektri¤imiz herhangi bir soru-
numuz yok. ‹kinci etapta biz hedef
olarak bir kümeleflme çal›flmas›n›
bafllatt›k. Yine bu kamunun d›fl›nda
bir çal›flmayd›. Kendi grubumuz
içinde yapt›¤›m›z bu çal›flma 2005
y›llar›ndan bu yana devam etmekte
ve daha çok Ankara’da hangi sana-
yilerin a¤›rl›k kazanmas› gerekti¤i
yönünde bir araflt›rma yapt›k. OD-
TÜ ile birlikte yapt›¤›m›z çal›flmalar
sonucunda, öncelikle savunma sa-
nayinin Ankara’da genifllemesi, yay-

g›nlaflmas› ve kümeleflmesi gerekti-
¤ini tespit ettik. Bu kapsamda hem
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›m›z
hem de ilgili savunma flirketlerimiz-
le, ODTÜ ile birlikte toplant›lar
yapt›k ve bunun sonucunda, ikinci
bölgemizde HAVELSAN tesisleri
devreye girdi. Di¤er savunma sanayi
flirketleriyle de görüflmelerimiz de-
vam ediyor. Ancak tabi bizlerin ça-
bas› bazen yetmiyor. Orada da siz-
lerden bu anlamda, bizim bu bölge-
nin geliflmesi anlam›nda destek rica
ediyoruz. Her yerde dillendirebile-
ce¤iniz ve bu bütünlü¤ü sa¤layabile-
ce¤imiz bir oluflum sa¤lamam›z ge-
rekiyor.”  

‹stanbul – Eskiflehir yolu 
birbirine ba¤lanmal›
Türk, Sincan ve Baflkent OSB ile

ayn› alanda bulunan di¤er üç orga-
nize sanayi bölgesinin birbirine ba¤-
lanmas› gerekti¤ini söyledi. fiadi
Türk, bu ba¤lant›n›n ayn› zamanda
‹stanbul – Eskiflehir yolu ba¤lant›s›-
n›n sa¤lanmas›n› da gerektirdi¤ini
dile getirirken, “Sincan’da faaliyet
gösteren bir sanayinin de bu çana¤a
adaptesini gerektiriyor. O zaman
Ankara’n›n genel bütünlü¤ünde
bir sanayi çana¤›n›n ciddi anlamda
olufltu¤unu görece¤iz” dedi. 

Yük ve insan tafl›mac›l›¤› konu-
sunda karfl›laflt›klar› sorunlar› da di-
le getiren Türk, “fiimdi bu yükü
hangi lojistikle flehirden alaca¤›z,
buraya tafl›yaca¤›z ve üretti¤imiz
ürünleri nas›l tafl›yaca¤›z gibi sorun-

lar yaflamaya bafllad›k. Bunun da
her zaman oldu¤u gibi bölgede lo-
komotifli¤ini Baflkent OSB yapt›¤›
için s›k›nt›lar› ilk gö¤üsleyen ve kar-
fl›laflan maalesef bizim bölgemiz. Bu
geliflmenin tamamlanmas›ndan
sonra sanayicimiz büyük bir rahatl›k
içine girecek” diye konufltu. 

Sosyal donat› 
alanlar›nda da tekiz
OSB’lerde genelde sanayi alan-

lar›n›n yarat›lmas› için çaba harcan-
d›¤›n› ifade eden fiadi Türk, kendi-
lerinin bunun aksine 950 dönüm-
lük bir alan› sosyal donat› alan› ola-
rak belirlediklerini söyledi. Türk
sözlerini flöyle sürdürdü:

“Sosyal donat› alan›m›z Ankara
Çay›'n› da içeren bir alan.  Afla¤› yu-
kar› üçbin kiflilik bir camimiz, onun
yan›nda spor kompleksimiz... Tica-
ret merkezleri, e¤itime ayr›lm›fl bir
bölüm; hem üniversite iflbirli¤inin
teknolojik anlamda getirilmesi,
hem de ara eleman yetifltirilmesini
planlayacak bir e¤itim alan›. Kendi
ürünlerimizi tan›tabilece¤imiz bir
fuar alan›, bugün temelini att›¤›m›z
idari merkezimizin oldu¤u alan ve
yine bankalar caddesi gibi planla-
malarla afla¤› yukar› 950 dönümlük
bir alan› da insanca yaflanabilir bir
sanayi organizasyonu yapal›m diye
ay›rd›k. Çok iddial› konufluyorum
Say›n OSBÜK Baflkan›m›z da bura-
da. Türkiye’de bu kadar alan› ay›r-
m›fl tek organize sanayi bölgesiyiz.
Genelde sanayi alan› üretmek biraz
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Sincan Belediye Baflkan› Mustafa Tuna:

”Önceli¤imiz yol ve 
bulvarlar olacak”
Tuna, “Öncelikle Yenikent -
Temelli aras›ndaki Ayafl
devlet yolu ile Eskiflehir
devlet yolu aras›ndaki 
duble yol projesinin temelini
2010 y›l›nda ataca¤›z.”

S incan Belediye Baflkan›
Mustafa Tuna, konuflmas›-
na olanaklar› ölçüsünde s›-

k›nt› çeken sanayicilere katk› su-
nacaklar›n› belirterek bafllad›. Tu-
na, “Hakikaten sanayicimizin s›-
k›nt›lar›na ra¤men cesaretli feda-
kar tutumlar›n›n ülkemiz ekono-
misi aç›s›ndan çok önem arzetti¤i-
ni hepimiz biliyoruz. Bu yüzden
de, biz de belediye olarak yapabi-
lece¤imiz neyse, imkanlar›m›z öl-
çüsünde, yapabileceklerimizi ha-
rekete geçiriyoruz. Ayn› zamanda
bizi aflan konularda da Say›n Bafl-
bakan›m›z ve siz Say›n Bakanlar›-
m›z, Büyükflehir Belediyesi nez-
dinde de yap›lmas› gereken hiz-
metlerin takibini yürütüyoruz”
dedi. 

Duble yol ve 
bulvar say›s› artacak
Baflkent OSB’nin de içinde bu-

lundu¤u Temelli bölgesine iliflkin
projelerini de anlatan Mustafa
Tuna, “‹lk etapta, Yenikent – Te-
melli aras›ndaki Ayafl devlet yolu
ile Eskiflehir devlet yolu aras›nda-
ki duble yol projesinin temelini
2010 y›l›nda ataca¤›z” dedi. 

Duble yol çal›flmas›n›n uzun
bir süreç gerektirdi¤ine dikkati
çeken Tuna, “fiöyle ki hem Say›n
Ulaflt›rma Bakan›m›z›n karayolla-
r› ulafl›m a¤›na almas› ifli, hem Bü-
yükflehir Belediyesi’nin bu konu-
daki deste¤i gerekli. Ancak bütün
bu çal›flmalardan Say›n Baflbaka-
n›m›z›n haberdar olmas› ve olay›
s›k› takip etmesi bunu kolaylaflt›-
racakt›r” diye konufltu.

Yenikent – Temelli aras›ndaki
bulvar›n d›fl›nda da, Sincan için-
den Eskiflehir yoluna baflka bul-
varlar›n aç›laca¤›n› belirten Tuna,
“Bu bölge 862 kilometrekarelik
bir alan. Yenikent ve Temelli’nin
Sincan’la bütünleflmesiyle bu ala-
n›n 50 senelik, 100 senelik gelece-
¤ini düflünerek yollar›n flimdiden
planlanmas› gerekir” fleklinde ko-
nufltu. 

“Parlak günler bizi bekliyor”
Sincan Belediye Baflkan› Mus-

tafa Tuna, konuflmas›n› flu sözler-
le tamamlad›: 

“Buras› da Sincan, Ankara’n›n
bat› koridorunda olan bir yer ve
h›zl› bir geliflme alan›. Ayr›ca, bu
sanayi bölgelerinin geliflmesinden
dolay› konut ihtiyaçlar› do¤acak.
Bu bölgenin nüfusunun h›zla ar-
tacak olmas› dolay›s›yla, ileride
ulafl›m diye bir problemimiz ol-
mamas› gerekiyor. Çok genifl bul-
varlarla flimdiden buran›n planla-
mas›n› Say›n Baflbakan›m›z da ta-
kip ediyor. Ben bu kadar›n› flimdi-
lik ifade edebiliyorum. ‹nflallah
bu projeleri de gerçeklefltirdi¤i-
miz zaman, bölgemiz ve sanayici-
miz ve flehrimiz çok daha parlak
günleri birlikte yaflayacak.”
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daha karl› göründü¤ü için kaynak
ihtiyac›ndan dolay› organize sanayi
bölgeleri ticari alan üretirken dik-
katli davran›rlar. ‹nflallah bugün te-
melini att›¤›m›z binam›zla beraber
bu kompleksin de birlikte hem te-
melini at›p hem de aç›l›fl›n› yapaca-
¤›z.” 

Lojistik alan 650 dönüm
“Sanayide geleneksel bir görüfl

vard›r: Üretti¤iniz mal ya hammad-
deye yak›n olacak ya müflteriye” di-
yen Türk, flöyle konufltu:

“Bu s›rf lojistik, nakliye için söy-
lenmifl bir laft›r. As›l flimdi olay li-
manlara yak›n olmaktan geçiyor.
Deniz tafl›mac›l›¤› bak›m›ndan Tür-
kiye efli olmayan bir konumda, ama
biz Ankara olarak maalesef bu konu-
mun d›fl›nday›z. Liman deyince sa-
dece deniz yolu akla geliyor, bir de
hava limanlar›...  Ama bizim daha
geleneksel olarak yaflamad›¤›m›z bir
demiryolu liman›n›n oluflmas› ge-
rekti¤ini düflündük. Bu imkan böl-
gemizde mevcut. Avrupa’y› Ortado-
¤u’ya ba¤layan Devlet Demiryollar›
s›n›r›m›zdan geçiyor. Devlet Demir-
yollar› Genel Müdürlü¤ü ile yapt›¤›-
m›z görüflmelerde bir protokol im-
zalad›k. Afla¤› yukar› 650 dönüme
yak›n bir yeri lojistik alan› olarak
planlad›k, projelerini tasdik ettirdik.
Devlet Demiryollar› ile protokolleri-
ni yapt›k. Ancak bunlar›n hepsi bir
planlama baz›nda. Gücümüz yetti-
¤ince, kaynak buldukça da projeleri-
mizi, yat›r›mlar›m›z› yapal›m diye
düflünüyoruz. Tabi bu kayna¤›n bu-
lunmas›n› da kendi dinamiklerimiz-
le sa¤lamaya çal›flaca¤›z.” 

Baflkent OSB’nin çok dar bir
kadroyla  bugüne kadar geldi¤ini
belirten Türk, “Hem çal›flanlar›m›z,
hem yönetim kurulundaki arkadafl-
lar›m›z çok zor imkanlarla, zor flart-
larda ve tasarruflu bir çal›flmayla bu
zemine geldiler” dedi. 

Özel iflimiz için kimsenin 
kap›s›n› çalmad›k
fiadi Türk, sözlerini flöyle sürdür-

dü:
“Örne¤in ben y›llard›r Yönetim

Kurulu Baflkan›y›m. Ne ben ne de
yönetim kurulu üyesi arkadafllar›m
kendi ifllerimiz için hiçbir kap›y› çal-
mad›k. Böyle de bir gelene¤imiz var.
Biz, kendimizi ve zaman›m›z› buraya
ay›r›rken, ‘biz buran›n baflkan›y›z,
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yönetim kuruluyuz veya çal›flan›y›z’
diye bakt›k. fiu ana kadar hangi bü-
rokratla, hangi siyasi kadroyla, ben
ve arkadafllar›m karfl› karfl›ya geldiy-
se bizim belki flirketlerimizi bile bil-
mezler, tan›mazlar. E¤er bizim so-
runlar›m›z varsa o s›fatla kimsenin
karfl›s›na gitmedik. Böyle de bir ilke
edindik. Halbuki bizler de kendi ba-
fl›na büyük gruplar› yöneten insan-
lar›z.

O nedenle kamunun kap›lar›-
n›n bize aç›lmas› konusunda hiçbir
sorunumuz yok. Kimin kap›s›n› çal-
d›ysak, kiminle karfl› karfl›ya kald›y-
sak mutlaka bölgemizin sorunlar›n›
tart›flt›k. Bunda da baflar›l› oldu¤u-
muza inan›yorum; hem Ankara sa-
nayisinin bizleri tan›mas› ve sevmesi
aç›s›ndan hem de bizlerin yapt›¤›-
m›z ifli do¤ru yapt›¤›m›z›n ispat› aç›-
s›ndan. 

Tabi bütün bunlar› yaparken ol-
dukça yo¤un bir zaman harcayarak
buran›n bu hale gelmesi için çaba-
lad›k. Ben arkadafllar›m›za da sizin
huzurunuzda teflekkür ederim...” 

“Büyükflehir Belediyesi 
yat›r›m yapmal›”
Bölgenin Ankara Büyükflehir Be-

lediyesi’nin yapaca¤› yat›r›mlara bü-

yük ihtiyac› oldu¤unu vurgulayan
fiadi Türk, “Tabii Sincan Belediye-
miz elinden gelen gayreti gösterse
de, ilçe belediyelerinin güçleri belli,
yapabilecekleri ve yetenekleri belli.
Say›n Baflkan›m›z onun da üstünde
çabalar sarf ediyor sa¤ olsun” dedi.

‹çme suyumuz yok
Bölgede içme suyu olmad›¤›n›

söyleyen fiadi Türk, “Say›n Baka-
n›m, yolumuzun d›fl›nda bölgemiz-
de içme suyu yok.  Mutlaka bunun
planlanmas› gerekiyor. fiu anda biz
ve di¤er bölgeler kendi kuyular›-
m›zdan temin etti¤imiz kullanma
suyu ile üretime devam etmekteyiz”
diye konufltu. 

Di¤er OSB’lerle 
ortak yat›r›m projesi
Baflkent OSB Baflkan› Türk, böl-

gedeki di¤er OSB’lerle birlikte yap-
may› düflündükleri ortak yat›r›mlar
konusunda da bilgi verdi:

“Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›m›-
z›n Müsteflar Yard›mc›s› say›n Ni-
yazi ‹lter’in deste¤iyle oluflturma-
ya çal›flt›¤› bu bölgenin ortak yat›-
r›mlar› var... Genel organize sana-
yi bölgelerinin yapaca¤› münferit
yat›r›mlar› tek elde toplamak gibi

çal›flmalar› var. O anlamda da
hem say›n Müsteflar Yard›mc›m›z
Niyazi ‹lter’e hem say›n Genel
Müdürümüz Ramazan Y›ld›r›m’a
yine huzurlar›n›zda teflekkür ede-
rim. ‹lgileri bize oldukça fazla. Ve
bu çal›flmalar›n sonucunda da or-
taya bir eser ç›kt›. Bu eserde katk›-
s› olan bütün arkadafllar›ma, geç-
miflte bize destek veren Bay›nd›r-
l›k Bakan›m›zdan, bütün Sanayi
Bakanlar›m›za, hepsine teflekkür
ediyorum, sizlerin huzurunuzda.
AKP hükümeti ifl bafl›na geldi¤i
günden beri kim Sanayi Bakan› ol-
duysa bu bölgeye geldi. Hatta üç
kere, befl kere gelen bakanlar›m›z
oldu. Bu büyük bir destek bizim
için.  Ben sizin flahs›n›zda bütün
bakanlar›m›za ayr›ca teflekkür edi-
yorum.” 

‹hracat düflmedi, 
fiyatlar düfltü
fiadi Türk, konuflmas›nda eko-

nomik s›k›nt› ve ihracattaki düflüfl
konular›na da de¤indi.

“Kriz ortam›n›n oldu¤u bir dün-
ya düzeni var. Tabi ki bize tamamen
u¤ramadan geçmesi mümkün de-
¤il. Çünkü al›c›n›z yang›n içinde
iken sizin sat›fl yapman›z ne kadar
kolay olabilir ve buna ra¤men Tür-
kiye ihracat›ndaki düflme seviyesi
nedir, bir de rakamlara bakt›¤›m›z-
da hammadde fiyatlar›ndaki düflüfl,
Türkiye ihracat›ndaki düflüflün çok
üstünde. 

Say›n bakan›m, hatta benim fizi-
ki olarak -ihracat›n rakamlar benim
önümde de¤il ama-  düflmedi¤i yö-
nünde düflüncelerim var. Çünkü
örne¤in ben demir çelik sektörün-
deyim. Demir çelik sektöründe bir
ton demir bin dört yüz dolarken, flu
anda befl yüz dolar. Biz bunu ihraç
ederken bunun üstüne katk›m›z›
koydu¤umuzda yaklafl›k iki bin – iki
bin yüz dolara ihraç ediyorduk, flu
anda bin dolara ihraç ediyoruz. Ay-
n› ürünü ihraç etmemize ra¤men,
ciromuz yüzde 50 düfltü demektir
bu. Yüzde 10’luk, yüzde 20’lik dü-
flüfller asl›nda motivasyonu bozucu
düflüfller de¤il. Ama maalesef ülke-
mizde bir kaos ortam› hep yarat›l-
maya çal›fl›l›yor. Bu asl›nda yap›lan-
lar›n anlat›lmas›ndan çok yap›la-
mayanlar›n elefltirilmesi yönünde.
Bas›n ve medya bence daha çok
olumlu geliflmeleri Türkiye platfor-
muna tafl›mal›. Çünkü biz hiçbir

fiadi Türk: “Örne¤in kurumlar vergisi oran› düflürüldü.
Oran›n düflürülmesi tabi ki bir ülke aç›s›ndan ve verginin
tabana yay›lmas› aç›s›ndan çok önemli, ancak bunun
kayna¤› olarak yat›r›m indirimlerinin konulmas› biraz daha 
sanayicinin rahats›z olaca¤› bir olayd›. Finansman sanki
oradan karfl›lan›yormufl gibi, ama sanayicimizin flu 
anda s›k›nt›s› kaynak. Ülkemizin de s›k›nt›s› kaynak.” 



zaman kendi kabu¤umuz içinde
de¤iliz. Dünya bizi seyrediyor, du-
yuyor. Bizden daha da iyi biliyor.
Onun için de¤erlerimizi ortaya ç›ka-
racak bir tak›m çal›flmalar yapmak
zorunday›z. Çünkü ülkenin birey gi-
bi motivasyonu çok önemli. ‹nanç
çok önemli. Biz sanayici olarak hep
iyi görüfllü insanlar›z diye bak›yo-
rum. Sanayici ufka mutlu bakan,
umutlu bakan bir yap›dad›r, ama
maalesef zaman zaman kamunun
yap›lanmas›nda ya da al›nan tedbir-
lerde sanayimiz lay›k oldu¤u deste-
¤i, güveni ve yeri buldu mu diye dü-
flündü¤ümüzde, çok da buldu¤unu
söyleyemeyiz. Bu serzeniflimiz genel
ülkenin bugünkü dönemi de¤il,
geçmiflten gelen dönemiyle de ilgili.
Teflvikler gelifli güzel ve çok planla-
madan yap›l›yor.” 

Giriflimciler finansman 
deste¤iyle ayakta tutulmal›
Giriflimcilerin ancak finans des-

te¤iyle ayakta tutulabilece¤ini vur-
gulayan Baflkent OSB Baflkan› Türk,
flunlar› söyledi:

“Örne¤in kurumlar vergisi oran›
düflürüldü. Oran›n düflürülmesi ta-
bi ki bir ülke aç›s›ndan ve verginin
tabana yay›lmas› aç›s›ndan çok
önemli, ancak bunun kayna¤› ola-
rak yat›r›m indirimlerinin konulma-
s› biraz daha sanayicinin rahats›z

olaca¤› bir olayd›. Finansman sanki
oradan karfl›lan›yormufl gibi, ama
sanayicimizin flu anda s›k›nt›s› kay-
nak. Ülkemizin de s›k›nt›s› kaynak.
Yat›r›m yapan sanayicimiz diflinden
t›rna¤›ndan artt›r›p fabrikalar›n› ya-
p›yor. Tabi bunu orta ve küçük öl-
çekli firmalar için söylüyorum. Tesi-
si yapt›ktan sonra iflletme sermayesi
bulam›yor. Son y›llarda geliflen faiz
düflmeleriyle uzun vadeli kredi im-
kanlar›n›n da gerek kamu bankala-
r›, gerekse di¤er bankalar baz›nda,
mutlaka ciddi anlamda ele al›nmas›
laz›m. Türkiye’nin giriflimci dedi¤i-
miz ruhunu finansman deste¤iyle
ancak ayakta tutabiliriz. Yoksa giri-
flimcilik hayalde kal›r diye düflünü-
yorum.”

“Baflbakan Baflkent 
OSB’yi görmeli”
Baflbakan›n yo¤un program› ne-

deniyle törene kat›lamad›¤›n›
an›msatan Baflkent OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› Türk, “Baflkent
OSB’nin Say›n Baflbakan›m›z ve hü-
kümet aç›s›ndan önemi flu: Bir hü-
kümetin temel at›p, ifl bafl›ndayken
bunun karfl›l›¤›n› görmesi Türki-
ye’de çok zordu. Bu hükümet bura-
n›n temelini att›, ayn› Baflbakan›-
m›z bu baflar›y› da görmek duru-
munda diye düflünüyoruz” diyerek
sözlerini tamamlad›. 

Temel atma medyada
genifl yer buldu

Temel atma töreninin yer ald›¤› baz›
medya kurulufllar› flöyle:

Televizyonlar
TRT 2, TRT Türk, SKY,  NTV,
CNBC-e, TGRT.

Gazeteler
Birgün
Zaman
Yeniflafak
Denge 
Dünya

Web siteleri
tumgazeteler.com
ntvmsnbc.com
gazeteport.com
birgün.net
dunya.com
palhaber.com
yenisafak.com
zaman.com.tr
ekotrent.com
demokratgebze.com
porttakal.com
gundem16.com
medyaplas.com
netteyim..com
haberaktuel.com
haberler.com
egedesonsoz.com
tarafs›zhaber.com
2.haberler.com
haberodas›.com
dengegazetesi.com.tr
de¤iflenkocaeli.com.tr

Baflkent OSB'nin idari 
binas›n›n temel atma töreni 
baflta web siteleri ve 
TV'ler olmak üzere  
medyada genifl yer buldu. 
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Temel atma törenine Bakan Ergün’ün yan›s›ra AKP Yozgat Milletvekili Os-
man Coflkun, ATO Baflkan› Sinan Aygün, Sincan Kaymakam› Ufuk Seçil-

mifl, Sincan Belediye Baflkan› Mustafa Tuna,  Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müs-
teflar Yard›mc›s› Niyazi ‹lter, Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Ge-
nel Müdürü Ramazan Y›ld›r›m, OSBÜK Baflkan› Mahmut Y›lmaz, OST‹M OSB
Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan Ayd›n, ASO II. ve III. Yönetim Kurulu Baflkan›
Niyazi Akdafl ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Baflkan› Hüseyin Kutsi Tun-
cay, Yönetim Kurulu üyeleri, Bölge Müdürleri ve bir çok ifladam› kat›ld›.

Temel atma törenine kimler kat›ld›?
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Kullan›fll›l›¤›, estetik görünüflü,
çevre düzeni ve tüm 
gereksinimler göz önünde 
bulundurularak projelendirilen
Baflkent OSB'nin idari binas› 
“Gelece¤in Sanayi 
Kenti”ni tamaml›yor.

‹dari binada çal›flma 
ofislerinin yan›s›ra çok amaçl›
toplant› salonlar›, teknik 
birimler, bilgi ifllem merkezi, 
fitness salonu, restaurant ve 
yemekhane yer al›yor. 

Sanayi ve Ticaret Bakan›  Nihat
Ergün'ün temelini att›¤› Bafl-
kent OSB'nin idari binas›,

hem kullan›labilirlik aç›s›ndan hem
de estetik aç›s›ndan ”Gelece¤in sa-
nayi kenti” anlay›fl›na uygun bir
yap› özelli¤ini tafl›yor.

Ankara Çay›'n›n Baflkent OSB’nin

s›n›rlar› içindeki iki taraf›nda bulu-
nan sosyal donat› alan› içinde yap›lan
Baflkent OSB'nin idare binas›nda de-
yim yerinde ise yok yok... 

Binan›n yap›m çal›flmalar›, için-
de yer alacak birimler ve  ne zaman
hizmete girece¤i konusunda Bafl-
kent OSB Bölge Müdürü Nabi
Üner ile konufltuk. Üner,   binan›n
yap›m›n› üstlenen firman›n son 10
y›lda en az 3000 metrekare bina
yapm›fl firmalar aras›nda aç›lan iha-
le sonucu belirlendi¤ini söyledi.
Üner, binan›n en geç 300 gün içeri-
sinde tamamlanarak teslim edilme-
sini flart kofltuklar›n› anlatt›. 

“Gelece¤in Sanayi 
Kenti”ne yak›flan bir bina

Baflkent OSB Bölge Müdürü
Üner, Baflkent OSB'nin bütün çal›fl-
malar› ve yapt›klar›yla hep öncü bir
rol üstlendi¤ini belirterek,  “Bölge

idari merkezi binam›z da, kullan›fll›-
l›¤›yla esteti¤iyle OSB'ler için model
olacak; sadece bölgemizin de¤il,
özellikle toplant› salonlar›yla kat›-

Baflkent OSB'ye yak›flt›
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l›mc›lar›m›z›n gereksinimlerine de
yan›t verecektir” dedi.

Binan›n özellikleri
Nabi Üner'in verdi¤i bilgiye gö-

re, idari bina toplam 6.000 metre-
kare bir alan› kapsayacak. Bodrum,
zemin ve bir de normal olmak üze-
re üç kat olmas› planlanan binan›n
üç ayr› girifli olacak. Ana girifl bölü-
münde asansörün yan›s›ra merdi-
ven yer alacak. Ayr›ca bir de servis
merdiveni olacak. Ana girifl d›fl›n-
daki iki girifl servis ve teknik hizmet
çal›flanlar›n›n kullan›m› için plan-
land›.

Binan›n bodrum kat›nda teknik
hizmet birimleri, mutfak, arfliv, s›¤›-
nak, kazan dairesi ve personel ye-
mekhanesinin yer alaca¤›n› belir-
ten Baflkent OSB Bölge Müdürü,
di¤er katlarda yer alacak birimleri
flöyle anlatt›:

“Zemin kat temelde iki ana
fonksiyon üzerine kurgulanm›flt›r; 

Giriflin sol bölümü; çal›flma bi-
rimleri ve müdürlükler, sa¤ bölüm
ise konferans salonu, sergileme ala-
n› - fuaye ve mutfak ile servis girifli
olarak planland›. Ayr›ca gereksi-
nim halinde toplant›lar›n yap›labi-

lece¤i farkl› ebatlarda 4 adet top-
lant› odas› bulunacak.

Birinci katta; yönetim kuruluna
ve yönetim kurulu baflkan›na ait ça-
l›flma odalar›, toplant› salonu, res-
toran gibi birimler yer alacak.” 

Fan-coil (üflemeli) sistemle ›s›t›-
lacak binada, hidrofor ve su depo-
sunun da bulunaca¤›n› ifade eden
Üner, yap›n›n di¤er özelliklerini
flöyle s›ralad›:

“Binan›n girifl kap›lar› alümin-
yum ve ›s›caml› olacak. Bina merdi-

venleri granitten, küpeflteler pas-
lanmaz çelikten yap›lacak.

Binan›n d›fl cephesinde granit,
thermowood ve alüminyum tafl›y›-
c›l› cam kullan›lacakt›r.

Binan›n temel sistemi bir metre
yüksekli¤inde radye fleklinde ola-
cak: bina tafl›y›c› sistemi perdelerle
takviyeli kolon – çerçeve üzerinde
infla edilecek. 

Binan›n üstü teras çat› olarak di-
zayn edildi.. Çat› alan› günefl panel-
leri kullan›larak verimli hale getiri-
lecek.”
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Baflkent Sanayiciler Derne¤i
(BASAD), üyelerinin eko-
nomik geliflmeleri yak›n-

dan izlemeleri ve rekabet güçleri-
ni artt›rmak amac›yla e¤itim semi-
nerlerine özel önem veriyor.  

BASAD, bu çerçevede “Strateji
ve Rekabet” konulu bir  konferans
gerçeklefltirdi. Bilkent Oteli’nde

yap›lan ve ODTÜ ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹flletme Bölümü
Baflkan› Prof. Dr. Cengiz Erol’un
konuflmac› oldu¤u konferans›
AKP Zonguldak Milletvekili Fazl›
Erdo¤an, Sincan Belediye Baflkan›
Mustafa Tuna ve Baflkan Yard›mc›-
s› Abdurrahman Bar›n, Baflkent
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› fia-

di Türk, Baflkent OSB Yönetim
Kurulu üyeleri ile çok say›da sana-
yici ve ifladam› izledi.   

Konferans›n aç›l›fl konuflmas›-
n› yapan Baflkent Sanayiciler Der-
ne¤i Baflkan› Raflit Mor, BA-
SAD’›n üyeleri aras›nda iletiflim ve
dayan›flmay› pekifltirmek amac›yla
bu tür etkinlikleri s›k s›k gerçek-
lefltirdi¤ini an›msatt›. “Derne¤i-
miz, kuruldu¤u 2006 y›l›ndan beri
üstlendi¤i misyon ve gösterdi¤i ça-
ba ile amac›na uygun biçimde
emin ad›mlarla yürürken, üstlen-
di¤i rol itibariyle gelecekte de
güçlü ve pozitif izler b›rakacakt›r”
diyen Mor, bir hizmetin en iyi fle-
kilde yerine getirilmesinin onu

BASAD’dan üyelerine “Strateji ve 
Rekabet” konulu konferans

BASAD Baflkan› Raflit Mor: “Kurtlar›n istila etti¤i bir 
sahrada koyun olmam›z elbette beklenemez. 
Bu durumda, ülke olarak ya hiç bir fley üretmeden ayn› 
söylemleri tekrarlayarak elefltiri yapan aslan ya da yap›c›,
elefltirilerini  stratejisiyle vurgularken, feraset ve 
zekâs›yla çözüm üreten kartal olaca¤›z” dedi.

BASAD’›n önceli¤i BASAD’›n önceli¤i 
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oluflturan mekanizman›n verimli
çal›flmas› ve bu mekanizmay› etki-
leyen tüm unsurlar›n da en do¤ru
flekilde bütünleflmesiyle olanakl›
oldu¤unu söyledi.

Mor flöyle konufltu:
“Bizler, ülke refah›n›n ekono-

mik boyutunu ilgilendiren temel
yap› tafllar›ndan sanayiciler ola-
rak; zor günlerden geçti¤imiz flu
dönemde güçlerimizi, birikimleri-
mizi, tecrübelerimizi bir araya ge-
tirmek suretiyle, bilgi ve pozitif
yaklafl›mlarla söz sahibi olabilece-
¤imizin bilincindeyiz.   

Bu itibarla, e¤itim ilk önceli¤i-
miz oldu. Geçti¤imiz alt› ay içinde
dernek üyelerimize ve çal›flanlar›-
na yönelik 5 ayr› konuda e¤itim
düzenledik ve bu e¤itimler arta-
rak devam edecektir. 

Biliyoruz ki;  bir yat›r›m alan›
olarak e¤itimin, maddi ve manevi
manada kiflisel ve toplumsal getiri-
si, uzun dönemde, ülkelerin gelifl-
mifllik düzeyi ile de do¤rudan ilifl-
kilidir.” 

Dünya ekonomisini derinden
sarsan, karar verme ve denetim
mekanizmalar›n etkinli¤ini sorgu-
lan›r hale getiren küresel krizin
do¤rudan ve dolayl› etkileriyle
kendini hissettirdi¤ini kaydeden
Raflit Mor, “Özellikle, bizi fevkala-
de etkileyen ve cari ifllemler aç›¤›-
n› da tetikleyen problem, ihracat-
taki daralma faktörüdür” dedi. 

BASAD Baflkan› Mor ihracat
konusundaki görüfllerini flu söz-
lerle dile getirdi:

“‹hracat›m›z› yeteri kadar art›-
ramamam›z, uluslararas› rekabet
gücü ve ekonomik-küresel hege-
monya zihniyetinin bask›s›na dire-
nen ve üretime devam edebilmek

için yüksek faizli kredilerle yurt d›-
fl›ndan ara mal› ve yat›r›m mal› it-
halat›yla s›k›nt›ya giren sanayi sek-
töründe çözüme yönelik devlet
deste¤i ve buna ba¤l› olarak; ivme
kazand›ran, inovasyona odaklan-
m›fl, katma de¤er üreten, verimli-
li¤ini h›zla artt›rabilen bir imalat
sanayi yap›s›na dönüflüm; destek-
leme politika ve uygulamalar›n›n
ivedi olarak hayata geçirilmesinin

gereklili¤idir. Sizin de bildi¤iniz
gibi; sanayi ve imalat sektörü, Tür-
kiye gibi geliflmekte olan ülkeler-
de verimlili¤e ve teknolojik ilerle-
meye katk›s›n›n yan› s›ra ekono-
minin geneline yönelik yaratt›¤›
di¤er d›flsall›klar ile ekonomik
performans›n en önemli belirleyi-
cisidir. 

Sanayileflme ve üretim art›fl›

e¤itim

Raflit Mor: “Bizler, ülke refah›n›n ekonomik boyutunu
ilgilendiren temel yap› tafllar›ndan sanayiciler olarak; zor 
günlerden geçti¤imiz flu dönemde güçlerimizi, birikimlerimizi,
tecrübelerimizi bir araya getirmek suretiyle, bilgi ve pozitif
yaklafl›mlarla söz sahibi olabilece¤imizin bilincindeyiz.”   

e¤itim
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üzerine kurulamayan sistem için-
de s›cak para hareketleriyle dalga-
lanmalar yafland›¤›n› ve bunun so-
nucunda da krizlerin sürekli hale
geldi¤ini dile getiren Raflit Mor,
“Sanayi politikas›n›n, seçilmifl baz›
sektörlere teflvik vermenin ötesin-
de, geliflmifl ve yeni geliflmeye aç›k
tüm sektörlerde iflletmelerin ve-
rimlili¤ini artt›rmaya yönelik yar-
d›m ve uygulamalardaki baflar›;
do¤al olarak, bir ülkede üretilebi-
len her ürünün ve iktisadi olarak
karl›l›k gösteren, varl›¤›n› sürdü-
rebilen her sanayinin gelifltirilme-
si ve ihracata dönük ölçe¤inin bü-
yütülmesi, istihdam ve refah aç›-
s›ndan önem tafl›maktad›r” diye
konufltu.

Sektörlerin gelifliminin önün-
de duran olumsuz faktörlerin or-
tadan kald›r›lmas› için sanayi stra-
tejisinin ortak ak›l ve kat›l›mc› bir
yaklafl›mla tasarlanmas› gerekti¤i
inanc›n› ifade eden BASAD Bafl-
kan› Mor, “Çözümüne katk› sa¤la-
may› düflündü¤ümüz çok ciddi so-
runlar var. Bir de küresel ekono-
mi içinde hegemonyas›n› kulla-
nan güçler var dedik. Kurtlar›n is-
tila etti¤i bir sahrada koyun olma-
m›z elbette beklenemez. Bu du-
rumda, ülke olarak ya hiç bir fley
üretmeden ayn› söylemleri tekrar-
layarak, elefltiri yapan aslan ya da
yap›c›, elefltirilerini stratejisiyle
vurgularken, feraset ve zekâs›yla
çözüm üreten kartal olaca¤›z” flek-

linde konufltu.
Güvenilir, toplumsal sorumlu-

luk sahibi, istikrarl›, iflbirli¤ine da-
yal› ve bireylerin refah›n›n artt›r›l-
mas›n› önemseyen Baflkent Sana-
yiciler Derne¤i’nin sahip oldu¤u
donan›m ve potansiyel ile gücünü
öteden beri hissettirdi¤ini vurgu-
layan Raflit Mor, “Hep birlikte, bil-
gimizle, tecrübelerimizle, fedakâr-
l›¤›m›zla, sevgimizle k›sacas› tafl›-
d›¤›m›z aidiyet duygusuyla önemli
ve güzel ifller yapaca¤›z” dedi.

BASAD Baflkan› Raflit Mor, söz-
leri flöyle tamamlad›:

“Burada;  dostluk, kardefllik,
paylafl›mc›l›k,  toplumsal ve demok-
ratik de¤erlere ba¤l›l›k, eflduyumu

do¤uran, sevgiyi besleyen, ortak ka-
rarlar› ortak çal›flmalarla gerçeklefl-
tiren ve paylaflt›kça artan bir sevgi
ile tezahür eden baflar›l› bir birlik-
telik söz konusudur.  Üstlenece¤i-
miz sorumluluklar› yerine getirme-
de birbirimize güvenmeliyiz. Böyle-
likle, ortaklafla paylaflt›¤›m›z bu ül-
ke için bir sonraki nesile örnek ve
model olabilecek kal›c› hizmet ve
imzalar b›rakabiliriz. Tüm bunlar
bireysel yaflam olanaklar›m›z› artt›-
rabilmemizin, yan›s›ra, ulusumu-
zun ve insanl›¤›n daha yaflan›l›r bir
hale gelmesi için yapaca¤›m›z kat-
k›lara ba¤lanan umutlara dayan-
maktad›r. Bu umutlar› bofla ç›kar-
mayaca¤›m›za yönelik güvenimiz
tamd›r.”
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Türk: Baflkent OSB  kat›l›mc›s› 
art›k sesini daha çok duyuruyor
fiadi Türk: “BASAD, 
bizim sosyal alan›m›z› 
ve e¤itsel alan›m›z› 
doldurmaya 
çal›fl›yor” dedi.

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu Baflka-
n› fiadi Türk, BASAD’›n

toplant›s›nda yapt›¤› konuflmada,
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
kat›l›mc›lar›n›n gün geçtikçe
Ankara’da sesini daha çok duyu-
rabilir bir noktada ilerledi¤ini
söyledi. 

Konuflmas›nda dünya ile bir-
likte Türkiye’nin de karfl› karfl›ya
bulundu¤u ekonomik krize de¤i-
nen fiadi Türk, “Hepimiz kendi
iflletmelerimizde ve bölgemizde
sa¤lam ad›mlarla ilerliyoruz, ama
dünyada yaflanan bir tak›m olum-
suz ekonomik koflullar do¤al ola-
rak ülkemizi de etkiliyor” dedi. 

“Türk toplumu olarak olumlu
fleyler yapman›n yan› s›ra suçla-
may› daha çok beceriyoruz” di-
yen Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, sözlerini flöyle sürdürdü:

“fiu anki ortama bakt›¤›m›zda
ve Türkiye’yi di¤er ülkelerle kar-

fl›laflt›rd›¤›m›zda, bugün itibariy-
le çok da kötü bir pozisyonda ol-
mad›¤›n› düflünüyorum. Çünkü
zaten kendi s›k›nt›lar›m›z vard›,
biz bunu biliyorduk. Bugün de yi-
ne kendi s›k›nt›lar›m›z devam
ediyor, ama dünyadan kaynakla-
nan bir daralman›n da Türk eko-
nomisine direkt yans›mas› var.
‹hracata ve sanayiye dayal›  bir
ekonomi güdüyoruz, ama bugün-
kü krizden  direkt etkilenen ülke-
lere bakt›¤›m›zda, örne¤in Avru-
pa bundan ciddi bir flekilde etki-
lenmifl. Bunu rakamlara bakt›¤›-
m›zda da görebiliyoruz, onlarla
ikili ve ticari iliflkilerimizden de
gözleyebiliyoruz. Baz› olumlu ge-
liflmelere ra¤men zannediyorum
bu krizler  belli periyodlarda
dünyan›n önüne tekrar tekrar ge-
lecektir. Belki krizin flekli de¤ifle-
cektir, çünkü art›k daralan bir
dünya üzerinde yafl›yoruz, nüfus
art›fl› çok yo¤un. Ekonomik gelifl-
me her toplumda var. Rekabet
ortam› artm›fl. Pazarda al›nacak
pay gittikçe azal›yor, pazardan
pay almak isteyenler ise gittikçe
ço¤al›yor. Böyle ortamlarda, bu
tür krizler, buna benzer veya bafl-
ka türde olmak üzere önümüze
gelecektir. Karamsar halde, içe
kapal›, a¤laman›n s›zlaman›n da
faydas› yok. Biz günün teknoloji-
sine ve flartlar›na uygun kendi ül-
ke ekonomimizi de güçlü k›larak
tedbirlerimizi alarak yolumuza
devam etmek durumunday›z di-
ye düflünüyorum.” 

BASAD’›n çal›flmalar›ndan
da övgüyle söz eden fiadi Türk,
“Özellikle Baflkent Organize Sa-
nayi Bölgesi’nin içinden ç›kan
kurulufllar aras›nda önemli bir
yer tutan Baflkent Sanayiciler
Derne¤i (BASAD), bizim sosyal
alan›m›z› ve e¤itsel alan›m›z›
doldurmaya çal›fl›yor. Ben yöne-
tici arkadafllara ve baflkana te-
flekkür ediyorum” dedi... 

Türk: Baflkent OSB  kat›l›mc›s› 
art›k sesini daha çok duyuruyor
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Prof. Dr. Cengiz Erol: 
“Almanya’da yüzde 
2 faizle kredi kulland›r›l›rken, 
bizde sanayici yüzde 24 
civar›nda faizle kredi 
kullan›yor. Bu da maliyeti
artt›r›yor. Türkiye’de 
sanayinin önü aç›lmal›.”

Baflkent Sanayiciler Derne-
¤i’nin Strateji ve Rekabet
konulu konferans›na ko-

nuflmac› olarak kat›lan ODTÜ
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi ‹flletme Bölüm Baflkan› Prof.
Dr. Cengiz Erol, Türk sanayicisi-
ni iki çemberin sard›¤›n› söyle-
di. ‹lk çemberin Türkiye’deki fa-
iz politikas›, kur politikas›, vergi
politikas› ve maliye politikas›n-
dan oluflan makro çember; ikin-
ci çemberin de dünya ekonomi-
sinin çemberi oldu¤unu vurgu-
lad›.

S›cak parayla dövizi sabitle-
menin Türk liras›n› de¤erlen-
dirdi¤ini dolay›s›yla ithalat› art-
t›rd›¤›n› dile getiren Cengiz
Erol, devletin sanayinin önünü
açmas› gerekti¤ini, bunun için
teflviklerin bile gerekmedi¤ini
belirtti. Sanayi politikalar› aç›k
seçik ortaya konulmad›¤› sürece
Türk sanayicisinin kaybeden ta-
raf olaca¤›n› vurgulayan Cengiz
Erol, “2003 Y›l› sonunda Türki-
ye’deki yabanc› firma say›s›
9.003’tü, flu anda 24.500. Bunun
iyi taraf› da var kötü taraf› da.
Bunlar›n yüzde 90’› perakende
firmas›. A¤›r sanayi fabrika ku-
ran yok. O zaman sanayi politi-
kam›z› da gelifltirmemiz laz›m”
dedi. 

“Türkiye’de yaflanan bir so-
run da iflletmeleri 4’üncü 5’inci
kufla¤a geçiremiyoruz” diyen
Prof. Dr. Cengiz Erol, Türki-
ye’de 75 y›l›n› doldurmufl firma
say›s›n›n sadece 35 oldu¤una
dikkati çekti.

‹flsa¤›l›¤› Güvenli¤i: Saadettin SezginerBoya: Serkan Atmaca- Gökhan Paflao¤lu

‹lk Yard›m: Dr. Ersin AslantürkKaynak Dal›nda: Yücel Ersoy

Prof. Dr. Cengiz Erol

BASAD, üyesi sanayicilerin çal›flanlar›na çeflitli konularda e¤itim
semineri verenleri plaketle ödüllendirdi.

BASAD'›n plaket  verdi¤i kifliler ve branfllar› flöyle:
Kaynak: Yücel Ersoy
‹fl sa¤l›¤› Güvenli¤i: Saadettin Sezginer
‹lk Yard›m: Dr. Ersin Aslantürk
Boya: Serkan Atmaca- Gökhan Paflao¤lu
ISO 9001: ‹lker ‹bik 
BASAD yönetimi seminer verenlerin yan›s›ra Bilkent Otel’de yap›lan

Strateji ve Rekabet konulu konferansa kat›larak üyelerine konu ile ilgili
bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Erol’a da plaket verdi.

Seminer verenlere plaketSeminer verenlere plaket



Türk sanayicisinin batma ne-
denleri üzerinde de duran Cengiz
Erol, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Birincisi, Türk ifladam› yat›r›m
yaparken bat›yor. Çünkü yanl›fl
sektör seçiyor.

‹kincisi Türk ifladam› yat›r›m
yapt›ktan sonra bat›yor. Kontrol-
süz biçimde ald›¤› borç yüzünden
bat›yor. Üçüncüsü Türk ifladam›
kendisini bat›r›yor. Çünkü yüzde
80’i flirket kasas› ile aile kasas›n›
birbirine eflliyor. Sanki flirketler,
aile istihdam bürosu. Firma büyü-
mek yerine, kendi kayna¤›n›, ken-
di kan›n› emiyor. Dördüncü bat›fl
nedenine gelince, Türk ifladam›
genelde zirvede girdaba giriyor.
Öyle bir para kazan›yor ki “güç
hastal›¤›na” kap›l›yor ve ifli b›rak›-
yor. Türkiye’de birçok ifladam› gi-
riflimci, inan›lmaz cesaretli. Ama
zirveye ç›kt›¤›nda giriflimcilikten
yöneticili¤e geçemiyor. O giriflim-
cilik ruhu çevredeki birçok yan
faktörlerle çöküyor. Bu nedenle
de biz üçüncü, dördüncü nesile
maalesef firma aktaram›yoruz.”

Prof. Dr. Cengiz Erol, aile flir-
keti olan ifladamlar›na, flirketlerini
üçüncü, dördüncü nesile geçir-
mek istiyorlarsa mutlaka çocukla-

r›n› baflka flirketlerde çal›flt›rmala-
r›n› önererek, “Gitsin 5 - 10 sene
baflka flirketlerde çal›fls›n, biraz
tecrübesi arts›n. Ondan sonra ge-
tirin profesyonel olarak çal›flt›r›n”
dedi. 

Almanya’daki sanayicinin yüz-
de 2 faizle kredi al›rken, Türki-
ye’deki sanayicinin yüzde 24 civar-
lar›nda faizle kredi kulland›¤›n›
an›msatan Erol, “Bu da maliyet
fark›n› art›r›yor. Ayr›ca uzun vade-
li kredi verilmiyor. Türkiye’deki
baz› büyük bankalar birlikte Giri-
flim Bankac›l›¤› kursunlar. KOB‹
Bankas›. Bunlara özel statülü faiz
uygulans›n. Dünya rekabetine uy-
gun eflit faiz uygulans›n” fleklinde
konufltu. 

Prof. Dr. Cengiz Erol, Türki-
ye’deki sanayicinin hareket alan›-
n›n çok dar oldu¤unu dile geti-
recek, “Ne yaz›k ki Türkiye’deki
sanayicinin önü bir türlü aç›lm›-
yor. Sanayicinin devlet politikas›
içinde çok özel bir yerinin olmas›
laz›m. Türk sanayicisinin her iha-
lede temiz ka¤›d› almas› gerekir-
ken, bu yabanc› firmalardan talep
edilmiyor” dedi.

Rekabet konusunda da ayr›nt›-
l› örnekler veren Cengiz Erol,

“Herkes kendini iyi tahlil etmeli.
Büyümeyi genelde yanl›fl al›yoruz.
‹nflaatta iyi para kazan›p tekstile
yönelenler batt›. 

Bir, iyi oldu¤un, faaliyet göster-
di¤in sektörde yo¤unlaflacaks›n.
‹ki, girdi¤in sektörü iyi tahlil ede-
ceksin. Rekabet üstünlü¤ü, baflka-
lar›nda olmayan, sektörün içinde
bir bofllu¤u yakalay›p büyüyecek-
sin” diye konufltu.

Baflkan› Prof. Dr. Cengiz Erol:

e sanayinin önü aç›lmal›
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Üstün kalite anlay›fl› ve çevre
bilinciyle sürekli büyüyen 
‹MKON, OST‹M’deki 350
metrekarelik kapal› alandan
Baflkent OSB’deki 3.500
metrekare kapal› alana geçti…

Endüstriyel tesisler, çelik bina-
lar, çelik konstrüksiyon, sula-
ma sistemleri kapak ve pom-

paj yap›lar›, demiryolu elektrifikas-
yon çelik portal ve sps yap›lar›, GSM
1.800 galvanizli çelik yap›lar› v.b. ko-
nularda imalat ve montaj hizmetleri
gerçeklefltirmek üzere 1986 y›l›nda
kurulan ‹MKON, uzun süre OS-
T‹M'de 350 m2 kapal› 500 m2 aç›k
alanda faaliyetlerini sürdürdü. 

2008 Y›l›ndan itibaren Baflkent
OSB’deki 3.500 m2 kapal›, 3.700
m2 aç›k alanda faaliyetlerini sürdür-
meye bafllayan ‹MKON, kuruldu¤u
günden bugüne kadar tamamlad›¤›
bütün ifllerde yüksek kalite ve müfl-

teri memnuniyetine büyük önem
veriyor.

Üstün kalite anlay›fl› ile birlikte
çevre bilincini bütünlefltiren ve yap-
t›¤› tüm uygulamalarda çevre dostu
olarak hareket eden ‹MKON, bun-

dan sonra da bu konuda ödün ver-
meyece¤inin iflaretlerini veriyor.

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

Endüstriyel tesisler kuran
İMKON tam bir çevre dostu
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Baflkent OSB’deki fabrikam›z›n
temelini 10 Nisan 2007 tarihinde at-
t›k, 15.10.2008 y›l›nda tamamlaya-
rak faaliyete geçtik.

n Kaç metrekarelik alanda faaliyet
gösteriyorsunuz?

fiu anda 3.500 m2 kapal›,  3.700
m2 aç›k alanda olmak üzere 7200
m2 alanda çal›flmalar›m›z› yürütü-
yoruz.  

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne üreti-
yorsunuz, y›ll›k üretim kapasiteniz
nedir?

Çelik konsrüksiyon imalat›, por-
tal imalat›, montaj iflleri, baraj ka-
paklar› imalat› yap›yoruz.

Y›ll›k üretim kapasitemiz 3000
ton’dur.

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

fiu anda tam kapasite çal›fl›r du-
rumday›z. ‹flletmemizde 5 idari per-
sonel, 3 makine mühendisi, 3 mu-
hasebe personeli, 2 sat›fl pazarlama
personeli, 3 floför, 15 kaynakç›, 8
yard›mc› eleman, 5 depo ve sevkiyat
personeli olmak üzere toplam 43 ki-
fli çal›fl›yor.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Evet ihracat yap›yoruz. Özellikle

Kazakistan, Özbekistan ve Azerbay-
can'a yönelik ihracat›m›z var.

n Baflkent OSB'yi neden tercih etti-
niz? Baflkent OSB'ye yat›r›m yap- mak isteyenlere tavsiyeleriniz ola-

cak m›?
OST‹M'deki mevcut yerimiz, ifl

potansiyelimizin artmas› nedeniyle
yetersiz kalmaya bafllad›. O nedenle
orta ve büyük boy iflletmelerin yer
ald›¤› Baflkent OSB'yi tercih ettik.

n Yat›r›m konusunda
bundan sonraki hede-
finiz nedir?

fiimdilik mevcut ya-
p› ile ifllerimize devam
etmek istiyoruz.
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“Dünya pazar›nda biz de 
var›z” diyen Merih Asansör,
Baflkent OSB’deki 15 bin
metrekarelik tesislerinde 
teknolojik CNC makinelerle
üretti¤i asansör kap›lar›n› 
22 ülkeye ihraç ediyor.

Asansör montaj ve bak›m fir-
mas› olarak 1977 y›l›nda ku-
rulan Merih Asansör, 30 y›-

l› aflan deneyimi ile otomatik asan-
sör kap›s› imalat›yla asansör sektö-
rüne hizmet veriyor. 85 Kiflilik üre-
tim, yönetim sat›fl ekibiyle 5200 met-
rekarelik üretim sahas› ve sat›fl mer-
kezinde hizmet vermeye bafllayan
Merih Asansör, bugün 15.000 met-
rekarelik alanda faaliyetini sürdürü-
yor. 

Asansör kap›lar›n› teknolojik
CNC makineler ile üreten Merih
Asansör’de malzeme temininden,
hammadde ifllemeye, montajdan
paketlemeye imalat›n her aflamas›
kalite kontrolünden geçiriliyor.
Müflteri memnuniyetini artt›rmak
için teslimatlar›n› h›zland›rmay› ön-
celikli hedefleri aras›nda tutan Me-
rih Asansör üretim kapasitesini ve
hizmet kalitesini artt›rmak amac›yla
15.000 metrekare kapal› alana sa-
hip fabrikas›n› Baflkent OSB’de
kurdu.

22 Ülkeye ihracat yapan Merih
Asansör, sektöründe lokomotif fir-
ma olarak görev üstleniyor. ‘Dünya
pazar›nda biz de var›z’ slogan›yla
Türk asansör sektörünün otomatik
kap› alan›ndaki gücünü dünyaya ta-
n›tan Merih Asansör, sat›fl›n›n her
aflamas›nda ve sonras›nda da müflte-
rilerinin her zaman yan›nda yer
al›yor.

n Baflkent OSB'deki fabrikan›z›n te-
melini ne zaman at›n›z, ne zaman ta-
mamlad›n›z? 

2005 y›l›nda temel at›ld›. 2009 y›-
l›nda tamamlad›k.

Türkiye’nin asansör lokomotifi

MER‹H ASANSÖR
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n Kaç metre karelik alanda faaliyet
gösteriyorsunuz?

15.000 m2 alanda faaliyet göste-
riyoruz.

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne üreti-
yorsunuz, y›ll›k üretim kapasiteniz
nedir?

Asansörler için iç güvenlik kap›-
lar› ve otomatik kat ve kabin kap›la-
r› üretimi yap›yoruz.

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

Ortalama 85 kifliye istihdam sa¤-
l›yoruz. Yüzde 60 kapasite ile çal›fl›-
yoruz. 

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Evet. 8 ülkeye aktif olmak üzere

22 ülkeye ihracat›m›z var.

n Baflkent OSB'yi neden tercih etti-
niz? Baflkent OSB'ye yat›r›m yap-
mak isteyenlere tavsiyeleriniz ola-
cak m›?

Organize bölgesi olmas› ve An-
kara da bulunan di¤er OSB lerden
h›zl› ilerlemesi nedeni ile tercih et-
tik. 

n Yat›r›m konusunda bun-
dan sonraki hedefiniz ne-
dir?

Ayl›k 8.500 adet kap› ya-
pabilecek makine ve tesis
oluflturmak. 



www.kobalinsaat. com
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BASAD’dan üyelerine “Strateji ve 
Rekabet” konulu konferans

BASAD’›n 
önceli¤i e¤itim
BASAD Baflkan› Raflit Mor: “Kurtlar›n istila
etti¤i bir sahrada koyun olmam›z elbette
beklenemez. Bu durumda, ülke olarak ya hiç
bir fley üretmeden ayn› söylemleri 
tekrarlayarak elefltiri yapan aslan ya da 
yap›c›,  elefltirilerini stratejisiyle 
vurgularken, feraset ve zekâs›yla 
çözüm üreten kartal olaca¤›z” dedi. 20’de

BASAD’›n 
önceli¤i e¤itim

BASAD’dan üyelerine “Strateji ve 
Rekabet” konulu konferans


