
Başkent OSB’de 7 milyon avroluk yatırımla 
yapılan DE Meeuw Group-ABC Prefabrik 

AŞ’nin fabrikası törenle açıldı. Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, yerli 

ve yabancı üst düzey büyük yatırım-
cıların gözdesi haline gelen Başkent 
OSB’deki yabancı yatırımcı sayısının 
hızla arttığını söyledi.  8’de

Başkan’dan
Sanayici olmak!

Sanayici olmak, katma değer üretmek, 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak 

demektir. Sermayesini, emeğini ve 
zamanını bu çaba uğruna harcayan 
biz sanayicilerin üreterek, istihdam 
yaratarak, ülke ekonomisine en 
fazla katkı sağladığımız inkar 
edilmez bir gerçektir.3’de

“Ankara'nın Kalbi 
Başkent OSB”

l Yıl:10 l Sayı: 37  l Temmuz 2014  l  ÜCRETSİZDİR

Hollanda’dan 7 milyon Avroluk yatırım

Ankara'daki OSB'ler içindeki ilk 
konvansiyonel atık su arıtma tesisini 
Başkent OSB faaliyete geçirdi.
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Tel: 0312 640 13 73 - 74 - 75 Faks: 0312 640 13 76

“Geleceğin Sanayi Kenti” Başkent OSB’de hizmet 
destek alanlarımızın satışı devam ediyor.

Başkent Yatırım A.Ş. 
Başkent OSB Kuruluşudur.

                                            ndeki 
fırsatı kaçırmayınız!



Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler

14sayfa

Sanayici olmak!

Sanayici olmak, katma değer üretmek, ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak demektir. 

Sermayesini, emeğini ve zamanını bu çaba uğruna 
harcayan biz sanayicilerin üreterek, istihdam yaratarak, 
ülke ekonomisine en fazla katkı sağladığımız inkar 
edilmez bir gerçektir. Özellikle bunun altını çizmek 
isterim. Zira kalkınmanın gelişmenin yolu üretimden 
geçer. Sadece üretim de yetmiyor, dünya ile yarışın içinde 
olabilmeniz için yüksek teknoloji üretmeniz gerekiyor. 
Biz sanayiciler bu konuda üzerimize düşeni yapmak 
için, gece gündüz demeden, o ülke, bu ülke demeden 
koşuşturup çaba gösterirken, her zaman bu gerçeğin 
bilinci içinde hareket ediyoruz. Günü birlik düşünmüyor, 
mevcut rantın paylaşımının peşine düşmüyor, krizlerden 
beslenerek akşamdan sabaha paramızı katlamıyoruz, 
aksine yeni gelir kaynaklarını nasıl yaratırız, yatırımımızı 
üretime ve istihdama nasıl dönüştürürüz düşüncesiyle 
kararlı adımlarla ilerliyoruz. 

Ben sanayicilerimizin Türkiye’nin geleceğinde önemli 
bir rol üstlendiğine, sorumluluk aldığına inanıyorum. 
Ancak ne yazık ki her zaman üzerimize aldığımız yük ve 
sorumluluk oranında destek bulduğumuzu söyleyemem. 
Biz ülke ekonomisine katkı yapmak için çırpınırken, gerek 
dünya ekonomik konjonktürünün dönemsel dayatmaları, 
gerek zaman zaman karşılaştığımız bürokratik engeller, 
gerekse gelişmekte olan ülkelere özgü yapısal sorunlar 
nedeniyle  büyük bir yükün altına girerken, çoğu kez 
yalnız kalıyoruz.

Çok daha kolay para kazanabileceğimiz seçenekleri 
bir kenara iterek üstlendiğimiz bu misyonun kamu 
adına yetki kullananlar tarafından da taktir edilmesini, 
daha fazla desteklenmesini bekliyoruz. Son yıllarda 
sanayicinin öneminin giderek daha fazla anlaşıldığını, 
daha fazla desteklendiğini elbette inkar edecek değilim, 
memnuniyetle karşılıyorum. Beklentimiz, ülkemizin 
sanayi politikasının oluşturulmasında fikirlerimizin 
daha fazla dikkate alınması, manevi destek ve uluslar 
arası rekabette en azından rakiplerimizle eşit şartlarda 
yarışmak... Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. 

Peki Başkent OSB bu denklemin neresinde? Başkent 
OSB’nin misyonu, Ankara’yı, ülkemizin başkentini, layık 
olduğu sanayi kenti yapmak adına “Geleceğin Sanayi 
Kenti” ni kurmak... Bugüne kadar başardıklarımızla bu 
görevin altından hakkıyla kalktığımızı söyleyebilirim. 
Bugünden sonra da bu başarılarımızın verdiği 
güvenle cazibe merkezi olmaya 
devam edeceğimize şüphem 
yok. Yeter ki gözümüzü 
asıl hedeften ayırmayalım, 
kendimize, işimize, çevremize, 
kentimize ve ülkemize olan 
sorumluluklarımızı unutmayalım.

Yine unutmayalım!
Akarsu çukurunu kendi 

kazar.
Hayırlı Ramazanlar 

diler, Mübarek Ramazan 
Bayramınızın hayırlara 
vesile olmasını dilerim.
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“Geleceğin Sanayi Kenti” Başkent OSB’de hizmet 
destek alanlarımızın satışı devam ediyor.

Başkent Yatırım A.Ş. 
Başkent OSB Kuruluşudur.

                                            ndeki 
fırsatı kaçırmayınız!

Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK

Yayın Koordinatörü: Cavat KÖMÜRCÜ

Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Cavat KÖMÜRCÜ, Burhan AKKOÇ, Mehmet 
ERGİN, Kamil SUNAL, Ahmet Zeki TOPDEMİR

BAŞKENT
OGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Yayına Hazırlayan: CEGAM 
Tel: 0.312. 441 37 23 Faks: 0.312. 441 37 26

e-mail: info@cegam.com.tr

Baskı: DUMAT OFSET MATBAACILIK
Bahçekapı Mahallesi 2477. Sokak No: 6 Şaşmaz /ANKARA

Tel: 0.312. 278 82 00 Faks: 0.312. 278 82 30
e-mail:dumat@dumat.com.tr

Bölge Müdürlüğü: Malıköy/Temelli/ANKARA
Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312. 640 11 11

e-mail: info@baskentosb.org

“Önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz”
Başkent OSB Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cavat Kömürcü:

Türk Eximbank’tan katılımcılara 
ihracat kredisi ve sigorta teklifi

Başkent Yatırım’dan önemli iki proje

13sayfa

6sayfa

Başkent OSB katılımcıları için Ziraat Bankası ve Halk 
Bankası ile imzalanan finansal destek sözleşmelerinin 
ardından Türkiye İhracat Kredi Bankası 
(Türk Eximbank) da devreye girdi.

Başkent Yatırım A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ergin, 
iki önemli projelerinden 
olan 24 işyerinden oluşan 
Hizmet Destek Alanı ile 6 
işyerinden oluşan Bankalar 
Caddesindeki binaların 
tamamlandığını söyledi. 
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Başkent OSB Başkanı Şadi Türk’ün 
yönetimindeki Şa-Ra’nın yükselişi 
istikrarlı bir şekilde devam ediyor. 

Önemli sanayi kuruluşları arasında 
konumunu güçlendirerek sürdüren ŞA-
RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. İstanbul 
Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
– 2013” listesinde  de yer aldı. 
Her yıl sıralamada bulunduğu 
yerin üzerinde çıkarak 
dikkatleri üzerinde toplayan ŞA-RA Enerji 
İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 500 büyük sanayi 
kuruluşu içinde geçen yıla göre 94 sıra 
yükselerek 239. sırada kendisine yer buldu. 

Başarılarla dolu tarihçesi 1985 yılında 
başlayan, “Enerji ve İnşaat Sektörü 
Müteahhitliği, Galvanizli Çelik Direk, 

Poligon Direk, Enerji Nakil Hattı Bağlantı 
Elemanları, Civata, Otokorkuluk İmalatı 
ve Turizm” alanında faaliyet gösteren 
firmalardan oluşan şirketler grubu olan  
ŞA-RA, yurtiçi ve yurtdışında aldığı işleri 
zamanında tamamlaması, yüksek kalitesi ve 

uygun fiyatları ile tanınıyor.
ŞA-RA’nın mali ve teknik gücü, 

deneyimli ve vasıflı kadrosu 
ile bunların hepsinin üzerinde 
kurucularının koyduğu ‘En 

Mükemmeli Başarma’ diye özetlenen 
çalışma prensibi sayesinde her geçen gün 
daha da artıyor. Taahhüt, imalat ve hizmet 
alanında ulusal ve uluslararası düzeyde 
başarılara imza atan ŞA-RA Group için en 
az başarı kadar önemli olan bir diğer unsur 
ise müşteri memnuniyetidir.

'nın

ŞA-RA, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
2013 listesinde 239. sıraya yükseldi

yükselişi devam ediyor

Başkent OSB katılımcılarına hijyen eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Mesleki Eğitim Merkezi, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince 

Başkent OSB Eğitim Salonunda, katılımcı firmaların ilgili 45 çalışanına eğitim verdi. 

Başkent OSB Yönetimi, 
katılımcılarına 
gönderdiği bir duyuru ile 

05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi 
Yönetmeliği gereği eğitim 
alması gereken çalışanlara 
yönelik olarak eğitim 
planlandığını, eğitimlerin 
Milli Eğitim Bakanlığı Sincan 
Mesleki Eğitim Merkezi 
tarafından Başkent OSB Eğitim 
Salonunda gerçekleştirileceği 
ve katılanlardan başarılı 
olanlara belge verileceğini 
bildirdi. Duyurusunun 
ardından katılımcı firmalardan 
45 kişi başvurarak, eğitimlerini 

tamamladı.
 Öte yandan, 41 bölge 

çalışanı 2014/1 Dönem Tavan 
Vinci ve Forklif Eğitimini 

tamamladı. Sertifika almaya 
hak kazananlar belgelerini 
Bölge Müdürlüğünden 
alacaklar. 
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DORAGLASS 
Başkent OSB'de Vites arttıracak

Türkiye’nin lider 
oto cam üreticisi 
DORAGLASS’ın 

Başkent OSB II. etapta 
125.000 metrekare arsa 
üzerinde 5.000 metrekaresi 
idari bölüm olmak üzere 
65.000 metrekare kapalı 
alan olarak yapımına 3 Eylül 
2013’te başladığı fabrikasının 
inşaatı bir yıl dolmadan 
tamamlanmış olacak.

Önümüzdeki aylarda 
yeni tesislerinde yüksek 
teknolojiye sahip makine 
ve ekipmanla üretim 
kapasitesini dört kat 
arttıracak olan DORAGLASS, 

dünyanın sayılı oto cam 
üreticileri arasındaki 
yükselişini de sürdürecek.

Her marka ve cins araç 
için oto camı üreten ve OEM 
olarak bilinen “Orijinal Parça 
Üreticisi” olan DORA Cam, 
GLASS-EX ve DORAGLASS 
markası ile üretim yapıyor. 

50’den fazla ülkeye 
ihracat yapan DORAGLASS, 
20’ye yakın sigorta şirketine 
“Kaskolu Araç Oto Cam 
Hasarı Yönetimi” hizmeti 
veriyor. 

DORAGLASS 350 çalışan, 
7 lojistik bölge müdürlüğü 
ve 250 yetkili servis ağıyla 
sektördeki liderliğini 
sürdürüyor.

Fabrika inşaatına 
ziyaretçi akını
DORAGLASS’ın Başkent 

OSB’de yapımı bitmek üzere 
olan fabrikasının inşaatı sık 
sık önemli konukları ağırladı. 

Ankara Sanayi Odası 
Başkanı Nurettin Özdebir, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürü Yaşar Öztürk, 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, Başkent OSB Başkan 
Vekili ve Başkent OSB Konut 
Yapı Kooperatifi Başkanı 
Cavat Kömürcü, Başkent 
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ergin 
ve Başkent OSB Konut 
Yapı Kooperatifi Başkan 
Yardımcısı Avukat Abidin 
Şahin, fabrika inşaatını 
gezerek DORAGLASS 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Burhan Akkoç’tan bilgi 
aldılar.  

DORAGLASS Başkent 
OSB'deki yeni tesislerinde 
yüksek teknolojiye sahip 
makine ve ekipmanla 
üretim kapasitesini 
dört kat arttıracak

Türkiye’nin lider oto cam 
üreticisi DORAGLASS’ın 
Başkent OSB II. etapta 
125.000 metrekare arsa 
üzerinde yapımına 3 
Eylül 2013’te başladığı 
fabrikasının inşaatı 
bitmek üzere. 

'nın
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Başkent Yatırım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ergin, iki önemli 
projelerinden olan 
24 işyerinden oluşan 
Hizmet Destek 
Alanı ile 6 işyerinden 
oluşan Bankalar 
Caddesindeki binaların 
tamamlandığını söyledi. 

Başkent Yatırım İşletim 
İnşaat Emlak Taşımacılık 
Madencilik Arge Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.’nin (Başkent 
Yatırım A.Ş.) 2013 Olağan Genel 
Kurulu, Başkent OSB’nin İdare 
Binasında yapıldı. 

Divan Başkanlığına Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Cavat Kömürcü’nün 
oybirliği ile seçildiği Genel 
Kurulda, Yönetim Kurulu 
Faaliyetlerini Başkent Yatırım 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ergin anlattı.

Mehmet Ergin, 2013 yılı 
faaliyetlerini anlatırken, 
Başkent Yatırım A.Ş.’ye ait 
iki önemli projeden biri olan 
Hizmet Destek alanındaki 24 
adet işyerinin tamamlandığını 
söyledi. Başkent Yatırım 
A.Ş.’ye ait 18 işyerinden 
8’inin satıldığını 2’nin ise 

kiraya verildiğini dile getiren 
Mehmet Ergin, ikinci proje 
olan Bankalar Caddesindeki 
Başkent Yatırım A.Ş.’ye ait olan 
4 işyerinden 3’ünün kiraya 
verildiğini kaydetti.

Başkent Yatırım A.Ş.’nin 
ortalama 16-17 personel 
çalıştırdığını, ancak işlerin 
durumuna göre zaman      
zaman bu sayının 12’ye 
gerileyip bazen de 20’ye 

çıktığını anlatan Ergin, tüm 
çalışmalarında Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk ve Yönetim Kurulu ile 
Denetim Kurulu Üyelerinden 
tam destek aldıklarını 
belirterek herkese teşekkür 
etti. 

Bilançoyu Soner Hasçelik’in 
okuduğu Genel Kurul’da 
Yönetim Kurulu Faaliyetleri 
oybirliğiyle ibra edildi.

Başkent Yatırım’dan önemli iki proje

Başkent Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. 2013 Olağan Genel Kurulu yapıldı
Yönetim Kurulu Başkanlığını Şadi Türk’ün yaptığı Başkent 
Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2013 Olağan Genel Kurulu da 
Başkent OSB idare binasında yapıldı. 

Divan Başkanlığına Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Cavat Kömürcü’nün oybirliğiyle seçildiği 2013 Olağan 
Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu. 
Yönetim Kurulu Faaliyetleri, oybirliğiyle ibra edildi.

6
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Türkiye'den Başkent 
OSB Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Cavat 
Kömürcü'nün Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğu 
AKSAN'ın da aralarında 
bulunduğu, Dövsader 
Yönetim Kurulu' nda 
bulunan Omtaş, Parsan, 
Kanca ve diğer dövme 
sektörü firmalarının da 
katıldığı 21. Uluslararası 
Dövmeciler Kongresi 
Berlin’de yapıldı.

 

Tüm dünyada yılda üretilen 
25,5 milyon ton dövmenin 
ancak binde 6’lık bir kısmı 

Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 
Türkiye'deki tesislerde 

incelemelerde bulunan 
dövmeciler heyeti, ülkemizde 
yapılan üretimin kalite ve 
teknoloji seviyesini beğendi.

Her 3 yılda bir farklı kıtalarda 
düzenlenen Uluslararası Dövme 
Kongresi, bu yıl Almanya’nın 
Berlin kentinde yapıldı.

Avrupa Dövmeciler Birliği'nin 
(EUROFORGE) düzenlediği 
Kongreye, Avrupa, Kuzey 
Amerika, Güney Amerika, 
Hindistan, Çin, Japonya, 
Taiwan ve Türkiye başta 
olmak üzere Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden dövme sanayi 
organizasyonlarının temsilciler 
katıldılar.  

Türkiye'den Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanvekili 
Cavat Kömürcü'nün Yönetim 

Kurulu Başkanı olduğu AKSAN'ın 
da aralarında bulunduğu, 
Dövsader Yönetim Kurulu'nda 
bulunan Omtaş, Parsan, Kanca ve 
diğer dövme sektörü firmaları da 
Berlin’de yapılan 21. Uluslararası 
Dövmeciler Kongresi’ne 
katıldılar.

Tüm dünyadan 700 delegenin 
katıldığı kongrede, hem 
üniversite ve enstitülerin yaptığı 
akademik çalışmalarını, hem 
de sanayi kuruluşlarının yaptığı 
iyileştirme projelerini içeren 30 
tane teknik sunum yapıldı.

2 gün süren kongrenin 
ardından, gruplara ayrılan 700 
delege, Almanya, İtalya, İspanya, 
Fransa, Çek Cumhuriyeti, İsveç 
ve Türkiye’de bulunan 43 tesiste 
incelemelerde bulundu.

 Almanya, İsveç, Çek 
Cumhuriyeti, İtalya, Fransa, 
İspanya, Brezilya, Amerika, 
Hindistan ve Japonlardan oluşan 
35 kişilik dövmeciler delegesi, 
2-3-4 temmuz tarihlerinde  

İstanbul’da Omtaş, Parsan, 
Kanca, Bursa'da Asil Çelik ve 
Ankara’da ODTÜ-Biltir Merkezi, 
AKSAN Çelik Dövme ve Ortadoğu 
Rulman Sanayi  firmalarını 
ziyaret etti.

Tüm dünyada yılda 25,5 
milyon ton dövme üretimi 
yapılırken, ülkemizde 165.000 
ton dövme parça üretilebiliyor. 
Sektörün tüm üretimi 
düşünüldüğünde, dünyada 
yapılan dövme üretiminin ancak 
binde 6’lık bir kısmı ülkemizde 
gerçekleştiriliyor. Dövme sanayi 
kapasitemiz düşük olmasına 
rağmen, gezilen tesislerdeki 
kalite ve teknoloji seviyesi, 
Türkiye turuna katılan delegeler 
tarafından beğenildi.

Heyet, fabrikalardaki 
incelemelerinin yanı sıra 
ülkemizin doğal ve tarihi 
yerlerini de gezdi.

Dövmecilerin bundan sonraki 
kongresi Çin’de yapılacak.  

Dövmecilerin Türkiye turu
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Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Ankara’nın 
sanayi kenti olma 
yarışı içinde, yerli ve 
yabancı üst düzey büyük 
yatırımcıların gözdesi 
haline gelen Başkent 
OSB’deki yabancı 
yatırımcı sayısının hızla 
arttığını söyledi.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi'nde temeli 
2012 Aralık ayında 

Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte ile dönemin Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan  
tarafından atılan DE Meeuw 
Group-ABC Prefebrik AŞ’nin 
Fabrikasının açılışını Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık ile Hollanda Dış 
Ticaret ve Kalkınma İş Birliği 
Bakanı Lilianne Ploumen, 
Ankara Sanayi Odası Başkanı 
Nurettin Özdebir ve Başkent 

OSB Başkanı Şadi Türk yaptı. 

Türk: Üst düzey büyük 
yatırımcıları çekiyoruz
Başkent OSB Başkanı 

Şadi Türk, açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 2012 

Aralık ayında Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan ve 
Hollanda Başbakanı Mark 
Rutte ile birlikte temelini 
attıkları tesisin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
ve Hollanda Dış Ticaret ve 
Kalkınma İş Birliği Bakanı 
Lilianne Ploumen tarafından 
açılacak olmasından 
mutluluk duyduğunu söyledi. 

“Türkiye’nin sanayi 
hamlesinde Ankara’nın 
sanayi kenti olma yarışı 
içinde biz de sizlerin 
desteğiyle Başkent OSB 
olarak hem yerli hem 
yabancı hem de ortaklık 
sanayi sektörüne altyapı 
hazırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz” diyen Başkent 
OSB Başkanı Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2003 yılında Sayın 
Başbakanımızın temel 
atmasıyla başlayan 
serüvenimiz 150 tane 
tesisimiz ile devam ediyor. 
Bunların yaklaşık yüzde 
10’a varan orandaki kısmı 
yabancı yatırımdır. Bu önemli 
bir gelişmedir. 

Şu anda Başkent OSB 
olarak üst düzey büyük 
yatırımcıları da ekonomik 
olarak çekmekteyiz. 
Teknolojik gelişmeye ayak 
uydurabilmesi açısından 
kümeleşme yapılanması 
çalışmasına devam ediyoruz. 

Başkent OSB’de 7 milyon avroluk yatırımla yapılan DE 
Meeuw Group-ABC Prefebrik AŞ’nin fabrikası törenle açıldı.
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Hollanda’dan Başkent OSB’de 
7 milyon Avroluk yatırım
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Bölgemizde 2007 yılından 
bu yana özellikle savunma 
sanayi alanında önemli bir 
kümeleşme yapılmaktadır. 
En son olarak da ASELSAN 
katılımcılarımız arasına girdi. 
Bu gelişmelerin başta uluslar 
arası firmalarımız olmak 
üzere tüm katılımcılarımıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyorum. Bu arada şunu 
da belirtmeliyim; Başkent 
OSB olarak DE Meeuw 
şirketinin her zaman yanında 
ve arkasında olduğumuzu 
sizlerin önünde söylemek 
istiyorum.”

Özdebir: Ankara dinamik 
bir ekonomiye sahip
Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir de, 
törende yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin bir trilyon dolara 
yaklaşan ekonomisi, 76 
milyon genç nüfusuyla, bir 
taraftan 2-3 saatlik uçuş 
mesafesinde dünyanın 
en yüksek pazarlarının 
bulunduğu İstanbul, diğer 
taraftan da dünyanın 
gelişmekte olan ülkelerinin 
yer aldığı, doğusunda 
enerjinin, batısında 

kullanıcılarının bulunduğu 
çok önemli noktada olduğunu 
söyledi.  

Türkiye’nin hem 
teknolojik hem ekonomik 
anlamda gelişmesini hızla 
sürdürdüğünü ve emin 
adımlarla ilerlediğini 
kaydeden Özdebir, şöyle 
konuştu:

“Ankara özelinde 
bakarsak, Türkiye’nin en 

ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, dünyanın 120 
rekabetçi şehri arasında 
adım adım yukarı 
tırmanan Ankara’nın 
dinamik ekonomisiyle 
Türkiye’yi daha ileriye 
taşıyacağını vurguladı. 

9
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yaşanabilir şehri. Şu anda 
dünyanın 120 rekabetçi şehri 
arasında iyi yere ulaşıyoruz. 
Orta üstü ve yüksek 
teknolojide yoğunlaşmaya 
başladı. Ülkenin en iyi 
üniversiteleri Ankara’da, en 
çok teknoparkı Ankara’da. 
Bu genç nüfus, bu dinamik 
ekonomi Türkiye’yi çok daha 
ilerilere taşıyacak. 

Burada Hollanda’yla 
birlikte bir işbirliği yapmış 
olmaktan, ülkemizde 
Hollanda ile birlikte 
bir örnek daha ortaya 
koymaktan dolayı son 
derece mutluyum. 

Özellikle Hollanda 
ile ticari işbirliğine çok 
ihtiyacımız var. Ben 
Türkiye’nin en yaşanabilir 
şehrinde, 76 milyon genç 
nüfusu olan ve etrafındaki 
ülkelerin ihtiyaçlarının 
çok olduğu bir coğrafyada, 
doğru yerde, doğru yatırımın 
yapıldığını söylüyorum. 
Başarıya ulaşmamak için 
hiçbir sebep yok. Ben bu 
firma için hayırlı işler, 
bol kazançlar temenni 
ediyorum.”  

  

Işık: Hollanda ile daha 
fazla işbirliği yapmalıyız
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık da 
konuşmasında, Ankara'da 
Hollanda sermayesiyle 

yapılan fabrikanın açılışını 
gerçekleştirmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

250 kişiye istihdam 
sağlayacak 7 milyon avroluk 
yatırımla yapılan tesisin, 
her iki ülke ekonomisine de 
önemli katkıları olacağını 
belirten Işık, "Aslında bu 
fabrikanın bir özelliği de 
var. Bu fabrika, Türkiye'de 
Hollanda sermayesiyle 
sıfırdan kurulan ilk yatırım. 
Bundan dolayı da DE Meeuw 
şirketine ve şirketin değerli 
yetkililerine çok teşekkür 
ediyorum. İnanıyorum 
ki bu yatırımdan güç 
alacak Hollanda sermayeli 
şirketlerimiz, daha büyük 
sıfırdan yatırımları 
Türkiye'ye kazandıracaklar" 
diye konuştu.

Türkiye'nin çok önemli bir 
merkez olduğunu belirten 
Işık, son 12 yıldır uygulanan 
ekonomik politikalarla 
da ülkemizin, bölgenin 
ihracat merkezi haline 
geldiğini söyledi. Bunun 
önemli bir gelişme olduğunu 
dile getiren Işık, Türkiye 
ile Hollanda arasındaki 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Türkiye 
ile Hollanda arasında 
ekonomik anlamda daha 
fazla işbirliğine ihtiyaç 
olduğunu dile getirdi.
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ticari ilişkilerin çok dengeli 
seyrettiğini ve bunun 
memnuniyet verici olduğunu 
dile getirdi. 

Şu anda Hollanda'ya 
ihracatın yaklaşık 3,5 milyar 
dolar, ithalatın da yaklaşık 3,4 
milyar dolar olduğunu ifade 
eden Işık, bunun çok dengeli 
bir ticaret olduğunu ancak 
söz konusu rakamların 
iki ülkenin potansiyelini 
yansıtmadığını söyledi. 

Işık, "Daha fazla işbirliği 
yapmalıyız ve ticari 
ilişkilerimizi hem iki ülke 
arasında hem de birlikte 
üçüncü ülkelere yönelik daha 
fazla artırmalıyız" dedi.

"Eski dostluk pas tutmaz" 
diye bir Hollanda atasözü 
olduğuna dikkati çeken Işık, 
şöyle konuştu:

"Biz de eski 
dostluğumuzun pas 
tutmayacağı inancıyla, 
var olan özellikle NATO 
bünyesindeki ilişkilerimizin 
tüm alanları kuşatacak 
şekilde gelişmesini istiyoruz. 
Özellikle Hollanda ile bilim, 
sanayi ve teknoloji alanında 
daha fazla işbirliği yapmayı 
arzu ediyoruz."

Türkiye'nin Avrupa 

Birliği'ne üyeliği için verdiği 
destekten dolayı Hollanda'ya 
teşekkür eden Işık, 
Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin 
sadece Türkiye'yi değil, 
Avrupa'yı da güçlendireceğini 
kaydetti.

Bakan Işık, Türkiye'nin 
birikiminin, gücünün 
Avrupa'ya güç katacağını 
belirterek, hükümet olarak 
bu anlayışta yollarına devam 
ettiklerini söyledi.

Ploumen:  Türkiye 
pazarına daha fazla 
yatırım yapmak istiyoruz
Hollanda Dış Ticaret ve 

Kalkınma İş Birliği Bakanı 
Lilianne Ploumen törendeki 
konuşmasında, iki ülke 
arasındaki ilişkilerden 
memnun olduklarını ancak 
bunu daha da ileri noktalara 
taşımak istediklerini söyledi.

Ploumen, Türkiye pazarına 
daha fazla yatırım yapmak 
istediklerini belirterek, 
"İnovasyon odaklı projelerde 
birlikte daha fazla çalışmak, 
ilişkilerimizi daha yoğun hale 
getirmek istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından 
Bakan Işık ve konuk Bakan 
Ploumen, fabrikanın temeli 
atılırken ayrılan bir betona, 
günün anısına birlikte plaket 
çaktı. Bakanlar, davetlilerle 
birlikte daha sonra fabrikada 
kısa bir inceleme yaptılar.

Hollanda Dış Ticaret 
ve Kalkınma İş Birliği 
Bakanı Lilianne Ploumen, 
Türkiye pazarına daha 
fazla yatırım yapmak 
istediklerini söyledi. 



12

Başkent OSB’nin 
katılımcılara verdiği 
iftar yemeğine katılım 
ve ilgi yoğundu.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nin, katılımcılarına 
her ramazanda verdiği 

gelenekselleşen iftar yemeği bu yıl 
da gerçekleşti. 

Katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği iftar  yemeğine, 
başta  Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ramazan Yıldırım, Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar 
Öztürk, ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent Başkanı Doç. Dr Halis 
Bilge, Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent Başkan Yardımcıları 
Emre Aygün, İsmail Ünlü, 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi Genel Müdürü İhan 
Akçal, Milli Eğitim İl Müdürü Erol 
Bozkurt olmak üzere çok sayıda 
öğretim üyesi ve bürokrat katıldı.

Müezzinin yemek salonunda 
ezanın okumasıyla başlayan iftar 

yemeği, semazenlerin semah 
gösterisi ve duayla son buldu. 

Sanayi ve Ankara’nın şansı
Yemekten sonra konuklara 

“Hoş geldiniz” konuşması 
yapan Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Ankara’nın 
sanayi şehirlerinin başında 
geldiğini söyledi. Ankara’nın 
Türkiye’nin sanayileşmesine 
damga vuracağını söyleyen 
Türk, Başkent OSB’de yapılan 
çalışmalara değinirken de, 
amaçlarının üretim açısından 
mevcut tesisleri iyileştirmek, yeni 

yapılacakları da  orta ve yüksek 
teknolojiye uygun planlamak 
olduğunu söyledi. Ankara’nın 
üniversiteler kentinin olması 
da, sanayileşmedeki şansını 
arttırdığını belirten Başkent 
OSB Başkanı, Bakanlığın yapısal 
değişime gitmesinin de Türkiye’de 
orta ve yüksek teknoloji üretimine 
katkısının olduğunu söyledi.

Özdebir’den övgü
Ankara Sanayi Odası 

Başkanı Nurettin Özdebir de 
yaptığı konuşmada Ankara’nın 
sanayileşmesi ve Başkent 
OSB’nin buradaki önemine 
değindi. “Başkent OSB’nin 
Ankara sanayisinde çok mümtaz 
bir yeri var” diyen Özdebir, şöyle 
konuştu:

“Başkent OSB sadece bir 
sanayi şehri değil, aynı zamanda 
sosyal ve ticari bir sanayi kentidir. 
İnsan gittiği zaman  gerçekten 
ayakları oradan geri gitmiyor. 
Başta Başkent OSB’nin çalışkan 
Başkanı sayın Türk olmak üzere 
tüm yönetimi kutluyorum.”

Katılımcıya geleneksel iftar yemeği
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Türk Eximbank’tan 
Başkent OSB katılımcılarına 

ihracat kredisi ve sigorta teklifi
Başkent OSB katılımcıları 

için Ziraat Bankası 
ve Halk Bankası ile 
imzalanan finansal destek 
sözleşmelerinin ardından 
Türkiye İhracat Kredi 
Bankası (Türk Eximbank) da 
devreye girdi.

Türk Eximbank Ankara 
Bölge Müdürü Funda 
BAYDAR, Başkent OSB idare 
binasında düzenlenen bir 
toplantıda, ihracat yapan 
firmalara yönelik kredi 
ve sigorta programları 
konusunda bölge 
katılımcılarını bilgilendirdi. 

Kredi Garanti Fonu 
Kurumu Kurumsal 
Pazarlama ve Tanıtım 
Müdürlüğü Yöneticisi 
Bilsay Onur CENGİZ  de,  
kuruluş yapısı ve firmalara 
sağlanacak kefalet 
uygulamaları ve Başkent 
OSB katılımcılarına tahsisli 
arsalar üzerine inşa 
edilecek işyeri yatırımlarının 
finansmanındaki katkılarını 
anlatan bir sunum 
gerçekleştirdi.

13
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Başkent OSB Konut Yapı 
Kooperatifi Başkanı Cavat 
Kömürcü, 5 ayrı tip villanın 
13 parselli bir ada üzerinde 
yapımı için ihalenin 
yapıldığını ve yer tesliminin 
yapıldığını söyledi. 

Başkent OSB Konut Yapı 
Kooperatifi Başkanı 
Cavat Kömürcü’nün 

sunuşuyla başlayan Genel 
Kurul’da saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından yapılan oylamada,  
Divan Başkanlığına Nihat 
Güçlü, Başkan Yardımcılığına 
Soner Hasçelik, katip üyeliğe 
Tayyar Çavuş seçildi. 

Başkent OSB Konut Yapı 
Kooperatifi Yönetim Kurulu 
Üyeleri Abidin Şahin, Burhan 
Akkoç, Mehmet Fatih Sönmez 
ve Nadir Sazak ile Denetim 
Kurulu Üyeleri Necati Olgun 
ve Yusuf Atik’in de yerlerini 
almasının ardından gündemin 

diğer maddelerine geçildi. 
Başkent OSB Konut Yapı 

Kooperatifi Başkanı Cavat 
Kömürcü, 2013 yılı Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporunu 
Genel Kurula sundu. 

Cavat Kömürcü, şunları 
söyledi:

“Geçen Genel Kurul’da 13 
parselli bir adada çalışma 
başlaması konusunda 
yönetime yetki vermiştiniz. 
Onun çalışmalarını yaptık. 
Bildiğiniz gibi 9 mimari proje 
hazırlanmıştı, onlardan 
Genel Kurulun onayladığı 

birini belirlemiştik. O mimari 
projeden 5 tip konutun 
uygulanmasına başladık.

Geçen yılın Haziran ayında 
zemin etüd ve belediye 
ile sürdürülen hazırlıklar 
nedeniyle ancak Eylül ayında 
çalışmalara başlanabildi. 
Kapalı teklif açık eksiltme 
yöntemiyle 6 firmanın 
katıldığı ihalede bir firmayla 
örnek konutların yapılması 
için sözleşme imzalandı ve 
yer teslimi yapıldı. Ayrıca yol 
projesi de tamamlandı. 

Bundan sonra çalışmalar 

Başkent OSB Konut Yapı Kooperatifi 10. Olağan Genel Kurulu, 
Başkent OSB İdare Binası Konferans Salonu’nda yapıldı. 

“Önemli bir 
projeyi hayata 

geçiriyoruz”
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çok daha hızlı sürecek. 13 
Adet villanın yapımı, sözleşme 
tarihinden itibaren 400 günde 
tamamlanacak. Villalar, dış 
cephe, çatı, kapı pencere ileri 
kaba seviyesinde bize teslim 
edilecek. 

Çevre düzeni tamam
Villaların yapıldığı 

alanın çevre düzeninin de 
tamamlanma aşamasında 
olduğunu vurgulayan Cavat 
Kömürcü konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Yeşil alan çalışmalarına 
da aralıksız devam edildi. 
Ağaçlandırma konusunda bize 
yardımcı olan Başkent OSB 
Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ergin’e ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine çok 
teşekkür ediyoruz. 

Bazı üyelerin hisselerinin 
geri alınmasıyla birlikte, şu 
anda elimizde 55 tane villa 
parseli var. Bu parseller belki 
de ileride çok katlı binalar 
için değerlendirilmek üzere 
projede varlığımız olarak 

duracak. Belediyedeki ruhsat 
çalışmalarını sonuçlandırdık.”

Denetim Kurulu Üyesi 
Necati Olgun, denetim 
raporunu; Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Fatih Sönmez 
de Bilançoyu okudu. 

Yapılan oylamalarda 
Yönetim Kurulu Faaliyetleri, 
Denetim Kurulu Raporu 
oy birliğiyle ibra edilirken, 
Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 
ile 2014 Tahmini Bütçesi de oy 
birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından 
Başkent OSB Konut Yapı 
Kooperatifi Başkanı Cavat 
Kömürcü Genel Kurul 
üyelerinin çeşitli konulardaki 
sorularını yanıtladı. Kömürcü, 
Başkent OSB Konut Yapı 
Kooperatifi’nin Ankara’daki 
sayılı konut projelerinden 
birini hayata geçirmeye 
çalıştığını söyledi. 

Genel Kurul’da üye 
aidatlarının 2 bin TL’ye 
çıkarılması da oy çokluğuyla 
kabul edildi.

İnşaata başlandı
Örnek villaların inşaatına 

ihaleden sonra başlandı. 
Bazı villaların su basmanı 
atıldı. Villaların yapımıyla 
birlikte çevre düzeni ve alt 
yapı da yapılıyor. Dikilen 
ağaçların çevreyi şimdiden 
yeşllendirdiği dikkati çekiyor.
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“Ankara'nın Kalbi 
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Başkent OSB”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Savunma sanayisinde Türkiye’nin 

kalbi noktasına gelen Ankara’nın kalbinin de Başkent OSB olduğunu söyledi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 26 Aralık 
2003 tarihinde ilk 

tuğlayı koyarak temelini attığı 
“Geleceğin Sanayi Kenti” 
sloganıyla yola çıkan Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi, 
“Geleceğe ve Geleceğin 
Sanayicisine” yatırım 
yapmaya devam ediyor. 

Başkent OSB bir ilke daha 
imza atarak, temiz çevre 
açısından hayati önem taşıyan 
Ankara’nın ilk Konvansiyonel 
Atıksu Arıtma Tesisi’ni Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Ramazan Yıldırım, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sedat Kadıoğlu, 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Yunus Aluç’un katıldığı törenle 
hizmete açıldı.

Şadi Türk: Ankara 
sanayisinin 15 yıldır 
önderliğini yapıyoruz
Başkent OSB Başkanı 

Şadi Türk, Konvansiyonel 
Atıksu Arıtma Tesisi’nin 
açılışı dolayısıyla Bölge İdare 
Binasında yapılan törendeki 
konuşmasında, yerinde, 
zamanında ve kaynak israfına 
sebep olmayan yatırımlarla 
15 yıldır Ankara Sanayisinin 
önderliğini yaptıklarını söyledi.

 Organize sanayi 
bölgelerini, dünya üzerinde 
en doğru ve en başarılı 
uygulandığı bir Türkiye projesi 
olarak algıladığını ve bunda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın katkısının çok 
fazla olduğunu dile getiren 
Şadi Türk, Türkiye’de bugün 
birçok sorunun üretimden 
geçmekle çözüldüğü ve 
hızlı kentleşmenin olduğu 
günümüzde çevresel 

koşullardan etkilenmeyen, 
kısmen etkilense de 
ekonomimizin ayakta 
durmasını sağlayan 
kavramlardan bir tanesinin 
sanayimizdeki gelişme 
olduğunu dile getirdi. 

“Kamulaştırma 
yetkimizin kaldırılmış 
olması büyük sorun”
OSB’lerin de bu anlamda 

Türkiye’nin kaburgasını 
oluşturan bir sağlamlık 
içerisinde çalışmalarına 
devam ettiğini ve şu anda 
267 civarında OSB’nin 
bulunduğunu kaydeden Türk, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tabii ki Türkiye’mizin 
coğrafi yapısı, imkanlarıyla 
ve daha sonra OSB Yasasında 
yapılan değişikliklerle farklı 
karakter gösteren OSB’ler 
oluşmaya başladı. Ancak 
gururla söylememiz gerekiyor 
ki, özellikle Ankara organize 
sanayi bölgeleri hem hukuki 
yapı hem bakanlığımızın 
kanun ve yönetmelikleri 
çerçevesinde en düzenli ve 
işlevi en aktif olan OSB’leri 
olarak ilerlemektedir. 
Şu anda OSB Yasası’nın 
gelişen sanayi bölgeleri için 
de dar bir gömlek haline 
geldiğini hissetmekteyiz 
ve bu günümüzde bayağı 
önemli sıkıntılara da 
sebep olmaktadır. Tabii 
ülke coğrafyası açısından 
bakıldığında belki kötü 
örnek olan bölgelere göre 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 

Başkent OSB arıtma tesisinin 
Ankara’daki OSB içindeki ilk atık su 
arıtma tesisi olduğunu belirterek, 

bunun diğer OSB’lere örnek 
olması gerektiğini 

kaydetti.
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tedbirlerin alınması bazen 
de bizler gibi gelişmesi hızlı 
olan OSB’lerde sorunlar 
yaratmaktadır. En son örneği 
kamulaştırma imkanımızın 
ortadan kalkması. Bu 
OSB’lerin sınır genişlemesi ve 
büyük sanayicilerin yatırım 
planlaması açısından büyük 
sıkıntılara önümüzdeki 
günlerde sebep olacaktır 
diye düşünüyoruz. Çünkü 
sanayileşmede de, ekonomik 
gelişmede de, teknolojik 
gelişmede de zaman çok 
önemli. Zamanı kaybettiğiniz 
zaman, sizin düşündüğünüz 
ve hissettiğinizi başkaları 
daha önce gerçekleştiriyor ve 
birkaç adım önünüze geçiyor 
ki, o zaman kaybetmiş hale 
geliyoruz. Bu hem kaynak 
israfına sebep olmaktadır. 
Umarım sizin yönetiminiz 
döneminde, bu tür sorunlar, 

özellikle kamulaştırma 
sorunlarının ortadan 
kaldırılması anlamında 
birtakım çalışmalar 
yapılacaktır.” 

“Yatırım süresinin 
3 yıla indirilmesi 
gerçekçi değil”
Başkent OSB Başkanı 

Şadi Türk, OSB’lerin kanun 
ve yönetmenliğinden 
gelen birtakım tartışmalı 
sorunlarının daha 

olduğunu da anlatırken, “Biz 
kendi OSB’mizden sorumluyuz 
ve kendi OSB’mizdeki 
sıkıntıları anlatıyoruz. Tabii 
ki bakanlığımız Türkiye’deki 
tüm OSB’lerdeki sıkıntılara 
göre birtakım tedbir almakta 
ve uygulamalar yapmakta” 
diye konuştu. Şadi Türk, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Şu anda üç yıllık sürede 
yatırımını yapmayan 
sanayicinin tahsisinin iptali 
ve geri alma gibi sıkıntılarla 
karşı karşıyayız. Sonuçta 
sanayicinin küçük de olsa, 
büyük de olsa günümüzün 
koşullarında üç yıl içinde 
planlama yaparak sanayi 
tesisini kurup ve işletmeye 
geçmesi gerçekten hayali 
bir süre gibi önümüzde 
duruyor. Çünkü büyük 
sanayici, arazisine sahip 
oluyor, onun üzerine mastır 
planlar geliştiriyor, bu gelişen 
planlar üzerinden devam 
ediyor. Küçük sanayiciye 
döndüğünüzde de kıt kanaat 
parasıyla OSB’de yine 
kazandığı birtakım paralarla 
yatırıma dönüştürmek 
için çabalıyor. İyi niyetle 
baktığımızda bile bu süreç  
ortalama 10 yıllık bir zaman 
alıyor.  Birtakım kötü niyetli 
davranışlar her zaman 
vardır ama bunlar OSB 
yönetimlerince engellenmeli, 
ama şu anda gerçekten 
bakanlığımızla bizim bölge 
yönetimimiz arasındaki en 
önemli tartışma konularından 
bir tanesi bu.”

Şadi Türk,
 Başkent OSB'nin Türkiye'deki 

OSB modelinin bu alandaki 
en doğru projelerden biri 

olduğunu belirterek, “Ankara 
sanayisine 15 yıldır önder 

olarak katkı yapmaya 
devam ediyoruz”dedi.
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“Başkent OSB’nin 
tarihçesi”
Başkan Şadi Türk, 

konukları Başkent OSB’nin 
tarihçesi hakkında da 
bilgilendirdi. Türk, şunları 
söyledi:

“1990’lı yıllarda Ankara 
sanayisinde alan sıkıntısını 
hisseden bir avuç sanayicinin 
oluşturduğu bir kooperatif 
marifetiyle 2000’li yılların 
başında Özel OSB Yasası’yla 
OSB olmuş bir kuruluşuz. 
Şu ana kadar OSB olmadan 
önce 6 bin dönüm alanın, şu 
an üzerinde bulunduğumuz 
alanı kendi kaynaklarıyla 
satın almış, altyapısını kısmen 
yapmış, 2000’li yılların 
başında OSB olduğunda da 
tek kurucu olarak bütün 
varlıklarını OSB’ye devretmiş 
bir kooperatif yapısıyla 
geliyoruz. O güne kadar bölge 
planlaması açısından da 
Başkent OSB ve Kooperatifimiz 
bayağı ciddi çalışmalar yaptı. 
Şu anda burası Ankara’nın 
sanayi çanağı planlaması 
içinde gelişmekte. Dört tane 
OSB faal olarak yatırım 
planlaması içinde, adım adım 
sanayileşmeye doğru gitmekte. 
Ayrıca en büyük sorunumuz 
olan yol problemini aştığımızda 
Sincan OSB ve İstanbul yolu 
bütünleşmesiyle açılacak yeni 
yolumuzla bu bölge tamamen 
OSB’lerin sanayi çanağı haline 
gelecektir diye düşünüyoruz. 

Ankara-İstanbul 
Demiryolu’nun solunda 

Başkent OSB’nin I. ve II. etabı,  
sağ tarafında Anadolu OSB, 
Dökümcüler Sanayi ve ASO 2 
ve 3 OSB bölgemizde faaliyet 
göstermektedir.                     

Şu anda yüzölçümü 
açısından baktığımızda 
Başkent OSB, 1 milyon 
14 bin metrekarelik 
yüzölçümüyle, Ankara’nın 
birinci sırasında, Türkiye’de 
de sekizinci büyüklükte 
görülmekte. OSB’mizin 
kamuyla ilk tanışması, 
Sayın Başbakanımızın 
2003 yılı Aralık ayında 
bölgemize temel atma 
törenine katılması sayesinde 
olmuştur. Ne yazık ki o güne 
kadar kamu personeli ve 
kamu açısından tamamen 
unutulmuş veya görülmemiş 
noktada ilerlerken 
dönüm noktalarımızdan 
iki taneden bir tanesi 
Sayın Başbakanımızın ilk 
başbakanlığı sırasında 
bölgemize gelmesi, diğeri ise 
kooperatif yapımızın Özel OSB 
Yasası’yla OSB olmasıdır. 

2003 yılında ilk temeli 
atan OSB’miz bugün aşağı 
yukarı 210 yatırımcıyla, 10 
yılda Ankara gibi bir ilde bu 
performansa ulaşmıştır. 
Tabii sadece Başkent OSB’nin 
sanayiye katkı koyması 
anlamında söylemiyorum, 
Sayın Başbakanımızın 
bölgemizi ziyaretinden sonra 
diğer OSB’ler, özellikle ASO 2, 
3 de şu anda yatırımcısıyla 
faaliyet göstermek için 

çabalamakta. Bu tabii Ankara 
için önemli bir değişim ve 
gelişim. Çünkü Ankara’nın 
her türlü tanımı vardı, ama 
sanayici tanımı yoktu. Son 
yıllarda sizin de bilgilerinizde 
olduğu gibi ciddi bir sanayi 
ihracatı, sanayide bir gelişme 
söz konusu. Bu gelecek 
yıllarda daha da hızlanacaktır. 
Diğer illerimize göre tabii 
baktığımızda Ankara’mız 
bayağı dezavantajlı bir bölge. 
Niye? Ulaşım yollarına uzaklığı 
anlamında, ama biz de şu 
an içinde bulunduğumuz 
OSB’mizin ve diğer Ankara 
OSB’lerinin bu sorunu aşması 
üzerine de çalışmalarımızı 
biraz sonra size arz edeceğim. 

Bölgemizde faaliyet 
alanını ve sektör dağılımını, 
biz ağırlıklı olarak metal 
sektöründe olmasına 
rağmen, geliştirmek için 
çabalarımız devam etmekte. 
Daha teknolojik yatırımlar 
anlamında birtakım çalışmalar 
yapmaktayız. 2005 Yılında 
başlayan savunma sanayi 
kümeleşmesi çalışmalarımızın 
son perdesi olarak ASELSAN’ı 
yılbaşında katılımcımız yaptık 
ve daha önce ana savunma 
sanayi şirketlerinden 
HAVELSAN’a da bölgemizde 
faaliyet göstermek üzere 
yatırım yaptırmıştık. Şu anda 
bu iki büyük ana savunma 
şirketimizin yanı sıra aşağı 
yukarı 14 tane savunma 
şirketi Başkent OSB’de faaliyet 
göstermekte. 
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Sayın Başbakanımızın 
Bölgemizin temelini 
atmasından sonra tabii sağ 
olsunlar her bakanımız 
gereken ilgiyi Başkent OSB’ye 
gösterdi. Şu anda teknolojik ve 
güncel her türlü ihtiyaca cevap 
verecek bir altyapı planlaması 
içinde devam etmekteyiz. 

Yine bir önceki dönem 
bakanımız Sayın Nihat Ergün 
döneminde Sayın Müsteşar 
ve Müsteşar Yardımcılarımız 
ve bakanlık personelimizin 
desteğiyle ilk defa kamu 
kaynağından faydalanma 
imkanı sağladık. Bu da bizim II. 
etabımızın altyapı çalışmalarını 
hızla tamamlamamızı 
sağladı ve oradan aldığımız 
kaynakla bu sefer bölgenin 
şehir planlaması ve diğer 
alanlarında yatırımlarını 
hızlandırmaya başladık.

Çevreye duyarlılık
Çevreye oldukça duyarlı bir 

bölge yönetimiyiz. Ankara Çayı 
bizim özellikle bel kemiğimiz. 
77 Bin adet ağaç ve fidan 
dikimi gerçekleşmiş ve bunları 
yaşatmak için ciddi yatırımlar 
yapmaktayız. 

Savunma sanayi özel 
bölgesi için ilk adım yıllar önce 
atıldı ve bugün semeresini 
görüyoruz.

Bu arada, diğer OSB’lerden 
farklı olan bir yapımızı da 
vurgulamak istiyorum. Aşağı 
yukarı 11 milyon metrekarelik 
alanımızın bin dönümüne 
yakın bir bölümünü sanayi 
parseli yapmak yerine, 
Sanayi Bakanlığı kriterlerinin 
çok üstünde olarak şehir 
plancılığı ve yaşanabilir bir 
alan haline getirebilmek için 
planlamış bulunmaktayız. 
Bu bugünün planı değil, ama 

etap etap gerçekleştireceğiz. 
Şu anda “Geleceğin sanayi 
kenti” sloganıyla yola çıkan 
OSB’miz, onu  da adım adım 
gerçekleştiriyor. Şu anda 
üzerinde bulunduğumuz 
alan aşağı yukarı içinde 
bulunduğumuz toplantı 
salonları ve diğer toplantı 
salonlarıyla birlikte tüm 
bölgemiz personeline eğitim 
ve rahat çalışma imkanı 
vermektedir. 

Yine Sanayi Bakanlığımızın 
II. etaba vermiş olduğu altyapı 
kredisinin arkasından kendi 
kaynaklarımızla üç bin kişilik 
Türkiye’nin tek kubbede 
en büyük camisini yapmak 
gayretiyle yola çıktık, onun 
yatırımı devam etmekte. 
Camimiz bu yılın sonuna 
doğru tamamlanacak, inşallah 
yine birlikte açılışını yapıp 
hem bölge halkına hem de 
sanayicimize hizmet verecek 
hale getireceğiz. Hem bölgenin 
önderliğini yapmaktan dolayı 

19



20

ve hem de bölge ihtiyaçlarına 
cevap vermekten dolayı 
gurur duyuyoruz.

Bu arada, 8 Ocak 2010'da 
temelini attığımız bu bölge 
idare binamız 2011 yılında 
faaliyete geçti. 

Başkent OSB 
olarak bölgenin sosyal 
ihtiyaçların da karşılamak 
durumundaydık. 112 Hızır 
Acil Servisi Sayın Valimizin 
desteğiyle bölgede hizmete 
girdi. 

ODTÜ, Hacettepe 
Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesi ile bir çok işbirliği 
protokolümüz var ve realize 
ettiğimiz projeler var. Şu 
anda Gazi Üniversitesi’yle 
planladığımız 2500 öğrenci 
kapasiteli Meslek Yüksek 
Okulumuz inşaatı hızla devam 
etmekte. 2014-2015 Yılında 
eğitime açacağız inşallah. 

Yine bölgemizin ve 
çevrenin ihtiyacı olan OSB’lere 
yönelik küçük sanayici 
tanımının gerçekleşmesiyle 
ticaret ve birtakım küçük 
sanayici ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 24 adet 
tesisi yaptık, katılımcının 
hizmetine sunduk.

Yine bizim hayallerimizden 
biri olan Bankalar Caddesi 
projemizi gerçekleştirdik. 
İki tane bankamız şu anda 
bölgemizde faal hale geldi. 

Ve 2005’ten bu yana 
çalıştığımız, planladığımız 
ancak Sanayi Bakanlığımızın 

kriterlerine göre ve 
bizim atıksu değerleri 
ölçümlerimize göre bu 
seneye kalan Ankara’nın 
en iyi konvansiyonel arıtma 
tesisinde sizlerin bugünkü 
katılımlarıyla inşallah 
sanayicimizin ve Ankara’mızın 
hizmetine açacağız.

Yine Sanayi Bakanlığımızın 
desteğiyle KOSGEB şubesini 
açtık ve şu anda katılımcımıza 

ciddi hizmet vermekte. 
Eğitim faaliyetlerimiz 

sürekli devam etmekte ve 
bölge sanayicimizin ihtiyacı 
olan ara elemanların 
yetiştirilmesiyle ilgili 
çalışmalarımız sürüyor.

Başkent OSB’nin 
kooperatifken planladığı ve 
bugün hala realize olması için 
çabaladığı önemli bir projeden 
daha bahsetmek istiyorum. 
Ankara sanayicisinin diğer 
OSB’lerden ve gelişmiş 
sanayici bölgelerinden tek 
büyük dezavantajı limanlara 
uzak olması. Başkent OSB 
arazisi seçilirken, mevcut 
Ankara-İstanbul Demiryolu 
ve Orta Doğu bağlantısını 
yaptığımız tek hattın 
sınırlarımızdan geçmesiyle 
bu planlamayı yaptık ve şu 
anda Devlet Demiryollarıyla 
yapmış olduğumuz protokolle 
aşağı yukarı 400 dönümlük 
alanda hem bölgemizin hem 
çevrenin hem de Ankara’nın 
liman ihtiyacını demiryoluyla 
karşılamak üzere bir proje 
geliştirdik. Bunu birkaç yıldır 
da dillendiriyoruz, tabii bu 
yatırım sadece bölgemiz  ve 
Ankara açısından sadece 
bugün değil,  gelecekteki 
yatırım imkanları açısından 
önemli bir proje. Bunu da 
bilgilerinize arz ediyorum, 
desteklerinizi bekliyorum.” 

Öztürk: İşletme maliyetinin
yarısı bakanlıktan
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk törende yaptığı 
konuşmada, böyle güzel bir 
çevre törenine davet edildiği 
için teşekkür etti. 

“Ankara Çayı’nın bundan 
sonra daha temiz, daha iyi, 
daha kaliteli akması için, 
bu sanayiden kaynaklanan 
atık suların toplanarak bir 
arıtma tesisinin kurulması ve 
bu arıtma tesisinin özellikle 
bir dönem klasik metotlarla 
gerçekleşmesi fevkalade 
önemli” diyen Öztürk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Müsteşarı 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 

Mustafa Öztürk, Ankara 
çayının daha temiz akması 
için Başkent OSB arıtma 

tesisinin büyük önem 
taşıdığını dile getirdi.
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“ Tabii böyle tesislerin 
özellikle, altını çizerek 
belirteyim bir işletme maliyeti 
var. Bu işletme maliyetiyle ilgili 
biz OSB’lere şunu özellikle 
belirtiyoruz. Lütfen işletme 
maliyetini kirlilik yükünü esas 
alarak hesaplayınız. Sanayiciyi 
de mağdur etmeyecek bir yapı 
ve donanım kirliliği yüksek 
sanayiciden yüksek bedel, 
kirliliği az sanayiciden daha 
az bedel alarak bu yapı ve 
donanımların oluşması lazım.”

 Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı olarak, işletmelerin 
arıtma tesisi elektrik 
bedellerinin yüzde 50’sini 
ödediklerini dile getiren 
Öztürk, “Başkent OSB bundan 
sonraki safhada bu elektrik 
ile ilgili çalışmalarını yapar, 
bizlere sunduğu zaman biz 
de elimizden geldiği en kısa 
zamanda bunun işletme 
bedellerinin yarısına yakın 
bedelini ödemiş oluruz” 
şeklinde konuştu.

Arıtma tesislerinde 
önemli miktarda çamur 
çıktığını da anımsatan Öztürk, 
“Çamurun mutlaka minimize 
edilmesi lazım. Uygun şekilde 
bunun bertaraf edilmesi, 
uzaklaştırılması lazım” dedi. 

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının OSB’ler 
çerçevesinde birlikte bir dizi 
çalışmalar yaptığını ifade 
eden Öztürk, OSB’lerin atıksu 
arıtma tesislerinin daha hızlı 
ve daha seri kurulması ve 
bakanlığın verdiği teşviklerden 
faydalanmaları konusunda 
birlikte hareket ettiklerini 
kaydetti. 

Öztürk, Başkent OSB arıtma 
tesisinin ülkeye, millete, bölgeye 
ve sanayicilere hayırlı olmasını 
diledi.              

Işık: Başkent OSB 
Yönetimini kutluyorum
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık da 
törendeki konuşmasına, 
“Ben de öncelikle Başkent 
OSB’mizin atıksu arıtma 

tesisinin açılması, hizmete 
alınması vesilesiyle aranızda 
bulunmaktan büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. 
Emeği geçen herkese peşinen 
çok çok teşekkür ediyorum. 
Tesisimizin Başkent OSB’mize 
ve Ankara’mıza hayırlı 
olmasını diliyorum. Ankara’da 
bir OSB içerisindeki her halde 
ilk atıksu arıtma tesisi, bu 
yönüyle de diğer OSB’lerimize 
de örnek olması temennisiyle 
tekrar Ankara Başkent OSB 
yönetimimizi tebrik ediyorum” 
diyerek başladı.

“Sanayi ülkenin 
can damarıdır”
Sanayinin Türkiye gibi bir 

ülkenin can damarı olduğunu 
dile getiren Işık, “Sanayi sadece 
yaptığı üretim açısından 
değerlendirilemeyecek 
kadar önemli bir alan. Eğer 
sanayide iyiyseniz otomatik 
olarak hizmet sektöründe 
de iyi noktaya geliyorsunuz. 
Sanayiniz iyiyse ihracatta da 
sanayi üretiminden dolayı çok 
iddialı hale geliyorsunuz” diye 
konuştu. 

2008 krizinin sadece finans 
sektörüyle veya hizmetler 
sektörüyle bir ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmayı 
başaramayacağını çok net 
olarak gösterdiğini anımsatan 
Işık, ekonomisi çok büyük 
oranda finansa ve hizmet 
sektörüne bağlı olan pek çok 
ülkenin, 2008 krizinde çok 
ciddi sıkıntılar yaşadığını, buna 

rağmen güçlü üretim kabiliyeti 
ve kapasitesi olan ülkelerin 
ise 2008 krizinden çok önemli 
hasarlar almadan, hatta pek 
çok ülkenin de ekonomisini 
sırtlayacak derecede 
performans gösterdiğini 
anlattı.  

“Türkiye’deki ihracatın 
yüzde 95’i sanayi ürünü”
Bakan Fikri Işık, sözlerini 

şöyle sürdürdü:
“İşte ABD’nin, İspanya’nın, 

Yunanistan’ın çektiği sıkıntıyı 
biliyoruz. Buna mukabil 
Almanya’nın tek başına bütün 
Avrupa’yı, güçlü sanayi üretimi 
vesilesiyle nasıl sırtladığını 
hep birlikte gördük. Bugün 
Türkiye’de sanayi üretimi 
hakikaten hayati öneme sahip. 
Bir iki örnek vermek gerekirse, 
eğer bugün Türkiye’deki 
ihracat yüzde 95’i sanayi 
ürünüyse, sanayinin bu ülke 
açısından ne anlam ifade 
ettiğini zannediyorum uzun 
uzun açıklamalara gerek 
bırakmayacak kadar net 
olarak görebiliriz. 

Evet, Türkiye için sanayi 
olmazsa olmaz. Sanayideki bir 
olumsuzluk, ihracatı etkiliyor. 
Sanayideki bir olumsuzluk, 
istihdamı etkiliyor. Sanayideki 
bir olumsuzluk, ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmasını 
etkiliyor, ülkenin büyümesini 
etkiliyor.” 

Türkiye’nin son dönemde 
ağır bir süreç yaşadığını, belki 
de cumhuriyet tarihimizde eşi 
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benzeri görülmemiş sıkıntıları 
yaşadığına dikkati çeken Fikri 
Işık, “Türkiye'nin geldiği nokta, 
ulaştığı olgunluk seviyesi, 
demokrasinin kazandığı güç 
ve derinlik bu tip demokrasiye 
yönelik operasyonların bile 
kolaylıkla aslında bertaraf 
edilebileceğini gösterdi. Ve 
hepimizin 'ya acaba' dediği 
2014 yılının ilk çeyreğini, 
beklentileri aşan bir büyüme 
rakamıyla geride bıraktık. 
Türkiye yüzde 4,3 büyüdü ilk 
çeyrekte. Ve inanıyoruz ki, 
Türkiye orta vadede ortaya 
koyduğu 2014 yılı hedefini 
kolaylıkla yakalayacak, hatta 
inşallah bir miktar da üzerine 
çıkarsak buna da kimse 
şaşmamalı” şeklinde konuştu.

“İşsizlik azalıyor”
TÜİK tarafından açıklanan 

Mart ayı işsizlik oranının, hem 
sevindirdiğini hem de geleceğe 
yönelik umutları arttırdığını 
belirten Işık, “Mart ayı 
işsizlik oranı şu anda yüzde 
9,1 olarak açıklandı. Bu çok 
önemli bir rakam, Türkiye’nin 
işsizlik oranlarının çift haneli 
rakamlardan tekrar tek 
haneli rakamlara düştüğünü 
görmüş olduk. Geçen yıl Mart 
ayından bu yıl Mart ayına 
kadar, Türkiye tam 1,5 milyon 

istihdam sağlamış. Türkiye’nin 
her yıl işgücüne katılımının 
ne kadar yüksek olduğunu 
bildiğimiz için, bu rakam çok 
ama çok anlamlı bir rakam” 
diye konuştu.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, şöyle 
konuştu:

“Bu işte, Türkiye'nin 
ürettiğini gösteriyor, 
Türkiye’nin kalkınmasını 
sadece finansal 
enstrümanlarla veya sadece 
hizmet sektörüyle değil, bir 
bütün olarak sürdürdüğünü 
gösteriyor. Ve dikkat edin 
2002 yılından bu yana, tek 
2008 global kriz döneminde 
Türkiye bir küçülme yaşadı, 
o da belki çok çok uzun 
yıllar sonra 1929 krizinden 
ve ikinci dünya savaşından 
sonra Türkiye ilk defa kendi 
çıkarmadığı bir krizden dolayı 
küçüldü, ama onun dışında şu 
anda 17 çeyrektir büyümesine 
istikrarlı bir biçimde devam 
ediyor. 

İşte sanayi üretimi 
burada çok önemli. Şu anda 
istihdamda yüzde 21’i sanayi, 
yüzde 7’si inşaat sektörü, 
yüzde 51’i hizmet sektörü, 
yüzde 20 de tarımdaki 
istihdamdan oluşmuş. Bu 
gerçekten Türkiye açısından 

sevindirici ve geleceğe yönelik 
daha ümitle, daha heyecanla 
bakmamızın bir temel 
göstergesi. 

İnanıyorum ki, bu işsizlik 
rakamları daha aşağı doğru 
inecek.      

2023 hedeflerimizden 
bir tanesi biliyorsunuz 
işsizlik oranını yüzde 5'in 
altına çekmek. Bu Türkiye 
için önemli bir hedeftir. 
İnşallah bu hedefimize 
de Türkiye istikrarını 
sürdürdükçe ulaşmamak 
için hiçbir gerekçe yok diye 
düşünüyoruz.” 

“OSB modelimiz 
dünyaya örnek”
“Sanayi deyince, 

Türkiye'nin dünyaya örnek 
olan, biraz önce Sayın Başkan 
Şadi Türk’ün de ifade ettiği 
OSB modeli var” diyen Bakan 
Işık, “Artık gelişmekte olan 
pek çok ülkenin heyetleri 
Türkiye’ye geldiğinde, ‘Ya sizin 
OSB modeliniz gerçekten çok 
konuşuluyor, çok başarılı 
olduğuna yönelik uluslar 
arası literatürde çok ciddi 
yazılar var, bilgiler var, 
görmek istiyoruz’ diyorlar 
ve Türkiye’nin pek çok 
OSB’sini gezme arzularını 
ortaya koyuyorlar, pek çok 
gelişmekte olan ülkeyle de OSB 
modelimizi biz paylaşıyoruz. 
Zaman zaman onlar bizim 
buraya gelip heyetleriyle 
incelemeler de yapıyorlar, 
bakanlığımızda görüşmeler 
yapıyorlar, gerektiği zaman 
bizim de uygun gördüğümüz 
yerlerde biz de ekiplerimizi 
yurtdışına gönderip oradaki 
kendi alanlarında bu işlerin 
nasıl yapılacağına yönelik çok 
güzel çalışmalar yapıyoruz. 
Gerçekten OSB’ler, Türkiye’nin 
son yıllarda dünyaya örnek 
olarak ortaya koyduğu bir 
model. Bu model sayesinde 
Türkiye’de daha güçlü bir 
üretim kapasitesine sahip 
olduk. Arzumuz bunu daha da 
geliştirmek” şeklinde konuştu.
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“Kamulaştırma 
kamu kurumları 
aracılığıyla yapılacak”
Bakan Fikri Işık, OSB’lerin 

karşılaştığı sorunlardan 
kamulaştırma ile ilgili şu 
bilgileri verdi:

“Kamulaştırma yetkisini 
biz biliyorsunuz OSB'lere 
vermiştik kanunla, ama 
Anayasa Mahkemesi, 
‘kamulaştırma bir kamu 
kurumunun ancak yetkisinde 
olabilir, bu yetkiyi tümüyle 
kamu kurumu niteliğine sahip 
olmayan bir kurum veya 
kuruluş kullanamaz’ diye 
maddeyi iptal etti. Öyle olunca 
biz de hemen bir düzenleme 
yaptık ve kamulaştırma ya il 
özel idarelerine ki Ankara’da 
il özel idare yok, yerine 
Yatırım İzleme Koordinasyon 
Ajansı var veya Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Belediyesi 
gibi yine kamu kuruluşları 
tarafından yapılabilecek. 
Şu anda kamulaştırma 
önünde herhangi bir 
engel yok. OSB’lerin 
kamulaştırmadan dolayı yol 
alamıyoruz diyecekleri bir 
durum yok, hemen yasal 
boşluğu doldurduk, şu anda 
fiilen yürürlükte olan bir 
kamulaştırma mekanizmamız 
var. Bu noktada bir sıkıntımız 
yok, hatta belki bazı gecikmeler 
olmuştu, o gecikmeleri de telafi 
edecek şekilde, arkadaşlarımız 
hızlı bir şekilde müdahalede 
bulundular. Şu anda 
kamulaştırmayla ilgili hiçbir 
sorunumuz yok.”     

“OSB’lere rant için 
yanaşan elini ateşe atar”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık, OSB’lerin 
karşılaştığı sorunların başında 
gelen zaman sınırlaması ile 
ilgili de şu görüşleri ortaya 
koydu:

“Bir başka sorun, tabii ki 
OSB’ler Türkiye’nin dünyaya 
örnek gösterdiği bir model 
oldu. Çok daha güzel, çok 
daha hızlı ve etkin bir üretim 

alanları oluştu, ama burada 
bir şey daha oluştu, o da arazi 
rantı. 

Şimdi burada biz bizeyiz, 
bir özeleştiri yapmaya 
ihtiyacımız var. Eğer bir 
şehirde, bir bölgede siz 
gariban köylüden 8 liraya, 
hatta 3 liraya, 5 liraya bir 
arazi alırsanız kamu gücünü 
kullanarak, kamulaştırmayla 
bunu alırsanız, buna 20 lira, 30 
lira, 40 lira altyapı yatırımını 
ilave ederseniz, toplamda 
diyelim ki maliyetini 50 liraya 
getirirseniz, ama dışarıdan 
gelen sanayiciye bunu 500 
liraya satmaya kalkarsanız o 
zaman biz de size durun deriz. 
Bu hiçbir vicdana sığmaz. 
Türkiye sanayileşsin diye 
devlet her türlü fedakarlığı 
yapıyor. Bakın Başkent OSB’ye 
30 milyon kredi kullandırmışız, 
niye? Bir an önce altyapı, 
üstyapı bitsin, sanayici üretime 
başlasın, Ankara’nın insanları 

gelsin burada iş bulsunlar, 
Türkiye üretsin, satsın, 
büyüsün, kalkınsın, bir tek 
derdimiz bu. Ama Türkiye'nin 
bu derdini bu heyecanını 
birileri ranta dönüştürmeye 
kalkarsa da ona bizim evet 
dememiz mümkün değildir. 

Ben Kocaeli Milletvekiliyim. 
Kocaeli'nde, İstanbul'da, 
Bursa'da öyle yerler var ki 
sanayinin metrekaresi 500 
dolar. Peki, bunu köylüden 
kaça almışız biz? 3 liraya, 
5 liraya, efendim o zaman 
köylünün o kadar ediyordu 
arazisi, biz geldik değerlendi. 
Hiç önemli değil. Türkiye 
zenginleştikçe, oranın değeri 
zaten artacaktı. Sen gelsen 
de bir miktar artacaktı, 
gelmesen de artacaktı, 
ama biz eğer kamulaştırma 
yetkisini kullanıp, köylünün 
arazisini kamulaştırdıysak, 
senin onu amacı dışında 
kullanma hakkın ve yetkin 
yok.  Buna kesinlikle müsaade 
etmiyoruz, etmeyeceğiz 
de. Hiç kimsenin 30 liraya, 
40 liraya mal ettiği sanayi 
arsasını 300 liraya, 500 liraya 
satmasına müsaade etmedik, 
etmeyeceğiz. Yapacaksan 
fabrikanı yap, yapmayacaksan 
maliyetin neyse hesaplarız, 
yeniden değerleme oranını 
hesaplarız, makul bir noktada, 
yani bu işe girdim de pişman 
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oldum demeyeceğin noktada 
veririz hakkını, alırız o arsayı, 
gerçekten yatırım yapacak 
insana uygun maliyetle 
yaparız. Bunu yapmak 
zorundayız. Çünkü hedefimiz, 
Türkiye’de üretimi arttırmak. 
Biz sanayimizin ağırlığını 
ilk etapta Gayri Safi Milli 
Hasılamızda yüzde 25’lere 
çekmek durumundayız. 
Eğer OSB’ler sanayi rantına 
dönüşürse nasıl yapacağız 
bunu? Yani bir uluslar arası 
şirket, alanı küçük gelmiş, yeni 
bir yatırım yapma ihtiyaçları 
var, genel merkezlerini 
aramışlar, demişler ki, ‘böyle 
ihtiyacımız var’, ‘o zaman yeni 
bir yer satın alın’ demişler, 
‘alacağız, ama fiyat biraz 
şey’, ‘kaç lira?’, ‘500 dolar’, 
‘ne diyorsunuz, siz Champs-
Élysées (Şanzelize)’de yer mi 
satın alıyorsunuz?’ demiş. 
Şimdi buna müsaade edemeyiz. 
Onun için yaptığımız iş şu. 
Evet arkadaş, sanayiciysen, 
bir yılda getireceksin projeni, 
belediyeden bununla ilgili veya 
OSB’den şeyinizi alacaksınız ki 
OSB biraz yarı otonom bir yapı. 
Biliyorsunuz, kendi içinizde 
büyük oranda bağımsız 
çalışıyorsunuz. Biz ona vesayet 
şeyi dışında müdahil etmiyoruz 
ve etmek de istemiyoruz. 
Ondan sonraki iki yılda da 
üretime geçeceksin. Eğer 
bu çağda bir fabrika 3 yılda 
üretime geçmiyorsa o zaman 

bizim daha fazla beklemeye 
tahammülümüz yok. Bu süre 
daha önce 5 yıldı. Uygulama 
ortaya koydu ki bu 5 yıl uzun 
bir zaman ve 3 yıla çekildi. 
Burada tavizimiz yok. Hatta bu 
konuyla ilgili gerekirse daha 
ileri düzenlemeler yapacağız. 
Hiç kimse rant niyetiyle 
OSB'lere yaklaşmasın. Üretim 
yapmak istemeyen kişi, ‘ben 
şuradan arsa alayım da 2 
sene sonra arsayı şu kadar 
paraya satarım, geçinirim’ gibi 
yanlış bir mantıkla hareket 
etmesin. Buna asla, ama asla 
müsaade etmeyeceğiz. Buralar 
bu ülkenin kalkınmasının 
dinamoları. Bu dinamoları, 
biz rant çarkları haline 
dönüştüremeyiz. Bu noktada 
özellikle tavrımızı bir kez 
daha Sayın Başkanın bu 
ifadeleri vesilesiyle net olarak 
ortaya koyayım. Basınımız da 
burada. Basınımız aracılığıyla 
da, ‘OSB'den ben arsa alırım 
da yarın daha yüksek fiyata 
satarım’ diye hiç kimse OSB’ye 
yaklaşmasın. Elini ateşe atar. 
Kim gelsin buraya? Üretim 
yapmak isteyen gelsin. Kim 
gelsin buraya? Tesis kurmak 
isteyen gelsin, fabrika 
kurmak isteyen gelsin. Üretim 
yapmak, satmak, ihracat 
yapmak isteyen gelsin. Bizim 
OSB'lerimiz aynı zamanda, 
Allah’a şükürler olsun 
Türkiye'nin ihracat üsleri 
haline de geldi. 

“İhracat yapan 
iki kat kazanır”
Konuşmasında Girişimci 

Bilgi Sisteminde yer alan bir 
veriye değinen Bakan Fikri 
Işık, “Şu anda ihracat yapan 
bir şirketle ihracat yapmayan 
şirket arasındaki karlılık 2 kat” 
dedi. 

Fikri Işık şunları söyledi:
“Bir şirket ihracat yapıyorsa, 

aynı ölçekte, aynı alanda 
faaliyet gösteren şirkete göre 
2 kat daha karlı çalışıyor. Bizde 
o iç pazarın tatlı karlılığına 
alışmış bir mantık vardır, onun 
yanlış olduğunu, biz kendi 
Girişimci Bilgi Sistemimizden 
aldığımız verilerle bir kez 
daha net ortaya koymuş 
olduk. Evet, bir şirket eğer 
ihracat yapıyorsa, karlılığı 
daha yüksek. Umudumuz, 
arzumuz OSB’lerimizin ihracat 
kapasitesinin çok daha artması 
hem kendi karlılıklarını hem 
de ülkenin daha da karlı bir 
noktaya gelmiş olması.”

“Sanayide 3 temel 
hedefimiz var” 
Bakanlık olarak sanayide 3 

temel hedefleri bulunduğunu 
dile getiren Işık, hedeflerini 
şöyle sıraladı: 

“Bunlardan bir tanesi yerli 
üretim. Ölçek ekonomisi içinde 
Türkiye’de üretebileceğimiz 
ne varsa, yerli üretmeliyiz. 
Bu bizim temel önceliğimiz ve 
kamu alımlarını bu noktada 
çok ciddi bir katalizör 
olarak kullanıyoruz. Pek çok 
düzenlemeyi hayata geçirdik. 

İkinci temel öncelliğimiz, 
artık üretimde teknoloji 
düzeyimizi yükseltmeliyiz. 
Teknolojik üretim yapmalıyız. 
Düşük teknolojilerden, şu anda 
düşük orta teknoloji düzeyine 
geçtik, ama Türkiye yüksek 
teknoloji düzeyini hedefliyor 
ve ilk etapta orta yüksek 
teknoloji düzeyine, daha sonra 
da yüksek teknoloji düzeyine 
geçmek durumundayız. 
Bununla da ilgili çok önemli 
teşvik ve destekleri veriyoruz.    

Bir temel önceliğimiz 
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de temiz üretim. Doğal 
kaynakların en güzel, en 
verimli, en uygun, en doğru 
şekilde kullanılarak üretim 
yapılması bizim temel 
önceliğimiz. 

Geçen gün Tarım 
Bakanlığımızın kamu 
spotlarında da gördüm. 
Daha önce benim de sık 
sık vurguladığım bir ifade, 
bu topraklar bize sadece 
ecdadımızdan miras değil, 
onların yadigarı değil, ama 
aynı zamanda gelecek 
kuşakların, bizim üzerimizdeki 
emaneti. Bu emanete ihanet 
etmemek, onu en güzel 
şekilde gelecek kuşaklara 
aktarmak bizim görevimiz. 
Allah’a şükürler olsun, en çok 
eleştirilenler sanayicilerdi, şu 
anda bu konuda en iyi bilinci 
taşıyan gruplar arasında 
sanayicilerimiz var. Artık 
sanayicilerimiz bir yere yatırım 
yapmaya başladığında hemen 
çevre faktörünü ajandalarının 
birinci sırasına yerleştiriyorlar. 
Bu çok sevindirici bir şey. 
Çevreye karşı duyarlı olmak, 
temiz üretime odaklanmak 
bizim açımızdan çok sevindirici 
ve inanın sanayicimize uzun 
vadede en çok kazandıracak 
alan, bu alan. 

Eğer biz temiz üretimi bir 
yaşam biçimi haline getirirsek, 
bir üretim kültürü haline 
getirirsek, işte o zaman hem 
genç gelecek kuşaklara çok 
daha güzel bir ülke bırakacağız 
hem de dünyada gerçekten 
çok daha özgüvenli, çok daha 
kendinden emin üreticiler 
olarak çok daha rahat 
dolaşacağız. 

İşte bugün, bu açıdan son 
derece önemli bir tesisin açılışı 
vesilesiyle bir aradayız, Başkent 

OSB’mizin arıtma tesisi.” 

“Su zengini değiliz”
Başkent OSB konvansiyonel 

arıtma tesisinin devreye 
girmesiyle, günlük 5 bin 
metreküp suyun arıtılarak yine 
Ankara Çayı’na bırakılacağına 
dikkati çeken Fikri Işık, 
kaynakların kısıtlı olduğunu, 
dolayısıyla Türkiye’nin de 
zannedildiğinin aksine su 
noktasında zengin bir ülke 
olmadığını vurguladı. 

Fikri Işık şöyle konuştu: 
“Bence değerli hocam, 

Müsteşarımız Mustafa Öztürk 
de bu konuların bırakın uzmanı, 
üstadıdır, biz gri suyu OSB’mizin 
çok daha yeşillenmesinde, 
biraz önce de projeyi görünce 
doğrusu heyecanlandım, 
ama o projenin de o şekilde 
devam etmesi için bizim suya 
ihtiyacımız var. Bu suyu da 
arıtma tesisinden yeterli 
kalifikasyonlar sağlandıktan 
sonra tekrar çevrenin 
sulanmasında ve çevre 
düzenlemesinde kullanırsak, 
o zaman çok daha az doğal 
kaynakla, çok daha fazla iş 
yapmış oluruz. Bunun şu anda 
çok da güzel örnekleri var. 
Arzu ediyorum ki Başkent OSB, 
arıttığı ve elde ettiği bu gri suyla 
kendi peyzajını, kendi çevre 
düzenlemesini yapar ve çok 
daha az doğal kaynakla, çok 
daha güzel, yeşil bir çevre olur. 
Artık bizim OSB’lerimiz Allah’a 
şükürler olsun, böyle çevresi, 
yeşili olmayan, ağacı olmayan, 
sadece fabrikalar olan, 
etrafı dağınık ve gelişi güzel 
düzenleme yapılmış alanlarımız 
değil. Gerçekten çok güzel, 
çok iyi peyzajı yapılmış, insan 
içine girdiği zaman böyle içinin 
açıldığı OSB’lerimiz var. Tabii 

Başkent OSB henüz yapılanma 
aşamasında, ben inanıyorum 
ki birkaç seneye kalmaz, 
Başkent OSB’yi biz yurtdışından 
gelen misafirlerimizi mutlaka, 
ama mutlaka bir görün diye 
göndereceğimiz bir noktaya 
Sayın Başkan da değerli 
yönetim de taşıyacak. 

Bu açıdan, özellikle bu 
projenin kimyasal, biyolojik ve 
fiziksel arıtmadan çıkan suyu 
tekrar kullanıma kazanma 
noktasında değerlendirmesini 
temenni ediyorum.” 

“Savunma sanayisinde 
Türkiye’nin kalbi 
Ankara’nın kalbi de 
Başkent OSB”
Bakan Fikri Işık, 

konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı:

“Ben bu hayırlı ve güzel 
hizmetin, bu temiz üretim 
anlayışının çok güzel göstergesi 
olarak açılışını yapacağımız bu 
tesisin Başkent OSB’mize ve 
Ankara’mıza hayırlı olmasını 
diliyorum. 

Savunma sanayisinde artık 
Türkiye’nin kalbi noktasına 
gelen Ankara’nın kalbinin 
de Başkent OSB olması 
temennisiyle hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum.”

“Arıtma tesisini gezdiler”
Konuşmaların ardından, 

Ankara’nın ilk konvansiyonel 
arıtma tesisi, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Ramazan Yıldırım, 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Sedat 
Kadıoğlu, ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Yunus Aluç’un 
katıldığı törenle hizmete açıldı. 

Davetliler, açılış sonrası 
arıtma tesisini gezerek, 
yetkililerden ayrıntılı bilgi 
aldılar.
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Madencilik sektöründe 
hizmet vermek 
amacıyla kurulan ve 

gerçekleştirdiği derin karotlu 
sondajlar ile 1995’ten bu 
yana faaliyetlerini sürdüren 
Ortadoğu Sondaj Şirketi, 2010 
yılında kurduğu Geo Sondaj 
Makine İmalat Şirketi ile 
sondaj makinesi imalatına da 

başladı. Başlarda Ortadoğu 
Sondaj’ın kullandığı makineleri 
üreten Geo Sondaj Makine, 
edindiği tecrübe ve yakaladığı 
üretim kalitesi ile artık tüm 
sektöre hizmet veriyor.

İnşaat sektöründen gelen 
talepler doğrultusunda tünel, 
baraj, havaalanı ve demiryolu 
projeleri kapsamında 
sondajlar, jeoteknik etüdler 
ve kuyu testleri de yapan 
Ortadoğu Sondaj, özellikle son 
yıllarda, enerji sektöründe 
jeotermal kaynakların 
aranması amacıyla yapılan 
projelerde; "dar çapta 
araştırma kuyusu" (slim hole) 
tekniğiyle 2.000 metreden 
derin karotlu sondaj kuyuları 
başarıyla yapıyor. 

Ortadoğu Sondajın 
hedefleri arasında, 
geliştirilmiş ekipman ve bilgi 
birikimiyle petrol ve doğalgaz 
sektörüne 3.000 metre ve 

daha derin dar çaplı karotlu 
sondajlar yaparak hizmet 
vermek de var.

 Sondaj hizmetlerinde 
en kaliteli ve profesyonel 
servisleri sağlayan Ortadoğu 
Sondaj, çalışma verimliliğini 
geliştirerek projeleri daha 
ekonomik koşullarda 
tamamlamak, ekipmanları 
sürekli modernize etmek ve en 
teknolojik ürünleri kullanarak 
verimliliği arttırmak, İnsan 
kaynakları, sağlık- iş emniyeti- 
çevre konularında sınıfının 
lideri olmak yönündeki 
çabasını da sürdürüyor.

n Başkent OSB ‘deki 
tesisinizin temelini ne 
zaman attınız, ne zaman 
tamamladınız?

Başkent OSB’ye 2008 
yılında arsa tahsis başvurusu 
yaptık ve 2010 yılına kadar 
ödemesini tamamladık. 2011 
yılında temel atarak 2012 
yılında inşaatı bitirdik. 2013 
yılında fiili olarak çalışmaya 
başladık.

n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

Tesisimiz, 3.400 
metrekaresi üretim alanı, 
800 metrekaresi ofis alanı 
olmak üzere toplam 4.200 
metrekaredir.

n Faaliyet alanınız nedir, ne 
üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

Geo markalı sondaj 
makinesi ve ekipmanları 

Maden, tünel, baraj, havaalanı, demiryolu ve 
enerjide sondaj denince akla gelen firma: 

Ortadoğu Sondaj ve Geo 
Sondaj Makine İmalat
Bu sayımızda, Başkent OSB katılımcılarından 
madencilik sektörüne hizmet vermek amacıyla 
kurulan, ancak günümüzde tünel, baraj, havaalanı, 
demiryolu ve enerjide sondaj denince akla gelen Ortadoğu 
Sondaj ve Geo Sondaj Makine İmalatı tanıtacağız. 
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üretiyoruz. Makine 
ekipmanlarımız maden ve 
enerji arama amaçlı sondaj 
işlerinde kullanılıyor.

Ayrıca müşterilerimizin 
istekleri doğrultusunda 
paletli, kızaklı modeller 
üretebildiğimiz gibi motor, 
vinç, su pompası sayısını da 
arttırabilmekteyiz. Joystick 
kontrol sistemi uygulamaları 
da gerçekleştirebilmekteyiz

Yıllık makine üretim 
kapasitemiz 40 adettir. 
Talebe bağlı olarak kapasite 
arttırılabilir.

n Tam kapasiteyle çalışır 
durumda mısınız? Kaç 
kişiye istihdam olanağı 
sağlıyorsunuz?

Tesisimizde üretim ve 
ofis personeli olarak 32 kişi 
çalışmaktadır. Tam kapasite 
çalışacak ekipman ve personel 
yatırımımız var.

Sondaj Müteahhitliği yapan 

Ortadoğu Sondaj firmamızda 
ise yaklaşık 250 kişi istihdam 
edilmekte, yüksek deneyim ve 
bilgi birikimine sahip sondaj 
personelimizle birlikte, sondaj 
kuyularını mümkün olan 
en yüksek karot randımanı 
ile hızlı ve ekonomik 
şekilde tamamlayarak 
müşterilerimizin beklentilerini 
karşılamaktadır. Şirketimiz, 
düzenli eğitimlerle 
personelinin bilgi ve 
deneyimlerini arttırarak “ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi”ni 
uyguluyor.

n İhracat yapıyor 
musunuz?

Evet, ihracat yapıyoruz. 

n Başkent OSB’yi neden 
tercih ettiniz? Başkent OSB’ye 
yatırım yapmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz neler olacak?

Alt yapısının hazır olması 
ve yatırımcının talebine uygun 
farklı boyutlarda parsellerin 
sunulması tercihimizde rol 
oynadı.

n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz 
nedir?

Hedefimiz; Grup şirketimiz 
olan GEO Sondaj Makine ve 
İmalat firmasına tahsis edilmiş 
bulunan bitişik parselde 
(6.990 m2 ) üretim tesisi 
açarak faaliyet konusunu 
çeşitlendirmektir.

27
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Mehmet Ali Meriç 
ve kardeşleri, 
gurbetçi olarak 1981 

yılında gittikleri Fransa’nın 
Lyon şehrinde 1983 yılında 
Meriç Grup’u kurdular. Bina 
restorasyonunda önemli bir 
oyuncu haline gelen Meriç 
Grup, iskele ve yükseklik 
erişim ekipmanlarının 
kiralanmasında da, şirket 
merkezinin bulunduğu Lyon 
dışında, Paris, Clermond - 
Ferrand, Marseille ve Cannes 
bölgesindeki şubeleriyle 
Fransa’da alanında lider 
konumuna geldi. Bu sayımızda 
size Meriç Grup SWS (Sky 

Walk Scaffolding) anlatacağız.

n Başkent OSB'deki 
tesisinizin temelini ne 
zaman atınız, ne zaman 
tamamladınız?

Başkent OSB’deki 
tesisimizin temelini Haziran 
2012’de attık ve Ağustos 
2013’te faaliyete başladık.

 
n Kaç metre 

karelik alanda faaliyet 
gösteriyorsunuz?

Başkent OSB’deki 
tesisimizde toplam 
18.000 metrekare alanda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

 n Faaliyet alanınız nedir, 
ne üretiyorsunuz, yıllık 
üretim kapasiteniz nedir?

Çelik iskele yapıyoruz. 
Yıllık kapasitemiz, 400.000 ila 
800.000 metrekare arasında 
değişmektedir.

Ürün çeşitlerimiz, tüm 
proje türlerine cevap vermek 
amacıyla iki iskele türü içerir:

n MARS sınıfı, Cephe 
İskeleleri 

n JÜPİTER sınıfı, Çok Yönlü 
iskele. 

Bugün satın alma, 
Ar-Ge, üretim ve kalite 
departmanlarımızın bütün 
çabaları, sağlam malzemeleri 

Bir başarı hikayesi: 
Meriç Grup SWS 
Bu sayımızda tanıttığımız firmalarımızdan biri de Başkent OSB’de 
faaliyet gösteren, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan çelik 

iskele üreticisi Meriç Grup SWS (Sky Walk Scaffolding)

28
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bir araya getiren yenilikçi 
ürün aralığı ile güvenlikli 
ve optimum kullanım 
kolaylığı sağlamaktadır. Her 
zamankinden daha fazla, 
Meriç Grup’un endüstriyel 
ekipmanlarıyla ile SWS (Sky 
Walk Scaffolding)‘in daima 
yenilikçi araştırmaları en 
rekabetçi fiyat garantisi 
vermektedir. 

 
n Tam kapasiteyle çalışır 

durumda mısınız? Kaç 
kişiye istihdam olanağı 
sağlıyorsunuz?

Başarımız ve zengin 
tecrübemiz ile işlerimizin 
teknik doğası gereği artan 
talebi karşılamak için 2012 
yılında tamamı Türk Malı 
olan kendi İskele markamız 
SWS ‘Sky Walk Scaffolding’i 
üretmeye karar verdik; 

Türkiye’deki tesislerimizde 

henüz tam kapasite ile 
çalıştığımız söylenemez. 
Şu anda 35 kişi istihdam 
ediyoruz.

n İhracat yapıyor 
musunuz?

Çeşitli ülkelere ihracatımız 
var. Merkezi Fransa’nın Lyon 
şehrinde bulunan Meriç Grup 
SWS (Sky Walk Scaffolding) 
Avrupa’yı kapsayan tüm 
siparişler ile ilgileniyor.

n Başkent OSB'yi neden 
tercih ettiniz? Başkent 
OSB'ye yatırım yapmak 
isteyenlere tavsiyeleriniz 
neler olacak?

Türkiye’nin merkezinde 
olması, nakliye 
konusunda çevre 
şehir ve ülkelere 
ulaşımın kolay 
olması, ayrıca 
OSB bünyesinde 
yapılacak olan 
demiryolu 
nakliye tesisinin 
kurulacak 
olmasından dolayı 
tercih ettik.

n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz 
nedir?

Yatırım hakkındaki 
hedefimiz büyük, fakat 
bürokrasinin aşılması sıkıntılı 
olduğundan hedeflerimize 
ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz.
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Görkemli
Düğün

Şa-Ra'nın ortaklarından Raşit Mor'un kızı Sinem Mor, 
Rönesans Holding Finans Direktörü Erdem Kurumsak  ile Sheraton 
Hotel’de gerçekleşen görkemli törenle dünya evine girdi.

Geeçtiğimiz yılın kasım 
ayında nişanlanan Şa-
Ra’nın ortaklarından 
Raşit Mor’un kızı Sinem 

Mor, Rönesans Holding Finans 
Direktörü Erdem Kurumsak ile 
hayatını birleştirdi. Aynı zamanda 
ŞA-RA Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Sinem Mor ile Rönesans 
Holding Finans Direktörü Erdem 
Kurumsak’ın   Sheraton Hotel’de 
gerçekleşen görkemli düğün töreni 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Ankara’da ilk kez bir düğünde 
sahne alan ünlü sanatçı Fatih 
Erkoç da seslendirdiği Türkçe 
ve İngilizce şarkılarla davetlilere 
unutulmaz bir gece yaşattı.

Başkent OSB yönetimi tam kadro
Başkent OSB yönetimi Sinem 

Mor’un düğününde tam kadro 
olarak hazır bulundu. Başta 
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Cavat 
Kömürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Burhan Akkoç ve Mehmet Ergin, 
Denetim Kurulu Üyesi Sırrı Yetkin 
eşleriyle birlikte düğüne katılarak 
Raşit Mor ve Hilkat Mor’un 
mutluluklarına  ortak oldular.30
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Herkesin birer 
dikili ağacı oldu
Görkemli bir düğüne ev 

sahipliği yapan gelin Sinem 
Mor’un Annesi Hilkat,  babası 
Raşit Mor ile damadın annesi 
ile babası misafirlerini 
kapıda karşıladı. Mutlu çift, 
düğüne katılan davetliler 
adına Balıkesir Kepsut 
Hatıra Ormanı’na birer adet 
fidan dikerek büyük bir 
sürpriz yaptı. Tema Vakfı’yla 
birlikte gerçekleştirilen 
organizasyonda davetlilere 
dikilen fidanların belgesi 
verildi. İlk kez gerçekleştirilen 
bu uygulama büyük takdir 
topladı.

Başkent OSB yönetimi tam kadro düğünde yerini 
alırken, yeni çiftlerin düğünlerine katılan tüm 

davetlilerin birer dikili ağacı oldu.  

Bu arada düğünden sonra 
Çiçeği burnunda çift balayını 
geçirmek üzere Maldivler’e 
gittiler.
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