






Ankara- Baflkent OSB, bir “ilk”i daha gerçeklefltirdi.
Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi
bölgesine dönüflen OSB’ler aras›nda genel kurulunu
yapan ilk kurulufl oldu.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Yavuz
Cabbar da “Bir ilki daha gerçeklefltirdiniz “diyerek,
Baflkent OSB yönetimini kutlad›. Baflkent OSB Baflkan›
fiadi Türk de son bir y›l içinde büyük bir at›l›m yapt›klar›n›
belirterek, “Daha çok çal›flmak zorunday›z ”dedi.

‹fli sahibine verdiniz
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Yavuz
Cabbar, Baflkent OSB genel
kurulunda yapt›¤›
konuflmada, organize
sanayi bölgelerinin, planl›
ve düzenli sanayileflmenin
yan›s›ra, planl› flehircilik ve
düzenli çevre için de önemli
rol oynad›¤›na dikkati çekti.
OSB’lerin sorunlar›

bulundu¤unu, bunlar›n afl›lmas› için organize sanayi
bölgesi yöneticileriyle sürekli iflbirli¤i içinde olduklar›n›
ifade eden Yavuz Cabbar, flöyle konufltu:
“Tabii, Baflkent OSB olarak siz bir ilki
gerçeklefltiriyorsunuz. Üçte iki dolulaflmay› bile
beklemeden genel kurulunuzu yaparak, OSB yönetimini
iflin sahiplerine veriyorsunuz. Çok kötü örneklerimiz de
var. Türkiye’de onbefl senedir, yirmi senedir yüzdeyüz
dolulu¤a ulaflmas›na karfl›n, genel kurulunu yapmamak
için direnen OSB’lerimiz var. Sizleri kutluyorum.”
Cabbar, iki y›ld›r yak›ndan izlediklerini Baflkent OSB’nin,
bu süre içinde çok önemli geliflmeler kaydetti¤ini ifade
ederek, baflar›lar›n›n devam›n› diledi.

Çal›flmalar› Titizlikle ‹zliyoruz...
Ankara Sanayi Odas›’n› (ASO) temsilen konuflan
yönetim kurulu üyesi Hasan Altun, Ankara’da faaliyette
bulunan dokuz organize sanayi bölgesiyle ilgili yap›lan
çal›flmalar› anlatt›. Ankara’n›n bir sanayi kenti olmas›nda
OSB’lerin h›zla tamamlanarak, sanayicilere ve
yat›r›mc›lara ortam haz›rlanmas› gerekti¤ini belirten
Altun, flöyle konufltu:
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“Bu bölgelerde devam eden
OSB’lerde yat›r›m yapan
sanayicilerin önemli bir bölümünün
odam›z üyesi olmas› nedeniyle,
çal›flmalar›n› yak›ndan ve titizlikle
izliyoruz. ‹ster genel, isterse
bölgeye özel sorunlar olsun,
çözümü için yetkililerle sürekli
diyalog halindeyiz.”

fiadi Türk: “H›z›m›z kesilmemeli...”
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk de, her genel kurulda
Baflkent OSB’yi daha iyi bir noktaya getirmek için

mücadele ettiklerini,
bunu da ad›m ad›m
gerçeklefltirmekten
duydu¤u
memnuniyeti ifade
etti. Türk, Baflkent
OSB’nin yat›r›m
program›na al›nd›¤›n›
hat›rlatarak, baflta
Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun
olmak üzere, tüm
yetkililere, çal›flmala-
r›na verdi¤i destekten

dolay› teflekkür etti. Türk “Son bir y›lda çok büyük ifller
yapt›k. Yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n h›z›n›n kesilmemesi
gerekir” dedi.
fiimdiye kadar yapt›klar› çal›flmalar›n çok zor oldu¤unu,
ancak bundan sonra daha da zorlaflaca¤›n› belirten
fiadi Türk, “E¤er flimdiye kadar ortaya koydu¤umuz
inanc›m›z› ve ilkemizi devam ettirmek istiyorsak, daha
çok çal›flmak zorunday›z”diye konufltu.
Türk, bölgede yat›r›m yapan kat›l›mc›lara, çal›flacaklar›
sa¤l›kl› bir ortam sa¤lamaya çal›flt›klar›n› söyledi.
Bölgede yaklafl›k 35 firman›n çeflitli aflamalarda faaliyet
gösterdi¤ini, bir y›l içinde bunlar›n say›s›n›n 100’e

ç›kar›lmas› için çal›flt›klar›n› ifade eden Türk, “Her
geliflinizde Baflkent OSB’nin sürekli de¤iflti¤ini
göreceksiniz” dedi.

Dan›flma Kurulu
fiadi Türk, Baflkent OSB’ye geçmiflte hizmet veren
yat›r›mc› ve uzmanlardan oluflan bir dan›flma kurulunun
kurulmas›n› genel kurula getirmeyi planlad›klar›n›, ancak
yasal düzenlemenin buna olanak vermedi¤i için bunu
gerçeklefltiremediklerini söyledi. Türk, Dan›flma
Kurulu’nun yararlar›na dikkat çekerek, bunu mutlaka
en k›sa sürede kuracaklar›n› söyledi.

Aidatlar ve Sat›fl Bedeli
Bu arada, geçen genel kurulda, “geçici” olarak kald›r›lan
aidatlar yeniden al›nacak. Genel kurulun ald›¤› karar
uyar›nca, her kat›l›mc›dan metrekare bafl›na altyap›
kat›l›m pay› için 70 YKR, yönetim aidat› için de 30 YKR
al›nacak. Aidatlar, 30 haziran, 30 eylül ve 30 kas›m
2005’te üç eflit taksit olarak ödenecek.
Genel kurul, arsa sat›fl bedellerinin yeniden belirlenmesi
için de yönetim kuruluna yetki verdi.

Yeni Yönetim
Yeni yönetim kurulu da belirlendi. Yönetim Kuruluna,
fiadi Türk, Cavat Kömürcü, Burhan Akkoç, Ünal
Kocaman ve Yaflar Al›çl› oybirli¤i ile seçildi.
Yönetim Kurulu daha sonra yapt›¤› görev bölümünde,
fiadi Türk’ü yeniden baflkanl›¤a seçti. Cavat Kömürcü
de Baflkanvekili oldu.
Yönetim Kurulu, yedek üyeliklerine ise s›ras›yla, Abidin
fiahin, Nihat Örnek, Ahmet Baykal, Emin Genç ve Zafer
Özer seçildiler.
Denetim Kurulu’na da S›rr› Yetkin, Mehmet Ergin,
Yedek üyeliklere de Fatih Sönmez, Soner Hasçelik
getirildiler.OSB üst kurulufl temsilcili¤i as›l üyeli¤ine
fiadi Türk, Cavat Kömürcü, Nevzat Elibüyük, yedek
üyeliklere ise, Nail Baflöz, Kamil Taz›c› ve Orhan
Özmen seçildi.

5
















