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Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Hayal de¤il, gerçek

Biraz nostalji yaparak bafllamak istiyorum yaz›ma...
Y›l 1992... Ankara sanayisinin küçük sanayi

sitelerine, bodrum katlar›na s›k›fl›p kald›¤› y›llar...  Bir
ç›k›fl ar›yorduk; Ankara sanayisini nas›l bu ç›kmazdan
kurtar›p, dünyayla rekabet ederiz, diye... Birkaç arka-
dafl sürekli kafa kafaya verip beyin f›rt›nas› yap›yor-
duk... Hayalini kurdu¤umuz sanayi kentinin flablonu
kafam›zda netleflmiflti...  S›ra parçalar› yan yana koy-
maya gelmiflti. Rüyalar›m›z› süsleyen sanayi kentinin
yeri için de kriterlerimiz belliydi: Genifllemeye,
büyümeye uygun olacak... Ulafl›mda ve nakliyede
sadece kara yolundan de¤il, demir yolundan da
yararlan›lacak... Ve de tar›m arazisi olmayacak...
Bulduk sonunda. Belki de o günlerde ço¤u kifli,
dudak büküyordu, mevcut yerimizi sanayi kenti
olarak planlad›¤›m›zda...

Evet... Bugün bakt›¤›m›zda o günlerde düfl gibi
görünen, hayal gibi görünen her fley gerçek... Ana
yollar›yla, ara yollar›yla, üzerinde yükselen modern
tesisleriyle herkesin g›ptayla bakt›¤› bir sanayi
kenti do¤uyor. Yar›n göreceklerimiz, bugün
göreceklerimizden daha iyi olacakt›r.

Neden mi? 
fiimdi bir an kapat›n gözlerinizi, hayal

edin... O zaman ne demek istedi¤imi daha iyi
anlayacaks›n›z. I. Etapta tüm parsellerde orta ve
büyük ölçekli sanayi tesisleri tamamlanm›fl. II. Etapta
ülkemizin göz bebe¤i savunma sanayinin önde gelen
firmalar›n›n fabrikalar› gerdanl›¤a dizilmifl gibi s›ra
s›ra... Ve bunlar› tamamlayan bir kentsel merkez.
Ortas›ndan sular›n berrak akt›¤›, kay›klar›n,
motorlar›n üzerinde gezindi¤i bir Ankara Çay›...
Etraf›nda mesire yerleri,  dinlence ve e¤lence
merkezleri…

Bitmedi. Daha önceki yaz›mda size biraz
bahsetmifltim. Kentsel alan›m›z, sanayicimizin
gereksinim duydu¤u tüm tesislerle donat›lacak... Her
gereksinimimizi kendi içimizden karfl›layacak duruma
gelece¤iz… Üniversitemiz de olacak, ç›rakl›k okulu-

muz da... Her türlü spora uygun spor
tesislerimiz de olacak, ticaret
merkezleri, fuar alanlar›, kongre
merkezleri de... Bunlar›n tümünü
sayarak zaman›n›z› almak istemiyo-
rum. Kentsel alan plan›m›za bak›n,
heyecan›m› daha iyi anlars›n›z.

Ve bunlar› içten ve d›fltan
kuflatan yüz binlerce
metre kare yeflil alan.

Bunlar ne hayal,
ne de düfl; gerçek.
Yola ç›karken,
kurdu¤umuz
hayallerin gerçek
oldu¤u gibi gerçek.

Sayg›lar›mla.

“Gelece¤in Sanayi Kenti” Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi'nin Ankara
Çay›'n›n iki taraf›nda yer almas› planlanan 
kent merkezi, bir “rüya kent” gibi...

‹skele, adac›klar›n bulundu¤u, kay›klarla ve
su motorlar› ile üzerinde gezilecek olan
Ankara Çay›'n›n iki yan›nda, Baflkent OSB
Meslek Yüksekokulu’ndan Baflkent OSB
Üniversitesine, Ticaret-Banka Merkezinden
Stadyuma kadar birçok tesis yer al›yor.

Kentsel merkezin yap›laflma alan›
9.343.672 m2 büyüklü¤ündeki Baflkent
OSB’nin % 6,4’ü olan 595 bin 625 m2’ye
denk geliyor. 265.084m2 yeflil alanla birlikte
Kentsel Merkez 891.857m2 olacak. 
Türkiye'deki bir çok organize sanayi 
bölgesinin tüm alan›ndan daha büyük 
olan Baflkent OSB'nin Kentsel Tasar›m
Projesi, sadece OSB'ler için 
de¤il, ça¤dafl yaflam alanlar› için de 
model olmaya aday görülüyor.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi, “Gelece¤in Sa-
nayi Kenti”ni kurma felsefesine uygun olarak
her geçen gün hedeflerini büyüterek yoluna de-

vam ediyor. Türkiye'nin önde gelen orta ve büyük öl-
çekli firmalar›na, Baflkent OSB'de yat›r›m yapmalar›na
olanak sa¤layacak gerekli alt ve üst yap›y› kurduktan
sonra Türkiye'nin savunma sanayinin önde gelen dev
firmalar›n› da bölgede toplaman›n öncülü¤ünü yapan
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Baflkent Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, kentsel alan
için de örnek al›nabilecek bir proje haz›rlad›.

Bafll› bafl›na bir kent
Baflkent OSB'nin I.Etap ile II.Etap aras›nda Ankara

Çay›'n›n iki taraf›nda kurulacak olan kentsel merkezde,
ça¤dafl bir kent için gerekli tüm kurumlar, birimler ve te-
sisler yer al›yor. Sadece bir sanayi kenti olarak de¤il, ay-
n› zamanda keyifle yaflanabilir bir kent olarak planlanan
Baflkent OSB kentsel merkezinde “yok yok”.  Proje kap-
sam›nda Ankara Çay› ve çevresi de yeniden düzenleni-
yor. Kay›k ve motorlar›n yanaflaca¤› iskele, ortas›nda
adac›klar›n bulundu¤u Ankara Çay›'n›n iki yan›nda,
Baflkent OSB Meslek Yüksekokulu’ndan Baflkent OSB

Üniversitesine, Ticaret-Banka Merkezinden Stadyuma
kadar birçok tesis yer al›yor.

Kentsel alanda neler var?
Kentsel merkezin yap›laflma alan› 9.343.672 m2

büyüklü¤ündeki Baflkent OSB’nin % 6,4’ü olan 595
bin 625 m2’ye denk geliyor. 265.084 m2 yeflil alanla bir-
likte Kentsel Merkez 891.857m2 olacak. Türkiye'deki
bir çok organize sanayi bölgesinin tüm alan›ndan daha
büyük olan Baflkent OSB'nin Kentsel Tasar›m Projesi,
sadece OSB'ler için de¤il, ça¤dafl yaflam alanlar› için de
model olmaya aday görülüyor.

Baflkent OSB'nin kentsel alan›nda yer almas›     plan-
lanan kurulufl, birim ve tesisler ile kapsayacaklar› alan-
lar flöyle:

S‹ ANKARA ÇAYI ÇEVRES‹ ‹DAR‹ ve SOSYAL MERKEZ KENTSEL TASARIM PROJES‹S‹ ANKARA ÇAYI ÇEVRES‹ ‹DAR‹ ve SOSYAL MERKEZ KENTSEL TASARIM PROJES‹

BOSB Üniversitesi :   42.954 m2

BOSB Üniversitesi rezerv alan› :   73.998 m2

BOSB Üniv. Araflt›rma Gelifltirme Merkezi :   40.775 m2

Meslek Yüksek Okulu :    36.170 m2

Kongre Merkezi :   34.520 m2

Ticaret Merkezi :    50.771 m2

Otel :    12.583 m2

Fuar Merkezi : 112.920 m2

Krefl- ‹dari Bina : 18.011 m2

BOSB Hastane-Cami-Spor Tesisi : 44.034 m2

Teknik Altyap› :  11.970 m2

Ar›tma Tesisi : 148.067 m2 

Yeflil Alan (Kentsel Tasar›m Bölgesinde) : 265.084 m2

BAfiKENT OSB’DE YER ALACAK TES‹SLERDEN BAZILARI

SB “Rüya Kent” gibiSB “Rüya Kent” gibi
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Baflkent OSB'nin Ankara 
Çay›'n›n iki taraf›ndan yer alan 
I. Etap ile II. Etab› birlefltiren 
köprü alt› flerit olarak yap›l›yor.

Baflkent OSB'nin iki yakas› birlefliyor. Baflkent
OSB'nin I. Etab› ile II. Etab›n› birlefltirecek üç
köprüden birinin yap›m›na  bafllan›yor.  Bu

amaçla  aç›lan ihaleyi kazanan firma çal›flmalar›na
bafllad›. Uzunlu¤u 45 metre, geniflli¤i 28 metre üç gi-
difl, üç gelifl toplamda 6 flerit  olan köprü bafllad›¤› ta-
rihten itibaren 70 gün içerisinde tamamlanacak. 

II. Etab›n Altyap›s›na Bafllan›yor
Baflkent OSB II. Etap alt yap› çal›flmalar›  bafll›yor.

II. Etab›n yol, kaz›, dolgu, stabilize alt temel inflaat›-
n›n yap›m› da ihaleye ç›kar›ld›. ‹haleye kat›lan onbefl
firma aras›nda en uygun teklifi veren firma belirlene-
rek çal›flmalara baflland›.  II. Etapta 1 milyon 400 bin
m3 hafriyat, 100 bin m3 dolgu, 284 bin m3 tafl dolgu
yap›lacak. Sözleflme uyar›nca, belirtilen çal›flmalar›n
ifle baflland›¤› tarihten itibaren 300 gün içinde ta-
mamlanmas› gerekiyor.

Baflkent OSB I. Etab›nda çal›flmalar tam yol de-
vam ediyor. Bu bölgede ilave yollar aç›lacak. Aç›lacak

yeni yollar›n alt temel, alt yap› ve üst yap› inflaat› iha-
le edildi.  ‹haleye kat›lan befl firma aras›nda en uy-
gun teklifi veren firma belirlenerek çal›flmalara bafl-
land›.  

I. Etapta yap›lacak çal›flmalarla 70 bin m3 hafriyat
yap›lacak, 20 bin ton alt temel malzemesi serilecek ve
27 bin ton asfalt dökülecek. Bu çal›flmalar›n tümü
180 günde tamamlanacak.

Baflkent OSB'nin 
iki yakas› birlefliyor
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At›ksu ar›tma tesisinin en k›sa
sürede faaliyete geçirilmesi
bekleniyor.  

Baflkent OSB'de hedefler
planland›¤› gibi birer birer
gerçeklefliyor. Altyap›n›n tamamlan-
mas›, kurulan fabrika say›s›n›n
100'e yaklaflmas›, at›ksu ar›tma
tesisinin yap›m›n› h›zland›rd›.
At›ksu ar›tma tesisinin proje ve
dan›flmal›k hizmetinin ihalesini
yapt›.

Yap›lan çal›flmalar
Baflkent OSB'de Merkezi At›ksu

Ar›tma Tesisinin yap›m
çal›flmalar›n› yürütmek üzere Çevre
Grubu kuruldu. Mehmet Ergin
(Baflkent OSB Yönetim Kurulu
Üyesi), E. Yaflar Al›çl› (Baflkent
OSB Yönetim Kurulu Üyesi), Nihat
Örnek (Baflkent OSB Denetim
Kurulu Üyesi), M. Nabi Üner
(Baflkent OSB Bölge Müdürü),
Özlem Avc› Çiftçi’den (Çevre

Mühendisi) oluflan Çevre Grubu
yapt›¤› çal›flmalar›n›n ard›ndan
ar›tma tesisi ile ilgili haz›rlad›¤›
“‹fl Termin Plan›”n› May›s 2007'de
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'na
sundu.

Baflkent OSB Çevre Birimi,
bölgede kurulu olan fabrika
at›klar›n›n analizlerini ve at›ksu
kontrollerini yapt›. Baflkent OSB
merkezi ana ç›k›fl›ndan sürekli
ölçümler alarak at›ksu karakterini
belirledi.

Çevre Grubu da, yap›lacak
Merkezi At›ksu Ar›tma Tesisi ile
benzer nitelikler tafl›yan çeflitli
at›ksu ar›tma tesislerinde
incelemelerde bulundu. At›ksu
ar›tma tesisi proje ve
inflaat›n›

yapan 25 firma ile görüflme yapt› ve
bu firmalardan 14'ünü Baflkent
OSB’ye davet ederek görüfltü.

Bu firmalarla yap›lan
toplant›larda at›ksu ar›tma
seçenekleri aras›nda Baflkent
OSB’ye en uygun yöntem
araflt›r›ld›.

Çal›flmalar›ndan sonra yeterlilik
alabilen firmalar ihaleye ça¤r›lacak.
Ard›ndan da projelendirme ve
yap›m aflamas›na geçilecek.

‹haleyi kazanan firma Merkezi
At›ksu Ar›tma Tesisinin yap›m›na
hemen bafllayacak. Tesisin en k›sa
süre içerisinde tamamlanarak
faaliyete geçirilmesi bekleniyor. 

Ar›tma tesisi 
için start verildi
Çevreci bir anlay›fl› ilke edinen Baflkent OSB, at›ksu ar›tma 
tesisini bir an önce yapmak için çal›flmalar›n› h›zland›rd›. 
At›ksu ar›tma tesisinin proje ve dan›flmal›k hizmetinin ihalesini yapt›. 
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Baflkent Organize Sanayi Bölgesinin (Baflkent
OSB) bulvarlar›, caddeleri ve sokaklar›na
tabelalar as›ld›.

Baflkent OSB Yönetimi, bir zamanlar
Kurtulufl Savafl›'nda askerlerin
kol kola girerek “keçe
teper” gibi,
“ayakkab›s›z”
ayaklar›yla
döverek, dört
uça¤›n inifline
pist yapt›klar›,
bugün üzerinde
“gelece¤in Sanayi
Kenti”nin yükseldi¤i
topraklara yak›fl›r bir
kararla, dört ana bulvar›na,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
Kurucusu ve ilk Cumhurbaflkan›
Atatürk’ün, O’nun silah arkadafl› ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaflkan› ‹smet
‹nönü’nün isimleri ile Atatürk’ün “En büyük

eserim” dedi¤i Cumhuriyet ve Ankara’n›n
de¤iflmez s›fat› “Baflkent”ad› vermiflti. 

Baflkent OSB yönetimi, Baflkent OSB’nin temel
atma törenine kat›larak, “ilk tu¤lay›”

koyan Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n ad›n› da bir

baflka bulvara vermiflti. 
Bulvarlardan

birine Cumhuriyet,
di¤erine de
Baflkent OSB’nin
temellerinin
oluflmaya bafllad›¤›

1992 y›l›ndan bu
yana emek veren ve

bugüne gelmesinde en
büyük pay sahibi olanlardan

fiadi Türk’ün ad› verilmiflti.
Baflkent OSB’nin caddeleri ve sokaklar› isim

yerine numaraland›r›ld›. Baflkent OSB I. etapta 28
cadde bulunuyor.

Bulvar, cadde ve 
sokaklara tabelalar as›ld›
fi›k biçimde tasarlanan tabelalar cadde ve sokaklara ayr› bir renk katt›.

Baflkent OSB bulvarlar›, Büyük Önderimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Atatürk, O’nun silah arkadafl› ‹kinci Cumhurbaflkan› ‹nönü, Atatürk’ün
“Eserlerim” dedi¤i  “Cumhuriyet” ile “Baflkent”in yan› s›ra, Baflkent OSB’ye 
ilk tu¤lay› koyan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n ad›n› tafl›yor.
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Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakf› Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan:
“HAVELSAN ile yapt›¤›n›z 
protokol hay›rl› olsun...”

Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakf› Genel Müdürü Engin Alan, 
Baflkent OSB'nin çal›flmalar›n› 
“Takdir etti¤ini” söyledi.

Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf›
Genel Müdürü Korg. (E) Engin Alan, Bafl-
kent OSB’deki çal›flmalar› takdirle izledi¤ini

söyledi.
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk'ün baflkanl›¤›n-

da Baflkanvekili Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu
Üyeleri Burhan Akkoç ve Mehmet Ergin'den olu-
flan heyet Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakf› Genel Müdürü Engin Alan’› makam›nda zi-
yaret etti. 

Baflkent OSB'nin çal›flmalar›n› yak›ndan izledi-
¤ini söyleyen Genel Müdür Engin Alann, “HAVEL-
SAN ile yapt›¤›n›z protokol hay›rl› olsun” dedi.
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› Ge-
nel Müdürü Engin Alan, flöyle konufltu:

“Baflkent OSB'nin çal›flmalar›n› yak›ndan izli-
yorum. Çal›flmalar›n›z› takdir ediyorum. Ülke-
miz yarar›na olan, milli savunmam›za katk›s›

olan bütün çal›flmalar› destekliyoruz. Bu konuda
sizin yapt›¤›n›z çal›flmalar› biliyorum. Sizi tebrik
ederim.”

Savunma Sanayi için Ankara'n›n önemine dik-
kat çeken Vakf› Genel Müdürü Engin Alan, bu y›l
uygun bir yer olmamas› nedeniyle her y›l Anka-
ra'da yap›lan Uluslararas› Savunma Sanayi Fuar›'n›
(IDEF) ‹stanbul'da yapt›klar›n› söyledi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk savunma sana-
yi tesislerinin Baflkent Organize Sanayi Bölgesi'nde
toplamas› amac›yla “Savunma Sanayi Özel ‹htisas
Bölgesi Çal›flma Grubu”nun haz›rlad›¤› raporu,
Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› Ge-
nel Müdürü Engin Alan'a verdi. Alan, “Ben bu ra-
poru daha önce inceledim” diyerek, bu konudaki
çal›flmalar› ne kadar yak›ndan izledi¤ini gösterdi. 

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk de, Baflkent
OSB'nin kuruldu¤undan bugüne kadar yapt›klar›
çal›flmalar› anlatt›. Baflkent OSB'nin bugün geldi¤i
nokta ve hedefleri hakk›nda bilgi veren Türk, sa-
vunma sanayini belli bir alanda faaliyet gösterme-
sinin yarar›na inand›klar›n› söyledi. fiadi Türk, bu
amaçla Baflkent OSB'nin ikinci etab›n› savunma sa-
nayinin yap›laflmas›na ay›rd›klar›n›, savunma sana-
yinin gereksinim duydu¤u tüm tesislere de planla-
d›klar› kentsel merkezde yer verdiklerini söyledi.
Türk, Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vak-
f› Genel Müdürü Engin Alan'›n fuar alan›yla ilgi-
li s›k›nt› ifade eden sözlerine de¤inerek, “ Örne-
¤in, kentsel merkezde 112,920 metrekare fuar
merkezine ay›rd›k”dedi.

Baflkent OSB’ye övgü
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A¤aç dikme törenine kat›lan 
Ankara ‹l Çevre ve Orman Müdürü 
Haluk Özder: “Baflkent OSB’nin 
a¤açland›rmas›na destek olaca¤›z”

Baflkent OSB l.Etapta altyap› çal›flmalar›n›n ta-
mamlanmas›n›n ard›ndan a¤açland›rma ve
çevre düzenlemesi bafllad›. Ankara ‹l Çevre ve
Orman Müdürü Haluk Özder’in de kat›ld›¤›

flenliklerle Baflkent OSB’de a¤aç dikimi yap›ld›.
Baflkent OSB kat›l›mc›lar›, Mal›köylüler ile Mal›köy

‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin kat›ld›¤› “A¤aç dikme
flenli¤i”, bayram havas› içinde geçti. Mal›köy ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerinin halkoyunlar› sergiledi¤i flenlikte,
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, Ankara ‹l Çevre ve Or-
man Müdürü Haluk Özder ile OST‹M Baflkan› Orhan
Ayd›n birer konuflma yapt›lar.

fiadi Türk: “Baflkent OSB çevresiyle 
yaflanabilir bir yer olacak”
“A¤aç dikme flenli¤inde sunufl konuflmas›n› yapan

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fiadi Türk,
üzerinde modern tesislerin yükseldi¤i alan›n y›llar önce
çorak oldu¤unu an›msatarak, sanayi alanlar›n›n tar›ma
uygun araziler yerine, bu tür çorak alanlara yap›lmas›-
n›n gereklili¤ini vurgulad›. Y›llar öncesinin çorak top-
raklar›n› bugün üzerinde bulunan modern binalar ve
a¤açlar›n süsledi¤ini ifade eden Türk, insanlar›n bir za-
manlar bilinçsizce yok ettikleri çevrenin önemini bugün
anlamaya bafllad›¤›n› söyledi. 

Baflkent OSB’nin daha temellerini atmadan çevrenin
önemini bilerek planlad›klar›n› anlatan fiadi Türk, flöyle
konufltu:

“Çevrenin düzenlenmesi, yeflillendirilmesi ve a¤aç-
land›r›lmas› için alt yap›n›n tamam-
lanmas› gerekiyordu. Alt yap› bitin-

ce çevremizi güzellefltirme çal›flmala-
r›n› bafllatt›k. A¤açland›r›lm›fl, yeflil-

lendirilmifl, çevresiyle bütünleflmifl bir sa-
nayi kenti yarataca¤›z. Burada hem fabri-

kalar olacak, hem de çok genifl
yeflil alanlar... Yeflillendirece¤i-
miz, a¤açland›raca¤›m›z genifl
alanlar b›rakt›k. Amac›m›z hem
yaflan›l›r, hem de zevkle çal›fl›l›r
bir sanayi kenti yaratmakt›r. Bu-

gün burada bu topraklara ekti¤imiz bu

Baflkent OSB 
yeflilleniyor
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, “Baflkent OSB yeflil ile
bütünleflen ve yaflan›labilen bir sanayi kenti olacak” dedi

Baflkent OSB 
Baflkan› fiadi Türk
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fidelerle bunu da gerçeklefltiriyoruz.” 
Baflkent OSB’nin arazisini ald›klar›nda birçok kiflinin

“Buray› ancak çocuklar›m›z görür” dedi¤ini an›msatan
Türk, “Ama bugün memnuniyetle görüyorum fabrikalar
yükselmifl, bu fabrikalar üretim yap›yor ve dünyan›n
dört bir yan›na ihracat yap›yor” dedi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, Bölgeye geldiklerin-
de buralar›n sadece hayvanlar›n gezindikleri bir yer ol-
du¤unu, bugün ise bölgede üç organize sanayi bölgesi-
nin faaliyete geçti¤ini an›msatt›. Türk, “‹ddia ediyorum.
Burada Türkiye’nin en müstesna sanayi bölgesi oluflu-
yor” diye konufltu.

OST‹M’e teflekkür
fiadi Türk, Baflkent OSB’nin kuruluflunda en büyük

deste¤i “‹çinden ç›kt›klar›n›” söyledi¤i OST‹M’den gör-
düklerini söyledi. 

Türk, bölgenin a¤açland›rmas› çal›flmalar›na katk›da
bulunan Ankara Büyük fiehir Belediyesi Genel Sekreter
Yard›mc›s› Ömer Vural’a da flükranlar›n› sundu.

Özder’den a¤açland›rmaya destek sözü
A¤aç dikme törenine kat›lan Ankara Çevre ve Orman

Müdürü Haluk Özder, Baflkent OSB’nin a¤açland›rma-
s›na destek sözü verdi. A¤açland›rma için genifl bir alan

b›rakarak Ankara’n›n yeflillendirmesine katk›da bulu-
nan Baflkent OSB’ye teflekkür
eden Özder, her y›l Ankara’ya
3–4 milyon adet a¤aç diktikle-
rini belirterek, flöyle konufltu:

“Say›n Baflbakan’›n
önderli¤inde a¤açland›rma
seferberli¤i bafllatt›k. Befl
y›ll›k bir plan çerçevesinde
tüm Türkiye
a¤açland›r›lacak. Bu plana
uygun olarak Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›yla
yapt›¤›m›z protokol ile
tüm organize sanayi
bölgelerini
a¤açland›raca¤›z.
Bunun ilk uygula-
mas›n› Baflkent
OSB’de yap›yoruz.
‹lk olmas› nedeniyle
buradaki iflbirli¤imi- Ankara Çevre ve

Orman Müdürü 
Haluk Özder
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zin iyi bir örnek olmas›n› istiyoruz.”

Ayd›n: “Her geldi¤imde 
buray› farkl› görüyorum”
A¤aç dikme flenli¤ine kat›lan OST‹M Baflkan› Orhan

Ayd›n, her geldi¤inde Baflkent OSB’yi daha farkl› ve ge-
liflmifl olarak gördü¤ünü söyledi. Baflkent OSB yönetimi-
ni bu baflar›lar›ndan dolay› kutlayan Ayd›n flöyle konufl-
tu:

“Bu iflleri yapmak özveri gerektiriyor, emek gerektiri-
yor. Yol yapacaks›n, su getireceksin, alt yap› yapacaks›n,
tesis yapacaks›n. Bu iflleri
yapmak için ‹stiklal savafl›-
na benzer bir savafl verili-
yor. Allah raz› olsun bu-
nu yapan arkadafllar-
dan.”

Organize sanayi böl-
gelerinin arsalar›n›n be-
dava tahsis edilmesi, alt

yap›n›n da kamu taraf›ndan yap›lmas› gerekti¤ini anla-
tan Orhan Ayd›n, sanayicinin bu konularda gerekli des-
te¤i göremedi¤ini söyledi. Orhan Ayd›n konuflmas›n›
flöyle sürdürdü:

“Çünkü buralar› bu ülke için yap›yoruz, kendimiz
için yapm›yoruz. Dünyan›n her yerinde bu iflleri yapan-
lara her türlü teflvik sa¤lan›yor. Bizde de sanayiye her tür-
lü destek sa¤lanacak deniliyor; hani nerede? Söylenen-
ler sözde kal›yor.  Belediyenin yapmas› gereken bir yolu
dahi yapt›ram›yoruz.

Sanayici Türkiye’yi dünya pazarlar›na sokmak için
mücadele ediyor. Bir de bunlarla nas›l u¤rafls›n, bunlar›
yapmak bu kadar zor mu?”

Çocuklar da a¤aç dikti
Törenden sonra Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, An-

kara Çevre ve Orman Müdürü Haluk Özder, OST‹M
Baflkan› Orhan Ayd›n ile konuklar ellerine kazma kürek
alarak a¤aç diktiler. Törene kat›l›p gösteri yapan Mal›-
köy ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencileri de ö¤retmenleriyle
birlikte a¤aç dikerek, Baflkent OSB’nin yeflillenmesine
katk›da bulundular.

OST‹M Baflkan› 
Orhan Ayd›n



Baflkent OSB çevre düzeni,
a¤açland›rma ve yeflillendir-
me çal›flmalar› tamamland›-

¤›nda  tam bir korulu¤u and›racak.
Her iki etapta yaklafl›k 800.000 m2
alan a¤açland›r›lacak ve yeflillendiri-
lecek.

Baflkent OSB'nin sadece I.Eta-
b›nda sanayi tesislerinin yer ald›¤›
bölgede yeflil alana ayr›lan pay
63.000 m2. II.Etap ile Ankara Ça-
y›'n›n iki yakas›nda yap›lacak kentsel
merkezde yer alacak yeflil alanlar da
eklendi¤inde  bölge a¤açlar›  ve bit-
kileriyle bir koruyu and›racak.

Binlerce a¤aç dikildi
Bu arada, cadde ve sokaklar›n ta-

mamlanmas›yla orta refüjler de
a¤açland›r›lmaya baflland›. Orta re-
füjlerde yeflillendirilecek alanlar
26.000 m2. Büyük bölümü orta re-

füjlerde olmak üzere binlerce a¤aç
dikildi. Dikilen a¤açlar, toprak tah-
lilleri ve yörenin iklimi dikkate al›-
narak seçildi.

Baflkent OSB'nin her iki
etab›nda yaklafl›k olarak
800.000 m2 alan 
a¤açland›r›lacak ve
yeflillendirilecek. Sadece 
bu y›l I. Etapta binlerce 
a¤aç dikildi.

Baflkent OSB koruluk gibi olacakBaflkent OSB koruluk gibi olacak
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ASELSAN Yönetimi, 
Savunma Sanayinin üssü
olacak Baflkent OSB'de 
incelemelerde bulundu.

Baflkent OSB Yönetimi,
Yönetim Kurulu Baflkan› 
ve Murahhas Üye 
Mehmet Çavdaro¤lu'nun
baflkanl›¤›ndaki ASELSAN
Yönetim Kurulu üyelerine 
bölgeyle ilgili brifing verdi.

Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi'nin savunma sana-
yinin üssü olmas› karar›n›n
ard›ndan, Türkiye'nin ön-

de gelen savunma sanayi firmalar›-
n›n bölgeye ilgisi yo¤unlaflt›. Savun-
ma sanayine yapt›¤› üretimle Türki-
ye'nin önemli gereksinimlerini kar-
fl›layan ASELSAN Yönetimi, Baflkent
OSB'de incelemelerde bulundu.  

Baflkent OSB Yönetimi, ASELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› ve Murahhas

Üyesi Korgeneral (E) Mehmet
Çavdaro¤lu'nun baflkanl›¤›ndaki
heyete önce brifing verdi, ard›nda
da savunma sanayi firmalar›na te-
sislerini kurma amac›yla ayr›lan
alan› gezdirdi. 

Hedeflerimize ulaflt›k
Baflkent OSB  Baflkan› fiadi Türk,

Baflkent OSB'nin kuruldu¤u gün-
den bugüne kadar geçirdi¤i gelifl-
meleri anlatt›.  Baflkent OSB'nin An-
kara Çay›'n›n iki yakas›nda I. ve II.
etap olmak üzere iki k›s›mdan olufl-
tu¤unu anlatan Türk, yeni yap›-
lanmaya bafllanan II. Etab›, Savun-
ma Sanayi Müsteflarl›¤›, ODTÜ ve
önde gelen savunma sanayi firmala-
r› ile yap›lan ortak çal›flmalar sonu-
cunda savunma sanayi alan› olarak
planlad›klar›n› ifade etti. fiadi Türk
flöyle konufltu: 

“fiimdiye kadar planlad›¤›m›z
tüm hedeflerimize ulaflt›k. fiimdiki
hedefimiz de savunma sanayi için
oluflturdu¤umuz II. Etap özel alan-
da sizleri de görebilmektir.”

ASELSAN Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Mehmet Çavdaro¤lu Savunma

Sanayi Müsteflarl›¤›'n›n savunma sa-
nayi yat›r›mlar› için burada toplu bir
alan yaratma çabas› olup olmad›¤›n›
sordu. fiadi Türk de, bu anlamda
devletin çeflitli teflvikler yolu ile des-
tek sa¤lamas› gerekti¤ine inand›¤›n›
söyledi. Türk, Baflkent OSB'nin do-
¤u s›n›r›n› oluflturan demir yolu ve
yak›nda faaliyete geçecek olan h›zl›
tren hatt›n›n ulafl›m ve nakliyede
önemli avantajlar sa¤layaca¤›n› ifa-
de etti. 

Girifliminiz desteklenmeli
ASELSAN Yönetim Kurulu Bafl-

kan› Mehmet Çavdaro¤lu, gerekli
bilgileri ald›ktan sonra  yapt›¤› ko-
nuflmada “Ankara memur flehridir,
sanayisi yoktur anlay›fl› hakimdir. Bu
düflüncenin k›r›lmas› flartt›r” dedi. 

Çavdaro¤lu konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Baflkent OSB gibi, çeflitli sanayi
örgütlenmeleri bir arada bulunursa,
ulafl›m sa¤lan›rsa, özellikle burada ol-
du¤u gibi ‘verimli tar›m topraklar›’ s›-
n›f›na girmeyen alanlarda sanayilefl-
me oluflursa bu giriflimler desteklen-
melidir.” 

ASELSAN Yönetimi 
Baflkent OSB'de
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Baflkan fiadi Türk, sanayi yap›lan-
mas›n›n yan›nda bölgede çevreye
dönük çal›flmalara da önem
verdiklerini söyledi. Türk flöyle ko-
nufltu:

“Ankara Büyükflehir Belediyesi
ve Ankara ‹l Çevre ve Orman Mü-
dürlü¤ü'nün destekleri ile a¤açlan-
d›rma çal›flmalar›na bafllad›k. Sana-
yinin yeflille bütünleflece¤i bölge-
mizde, Ankara Çay›'n› da çevresiyle
birlikte de¤erlendirece¤iz. Önü-
müzdeki günlerde hayata geçecek
Kentsel Tasar›m Projesi ile bu konu-
daki hedeflerimizi de ortaya koy-
duk. Ankara Çay›n›n iki k›y›s›na ku-
rulmas›n› düflündü¤ümüz kent-
sel alan›n içinde üniversite-
den, spor tesislerine, fuar
merkezinden hastaneye bir-
birini tamamlayan ve bölge-
mizin tüm gereksinimlerini
karfl›layan tesisler olacak.” 

Kimler kat›ld›
n ASELSAN'dan kat›lan-

lar: Yönetim Kurulu Baflkan›
ve Murahhas Üye Mehmet
Çavdaro¤lu, Baflkan
Yard›mc›s›, Murahhas Üye
M. ‹hsan Ongun, Kurumsal
Yönetim Komitesi üyesi

Mehmet Bali,  Kurumsal Yönetim
Komitesi üyesi M. Ayhan Gerçekler,
Denetimden sorumlu Komite üyesi
Ahmet fienol, Üye Aslan K›l›çaslan,
‹nsan Kaynaklar› ve Destek
Hizmetleri Direktörü Nihat
Irkörücü.

n Baflkent OSB’den kat›lanlar:
Baflkan fiadi Türk, Baflkanvekili
Cavat Kömürcü,  Yönetim Kurulu
Üyeleri Burhan Akkoç, Yaflar Al›çl›,
Mehmet Ergin, Denetim Kurulu
Üyeleri S›rr› Yetkin, Nihat Örnek,
Huukuk Dan›flman› Av Abidin fiahin
ve Bölge Müdürü Nabi Üner.
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Hedeflerin 
üzerine ç›k›ld›

Baflkent OSB, geçen y›l yapt›¤› genel kuruldan
bu yana geçen bir y›ll›k süre içinde altyap›dan

üst yap›ya bir çok alanda baflar›l› çal›flmalar
sergiledi. Di¤er organize sanayi bölgeleriyle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda çok daha düflük maliyetler ve
az personelle baflar›l› çal›flmalara imza atan
Baflkent OSB, yapt›¤› çal›flmalar›yla örnek bir

sanayi kenti olma rolünü devam ettiriyor.

Hedeflerin 
üzerine ç›k›ld›
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Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi (Baflkent OSB) IV. Ge-
nel Kurulunu yap›yor. 21

Haziran 2008 tarihinde Baflkent
OSB Tamer Mühendislik Mim.
Müh. Ltd. fiti’de  yap›lacak genel
kurulda son bir y›l›n çal›flmalar›n›
içeren Faaliyet Raporu de¤erlen-
dirilecek, dönem bilançosu oku-
narak oylanacak. ‹stiklal Marfl›'n›n
okunmas› ve sayg› duruflunun ar-
d›ndan Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, aç›l›fl konuflmas› yapacak ve
son bir y›lda yap›lan çal›flmalar›
de¤erlendirecek.

Genel kurula sunulmak üzere
haz›rlanan Faaliyet Rapor'unda
Baflkent OSB'nin bir sanayi kenti
olarak Ankara’n›n bat› koridorun-
daki yaklafl›k 50 bin dönümlük sa-
nayi havzas›n›n lokomotifi olmaya
devam etti¤i ifade edilerek, “Zor-
luklara ra¤men hedefimize ulaflma
gayretimiz, siz üyelerimizin deste¤i
ile devam etmektedir.” denildi.

I. Etapta 90 yeni 
sanayi parseli

Faaliyet Raporunda, her iki eta-
b›n ihtiyac› dikkate al›narak, sos-

yal donat› alan›n›n Ankara Ça-
y›'n›n iki taraf›nda yer alacak flekil-
de planland›¤›na yer verilerek, I.
Etapta sosyal donat› için ayr›lan
alan›n sanayi parseli olarak düzen-
lendi¤i belirtildi. Raporda bunun
sonucu toplam› 636 bin 200 m2

olan 90 yeni sanayi parselinin ka-
zan›ld›¤› ifade edildi. 

Faaliyet Raporunda 
neler var?

IV. Genel Kurul'da ele al›nacak
Faaliyet Raporunda, yer alan ko-
nular sat›r bafllar›yla flöyle:

n KENTSEL TASARIM PROJES‹ I.
Etapta Sosyal Donat› Alan› olarak
ayr›lan bölgenin, “Ankara Çay›
çevresi 1/500 ve daha büyük öl-
çekli kentsel tasar›m, mimari ve
peyzaj projesi”  haz›rland›, ifl uygu-
lama aflamas›na getirildi.

Kentsel alanda yer alan yap›lar
kademeli olarak projelendirilecek
ve yap›m›na geçilecek.

n TAPU 2007 sonu itibariyle 10
firmaya tapu verildi.

n YAPILAfiMA 5.052.370 m2 olan
I. Etapta, 646.627 m2 ’lik alanda fa-
aliyete geçildi. 526.764 m2’lik
alanda inflaat sürüyor. Baflka bir
ifadeyle I. Etapta yüzde 12.80’lik
alanda faaliyet sürüyor, yüzde
10,43’lük alan ise inflaat halinde.

n ‹NfiAAT  Bulvarlar›n tamam›na
yak›n olan toplam 188.336 m2’lik
alana 43.253 ton asfalt döküldü,
alt temel mekanik malzeme ve as-
falt alt› PMT malzemesi serildi.
Yollar›n tamam› trafi¤e aç›ld›.
2008 y›l› içinde asfaltlanmam›fl ve
parke tafl döflenmemifl yollar kal-
mayacak.

Asfalt ve alt temel malzemesi al-
t›nda kalan bütün parsellerin ya¤-
mur suyu, pis su ve kullan›m suyu
ba¤lant›s› yap›ld›. 

Onaylanan revize imar plan›n-
da belirlenen yeni yollar›n altyap›-
lar› 2008 yat›r›m program›na al›-
nacak.

n KULANIM SUYU Kulan›m su-
yunda sorun yaflanmamas› için su
deposu temizlendi, dalg›ç pompa
ve yatay pompalar›n sürekli bak›-
m› yap›ld›. 

Baflkent OSB'nin 
IV. Genel Kurulu 
21 Haziran'da
Genel Kurula sunulacak Faaliyet Raporunda, ”Kurumsal özelliklerimiz 
ve bölgesel avantajlar›m›z her zaman yat›r›mc›n›n hizmetine 
sunulmufl, yat›r›mc› bölgeye çekilmeye çal›fl›lm›flt›r” denildi.

Sosyal donat› alan›n›n Ankara Çay›'n›n iki taraf›na al›nmas› ile 
I. Etapta toplam› 636 bin 200 m2 olan 90 yeni sanayi parseli kazan›ld›.

Baflkent OSB'nin 
IV. Genel Kurulu 
21 Haziran'da
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n ELEKTR‹K Onayl› s›n›rlar› içinde, 49 y›l sü-
reyle EPDK‘dan “OSB Da¤›t›m Lisans›” al›n-
d›.

OG elektrik flebekesinde mevcut projenin
tamam› toplam 50 km havai hat, 10 km yer  al-
t› kablo flebekesi, 22 adet trafo binas›   tamam-
land›. Hepsine enerji verildi.

Ana bulvarlar›n tümü ayd›nlat›ld›. Kurulu
güç 26.000 KVA oldu, 2007 y›l› sonu itibari ile
9.960.440 KWH elektrik tüketildi.

n DO⁄ALGAZ  7.535 m çelik hatt›n %58’i,
42.334 m PE hatt›n %48’i tamamland›.

I. ve II. Etapta OSB yerleflim alanlar›nda
Do¤algaz Da¤›t›m Sistemi Projeleri, BOTAfi
flartnamelerine uygun olarak haz›rland›. 2008
y›l› Temmuz ay›nda tamamlat›lmak üzere I.
Etap Do¤al Gaz Da¤›t›m Hatt› ve RMS-A ve
RMS-B ‹stasyonlar› kurulmas› ifli ihale edil-
di. Ayr›ca bu ihale ve proje uygulamas›nda
EGO ve BOTAfi ile iliflkileri sa¤layacak bir
firma ile anlaflma yap›larak müflavirlik hiz-
meti al›nd›. 

n ‹TFA‹YE Acil eylem planlar› oluflturuldu.
Bölgemizdeki fabrika çal›flanlar›na yang›n
e¤itimleri verildi. 

Yang›n Söndürme- Yang›n Alg›lama- Yan-
g›n Tahliye ve Paratoner Projeleri ile ilgili yö-
netmelik çerçevesinde tüm kat›l›mc›lara her
aflamada dan›flmanl›k hizmeti verildi.

n ÇEVRE B‹R‹M‹ ASO-KOSGEB çevre
laboratuvarlar› ile anlaflmal› olarak kat›l›mc›-
lar›n at›k su analizleri, proses tayini gibi çal›fl-
malar yap›ld›.

‹flyeri açma ve çal›flma ruhsatlar›, g›da sicil
ruhsatlar› verildi.

Çevre ve Orman Bakanl›¤› Çevre Yöneti-
mi Genel Müdürlü¤üne at›k su alt yap› ar›t-
ma tesisleri ile ilgili “‹flletim Plan›” sunuldu.
Bu plana göre; “Baflkent OSB At›k Su Tesi-
si’nin devreye al›nma çal›flmalar›na baflland›.
2008 y›l› içinde dan›flman firma seçimi yap›-
larak süratle projelendirme ve inflaat aflama-
s›na geçilecek.

n LOJ‹ST‹K MERKEZ‹ H›zl› tren hatt› ile
banliyö treni hatt› aras›nda kalan alan lojistik
merkez olarak düzenlenecek. Bu konuda ha-
z›rlanan projeler TCDD onay›na sunuldu. 

n BA⁄LANTI YOLU Baflkent Organize Sana-
yi Bölgesi'ni Ankara-Eskiflehir devlet karayo-
luna ba¤layacak yolun yap›m› için 2006 y›l›n-
dan bu yana Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› ile
Büyükflehir nezdinde birçok kez giriflimlerde
bulunuldu. Acilen yap›lmas› talep edildi. Yo-
¤un çabalara ra¤men bölgemiz için çok
önemli sorunu olan bu konu çözülemedi. Gi-
riflimlerimiz sonucu     mevcut köy yolu asfalt-
land›.
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n GÜVENL‹K H›zla yap›laflan Baflkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin çevre güvenli¤i-
ni sa¤lamak amac› ile tren hatt›n›n geçti¤i
do¤u yakas› ve do¤al bir bariyer olan Anka-
ra Çay› kenar›n›n haricindeki s›n›rlar›, tel
çitle çevrildi.  24 saat kap› güvenli¤i sa¤lan-
d›. 

n BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü VE PERSONEL
2007 y›l›nda Bölge Müdürünün koordina-
törlü¤ünde biri bekçi 24 personel görev
yapt›. Personelin meslekleriyle ilgili e¤i-
timlerine olanak sa¤land›. 

n PTT fiUBES‹ “Baflkent OSB Sanayi Sitesi
PTT fiubesi” ad› alt›nda aç›lan flube, hiz-
metine devam etmektedir.

n SA⁄LIK B‹R‹M‹ Sa¤l›k birimi muayene
ve ayakta tedavi düzeyinde hizmet vermeye
devam ediyor.

n BAfiKENT YATIRIM A.fi. Baflkent Yat›-
r›m A.fi.'nin kurdu¤u beton parke, kilit ta-
fl› ve briket tesisi faaliyete geçti. 

Ana bulvar ve caddelere beton bordür
ve ya¤mur olu¤u döflenerek 51.263 m bor-
dür, 16.464 m ya¤mur olu¤u döflendi. Ayr›-
ca numune olarak 4.900 m2 beton parke
kilit tafl› yol kaplamas› yap›ld›.

n BAfiKENT ENERJ‹ A.fi. En büyük orta¤›-
n›n Baflkent OSB oldu¤u Baflkent Yat›r›m
A.fi., 2007’de Çaml›ca Hidroelektrik San-
trali’nin su kullan›m hakk› ve iflletilmesi
ihalesini kazand›. Artvin’e ba¤l› Arhavi il-
çesinde DS‹ Trabzon Bölgesinde, kurulu
gücü 85,00 MW, toplam enerji miktar›
410,00 Gwh olan Çaml›ca Hidroelektrik
Santrali ve Baraj› infla edilecek. Tesis 49
y›ll›¤›na Baflkent Enerji Elektrik Üretim ve
Madencilik San. Tic. A.fi. taraf›ndan iflleti-
lecek.

n BASAD 18.12.2006 tarihinde 22 üyeyle
kurulan Baflkent Sanayiciler Derne¤i'nin
üye say›s› 91 oldu. Üyelerin birbirlerini ta-
n›malar›, ekonomik, teknolojik geliflmele-
ri yak›ndan izlemeleri ve kendilerini yak›n-
dan ilgilendiren yasalar hakk›nda bilgilen-
dirilmesi amac› ile konferanslar düzenlen-
di. Burs fonu oluflturularak, 39 ö¤renciye
burs olana¤› sa¤land›

n BAfiKENT ORGAN‹ZE YAPI KOOPERA-
T‹F‹ Baflkent Organize Yap› Kooperatifi,
480.000 m2 alanda sürdürdü¤ü imar çal›fl-
malar›n› 2008 y›l›nda tamamlayacak. Villa
parselleri net 1000 m2 olarak planland›.
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Baflkent OSB 8 May›s’ta ha-
reketli bir gün yaflad›. An-
kara Valisi Kemal Önal
Baflkent OSB’yi ziyaret

ederek, bölgedeki geliflmeleri yak›n-
dan gördü.

Ankara Valisi Önal’›, Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk ile yönetim
ve denetim kurulu üyeleri karfl›lad›. 

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk
ile Baflkan Vekili Cavat Kömürcü,
Vali Kemal Önal’a bölge ile ilgi hem
harita üzerinde, hem de tan›t›m çe-
kimleri ile çok kapsaml› bilgi verdi-
ler ve Önal’›n sorular›n› yan›tlad›-
lar.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türkk,
kuruluflundan bu yana yapt›klar› ça-
l›flmalar› bütün detay› ile Önal’a an-
latt›. Türk, Baflkent OSB’nin üzerin-
de bulundu¤u alan›n, Kurtulufl Sa-
vafl› s›ras›nda önemli bir yere sahip
oldu¤unu an›msatt›. Askerlerin bu
topraklar üzerinde z›playarak, savafl
uçaklar›n›n kalk›p inmelerine ola-
nak sa¤layacak biçimde düzledikle-
rini anlatan Türk, “Bugün bu top-
raklar üzerinde gelece¤in sanayi
kenti do¤uyor. Bu da bizi gururlan-
d›r›yor” dedi.

Türk, Vali Önal’›n bir sorusunu
yan›tlarken, flöyle konufltu:

“Baflkent OSB’nin arazisinin al›-
m›, tüm alt yap›s›n›n tamamlanmas›
için sadece 40 milyon ytl harcad›k.
Biz az parayla çok ifl yapt›k. Bu iflleri
çok az insanla baflard›k. Yönetim ve
Denetim Kurullar›nda yer alan tüm
arkadafllar›m›z kendi ifllerinden da-
ha çok buraya zamanlar›n› ay›rd›-
lar.”

ODTÜ ile yapt›klar› “Üniversite-
sanayi iflbirli¤i” protokolü çerçeve-

Ankara Valisi Kemal Önal:

“Baflkent OSB’yi örnek
gösterece¤im...”
Baflkent OSB’yi ziyaret eden Ankara Valisi Kemal Önal,  
“Buras› hofluma gidiyor. OSB’ler konusunda iyi bir örnek. 
Bundan sonra OSB’lere örnek gösterece¤im” dedi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: “Az parayla çok ifl yap›yoruz.”



sinde çok yararl› çal›flmalar yapt›kla-
r›n›, bu iflbirli¤i sonucu Baflkent
OSB'nin II.Etab›n› yüksek teknoloji
üretecek savunma sanayi yat›-
r›mlar›na ay›rd›klar›n› söyle-
di.

fiadi Türk, kamudan
hiçbir destek almadan
tüm alt yap› çal›flmala-
r›n› tamamlad›klar›-
n›, buna karfl›n ka-
munun kendisinin
yapmas› gereken
hizmetleri yerine
getirmemesinden
yak›nd›. Türk, kat›-
l›mc›lar›m›zla “ifl
görüflmesine” gel-
mek isteyen konuk-
lar› Baflkent OSB
ve bölgede di¤er
organize sanayi böl-
gelerini ana artere
ba¤layacak ba¤lant›
yolunun yap›lma-
mas› nedeniyle da-
vet edemediklerini
söyledi. Türk, ba¤lant›
yolunun bir an önce
yap›lmas› için Validen
destek istedi.

Baflkent 
OSB'yi örnek
gösterece¤im”
Ankara Valisi Kemal

Önal da Baflkent OSB
yönetiminin Eskiflehir
Yolu’nu bölgeye ba¤la-
yan yolun yapt›rama-

maktan yak›nmalar› üzerine, “Bele-
diyelerin organize sanayi bölgeleri-
nin yönetim flekillerine karfl› olduk-

lar›n›” belirterek, içlerinde olma-
d›klar› bir yap›ya destekte isteksiz

davrand›klar›n› söyledi. Organize
sanayi bölgelerinin yönetimlerin-
de kamunun temsilinin iflleri a¤›r-
laflt›raca¤›n› belirten Önal, “Do¤-
rusu sizin yap›n›z” dedi. Ankara'da
fazla organize sanayi bölgesi ol-
mad›¤›n›, küçük sanayi siteleri bu-
lundu¤unu an›msatan Ankara vali-
si Kemal Önal flöyle konufltu:

“Sizin bölgeniz çok hofluma
gidiyor. Yap›laflma çok mo-

dern. Çevreye çok önem
vermiflsiniz. Yeflil alanlar›-
n›z genifl. Bu güne kadar
organize sanayi bölgele-
riyle ilgili görüfl ifade
ederken Polatl›'y› örnek
gösteriyordum. Bugün-
den sonra Baflkent
OSB'yi de gösterece¤im.”

Ankara Valisi Kemal
Önal, kendisine verilen

brifingden sonra Baflkent
OSB'yi gezdi.

HAVELSAN 
yetkilileri de kat›ld›

Bu arada ayn› gün Bafl-
kent OSB'nin yetkilileri ile
görüflmelerde bulunmak
üzere bölgede bulunan
HAVELSAN yetkilileri de
Ankara Valisi Önal'a veri-
len brifinge kat›ld›lar. Bafl-
kent OSB'nin savunma sa-
nayi üssü olarak planlanan
II.Etab›nda tesisler kuracak
olan HAVELSAN ile yap›la-
cak protokol ele al›nd›. 
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Baflkent 
OSB’yi ziyaret

eden Vali
Önal’a Baflkan

Türk plaket
verdi.
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Baflkent OSB kat›l›mc›lar›
da “Gelece¤in Sanayi
Kenti”ne yak›fl›r tesisler
kurmakta birbirleriyle

yar›fl›yorlar. Hatta bir fabrikas›n›
faaliyete geçirip hemen ard›ndan
ikincisini kurmak için kollar›n›
s›vayan kat›l›mc›lar da var.
BORAN Çelik Döküm de bu
firmalardan biri... BORAN Çelik
Döküm’ün genç ve çal›flma
heyecan›yla dolu ekibinden
Finansman Müdürü  S. Türel
Poyraz, “Sanayinin Baflkenti”
olarak gördükleri, Baflkent
OSB'de orta vadede 20.000 m2
alanda dünya çap›nda bir tesis
daha kurmay› hedeflediklerini
aç›klad›.

Hedefleriyle,  deneyimli
teknik kadrosu vizyonlar›n›n
genifl, ufuklar›n›n aç›k oldu¤unu
ifade eden Poyraz, “Kaliteden
ödün vermeden dünya
sanayisinde yer almak
istediklerini” söylüyor. 

BORAAN Çelik'in Finansman
Müdürü S. Türel Poyraz,
ekonomik ve siyasi gerginliklere
karfl›n mücadelelerine devam
ettiklerini ifade ederek, “K›sa,
orta ve uzun vadeli hedeflerimize
h›zla ulaflt›¤›m›z› hissetmek, hher
gün daha çok çal›flarak içerisinde
oldu¤umuz ekonomik ve siyasi
gerginliklere ra¤men Türkiye’de
saanayici olman›n tüm zorluklar›n›
gö¤üslemede bizleri motive
ediyor” dedi. En büyük gururu-
muz, imalatlar›m›z›n dünya
pazar›nda “Türk Mal›” ibaresi ile
dolafl›yor olmas›, tüm
s›k›nt›lar›m›z› ve güçlükleri
aflmada bize güç kayna¤› oluyor.

Bu gücün hakl› sebeplerinden
birisi de do¤ru yer seçerek ve
teknolojik yat›r›m›yla bölgemiz
Baflkent Organize Sanayi

Bölgesi'ne yat›r›m yapmakt›. ‹flte
bu sebepten dolay› yeni
yat›r›mlar›m›z› yine bölgemiz
s›n›rlar› içerisinde
gerçeklefltirmek niyetindeyiz.

S.Türel Poyrraz ile sohbetimize
soru yan›t fleklinde devam ettik:

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

‹nflaata 2005 y›l› bafl›nda
bafllad›k, Fabrika ve idari
binalar›m›z› çok k›sa say›labilecek
bir sürede tamamlayarak 2006
y›l›nda faaliyete geçtik.
Fabrikam›z›, tek kurufl kredi
kullanmadan tümüyle kendi
öz kaynaklar›m›zla yapt›k.

n Kaç metre karelik alanda
faaliyet gösteriyorsunuz?

Tesisimizin kapsad›¤› alan›
5 bin 400 m2. Yaklafl›k 2 bin
700 m2 kapal› alanda faaliyet
gösteriyoruz. K›sa vadede
buradaki fabrikam›za yaklafl›k
olarak 600m2 lik ilave
yapmakt›r.

n Hangi alanda faaliyet
gösteriyorsunuz, y›ll›k üretim
kapasiteniz nedir?

Ürünlerimiz; savunma
sanayi, madencilik, inflaat,
enerji, makine imalat›,
denizcilik ve tafl k›rma
sektörlerinin ihtiyaçlar›
do¤rultusunda; her türlü düflük,
orta ve yüksek alafl›ml› çelik
dökümler, östenitik mangan
çelikleri, paslanmaz çelikler,
ni-hardlar, yüksek kromlu beyaz
dökme demirler ve flimdilik 500
gr. ‹le 1.500 kg aras› ›s›l ifllem
dahil tek parça döküm
ihtiyaçlar›n› veya iflleyerek nihai
ürün haline getirerek sevk

edilebilecek yüksek kaliteli
çelik dökümler...  Bugünkü
kapasitemiz y›ll›k ortalama
1.200 ton/y›l’d›r.

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

fiu an tek vardiya çal›fl›yoruz.
Tek vardiya ile 75 kifliye ifl olana¤›
sa¤l›yoruz. Ancak y›l sonuna kadar
vardiyal› çal›flmay› hedefliyoruz.
Bu durumda san›r›m y›l sonuna
kadar istihdam edece¤imiz kifli
say›s› 100 - 110’u bulacakt›r. 

n Sadece iç piyasaya m›
çal›fl›yorsunuz, yoksa ihracat da
yap›yor musunuz?

‹hracat yap›yoruz. A¤›rl›kl›
olarak Avrupa ülkeleri ve son
olarak Hindistan’da komple
Makine imalat taahhüdüne girdik.

BORAN Çelik Döküm 
Baflkent OSB'yi sevdi
BORAN Çelik Finans Müdürü S. Türel Poyraz: Orta vadede Baflkent OSB'de 
20.000 m2 alanda dünya çap›nda bir tesis kurmay› hedefliyoruz.  
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Bu ülkede GÜRSAN MAK‹NA
SANAY‹ ile baflar›l› bir ifle imza
att›k; bu ülkede kurdu¤umuz
“Sekonder Çekiçli K›r›c› Tesisi”
dünya çap›nda güçlü rakipleri
geride b›rakarak baflar›yla
sonuçland›rd›¤›m›z önemli bir
ifltir. Bu iflteki baflar›m›z yeni
ifllere kap› açt› ve ikinci bir
tesis için görüflmelere bafllad›k.

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

Baflta her türlü alt yap›s›n›n
tamamlanm›fl olmas› en önemli
tercihimiz oldu.  Bir di¤er önemli
neden de hedefleriyle, çevre
duyarl›l›¤›yla, özetle söylemek
gerekirse, “Gelece¤in Sanayi Kenti”

anlay›fl›yla planlanmas›...

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

K›sa, orta ve uzun vadeli
hedeflerimize h›zla
ulaflt›¤›m›z› hissetmek, her
gün daha çok çal›flarak
içerisinde oldu¤umuz
ekonomik ve siyasi gerginlik-
lere ra¤men Türkiye’de
sanayici olman›n tüm
zorluklar›n› gö¤üslemede
bizleri motive ediyor.

Bu do¤rultuda, sanayinin
baflkenti olarak bizlerin de
benimsedi¤i bölgemizde orta
vadede 20.000 m2 civar›nda dünya
ölçe¤inde bir tesis daha kurmay›
hedefliyoruz.



Medici Mozaik'in Sahibi
ve Genel Müdürü
Yavuz Bozkurt,
Baflkent OSB'de

yat›r›m yapmaktan memnun.
Ama, sanayicinin bunca emek ve
u¤rafl›n›n karfl›l›¤›n› görememesi,
destek yerine kösteklenmesi ve
ekonomik istikrars›zl›k kendisini
bir hayli üzmüfle benziyor.  O
nedenle olacak ki, bundan sonra-
ki hedefiniz ne diye sordu¤umuz-
da, “Çin’e gitmek. Bizim gibi
ihracat merkezli bir firman›n
Türkiye’de üretim yaparakk
rekabet etmesi mümkün de¤il”
diyerek bu konuda ne kadar dolu
oldu¤unu gösteriyor... Yavuz
Bozkurt'u, Türkiye'den Çin'e
yat›r›ma yönlendirmeyi
düflündürten bir di¤er neden de
çal›flt›raca¤› nitelikli insan›n
olmamas›... O nedenle Baflkent
OSB'deki fabrikalar›n› ancak
yüzde 30 kapasiteyle çal›flt›rabil-
di¤ini söylüyor, Bozkurt... 

Türkiye'yi yönetenlerin tüm

sanayicilerin ortak sorunu olan
Bozkurt'un sesine kulak
verece¤ini dileyerek, sorular›m›z›
soruyoruz  Yavuz Bozkurt'a....
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Medici Mozaik'in Sahibi ve Genel Müdürü Yavuz
Bozkurt, ihracat merkezli bir firma olarak Türkiye'de 
üretim yaparak rekabet etmelerinin olanaks›z oldu¤unu
belirterek, “Hedefimiz Çin'e gitmek”

“Rekabet 
edemiyoruz...”

“Rekabet 
edemiyoruz...”

Yavuz Bozkurt
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n Baflkent OSB'deki
fabrikan›z›n temelini ne zaman
at›n›z, ne zaman tamamlad›n›z?

Fabrikam›z›n temelini 2006
y›l› Haziran ay›nda att›k. K›sa bir
süre içinde tamamlayarak 2007
y›l› nisan ay›nda Lalahan Samsun
Yolu 30. km deki fabrikam›z›
buraya tafl›d›k.

n Kaç metre karelik alanda
faaliyet gösteriyorsunuz?

Aç›k alan›m›z 7200 m2, kapal›
alan›m›z ise 4300 m2 dir. Bir
fabrikam›z da ‹zmir Torbal›’da.
O fabrikam›z da toplam 7000 m2

de faaliyet gösteriyor.

n Hangi alanda faaliyet gös-
teriyorsunuz, ne üretiyorsunuz,
y›ll›k üretim kapasiteniz nedir?

Ana üretimimiz cam, do¤al
tafl, seramik, metal ve olabilecek
her türlü malzemeden mozaik,
fayans, bordür ve dekorasyon
malzemesi imal ediyoruz.
Ürünlerimiz özellikle banyo ve
mutfaklarda yer ve duvar
kaplama malzemesi olarak
kullan›l›yor.Bunun yan› s›ra
evlerde ve ifl yerlerinde
dekorasyon malzemesi
olarak da kullan›l›yor. 

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

‹zmir fabrikam›z yüzde 80
kapasite ile çal›fl›yor. Ankara
fabrikam›z ise nitelikli eleman
yetersizli¤inden dolay› ancak
yüzde 30 kapasite ile
çal›flt›rabiliyoruz. Bu
kapasiteyle flu anda 120
kifliye istihdam sa¤l›yoruz.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
‹hracat yap›yoruz. Üretim-

imizin yüzde 95’lik gibi önemli

bir bölümünü ihraç ediyoruz.

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

Ankara’da yat›r›m için en
uygun yerinin Baflkent OSB
oldu¤unu düflündü¤ümüz için
buraya yat›r›m yapt›k. Bu
bölgede en önemli sorun nitelikli
eleman sa¤lanmas›d›r. Yak›n
yerleflim alanlar›nda nitelikli
eleman bulmakta s›k›nt›
yafl›yoruz. Eleman ihtiyac›n›z›
Ankara’dan temin etti¤iniz
takdirde bir sorun yok. Bence biz
bu sorunu, ancak Baflkent OSB
yönetimi olarak kendi
eleman›m›z› yetifltirecek kayna¤›
ay›r›p, bir e¤itim merkezi
kurarak çözebilece¤iz. 

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

Çin’de yat›r›m yapmay›
planl›yoruz. ‹hracat merkezli bir
firman›n Türkiye’de üretim
yaparak rekabet etmesi mümkün
de¤il. Yani hedefimiz Çin’e
gitmek.
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