
Ergün: “OSB’ler demiryoluyla birbirlerine bağlanacak”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün, Türkiye ekonomisinin ciddi 
bir büyüme potansiyeline 

   sahip olduğunu ifade ederek,   
     “Hesapsız, kitapsız, kontrolsüz 
     bir büyüme söz konusu 
     değildir” dedi. 6’de

Bilim, Sanay
Ergün, Türk
bir büyüme
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Treni kaçırmadan!

Size güzel gelişmelerden ve daha 

da önemlisi bu gelişmelerin            

güzel sonuçlarından 

bahsedecek olmak bana keyif                          

veriyor. 3’de
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Kilit Parke Tafl›

Ya¤mur Olu¤u Tafl›
Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

30              18            30            24      

Baklava Kilitli Parke Tafl›

Karayollar› Tipi Bordür Tafl›

Baflkent Yat›r›m 

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

19              6               19            4      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

16.3              8            19.8          4.8      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

18              30            70            78      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

12              20            50             29      

Baflkent Yat›r›m 

KULLANIM 
AVANTAJLARI:
� Döflemesi kolay 
� Sa¤lam, Dayan›kl› ve 

Ekonomik 
� Dekoratif ve Renkli 

Ortamlar Oluflmas›n› 
Sa¤lar

� Donmaz-Kaymaz
� Altyap› Onar›mlar› 

‹çin Sökülüp tekrar 
kullan›labilir

Çevreyi 
Renklendirir
Çevreyi 
Renklendirir

Bahçe Bordürü



Şa di TÜRK

Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK

Yayın Koordinatörü: Cavat KÖMÜRCÜ

Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Cavat KÖMÜRCÜ
Burhan AKKOÇ, Mehmet ERGİN ve Nihat ÖRNEK

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

e-mail: info@cegam.com.tr

Baskı: Başak Matbaacılık ve Tanıtım
Hizmetleri İtalat İhracat Tic. Ltd. Şti.

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

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

e-mail: info@baskentosb.org

“Ankara’dan 
Çin’e Tren Hattı”

6sayfa
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, OSB’lerin 

demiryoluyla birbirlerine 

bağlanacağını açıkladı.

Başkent OSB Yönetimi, TBMM Başkanlığı’na seçilen 

Cemil Çiçek’i makamında ziyaret ederek kutladı, bugüne 

kadar gösterdiği destek için teşekkür etti.

Cemil Çiçek’e kutlama ziyareti

11sayfa

17sayfa

Başkent OSB’de 
bir ilk daha...
Türkiye’de HES’lerde 
kullanılan su türbini ilk üreten özel 
firma Başkent OSB katılımcısı 
Hidroen Elektromekanik A.Ş. oldu.

Treni kaçırmadan!

Size güzel gelişmelerden ve daha da önemlisi bu 
gelişmelerin güzel sonuçlarından bahsedecek olmak 

bana keyif veriyor. 

Yıllar önce düşlediğimiz projelerimizin bir bir 
gerçekleştiğine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Tanıklık 
edeceğimiz bir başka proje de yol haritamızın önemli 
halkalarından biri olan Lojistik Merkezi... Lojistik 
merkeziyle, Avrupa ile uzak doğu arasında oluşturulması 
planlanan bir demiryolu ağının parçası olacağımız günler 
hayal de değil, uzak da...

Bölgemizi ziyareti sırasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Sayın Nihat Ergün açıkladı; planlanan ulusal ve 
uluslararası projelerle Ankara ile Çin demiryollarıyla 
birbirine bağlanacak.

Bu şu demek; Ankara’dan kalkacak tren Çin’e kadar 
gidecek. Bir başka ifadeyle ihracat ve ithalatta nakliye 
açısından liman şehirlerine göre dezavantajlı olan Ankara 
sanayicisi önemli bir avantaj yakalayacak. Özellikle lojistik 
merkeziyle bu ağın bir bir parçası konumuna gelen Başkent 
OSB’nin yatırımcısı bunun haklı ayrıcalığını yaşayacak..

Lojistik merkeziyle sadece doğuya uzanan ağın Ankara 
üssü olmayacağız; aynı zamanda Marmaray projesinin 
bitimiyle Avrupa ülkelerine kesintisiz uzanan demiryolu 
hattının da merkezi  olacağız.

Dünyanın doğusu ile batısını birleştiren demiryolu 
ağının Ankara merkezi olmamız, bir tesadüf değildir; yıllar 
önce Başkent OSB’nin yerini belirlerken demiryolunun 
yanını seçmemizin tesadüf olmadığı gibi.

Başkent OSB’nin kuruluşu için ilk adım attığımızda ne 
düşündüysek bugün onları aynen gerçekleştiriyoruz..

Ünlü düşünür Cladue Bernard ne demiş,“Aradığını 
bilmeyen, bulduğunu anlayamaz” 

Ne kadar doğru bir saptama...

Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, biz ilk günden beri 
ne aradığımızı da biliyorduk, ne bulacağımızı da...

Aksi halde bugün Ankara’nın sanayisine yön veren 
“Geleceğin Sanayi Kenti”nin mimarı olamazdık.

Tabi ki, “Geleceğin Sanayi Kenti”ni çok kolaylıkla 
gerçekleştirmedik. Güçlüklerle, engellerle karşılaştık. 
Ekonomik krizler yaşadık, ama yılmadık. Çünkü 
hayallerimiz vardı, hedeflerimiz vardı. 

Moliere “Güçlükler başarının 

değerini artıran süslerdir”der.

Evet! 

Başkent OSB’nin sevgili                                                        
katılımcıları;

Daha çok gidecek yolumuz var. 

“Treni kaçırmamak” için 

durmak yok yola devam.

12sayfa

Başkent Sanayiciler Derneği Başkanı Raşit Mor, 
sanayici ve işadamlarının vize işlemleri nedeniyle sıkıntıya 
düştüklerini ifade ederek, hükümete, iyi belirlenmiş 
kriterler çerçevesinde sanayici ve işadamlarına yeşil 
pasaport verilmesini önerdi.

BASAD sanayicilere de 
yeşil pasaport istiyor...
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B
aşkent Organize Sanayi 
Bölgesi (Başkent OSB) gele-
neksel iftar yemeği Rixos 

Grand Ankara Otel’de yapıldı.

16 Ağustos Salı günü gerçekleş-
tirilen iftar yemeğinde Başkent OSB 
yönetim kurulu üyeleriyle, Ankara 
Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım, 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 
Ankaralı sanayiciler ve Başkent OSB 
çalışanları bir araya geldi.

Geceye ev sahipliği yapan Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Başkent OSB’nin gelenek-
sel iftar yemeğine katılanlara teşek-
kür ederek başladığı konuşmasın-
da, ‘Bizim gibi kurumlar büyüdük-
çe nüfusları artıyor. Bunun yanında 
bir araya gelmek, görüşmek bir hayli 
zorlaşıyor. Bu gecede bir arada gel-
mekten dolayı çok mutluyuz’ dedi.

Sanayi şehri Ankara

Ankara’nın bugün bir sana-
yi şehri haline geldiğini ifade eden 
Türk, ‘Ankara bugün bir sanayi 
şehri, bunu sadece biz söylemiyo-

ruz.  İstatistikler de bunu söylüyor. 
Ankara bugün ciddi ataklar içinde, 
gelecek günlerde daha da güzel ola-
cak. Ankara’nın yeni valisi geliyor 
bu atağın içine giriyor. Yeni millet-
vekili geliyor bu atağın içine giriyor. 
Bu bizim, OSB’lerin sanayi atağının 
bir başarısıdır’ diye konuştu. 

OSB’ler dünyaya örnek oluyor

Bugün OSB’lerdeki gelişme-
nin inanılmaz boyutlara ulaştığını 
belirten Türk, ‘Türkiye’deki OSB’ler 
dünyaya örnek oluşturacak seviye-
lere geldi. Bu bizim için gurur veri-
ci’ dedi.

Değişen zamanla birlikte OSB’lerin 

Türk: Ankara ciddi ataklar içinde
Ankaralı Sanayiciler Başkent OSB’nin Geleneksel İftar Yemeğinde Buluştu
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Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk’ün 

başkanlığındaki Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nin (Başkent OSB) 
yöneticileri, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin 
Aydın’ı makamında ziyaret ederek 
kutladı

Ziraat Bankası ile yaptığı 
protokolle katılımcılarına uygun 
şartlarda kredi sağlayan Başkent OSB 
yöneticileri, karşılıklı iyi niyet ve 
çıkarlara uygun olarak devam eden 

işbirliğinin bundan sonra da aynı 
anlayışla devamından yana olduklarını 
ifade etti.

Ziraat Bankası Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın da görüşmeden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi 
ve ziyaretten dolayı Başkent OSB 
yönetimine teşekkür etti. 

Aydın’ı ziyaret eden Şadi Türk 
başkanlığındaki heyette Başkanvekili 
Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet Ergin 
ve Nihat Örnek yer aldı.

Başkent OSB’nin ortakları 
arasında bulunduğu 
Başkent Yatırım tarafından 
yapılan giriş kapısı en kısa 
sürede tamamlanacak.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi (Başkent OSB) 

yeni  giriş binasının inşaatına 

başlanıldı. Başkent OSB, inşaat 
tamamlanınca modern tesislerine 
yakışan bir giriş kapısına 
kavuşmuş olacak.

Başkent OSB’nin çehresini 
değiştirecek olan giriş binasının 
inşaatına 21 Temmuz’da 
başlanıldı. Giriş kapısı en kısa 
sürede tamamlanarak hizmete 
girecek.

yeni bir misyon kazandığını anlatan 
Başkan Türk konuşmasını şöyle sür-
dürdü: ‘kurulduğumuz günden bugü-
ne kadar eğitim alanlarına ayırdığı-
mız pay çok fazla, sanayicilerin ihti-
yaçlarına cevap veren eğitim alanları 
açmak öncelikli görevimiz. Lojistik 
merkezler kurmak OSB’leri direk 
ilgilendirmese de OSB’ler böyle bir 
toplumsal misyon yükleniyor. Biz 
de bunun başkent OSB ve Ankaralı 
sanayiciler olarak önderliğini yapı-
yoruz.’

Demiryolu limanı açılıyor

Türk konuşmasına şöyle devam 
etti: ‘TCDD ile yaptığımız bir demir-
yolu limanı projemiz var. Onlarla 
yaptığımız protokol çerçevesince 
bu projeyi gerçekleştirme aşaması-
na geldik. Bu demiryolu limanını 
açabilirsek bu hem Ankaralı sanayi-
ci için hem de İç Anadolu sanayicisi 
için önemli bir adım olacak.’

Ankara Sanayi Odası (ASO) baş-
kanı Nurettin Özdebir ise yaptığı 
konuşmada Somali’de yaşanan kıtlık 
felaketine dikkat çekerek, ‘Ankara 
Sanayi Odası olarak bir kampan-
ya başlattık. Bu kampanyada biri-
ken paraları arife gününe kadar 
Başbakanımızın talimatları doğrul-
tusunda gereken yere aktaracağız. 
Bu kampanyaya herkesin katılması-
nı bekliyoruz’ dedi.

Özdebir: ‘OSB’ler Türkiye’nin 
en güzel uygulanan projesi’

Başkan Özdebir konuşmasını 
şöyle sürdürdü: ‘OSB’ler Türkiye’nin 
en güzel ve başarıyla uygulanan pro-
jelerinden biri. Özellikle sanayi-
leşme ve çevreyi birbirine düşman 
gören insanlara verilecek en güzel 
cevap.’

Başkent OSB ile gurur duyuyoruz

Özdebir: ‘Başkent OSB’de çok 
güzel bir alt yapı çalışması ve çok 
uyumlu rekreasyon alanları mev-
cut. Çok güzel bir bölge idare bina-
sı yaptılar, hepsiyle gurur duyuyo-
ruz. Özellikle Temelli Havzası içe-
risinde Başkent OSB’nin yeri kim-
seyle kıyaslanmayacak kadar güzel. 
Bir takım eksiklikleri var, bağlantı 
yolu sorunu gibi, ama biz hep bera-
ber olursak bu sorunun da üstesin-
den geliriz.’

Başkent OSB Yönetimi, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’ne 
atanan Hüseyin Aydın’ı makamında ziyaret ederek kutladı.

5

DUYURU
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 30 Nisan 2011 tarihinde yapılan 
genel kurulunda bazı üyelerin aday göstermesiyle yönetim kurulu yedek 
üyeliğine seçilen Mehmet Akyürek, Başkent OSB yönetimine 9 Ağustos 
2011 tarihinde gönderdiği dilekçede bu görevden istifa ettiğini bildirdi. 
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B
ilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, Başkent 
OSB’yi ziyaret etti. Bakan 

Ergün’ü Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, yönetim kurulu üyeleri  ve çalı-
şanları kapıda karşıladı. 

Başkent OSB’de konuşan Bakan 
Ergün, TCDD’nin gerçekleştirdiği pro-
jelerle bütün OSB’lerin demiryolları ile 
birbirine bağlanacağını ve sonlanmak 
üzere olan uluslararası projelerle Çin’e 
kadar olan bölgeye tren yolu ulaşımı-
nın sağlanacağı müjdesini verdi.

Başkent OSB İdari Binası’na ger-
çekleştirilen ziyarete ev sahipliği yapan 
Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, Bakan Ergün’e Başkent 
OSB’deki çalışmalar hakkında bilgi 
verdi. 

Adalar tek parsel gibi

Başkent OSB’de 750 parselde 140 
firma olduğunu belirten Başkan Türk, 
şunları söyledi:

“Bizde en küçük parsel dört dönüm. 
Şu anda yeni düzenlemeyle destek 
bölümleri oluşturuyoruz. OSTİM’deki 
büyük sanayicilere destek verecek yeni 
bir girişim için düzenlemeler yaptık. 
Daha önce bizim buna uygun plan ve 
çalışmalarımız bittiği için son bir dene-
mesini yapacağız. Hem burası merkeze 
uzak olduğu için buraya da faydalı ola-

cak gibi görünüyor.”

Başkent OSB Başkanı Türk söz-
lerini Şöyle sürdürdü: ‘Biz parselleri 
düzenlerken logo gibi yaptık. Adaları 
istersek tek parsel olarak da yapabiliriz. 
10’ar dönümlük parsellere böldük ama 
bazen 600 dönüme kadar çıkabiliyoruz. 
Altyapıları da onlara göre yapıyoruz. 
Parsel bağlantıları bu anlamda o kadar 
önemli değil. Normal alt yapıyı aksat-
mıyoruz. 2005 yılında savunma sanayi 

yatırımları İstanbul’a gitmek üzereydi 
ve biz onu buraya çektik. Bu anlamda 
ciddi çalışmalar gerçekleştirdik’ 

Daha çok çelik fabrikaları var

Bakan Ergün’e Başkent OSB’deki 
firmalarınn sektörel dağılım konusun-
da da bilgi veren Türk, ‘Burada karı-
şık sektörel dağılım söz konusu diyebi-
liriz. Daha çok ağır çelik fabrikaları ön 

Bakan Ergün Başkent OSB’de açıkladı: 

Ergün, OSB’lerin demiryoluyla birbirlerine bağlanacağını açıkladı.



77

planda. Ama öncelikle meyve suyu fab-
rikaları da olmak üzere gıda alanında 
da sektörlerimiz var. İlaç üretimi var. 
Matbaacılar da biraz yoğunlukta ve bu 
anlamda bir kümeleşme oluştu. Yeni 
bir ilaç fabrikası şu anda gündeme geli-
yor. Klimacılar da bölgemizde bulun-
maktadır. Acil yatırım yapmak isteyen 
bir kısım dökümcülere ikinci etapda 
parsel tahsisi yapıldı. 

Önümüzdeki süreçte Başkent 
OSB’ye yapılması düşünülen demir-
yolu lojistik merkezi için de Bakan 
Ergün’e bilgi veren Türk, böyle bir 
demiryolu limanının yalnız Ankaralı 
sanayiciler için değil İç Anadolu sana-
yicileri içinde çok büyük önem taşıdı-
ğını söyledi.

Bütün OSB’ler demiryolları ile 
birbirine bağlanıyor 

TCDD Genel Müdürlüğünün 
son çalışmalarından birisinin de   
OSB’lerin demiryollarıyla bağlantısı-
nın sağlamak olduğunu ifade eden 
Nihat Ergün, “Hedef Türkiye’yi 
demiryolu ağlarıyla örmek. Son 
zamanlarda sessiz sedasız ilerleyen 
önemli projeler var. Bunlardan birin-
cisi Marmaray Projesi bittikten sonra 
Başkent OSB’den çıkan bir tren lojistik 
merkezini kurduğunuz zaman direk 
Avrupa ülkelerine hiçbir şekilde takıl-
madan İstanbul Boğazı’nın altından 
gidecek. Şu anda gidemiyor, çünkü 
gemiye binmesi lazım. Öbür taraftan 
şimdi Balo Projesi diye bir proje geli-
şiyor. Türkiye’nin Güneydoğusundan 
itibaren ve İç Anadolu Bölgesi ile Ege 
Bölgesini alıp Bandırma Limanına, 
oradan da Tekirdağ Limanına... Bu 
bölgedeki tüm OSB’ler birbirlerine 
demiryolu ile bağlanacak ve bu Batı 
Anadolu’daki sanayi bölgelerinin 
Bandırma’dan Tekirdağ Limanına 
kadar tren yolu bağlantılarıyla lojis-
tik destek sağlanacak. Bu sanayi böl-
geleri kendi işleri ile ilgili kendi alan-
ları ile ilgili olmayan şirketlerle ortak 
olamıyorlar. Şimdi ulusal düzeyde 
bu tür projelere ortak olma imka-
nı getirdik. Batı Anadolu Lojistik 
Organizasyonları (BALO) Projesi 
kapsamındaki sanayi bölgeleri orada 
kurulan şirketlere ortak olabilecek-
ler ve o şirketin büyümesini sağlaya-
bilecekler.’

Trenler Çin’e ulaşacak

Bu dönem Batı’ya bunlar yapı-
lırken, Doğu’ya da bir taraftan yeni 

ulaşım hatları oluşturulduğunu ifade 
eden Ergün, konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Bir taraftan da Kars-Tiflis ve 
Bakü tren hattıyla tamamen Çin’e 
kadar olan bölgeye tren yolu ulaşımı 
sağlanmış olacak. Ardahan ve Kars’a 
gittiğimizde oraların artık bir çıkmaz 
sokak olmadığını aktarıyoruz. Artık 

burası yeni bir dünyanın başlangıç 
noktası olacak. Burada ciddi lojis-
tik merkezleri oluşturuluyor. Böylece 
Asya’ya yeni çıkış kapıları açılmış olu-
yor. Bunlar fazla gürültü-patırtı yap-
madan ilerleyen projeler. Ama daha 
sonra bunların katkısı çok olacak. Bu 
projelerin büyük çoğunluğu bitmek 
üzere olan projeler.’ 
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B
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün, Türkiye’nin 
büyümede gösterdiği perfor-

mansı Başkent OSB’de değerlen-
dirdi. Başkent OSB Katılımcısı olan 
Çelmaksan fabrikasında incelemeler-
de bulunduktan sonra konuyla ilgili 
NTV’nin sorularını yanıtlayan Bakan 
Ergün, büyümenin tahminlerin üze-
rinde gerçekleştiğini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Nihat Ergün, TÜİK’in açık-
ladığı Türkiye ekonomisinin yüzde 
8,8’lik ikinci çeyrek büyüme raka-
mının tahminlerin üzerinde oldu-
ğunu belirterek, ”Bizim beklenti-
miz önümüzdeki süreçte 3. çey-
rekte ve 4. çeyrekteki rakamlar-
la birlikte Türkiye’nin 2011 yılında 
da ortalama yüzde 7 civarında bir 
büyüme rakamını yakalamış olma-
sıdır. Bugünkü rakam, böyle bir 
noktayı yakalayacağımızın en kuv-
vetli işaretlerinden bir tanesi oldu” 
dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Başkent OSB’de konuştu:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün: 

Türkiye ekonomisinin ciddi bir büyüme potansiyeline 

sahip olduğunu ifade ederek, “Hesapsız, kitapsız, 

kontrolsüz bir büyüme söz konusu değildir” dedi.
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“Türkiye’nin ciddi bir 
büyüme potansiyeli var”

Bakan Ergün, TÜİK’in Türkiye 
ekonomisinin ikinci çeyrekte-
ki büyüme rakamlarına ilişkin bir 
soru üzerine, açıklanan büyüme 
rakamlarının Türkiye ekonomisi-
nin ciddi bir büyüme potansiyeline 
sahip olduğunu ve dünyanın içinde 
bulunduğu konjonktürde bu potan-
siyelin de harekete geçmiş olduğunu 
gösterdiğini söyledi.

Başta Avrupa ve Amerika olmak 
üzere dünyada ciddi sıkıntılar oldu-
ğunu kaydeden Ergün, “Bu sıkıntı-
lara rağmen Türkiye ekonomisinin 
daha önce oluşturulmuş alt yapıla-
rı ve özel sektörün dinamizmi saye-
sinde bu krizin içerisinden fırsatlar 
yakalayan, fırsatlar gören bir eko-
nomik anlayışa sahip olduğunu bize 
gösteriyor” dedi.

“Yüzde 8,8’lik büyüme raka-
mı, biraz tahminlerin üzerinde bir 
büyüme rakam oldu” diyen Bakan 
Ergün, büyümede ortalama 6,8 
civarında bir beklentinin olduğu-
nu, yüzde 8,8’lik bir büyümenin 
Türkiye’de büyümeyle ilgili dina-
mik bir yapının var olduğunu, eko-
nomik şartların buna elverişli oldu-
ğunu kendilerine gösterdiğini dile 
getirdi.

“Hesapsız, kitapsız büyüme 
söz konusu değil”

Üretilen ürünlerin stoklanması-
nın sağlıklı bir durum olarak değer-
lendirilemeyeceğini, üretilenin satıl-
masının bir anlam ifade ettiğini anla-
tan Bakan, “Müşterilerimiz iç pazarda 
veya dış pazarda bizden bu ürettikleri-
mizi almaya devam ediyorlarsa o, sağ-
lıklı bir şekilde büyümeye devam ede-
ceğimiz anlamına gelir. Bizim beklen-
timiz önümüzdeki süreçte 3. çeyrek-
te ve 4. çeyrekteki rakamlarla birlikte 
Türkiye’nin 2011 yılında da ortalama 
yüzde 7 civarında bir büyüme raka-
mını yakalamış olmasıdır. Bugünkü 
rakam, böyle bir noktayı yakalaya-
cağımızın en kuvvetli işaretlerinden 
bir tanesi oldu’ değerlendirmesinde 
bulundu.

Bu denli büyümenin önümüzde-
ki dönemde olumsuz yansımaları olup 
olmayacağına ilişkin bir soru üzeri-
ne ise Nihat Ergün, hesapsız, kitapsız, 
kontrolsüz bir büyümenin söz konusu 
olmadığını, bu şekilde bir büyümenin 
olması halinde   ileride farklı sıkıntılara 

yol açmasının kaçınılmaz olduğunu  
ifade etti. 

“Büyümede özel sektör ön planda”

Türkiye’de özel sektör kaynaklı 

bir büyüme olduğunu kaydeden 
Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamunun büyüme içindeki 
payı son derece kısıtlı. Ama özel 
sektörün payı ön planda. Hem özel 
kesim tüketim harcamaları, hem 
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özel kesim yatırım harcamaları ön 
planda. Bütün bunların hesapsız, 
kitapsız olduğunu düşünmek müm-
kün değil”

“Ayağını yorganına göre uzatmak”

Tüketim harcamaları ile ilgi-
li zaten her zaman şunu yapıyoruz. 
İnsanlara diyoruz ki geliriniz kadar 
harcayın ve borçlanmanızı çevirebi-
leceğiniz kadar yapın. Ayrıca borç-
lanmanızı eğer döviz kazancınız 
yoksa, döviz üzerinden yapmayın 
Türk Lirası üzerinden yapın. Döviz 
üzerinden kazancı olanlar döviz üze-
rinden işlem yapabiliyorlar, borç-
lanabiliyorlar. Ama döviz kazancı 
olmayanların Türk Lirası üzerinden 
borçlanması icap eder. Yani insan-
lar tüketim harcamalarını yaparken 
ayağını yorganına göre uzatıyorsa, 
yatırımcılar dünyadaki gelişmeleri 
dikkate alarak yatırımlarını plan-
lı programlı bir şekilde yapıyorlar-
sa ve stoka çalışmıyorsak, ürettikle-
rimizi, mal ve hizmet üretimi ola-
rak yaptıklarımızı satabiliyorsak o 
zaman büyük bir sorun görünmü-
yor demektir.”

Büyüme rakamlarının Türki-
ye’nin, “başkasının arayıp ta bula-
madığı bir potansiyele sahip olduğu-
nu” gösterdiğini ifade eden Ergün, 

Türkiye’nin çok dinamik bir yapısı 
olduğunu ve büyümeyi kendi içeri-
sinde ciddi anlamda sağlayabildiği-
ni dile getirdi.

“Ticari açık önlendi”

Son zamanlarda ortaya koyduk-
ları yaklaşımların da büyüme konu-
sunda Türkiye’ye önemli ivme-
ler kazandırdığını anlatan Ergün, 
“Bunlardan bir tanesi ticari açığın 
önlenmesi için alınan bazı tedbirler. 
İçeride kendimiz üretebileceğimiz 
halde ithal yoluyla aldığımız ürün-
lerin yerine Türkiye’de üretilenlerin 
kullanılmasını ve üretilmesini teşvik 
gibi konular da bizim büyüme dina-
miğimizi ivmelendiren unsurlardan 
başlıcaları” dedi.

IMF rakamları revize edildi

Bakan Ergün, Mevcut yük-
sek büyüme potansiyeline rağ-
men orta vadede IMF’nin 2012 için 
Türkiye’nin büyüme tahmininin 
yüzde 2,5 olduğunu hatırlatılarak, 
IMF’nin rakamını nasıl değerlen-
dirdiğinin sorulması üzerine, orta 
vadeli programa ilişkin bir takım 
verilerin 2009 yılının konjonktürü 
içinde hazırlandığını belirtti.

Nihat Ergün, 2009 yılında 
Türkiye ve dünya ekonomisinin çok 
farklı seyrettiğini, ancak sonraki 
gelişmelerin Türkiye ve dünya eko-
nomisinde yeni dinamikleri ortaya 
çıkarttığını kendilerine gösterdiği-
ni, bu nedenle bazı rakamların revi-
ze edildiğini söyledi.

“2012’de daha yüksek 
büyüme olacak”

2011 yılına ilişkin hedeflerini de 
revize etmeleri gerektiğini belirten 
Bakan Nihat Ergün, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Orta vadeli program çalışma-
larını, bütçe çalışmalarıyla birlik-
te neticelendirmek istiyoruz. Çünkü 
makro büyüklükleri koyarken bütçe 
rakamlarını da dikkate alarak koya-
cağımız için orta vadeli program 
ile bütçe hedeflerinin uyum içinde 
olması icap ediyor. O nedenle onu, 
bütçe çalışmaları ile paralel hale 
getirmiş bulunuyoruz. 2012 yılıyla 
ilgili hedefleri de orta vadeli prog-
ramda bu çerçevede ele alacağız. 
Ama ben şahsen IMF’nin öngördü-
ğü gibi Türkiye ekonomisinin 2012 
yılında yüzde 2,5’lik büyüme şeklin-
de değil, çok daha yüksek bir büyü-
me ile yoluna devam edeceğine  ina-
nıyorum” dedi.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, 

bölgeyle ilgili çalışmaları 

yakından takip eden Sincan 

Belediye Başkanı Doç. Dr. 

Tuna’yı telefonla arayarak 

Eskişehiryolu ile Başkent 

OSB arasındaki yol yapımının 

hızlandırılmasını istedi.

Şadi Türk, Başkent OSB’ye 

yakın ilgisinden dolayı 

Ergün’e teşekkür etti.

N
TV’nin Başkent OSB katılım-
cısı Çelmaksan’ın teknik des-
tek, Era Grup’un ise proje 

desteği vererek kurduğu Hidroen 
Elektromekanik A.Ş. fabrikasında ger-
çekleştirilen programına katılmak için 
Başkent OSB’ye gelen Bakan Ergün’ü, 
Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, Başkent OSB yönetim 
kurulu üyeleri ve Çelmaksan fabrika-
sı yetkilileri karşıladı.

Türkiye’de özel teşebbüs olarak ilk 
kez su türbin için gerekli aksamla-
rı üreten  Hidroen Elektromekanik 
Fabrikası’nda incelemelerde bulunan 
Bakan Ergün, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ergün, Başkan Tuna’yı aradı

Katılacağı televizyon programı 
öncesi Bakan ile Başkent OSB yetki-
lileri bir süre sohbet etti. Ergün daha 
önceki ziyaretleri sırasında günde-

me gelen Eskişehiryolu-Başkent OSB  
bağlantı yoluyla da ilgilendi. Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk Sincan Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa Tuna’nın yakın ilgisin-
den memnun olduklarını ve çalışma-
ların devam ettiğini bildirdi. Bunun 
üzerine Bakan Ergün, Sincan Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı 
telefonla aradı. Ergün, Sincan Belediye 
Başkanı Tuna’dan yol konusunda 
bilgi aldı ve hızlandırılması ricasın-
da bulundu. Başkent OSB Eskişehir 
yolu arasındaki yolun bir kavisle doğ-
rudan OSB köprüsüne bağlanabile-
ceğini söyleyen Bakan, Tuna’ya, bu 
çalışmadan Malıköy sakinlerinin de 
büyük bir memnuniyet duyacağını 
ifade etti..

Başkan’dan, Bakan 
Nihat Ergün’e teşekkür

Konuşmanın sonunda Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Bakan Ergün’e gerek enerji sek-
töründe, gerekse de diğer sektörlerde 
yerli malı ile ilgili olarak yaptığı çalış-
malardan dolayı teşekkür etti. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün Başkent OSB’yi ziyaret etti. 

Başkent OSB Yönetimi, 

TBMM Başkanlığı’na 

seçilen Cemil Çiçek’i 

makamında ziyaret ederek 

kutladı, bugüne kadar 

gösterdiği destek için 

teşekkür etti.

Y
önetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk’ün başkanlığında-
ki Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi (Başkent OSB) yöneticileri, 
TBMM Başkanlığı’na seçilen Cemil 
Çiçek’i makamında ziyaret ederek 
kutladı.

Şadi Türk başkanlığında Baş-
kanvekili Cavat Kömürcü, Yönetim 
Kurulu üyeleri Burhan Akkoç, 
Mehmet Ergin, Nihat Örnek ve 

Denetim Kurulu üyesi Şemsettin 
Özdemir’in yer aldığı heyet, ayrıca 
Çiçek’e Başkent OSB’nin 26 Aralık 
2003’de Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı temel atma 
töreni başta olmak üzere bir çok 
organizasyonuna katılarak destek 
vermesinden dolayı teşekkür etti.

Türk, bölgeyle alakalı son geliş-
meler konusunda Çiçek’e bilgi verdi 

ve bugüne kadar gösterdiği ilginin 
devam etmesini istedi.

TBMM Başkanı Çiçek de Başkent 
OSB’nin gösterdiği gelişmenin tak-
dire şayan olduğunu ifade ederek, 
Türk’ten  çalışmalarını aynı tem-
poyla sürdürmelerini istedi. Çiçek, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Başkent OSB’ye desteğini 
sürdüreceğini söyledi.
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Başkent Sanayiciler 
Derneği Başkanı 
Raşit Mor, sanayici 
ve işadamlarının vize 
işlemleri nedeniyle 
sıkıntıya düştüklerini 
ifade ederek, hükümete, 
iyi belirlenmiş kriterler 
çerçevesinde sanayici 
ve işadamlarına yeşil 
pasaport verilmesini 
önerdi.

B
aşkent Sanayiciler Derneği 
Başkanı  Raşit Mor’un önerisi 
medyada geniş yankı buldu. 

Öneri, başta Hürriyet, Milliyet, 
Haber Türk ve Cumhuriyet Gazetesi 
olmak üzere bir çok basın yayın 
kuruluşunda haber olarak yer aldı.

Başkent Sanayiciler Derneği 
(BASAD), sanayici ve işadamlarına 

da yeşil pasaport verilmesini istiyor.
BASAD Başkanı Raşit Mor, başta 

üyeleri olmak üzere tüm sanayici ve 
işadamlarından kendilerine iletilen 
sorunların başında 
vize uygulaması 
geldiğini ifade 
ederek, “İhracat 
yapan sanayici 
ve işadamlarımızın 
önündeki bu engel 
kaldırılmalıdır” dedi.

Sanayici ve 
işadamlarının iş 
görüşmeleri ve iş 
bağlantıları için yurt dışına 
gitmek istediklerinde 
zamanlarının önemli 
bir bölümünü 
vize almak için 
harcadıklarını, bazen 
de bu uğraşlara karşın vize engelini 
aşamadıklarını söyleyen Raşit Mor, 

bu engelin aşılması ve yurt dışında 
yapılacak iş görüşmelerinde 
zaman kazanmak amacıyla 
sanayici ve iş adamlarına da 
yeşil pasaport verilmesinin 
zorunlu hale geldiğini söyledi.

Mor’un önerisi medyada 
geniş yankı buldu, başta 
Hürriyet, Milliyet, Haber 
Türk ve Cumhuriyet Gazetesi 
olmak üzere otuza yakın 

haber sitesinde haber olarak yer aldı.
Raşit Mor, medyada da geniş 

destek bulan açıklamasında Türk 
sanayicisi ve 
işadamlarının 
ülkeye döviz 
kazandırmak 

için dünyanın en 
ücra köşelerine 
gittiklerini ifade 
ederek, şöyle 

konuştu:
“Vize uygulamaları 

sanayici ve 
işadamlarımızın 
önünde büyük bir 

engel oluşturuyor. Bu 
nedenle belirlenecek 
kriterlere uygun 
olan sanayici ve 

işadamlarımıza yeşil 
pasaport verilebilir. Örneğin 
belirlenecek bir ihracat limiti 
üzerinde ihracat yapanlar, belli 
sayıda istihdam sağlayanlara yeşil 
pasaport verilebilir. Böyle bir 
uygulama, ihracat ve istihdam 
yaratmayı teşvik eder.”

Mor, böyle bir uygulamanın 
sanayici ve işadamları kadar ülke 
için de hayati önemi bulunduğunu 
vurgulayarak, “Uygulama 
ihracat artışına büyük bir katkı 
sağlayacaktır” dedi.

12
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Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü 'Uluslararası 
Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi’ konulu 
eğitim semineri düzendi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı’ndan (TTGV) Baş 

Uzmanlar Deniz Bayhan, Tülay 
Akarsoy Altay ve ORSİAD Genel 
Koordinatörü Berksan Büyükyıldız'ın 
konuşmacı olarak katıldığı seminer 
Başkent OSB İdari binasında yapıldı..

Uzmanlar, Türkiye’de faaliyette 
bulunan şirketlerin ihraç edilebilir 
ürünlere yönelmeleri ihracat 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve 
sürdürülebilir kılınmasını sağlamak 
amacıyla yayınlanan 2010/8 
sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Hakkında Çıkarılan Tebliğ konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi.

Kümelenmenin önemi

Konuşmacılar, uluslararası rekabet 
gücüne sahip olmak için gereken 
ürün ve üretim sürecinde önem 
kazanan yenileşim hareketlerine, 
tüketici tercihlerinin baskın 
olduğu yaygın ve sürekli teknolojik 
değişmelerin önemine vurgu yaptı. 
Gittikçe küreselleşen dünyada her 
firmanın iç ve dış piyasada rekabet 
etme zorunluğunun olduğunu 
belirten konuşmacılar, uluslararası 
rekabette üstünlük geliştirebilmek 
için kümelenme oluşumlarının özel 
öneme sahip olduğunu söyledi. Belirli 
bir kümelenme ile firmaların, ilgili 

kurumlara, uzmanlaşmış tedarikçilere, 
iş gücüne, bilgi ve teknolojiye küme 
dışındaki firmalardan daha hızlı 
ulaşacağı  vurgulandı.

Amacımız yenilik yaratmak

TTGV olarak firmaların 
araştırma geliştirme ve yenilikçilik 
kapasitelerinin artmasını 
hedeflediklerini belirten TTGV 
Baş Uzmanı Deniz Bayhan, şunları 
söyledi:

“Türkiye’de rekabetçiliğin bir 
farklılaştırma yaratmasından geçtiğini 
biliyoruz. Amacımız ilk önce firmada 
bir yenilik yaratmak. Firmaların 
tek başına değil birlikte başvuru 
yapmasını sağlamak. Bu tebliğin 
amacı firmaları sadece bireysel olarak 
eğitmek ve firmalara yurt dışı pazarı 
sağlamak değil firmaların birlikte 
hareket etmesini de sağlamaktır.”

Başkent OSB katılımcılarına, 
başvuru yapmak için gecikmemeleri 
gerektiğini söyleyen Bayhan, “Talebi 
siz yaratın, bu proje arz odaklı değil 
talep odaklı yürüyen bir projedir” diye 
konuştu.

2 milyon 150 bin doları bulan destek

Başkent OSB katılıcılarının 
Tebliğ’den yararlanmaları için 
yapması gerekenleri anlatan 
konuşmacılar, 10 firmalık katılımla 
hazırlanıp sunulan projelere sağlanan 
kamu desteğinin 2 milyon 150 bin 
dolara ulaşabildiğini ifade ettiler.

Başvuru için firmalarda aranan 
özellikleri anlatan TTGV Baş Uzmanı 
Tülay Akarsoy Altay, seminere 
katılan Başkent OSB katılımcı firma 
temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Kamu tarafından yüzde 75 hibe

Uluslararası rekabette            
ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık, 
yurt dışı pazarlama ve alım heyeti 
faaliyetlerinin kamu tarafından 
yüzde 75 oranında hibe şeklinde 
destekleneceğini ifade eden uzmanlar, 
aynı zamanda firma ihtiyaçlarının 
uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlar 
tarafından belirleme desteğinin 
verildiğini anlattılar.

Seminere Başkent OSB       
katılımcı firma temsilcileri ve Başkent 
OSB çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Tülay AkarsoyDeniz Bayhan Berksan Büyükyıldız
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Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile aralarında 
Başkent OSB’nin de 
bulunduğu Ankara’da 
faaliyet gösteren onbir  
OSB arasında işbirliği 
protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde 
hazır bulunan TBMM 
Başkanı Çiçek, “Ankara’nın 
2023 tasavvurunu 
gerçekleştirebilmesi 
sanayicilerin çabalarıyla 
mümkündür”dedi.

Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Gökçek: 
“ İki yıl boyunca ayda 
3 milyon lirayı sanayi 
bölgelerimize aktaracağız.”

A
nkara Büyükşehir Belediyesi 
ile aralarında Başkent OSB’nin 
de  bulunduğu Ankara’da faa-

liyet gösteren organize sanayi bölge-
leri  arasında işbirliğine yönelik kap-
samlı bir protokole imzalandı.

Protokolün imzalanması ama-
cıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi 
konferans salonunda düzenle-
nen imza törenine, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 

Nurettin Özdebir, Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk ile Diğer OSB’lerin 
Başkan ve temsilcileri katıldı.

Özellikle yol ve alt yapı konu-
sunda Ankara Büyükşehir Belediyesi 

ile organize sanayi bölgeleri arasın-
da yaşanan sorunların çözümü için 
büyük bir çaba gösteren TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, imza törenin-
de yaptığı konuşmada, işbirliğinin 
protokol aşamasına gelmesinin son 
derece önemli olduğunu söyledi.

Geçmişte OSB’lerin de kendi ara-
larında anlaşmazlıklar yaşadığını, bu 
anlaşmazlıkların kimi zaman ulusla-
rarası itilaflar niteliğinde olduğunu 
aktaran Çiçek, şöyle konuştu:

‘’Sanayileşme bizim rüyamız, 
bizim tasavvurumuz, idealimizdir. 
Gelişmiş toplumlar sanayileşmiş 
toplumlardır. Tarım toplumu olup 
da gelişmiş ülke niteliğinde olan bir 
ülke yoktur. Türkiye’nin, Ankara’nın 
2023 tasavvurunu gerçekleştirebil-
mesi sanayicilerin çabalarıyla müm-
kündür. Ankara’da 11 tane OSB 
var. Ankara siyasi başkent olması-
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nın yanında sanayinin de başkenti 
haline geliyor. Bu çabaları önemsiyo-
ruz. Sanayi bölgelerimizden bazıları-
nın ünü değil Ankara’yı, ülke sınırla-
rını bile aştı. Bu bize gurur veriyor.’’

Türkiye sanayicileştikçe bir zihni-
yet değişikliğini de gerçekleştirmek 
zorunda olduğunu ifade eden Çiçek, 
şunları kaydetti:

‘’Maalesef biz henüz o değişi-
mi yakalayamadığımız için zaman 
zaman hem devletin kaynaklarını 
hem de kişilerin kaynaklarını yan-
lış kullanarak ülkemize de kendimi-
ze de zarar veriyoruz. Biraz karika-
türize etmek gerekirse, önce nama-
zı kılıyoruz sonra abdesti alıyoruz. 
Sonrada ‘namaz olsun’ diyoruz. 
Binayı yapıyoruz ruhsatı sonradan 
alıyoruz. Sonrada kanunla yanlışla-
rı düzeltmeye çalışıyoruz. Onun için 
bundan sonra bu protokole bera-
ber bir örneği de gerçekleştirme-
miz lazım. Neyi yapacaksak evve-
la kuralına uygun olarak yapalım. 
Bu protokolün hazırlanması önem-
li. Şu tablo imrenilecek bir tablo. Bu 
sıkıntılar bu çekilmeler sona erme-
li. Kim ne hüküm yerine getire-
cekse eksiksiz yerine getirmelidir. 
Bu Ankara için Türkiye için önem-
li. Türkiye’nin devlet olarak 2023 
tasavvuru var onu yakalayacak. Peki 
bunu kiminle yakalayacak burada 
bulunan sanayicilerle yapacak.’’

OSB’lere ayda 3 milyon lira yatırım

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek de OSB 
Kanunu’nun çıkmasıyla bir takım 
belediye yetkilerinin OSB’lere verildi-
ğini anımsatarak, belediyenin aleyhi-
ne olmasına rağmen istihdam sağla-
dığı için sanayi bölgeleriyle işbirliğine 
devam ettiklerini söyledi.

Belediye ile sanayiciler arasın-
da imzalanan işbirliği protokolüy-
le sanayi bölgelerine birçok hizme-
tin belediye eliyle götürüleceğini bil-
diren Gökçek, ‘’Belediye olarak her 
zaman sanayi bölgelerini destekleme-
yi kendimize şiar edindik. Protokolün 
ardından belediyemiz herhangi bir 
ücret almadan OSB’lerin yol imalatı 
asfalt ve kaldırım, yağmur ve atık su 
alt yapıları, itfaiye hizmetleri ile ula-
şım ve trafik hizmetlerini karşılaya-
cak. Tüm sanayi bölgelerine şu müj-
deyi veriyoruz. Ayda 3 milyon lira-
dan 2 yıl boyunca sanayi bölgeleri-
mize toplam 72 milyon lira aktaraca-
ğız’’ dedi.

Sanayicilerden belediye hizmetle-
ri karşılığında 50 bin kişiye istih-
dam sağlamalarını istediğini belirten 
Gökçek, sanayicilerin ilk etapta 25 bin 
kişinin istihdamı için kendisine söz 
verdiğini söyledi.

Gökçek, belediyenin sanayici ve 
TÜBİTAK ile yapacağı işbirliğiyle 
AR-GE çalışmalarına ağırlık verece-
ğini ifade ederek, Ankara için artık 
prototip bir metronun kesinlikle şart 
olduğunu dile getirdi.

OSB’ler projesi 50 yıldır 
başarıyla devam ediyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir ise Türk 
sanayicinin dünyayla rekabet edebil-
mesi için uzmanlaşması ve kümeleş-
mesi gerektiğini vurgulayarak, şunla-
rı kaydetti:

‘’2023 yılı için 2 trilyon dolar-
lık bir ekonomi, 500 milyar dolarlık 
bir ihracatı hedef olarak belirlendi. 
Bu hedefe koşabilmesi için ülkemi-
zin daha çok sanayileşmesi ve sana-
yide de daha çok katma değerli ürün-

ler üretmesi gerekiyor. Bunu yapar-
ken de çevreyi korumak esas olmalı-
dır. Ülkemizin 50 yıldır gayet başarı-
lı bir şekilde devam ettirdiği organi-
ze sanayi bölgeleri projesi bu manada 
oldukça önemlidir.’’

Protokolün organize sanayi bölge-
lerinin düzenli gelişmesini sağlayaca-
ğını vurgulayan Özdebir, işbirliğinin 
Ankara’da üretilen sanayi ürünleri-
nin belediye tarafından alımına önce-
lik verilmesini de kapsadığını dile 
getirdi.

Konuşmaların ardından, Büyükşehir 
Belediyesi, ASO ve OSB yönetimle-
ri arasında işbirliği protokolleri imza-
landı.

Başkent OSB’den geniş katılım

Protokol imza törenine Başkent 
OSB’den geniş katılım oldu. Şadi Türk 
Başkanlığında Başkanvekili Cavat 
Kömürcü, Yönetim Kurulu üyeleri 
Burhan Akkoç, Mehmet Ergin, Nihat 
Örnek ve Denetim Kurulu üyesi 
Sırrı Yetkin’den oluşan Başkent OSB  
heyeti imza töreninde hazır bulundu.
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Türkiye’de HES’lerde 

kullanılan su türibinini ilk 

üreten özel firma Başkent 

OSB katılımcısı HİDROEN 

Elektromekanik A.Ş. oldu.

B
aşkent OSB katılımcısı Çel-
maksan’ın teknik destek, Era 
Grup’un ise proje desteği vererek 

kurduğu HİDROEN Elektromekanik 
A.Ş. özel sektörde Türkiye’nin ilk su 
türibini üretti. 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(Başkent OSB) bir ilk daha gerçekleş-
ti. Hidro elektrik santrallerinde  (HES) 
kullanılan su türbinini Türkiye’de ilk 
üreten özel firma  Başkent OSB katılım-
cısı HİDROEN Elektromekanik oldu. 

Türkiye’de şu anda özel sektörde 
su türbini üreten tek firma olduklarını 
söyleyen HİDROEN Elektromekanik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Soner 
Hasçelik, “Ülkemizde şu ana kadar özel 
sektör işin içinde olmadığı için su tür-
bini konusu çok gelişmemişti, oysa 
Avrupa’da bu işi 200-250 yıldır yapan 

firmalar var” dedi.

Su türibini üreten tek özel firma 
HİDROEN Başkanı Soner Hasçelik, 

şunları söyledi: “Yurt dışına 
çıktığımız zaman 

İspanya’da, Almanya’da, Avustralya’da 
bu konudaki firmalar 200–250 yıllık fir-
malar. Mesela bizim çalışıp proje üret-
tirdiğimiz firma, 200 yıllık bir firma. 
200 yıldır kuşaktan kuşağa bu işi yapı-
yorlar. Türkiye’de daha yeni kullanı-

lıyor. Türkiye bu alanları  özel 
sektöre yeni yeni açtı. 

Bizim 

16



17

diğer alanlarda da bazı hedeflerimiz 
vardı. Bu hedeflerimiz arasında kriz 
esnasında yeni bir sektör açma yolu-
na gittik. Böylece üretimini tercih ettik. 
Türkiye’de şu anda özel üreten tek 
firma biziz” diye konuştu.

Hedef 20 türbin
Su türbini konusundaki hedeflerini 

de açıklayan Soner  Hasçelik, “Şu anda 
elimizde 5–6 türbin var, onları yapıyo-
ruz ve en kısa zamanda sonuçlandıraca-
ğız. Hedefimiz bu yıl içerisinde 20 adet 
türbin üretmek. Bu anlamda yeterli alt 
yapımız var. Kendi fabrikamızın büyü-
me sahası var. İnsan kaynağımız var, 
proje desteğimiz var, AR-GE desteği-
miz var’ dedi.

İthalatın önünü keseceğiz
Bu konudaki en önemli amaçların-

dan birisinin de ithalatın önünü kesmek 
olduğunu ifade eden Soner Hasçelik, bu 
türbinlerin Türkiye’ye dışarıdan gel-
diğini, ilk hedeflerinin önce iç piya-
sanın gereksinimini karşılamak oldu-
ğunu söyledi. İç piyasadaki çalışma-
larının ardından dış piyasaya açılmayı 
hedeflediklerini anlatan Hasçelik, “Bu 
da biraz zaman gerektiriyor. Sadece 
bizimle olmaz. Bizim kadar en az 10 
veya 20 firmanın daha bu işe girmesi 
gerekiyor”diye konuştu.

z 
z 

 
k 

i 
a 
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R
usya Federasyonu’nun ikin-
ci büyük bankası JSV VTB 
Bankası yetkililerinin, St. 

Petersburg’da kuracakları organi-
ze sanayi bölgesine model oluştur-
mayı planladıkları Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde 
bulunmasının ardından bu kez de 
Umman Sultanlığı’ndan bir heyet 
Başkent OSB’ye ziyarette bulundu.

Umman Sultanlığı Sanayi ve 
Ticaret  Bakanlığı  Sanayi Bölgeleri İçin 
Kamu Yatırımları Başkanlığı’ndan 
Genel Müdür Abdulluh Alkaai  ve 
Genel Müdür Yardımcısı Muh. 
Dawood Bin Salim Başkent OSB’de 
incelemelerde bulundu.

Başkent OSB İdari Binası’nda 
gerçekleştirilen ziyarette ev sahipli-
ğini Başkent OSB Yönetim Kurulu 
yaptı. Başkent OSB Başkan Vekili 
Kömürcü, yabancı konuklarına 
Başkent OSB’yi tanıtan ve yaklaşık 
bir buçuk saat süren bir sunum ger-
çekleştirdi. Başkent OSB’nin kuru-
luşundan bugüne kadarki çalışmala-

rının anlatıldığı sunumda, Umman 
Heyeti en çok  iş adamlarının koo-
peratiften başlayıp işi bu noktaya 

getirmelerinden etkilendi. Heyet, 
Kömürcü’ye OSB’yi kurarken dev-
letten bir destek alıp almadıkları-

Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) yurt dışından gelen 

heyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Başkent OSB’nin son konukları 

ise Umman Sultanlığı’nın Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri oldu.

18
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nı sordu. Kömürcü’nün herşe-
yi kendi olanaklarıyla gerçekleş-
tirdiğini anlatmasından etkile-
nen heyet adına konuşan Genel 
Müdür Yardımcısı Muh. Dawood 
Bin Salim ülkelerindeki uygula-
mayı anlattı. Dawood Bin Salim, 
sanayi tesisleri için hazırlanan 
yerlerin metrekaresinin yıllık 
iki dolardan 25 yıllığına yatırım 
yapanlara kiralandığını, bu süre-
nin işletmecinin istediği kadar 
uzatılabildiğini anlattı.

Türk işadamlarına çağrı

Bin Salim, Türk sanayici ve 
işadamlarını Umman’a yatırım-
yapmaya çağırdı. Genel Müdür 
Yardımcısı Muh. Dawood Bin 
Salim, ülkede yatırım yapan iş 
adamlarına çalıştırdıkları işçile-
rin yüzde 35’inin Umman işçile-
ri olma zorunluluğunu getirdik-
lerini, firmaların birlikte getirdik-
leri işçiler için ise lojmanlar tahsis 
edildiğini anlattı.

Umman Heyeti daha sonra 
Başkent OSB’deki fabrikala-
rı ziyaret etti. SAFAŞ ve Anıl 
Ambalaj fabrikalarına gerçekleşti-
rilen ziyarette Umman Heyeti’ne 
yetkililer tarafından bilgi verildi. 

Fabrika gezilerinin ardından 
Umman Heyeti ziyaretini tamam-
ladı. Bölgeden oldukça etkilenen 
heyet, ziyaretin ardından Başkent 
OSB’den övgüyle bahsetti.



20

Çelik konstrüksiyonun imalatı 

ve montajı konusunda uzman 

olan CC Makine, Rusya’da 

Çimento fabrikası kuruyor...

 

1999 yılında kurulan CC 
Makina, şirketin 

hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, 
müşterilerinin beklentilerini en üst 
düzeyde karşılayarak, kaynakları en 
verimli şekilde kullanarak, sürekli 
büyüme ve gelişme ile birlikte 
rekabet edebilir ürün ve hizmetler 
sunmaktadır.

CC Makina, çelik konstrüksiyon 
sektöründeki uzmanlığını, iş 
süreçleri deneyimi ile birleştirerek 
şirketlerin ihtiyaçlarına göre birebir 
cevap veren çözümler üreten 
sektörün önemli markalarından 
biri... İş referansları arasında 
Türkiye’nin önde gelen firmaları 
bulunan CC Makina’yı kurucusu 
Zülfükar Leymun’un ağzından sizlere 
aktarıyoruz.

Başkent OSB’deki 
fabrikanızın temelini ne zaman 
attınız, ne zaman tamamladınız? 

Mayıs 2008’de fabrikamızın 
temelini attık, yaklaşık iki yıl sonra,  
Nisan 2010’da tamamlayarak üretime 
geçtik.

Kaç metrekarelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?  

Kapalı imalat alanımız 4500 
metrekare...  1000 metrekare açık 
alanımız var. Toplam imalat alanımız 
5500 metrekaredir.

CC Makina



21

Faaliyet alanınız nedir, 
ne üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasitenizi öğrenebilir miyiz? 

Genel olarak faaliyet alanımız 
sanayi tesisleri imalat ve montajıdır. 
İhtisas alanımız çimento sanayi 
tesisleri ekipman imalat ve 
montajıdır. HES’leri projesi imalat ve 
montajını da (Cebri boru ve kapak 
imalatı.) yapıyoruz. Yıllık üretim 
kapasitemiz ise 4500 – 5000 ton 
civarındadır.

Diğer faaliyet alanlarımızı şöyle 
sıralayabiliriz:

 Çelik konstrüksiyon imalat ve 
montaj

 Çelik yapılar
 Elevatörler
 Separatörler
 Konveyor bantlar
 Elektro filtre ve torbalı filtreler
 Havalı bantlar
 Bunkerler, silolar, depolama 

tankları, kazanlar ve borular
 Bantlı ve zincirli götürücüler
 Helezonlar
 Klepe ve kompansatör 

imalatları 
Aynı zamanda ürettiğimiz işlerin 

montajını da yapıyoruz.

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

Şu an tam kapasite ile çalışıyoruz. 
Kapasiteye bağlı olarak 60-100 kişi 
arasında istihdam sağlıyoruz. Bu sayı 
yoğunluğa göre değişmektedir.

İhracat yapıyor musunuz?  
Rusya’da, Rönesans İnşaat’a 

çimento fabrikası imalat ve montajı 
yapmaktayız.

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

Sanayi bölgesinde yer alması, arsa 
fiyatlarının diğer sanayi bölgelerine 

göre uygun 

olması, çevre yolu ve demiryoluna 
yakın olması.

Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Fabrikadaki makine yatırımlarını 
tamamlayıp ihracatı arttırmak 
istiyoruz.

21
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Üretim alanını 400 
metrekareden 4000 
metrekareye çıkaran  
Meda Mühendislik, 
Makine İmalat ve 
Montajında iddialı...  
 

İ
malat ve montaj alanlarında 
faaliyet gösteren Meda 
Mühendislik, 1995 yılında 

Ankara’da İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 400 metrekare alanda 
kuruldu. 1999 yılında inşaat 
sektörüne de hızlı giriş yapan Meda 
Mühendislik, 2008’de Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurmuş 
olduğu 4000 metrekarelik fabrika 
inşaatını tamamlayarak büyümesini 
sürdürdü.

Ana çalışma konuları 
çelik konstrüksiyon, makine 
imalatı ve montajı olan Meda 
Mühendislik, hava alanlarından 
spor komplekslerine, alışveriş 
merkezlerinden hastanelere, çelik 
köprü imalat ve montajından, su 
tankları imalat ve montajına bir çok 
alanda faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar imza attığı sayısız 
projede ileri teknoloji makine 
ve ekipmanlar kullanan Meda 
Mühendislik; iş, işçi sağlığı ve 
çevreye verdiği önemle de dikkat 
çekiyor. 

Lafı daha fazla uzatmadan 
Meda Mühendislik İnşaat Sanayi ve 
Ticaret Limited Şirketi’ni anlatması 
için sözü şirket müdürü Mustafa 
Kılıç’a bırakalım.

 
Başkent OSB’deki 

fabrikanızın temelini ne zaman 
attınız, ne zaman tamamladınız? 

Temelimizi 2008 yılının haziran 
ayında attık ve 2009 yılının mart 
ayında işletmeye başladık

 
Kaç metrekarelik alanda 

faaliyet gösteriyorsunuz? 
2200 metrekaresi kapalı olmak 

üzere tamamı 3600 metrekare 

alanda faaliyet gösteriyoruz.
 Faaliyet alanınız nedir, 

ne üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir? 

Tesisler, oteller, spor 
kompleksleri, konut, endüstriyel 

tesisler, hangarlar, hastaneler, 
sinemalar, alışveriş merkezleri, 
çelik kalıp imalatları, çelik 
köprüler imalat ve montajı, çelik 
konstrüksiyon bina imalat ve 
montajı, konteyner ve prefabrik 

yapı imalat ve montajı, yakıt ve 
su tankı imalat ve montajı, boru 
hatları imalat ve montajı, tavan 
ve portal vinç imalat ve montajı 
faaliyet alanımızı oluşturuyor. 
Kaliteli ve zamanında yapmış 
olduğumuz işler ise her zaman 
için bizim en büyük referansımız 

Meda mühendislik 



2323

olmuştur.Yıllık üretim kapasitemiz 
ise 2000 tondur.

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

Şu anda yurt içi ve yurt dışı 
projelerimizde 75 kişilik uzman 
kadromuzla çalışmaktayız.

 
İhracat yapıyor musunuz? 

İhracat yapıyoruz.  Şu anda 
Türkmenistan ve Irak’a çelik 
konstrüksiyon ihraç ediyoruz. 
İleriki günlerde Ortadoğu, Türk 
cumhuriyetleri ve Rusya pazarına 
açılmak için çalışmalarımız devam 
ediyor. 

 
Başkent OSB’yi neden tercih 

ettiniz? Başkent OSB’ye yatırım 
yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz 
olacak mı? 

Başkent OSB’yi tercih nedenimiz, 
sanayi tesisleri için bulunduğu mevki 
ve yeri bakımından çok güzel olması 
ve de alt yapısının hazır olmasıdır. 
Yeni yatırımcılar için bence 
kaçırılmayacak bir yerdir. 

 
Yatırım konusunda bundan 

sonraki hedefiniz nedir? 
Yatırım konusunda 2012 yılında 

istihdamı arttırmak ve ikinci fabrika 
binamızı kurmak hedeflerimiz 
arasındadır.



OOrta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinin yer aldı-
ğı Başkent OSB’den küçük imalat yapan sana-

yi kuruluşları ile bölgedeki katılımcılara hizmet vere-
cek, gıdadan hırdavata kadar değişik alanlarda hizmet 
sunan esnafa da kullanabileceği alanlar oluşturuldu.

Başkent OSB yönetiminin aldığı karar uyarınca, bu 
amaçla I. etapta kullanım alanı 300-1000 metrekare 
arasında değişen 200 bağımsız iş yeri arsası planlandı. 
Sözkonusu iş yerleri  arsaları gelen taleplere göre tah-
sis edilecek.

Başkent OSB’den küçük 
sanayiciye büyük şans

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile aralarında Başkent OSB’nin de bulunduğu 

Ankara’da faaliyet gösteren on bir OSB arasında işbirliği protokolü imzalandı.

 TBMM Başkanı Cemil Çiçek,“Ankara’nın 
2023 tasavvurunu gerçekleştirebilmesi 
sanayicilerin çabalarıyla mümkündür”dedi.

 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı   
Melih Gökçek: “İki yıl boyunca ayda 3 milyon 
lirayı sanayi bölgelerimize aktaracağız.”

Orta ve büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı Başkent 
OSB, küçük sanayici ve esnafa da yer olanağı sağlıyor.

 Yıl:7   Sayı: 27   Ekim 2011   ÜCRETSİZDİR


