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Yo¤un, yorucu ve
yorucu oldu¤u kadar

keyif veren bir dönem
yaflad›k. Genel
Kurulumuzu çok genifl
bir kat›l›mla yapt›k. 2’de

Baflkan’dan
Sakarya Meydan Savafl›'nda ulaflt›rma ve

lojistik merkezi olarak kullan›lan Baflkent OSB'nin
bitifli¤indeki Mal›köy tren istasyonu tesisleri

müze oldu. Genelkurmay Baflkan› Orgeneral
Yaflar Büyükan›t ile Ulaflt›rma Bakan› 

Binali Y›ld›r›m'›n yapt›¤› aç›l›fla, Baflkanvekili 
Cavat Kömürcü Baflkanl›¤›'ndaki

Baflkent OSB heyeti de kat›ld›.. 4’de

Baflkent OSB'nin önemli bir bölümü  Savunma
Sanayi özel alan› ilan edilen II. Etab›na, tesis
kurmak üzere ilk gelen savunma sanayi ana

yüklenici firmalar›ndan HAVELSAN oldu... 

‹lk kazma 
HAVELSAN'dan...

‹lk kazma 
HAVELSAN'dan...

Bölgemize tarihi müze 
Gelece¤i planlamak



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Gelece¤i planlamak
Yo¤un, yorucu ve yorucu oldu¤u kadar keyif

veren bir dönem yaflad›k. Genel Kurulumuzu
çok genifl bir kat›l›mla yapt›k. l. etapta eksik kalan
yollar›m›z ile  ll. Etap alt yap›m›za bafllad›k.
Kurtulufl Savafl›n›n önemli merkezlerinden olan
Mal›köy tren istasyonu, kurulan müzeyle tan›kl›¤›n›
ebedilefltirdi. Daha da sevindiricisi, son iki y›ld›r
süren yo¤un ve yorucu çal›flmalar›m›zda mutlu
sona ulaflt›k; HAVELSAN'› Baflkent OSB'li
yapt›k. 

HAVELSAN'n›n Baflkent OSB'ye gelmesi
sabahtan akflama olmam›flt›r; Baflkent OSB
planlan›rken ortaya konan iradenin sonucudur.

Tarihi, hep farkl› düflünenler yazm›flt›r.  Model
al›nabilecek bir sanayi kentini de ancak ufku aç›k
olanlar kurabilirdi. Bu anlay›flla yola ç›kt›¤›m›z
günden beri çizgimizden sapmadan, yolumuza
devam ediyoruz...

Bu yol, do¤ru bir yoldur... 
Neden mi? 
‹flte örnekleri...
Ça¤dafl bir sanayi kenti dedik, kurduk,

kurmaya devam ediyoruz... Bu yolda bilimin
ayd›nl›¤›na gereksinim var, dedik. Yapt›k... ‹flte
ODTÜ ile yapt›¤›m›z iflbirli¤i. ‹ki y›l önce
imzalad›¤›m›z protokol, meyvelerini vermeye
bafllad›. Klonlanm›fl gibi klasik sanayi ürünlerinin
üretimiyle dünya ile yar›fl olmaz, yüksek teknoloji
gerektiren üretim gerekir dedik. Yapt›k; Baflkent
OSB'yi, yüksek teknoloji üreten savunma
sanayinin üssü yapt›k... ‹flte ilk ad›m
HAVELSAN'dan...  S›ra, HAVELSAN'› izleyecek
ana üretici firmalar›yla, onlara yan sanayi üreten
firmalarda.

Bunlar›n hepsi, y›llar önceden yap›lan planl› ve
hesapl› çal›flmalar›n aflama aflama
gerçekleflmesinin sonucudur. Durdu¤u yerde sihirli

de¤nekle olmam›flt›r.
Hep söylüyorum!
Farkl›y›z, taklit yok bizde... 
Biz moday› yeniden

tasarl›yoruz.
Tasarlad›klar›m›z› baflkalar›
örnek al›yor. Yeni fleyler

izlemeye de¤er; biz
gelece¤i planl›yoruz,
bizi izlemeye devam
edin.

Sayg›lar›mla
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‹mar plan› 
son aflamada
Baflkent Organize Yap› 
Kooperatifi Genel Kurul'unu yapt›.

Baflkent Organize Yap› Kooperatifi Ola¤an Ge-
nel Kurulu'nu yapt›. Temelli'de Göl Tesisle-
ri'nde yap›lan seçimsiz Genel Kurul'a kat›l›m

yüksek oldu. Genel Kurul'un aç›l›fl konuflmas›n› ya-
pan Baflkent Organize Yap› Kooperatifi Baflkan›
CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü, son bir y›l içinde yap›lan çal›flma-
lar hakk›nda üyelere bilgi verdi. KKöömmüürrccüü, Temel-
li Belediyesi'nin haz›rlay›p Büyükflehir Belediye-
si'nin onay›na sundu¤u, kooperatif imar plan›n›n
gerekçesiyle geri gönderildi¤ini, Belediye'nin iade
gerekçesini dikkate alarak imar plan›n› bu kez ko-
operatif olarak kendilerinin haz›rlay›p tekrar Büyük-
flehir Belediyesi'ne sunduklar›n› söyledi. KKöömmüürrccüü,
imar plan›n›n bu y›l içinde ona-
n›p, uygulamaya konulmas›
konusunda çal›flmalar›n sür-
dürüldü¤ünü söyledi. Bafl-
kent Organize Yap› Koopera-
tifi Baflkan› CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü,
plan›n onanmas›n›n ar-
d›ndan 480.000 m2 alan
üzerinde net 1000 m2 ar-
salar üzerinde üretilecek
villalar yapmay› planla-
d›klar›n›, kooperatif
alan› içinde, al›fl-verifl
merkezi, okul, park-
lar, yeflil alanlar ve
otoparklara genifl
yer ay›rd›klar›n›
aç›klad›.

Üyelerinde söz alarak
görüfllerini aç›klad›klar›
Genel Kurul'da, gelir-gider
tablosu ve denetim kurulu
raporlar› oylanarak ka-
bul edildi. 



Baflkent OSB'nin haziran ay› içinde 
ihaleye ç›kartt›¤› Ankara Çay›'n›n iki 
taraf›ndan yer alan I. Etap ile II. Etab› 
birlefltiren köprünün yap›m›na baflland›.

Baaflflkkeenntt  OOSSBB'nin iki yakas› birlefliyor. BBaaflflkkeenntt
OOSSBB'nin I. Etab› ile II. Etab›n› birlefltirecek üç
köprüden birinin yap›m›na  baflland›. Uzunlu¤u

45 metre, geniflli¤i 28 metre üç gidifl, üç gelifl toplamda
6 flerit  olan köprü bafllad›¤› tarihten itibaren 70 gün içe-
risinde tamamlanacak. 

Altyap› çal›flmalar› da bafllad›
Ayn› flekilde haziran ay› içerisinde ihalesi yap›lan II.

Etab›n yol, kaz›, dolgu, stabilize alt temel inflaat›n›n yap›-
m›na hemen baflland›. ‹kinci Etaptaki HHAAVVEELLSSAANN tesis-
lerinin tamamlanmas› ve faaliyete biran önce geçmesi
için öncelik bu alandaki alt yap› çal›flmalar›na verildi.  II.

Etapta 1 milyon 400 bin m3 hafriyat, 100 bin m3 dolgu,
284 bin m3 tafl dolgu yap›lacak. Çal›flmalar›n ifle bafllan-
d›¤› tarihten itibaren 300 gün içinde tamamlanmas› ge-
rekiyor.

I. Etab›nda çal›flmalar› tam yol devam ediyor.  Bu böl-
gede aç›lacak yeni yollar›n alt temel, alt yap› ve üst yap›
çal›flmalar›na da baflland›.

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

II. Etap fiantiye gibiII. Etap fiantiye gibi

Platformun çal›flmalar› tam yol.

Baaflflkkeenntt  OOSSBB'nin de aralar›n-
da bulundu¤u baz› OSB'le-
rin, görüfl al›fl-veriflinde bu-

lunmak, iflbirli¤ini gelifltirmek ve
Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Ta-
sar›s› Tasla¤› ile ilgili görüfl olufl-
turmak amac›yla oluflturduklar›
Ortak Platform, çal›flmalar›n› ara
vermeksizin sürdürüyor.

Yaklafl›k iki y›ld›r, belli periyot-
larla her seferinde bir organize sa-
nayi bölgesinin ev sahipli¤inde
toplanan Ortak Platform  son top-
lant›s›n› Kufladas›'nda yapt›. ‹zmir
Atatürk Organize Sanayi Bölge-
si'nin ev sahipli¤indeki toplant›da,
OSB'lerin, bölgeleriyle ilgili karfl›-
l›kl› görüfl teatisinde bulundular
ve Organize Sanayi Bölgeleri Yasa
Tasar›s›'n›n son durumunu de¤er-

lendirdiler. OSB temsilcileri, yasa
tasla¤›n›n öneri ve elefltiriler
do¤rultusunda yeniden düzen-
lenmesinden duyduklar› mem-
nuniyeti ifade ettiler, ancak var
olan baz› eksikliklerin gider-

ilmesini talep ettiler.
Kufladas›'nda yap›lan son top-

lant›da BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'yi Baflkanve-
kili CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü ile Yönetim
Kurulu Üyesi BBuurrhhaann  AAkkkkooçç temsil
ettiler.
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Baaflflkkeenntt  OOSSBB'nin de s›n›rlar›
içinde bulundu¤u Mal›köy
tarihi bir gün yaflad›.

Sakarya Meydan Savafl›'nda ulafl-
t›rma merkezi olarak kullan›lan Ma-
l›köy tren istasyonu müze oldu. Ge-
nelkurmay Baflkan› Orgeneral YYaaflflaarr
BBüüyyüükkaann››tt ile Ulaflt›rma Bakan› Bii--
nnaallii YY››lldd››rr››mm'›n yapt›¤› aç›l›fla, BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB'den de genifl kat›l›m oldu. 

Mal›köy'ün savafltaki rolü
Genelkurmay Baflkan› Orgeneral

YYaaflflaarr  BBüüyyüükkaann››tt, Mal›köy tren istas-

yonunun Sakarya Meydan Sava-
fl›'nda önemli rol oynad›¤›n› söyledi.
Savafl›n yap›ld›¤› Duatepe'ye  kara
yoluyla 44 kilometre, kufl uçuflu 35
kilometre olan Mal›köy'ün lojistik
merkezi olarak kullan›ld›¤›n› anla-
tan Orgeneral BBüüyyüükkaann››tt, Sakarya
Meydan Savafl›'n›n kazan›lmas›nda
flehitlerin, gazilerin kahramanl›kla-
r›n›n göz ard› edilemeyece¤ini, bu-
nun yan›nda bu zaferin arkas›ndaki
en önemli hususun Ankara ile Polat-
l› aras›ndaki demiryolu oldu¤unu
söyledi. Orgeneral BBüüyyüükkaann››tt, 'Dola-

y›s›yla o zamanki demiryolcular da o
savafl›n birer kahraman›d›r'' dedi.

Orgeneral BBüüyyüükkaann››tt flöyle ko-
nufltu:

“Atatürk bu millete bir ruh ver-
mifltir, bir inanç vermifltir, bir ülke
vadetmifltir. ‹flte Mal›köy burada o
fonksiyonu yerine getirmifltir.” Mal›-
köy'ün ayn› zamanda yaral›lar›n te-
davi edildi¤i yer oldu¤unu, iki uçak-
tan oluflan keflif maksatl› filonun da
burada konuflland›¤›n› ifade eden
Orgeneral BBüüyyüükkaann››tt, konuflmas›n›
flöyle sürdürdü:

“Ankara, Mal›köy, Duatepe... Du-
atepe bölgesinde görsel olarak Sa-
karya Meydan Savafl›'n› anlatan mo-
dern bir müze yap›lacak. A¤ustos
ay›n›n ilk haftas›nda Zafertepe'nin
hemen yan›nda demir yolu tüneli-
nin üstünde 40 metre boyunda bir
Mehmetçik heykeli bat›ya karfl› 'dur'
diyecek. Bunlar tamamland›¤›nda
hayalim, gençlerimizin Ankara'dan
buharl› trenlere binip buralara gel-
meleri, buralarda hat›ralar› paylafl›p
bilinçlenmeleri.''

Mal›köy önemli 
merkez olacak
Ulaflt›rma Bakan› BBiinnaallii  YY››lldd››rr››mm,

Ankara-‹stanbul, Ankara-Konya de-
mir yollar›n›n inflas›n›n devam etti-
¤ini, Ankara-‹zmir demir yolunun
da yap›m›na yak›nda bafllanaca¤›n›
iflaret ederek, “Mal›köy-Polatl›, h›zl›
demir yolu hatlar›n›n ayr›m noktas›
haline gelecek” dedi. YY››lldd››rr››mm flöyle
konufltu:

“'Bu alan, bir yandan tarihe ta-
n›kl›k ederken, bir yandan Ata-
türk'ün bize iflaret etti¤i ça¤dafl uy-
garl›k seviyesinin bir gere¤i olan
modern, h›zl› demir yollar›n›n mer-
kezi haline gelmektedir; geçmiflle
gelece¤i birlefltiren ve ülkemizi gele-
cek as›rlara tafl›yacak önemli proje-
lerin dönüm noktas› haline gelmifl-
tir.''

Sakarya Meydan Savafl›'nda ulaflt›rma ve lojistik 
merkezi olarak kullan›lan Baflkent OSB'nin bitifli¤indeki 
Mal›köy tren istasyonu tesisleri müze oldu.

Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar Büyükan›t ile Ulaflt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m'›n yapt›¤› aç›l›fla, Baflkanvekili Cavat 
Kömürcü Baflkanl›¤›'ndaki Baflkent OSB heyeti de kat›ld›. 
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Ulaflt›rma Bakan› YY››lldd››rr››mm, Mal›-
köy ‹stasyonu Müzesi'ni takip ede-
cek Kartaltepe'deki panoramik mü-
ze ile birlikte ‹stiklal Savafl›'n›n dö-
nüm noktas› mekanlar›n aç›k müze
haline getirilece¤ini söyledi. 

Müzede neler var?
Genelkurmay ATASE ve De¤er-

lendirme Baflkan› Hava Korgene-
ral ZZiiyyaa  GGüülleerr  de müzeyle ilgili ya-
p›lan çal›flmalar› anlatt›. Tren is-
tasyonunun tarihi dokuya uygun
olarak yeniden düzenlendi¤ini, is-
tasyondaki befl binan›n revir, mü-
ze, istasyon binas›, su kulesi ve ça-

yevi olarak restore edildi¤ini ifade
eden Korgeneral GGüülleerr, Sakarya
Meydan Savafl› flehitlerinin an›lar›-
n› canl› tutabilmek için bir de fle-

hitlik an›t›n›n yap›ld›¤›n› söyledi.
Müzede sergilenen obüs toplar›-

n›n, dönemin askeri teçhizat ve k›ya-
fetlerinin Kara Kuvvetleri Komutan-
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l›¤›'nca karfl›land›¤›n› dile getiren
Korgeneral GGüülleerr, cephe tayyare
bölü¤ünü temsilen bir pist yap›ld›-
¤›n› ve burada sergilenen o günkü
2 uça¤›n benzerlerinin Hava Kuv-
vetleri Komutanl›¤› taraf›ndan ya-
p›larak müzeye ba¤›flland›¤›n› an-
latt›.

Nostalji tren seferleri
TCDD Genel Müdürü SSüülleeyymmaann

KKaarraammaann da Mal›köy Tren ‹stasyo-
nu'nun Türk milletinin kaderini et-
kileyen stratejik bir yer oldu¤unu
belirterek, Sakarya Meydan Sava-
fl›'nda tren istasyonunun ayn› za-
manda revir, askeri mühimmat,
lojistik ve uçak merkezi olarak
hizmet verdi¤ini belirtti. Kara-
man, Sakarya Meydan Muharebe-
si'nin geçti¤i yerlerin müze hali-
ne getirilmesi projesi kapsam›n-
da TCDD olarak buraya nostaljik
tren seferleri düzenlemeyi plan-
lad›klar›n› bildirdi.

Törene kat›lanlar
Konuflmalardan sonra BBüüyyüükkaann››tt

ve YY››lldd››rr››mm birlikte müzeyi açt›lar.
Aç›l›fl törenine, Milli Savunma Ba-
kan› VVeeccddii  GGöönnüüll, Kara Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral ‹‹llkkeerr  BBaaflflbbuu¤¤,
Deniz Kuvvetleri Komutan› Ora-
miral MMeettiinn  AAttaaçç, Hava Kuvvetleri
Komutan› Orgeneral AAyyddoo¤¤aann
BBaabbaaoo¤¤lluu, Jandarma Genel Ko-
mutan› Orgeneral IIflfl››kk  KKooflflaanneerr,
çok say›da general, subay ve va-
tandafl kat›ld›.

Baflkent OSB de kat›ld›
Baflkent OSB yöneti-

cileri de müze aç›l›fl tö-

reninde haz›r bulundular. Törene
davet edilen Baflkent OSB'yi, Bafl-
kan fifiaaddii  TTüürrkk'ün Ankara d›fl›nda
olmas› nedeniyle Baflkanvekili
CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü  baflkanl›¤›nda bir
heyet temsil etti. Baflkent OSB
heyetinde yönetim kurulu üyeleri
MMeehhmmeett  EErrggiinn  ve Bölge Müdürü
NNaabbii  ÜÜnneerr yer ald›. Törene Bafl-
kent OSB çal›flanlar› da kat›ld›.

Baflkent OSB iflletecek
Aç›l›fl› yap›lan müzenin iflletme-

sinin BBaaflflkkeenntt  OOSSBB taraf›ndan ya-
p›lmas› planlan›yor. Baflkent OSB
yönetiminin ziyarette bulundu¤u
TCDD Genel Müdürü Süleyman
Karaman müzeyle ilgili yap›lan ça-
l›flmalar hakk›nda  bilgi verirken,

iflletiminin Baflkent OSB 'ye ve-
rebilece¤ini söylemiflti.  BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB yönetimi de öneri-
ye s›cak bakm›flt›. 
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“Kurtulufl”un Ulafl›m ve Lojistik Merkezi’nden
21.Yüzy›l›n Lojistik Merkezine
Av. Abidin fiAH‹N *

Mal›köy Köyü bile bilmezdi, böylesine tarihsel ve
önemli oldu¤unu… Baflkent OSB gelinceye de-
¤in. Art›k bundan böyle Mal›köy köy olmayacak,

Baflkent yeni bir metropole, özgün bir sanayi kentine ka-
vuflmufl olacakt›. 

Baflkent OSB’ nin on yedi y›l önceki yer seçiminde du-
yarl›l›k gösterilen etkenlerden ikisi; tar›m arazisi olma-
mak, DDY güzergah›nda olmakt›.

Baflkent OSB yöneticilerinin misyonu, kurumun mis-
yonu olmakla kalmad›, Baflkent’in-Anadolu’nun misyonu
oldu. Yazaca¤›m›z Baflkent OSB tarihinde bunlar ayr›nt›la-
r›yla anlat›lacakt›r.

Baflkent OSB daha bafllang›çta tafl›-topra¤›, dereyi-te-
peyi, yap›y›-üretimi… planlarken-projelendirirken günü
de¤il, üç y›l-befl y›l sonras›n› de¤il, 50 y›l- 100 y›l- 1000 y›l
sonras›n›, k›saca uzak gelece¤i planlad›. Ona dair öngörü-
lerde bulundu…

Say›n Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Yaflar
Büyükan›t Mal›köy’de kurulan “Kurtulufl Savafl›nda Demir
Yollar› ve Mal›köy ‹stasyon Müzesi” aç›l›fl›nda söyledi¤i;
“Atatürk bu millete bir ruh vermifltir, bir inanç vermifltir,
bir ülke vaadetmifltir. ‹flte Mal›köy burada, o fonksiyonu
yerine getirmifltir... Yaral›lar burada tedavi edilmifl, …Keflif
maksatl› uçaklar burada konufllanm›fl. …Mal›köy istasyo-
nu lojistik merkezi olarak kullan›lm›flt›r…” saptamas›ndan
hareketle bir tarih, bir ufuk turu atarak bugünkü Mal›-
köy’e geldi¤imizde görünen manzara tarihi köklerine uy-
gun, gelece¤i kucaklayacak ve ba¤r›nda yaflatacak görü-
nüm arzetmektedir.  

On yedi y›l önce Baflkent OSB; “Buras› Ankara’n›n Sa-
nayi çana¤›, Baflkent OSB, gelece¤in sanayi kenti olacak…
diyerek plan›n olmazsa olmazlar› aras›na DDY güzergah›n-
da, ulusal olmaktan öteye uluslararas› ifllev görecek lojistik
merkezini planlad›… DDY ile yap›lan görüflmeler ve öngö-
rülen çal›flmalar oldukça verimli geçmifltir. Baflkent
OSB’nin evrensel boyutta planlad›¤› lojistik merkezi en k›-
sa sürede hayata geçirmek için Say›n Ulaflt›rma Bakan›, Sa-
y›n DDY Genel Müdürü baflta olmak üzere ilgili kamu ku-
rum ve kurulufllar›n Say›n Yöneticilerinin içtenlikli, ufuk-
lu ve kesintisiz desteklerine ihtiyaç vard›r. ‹htiyac›n gere¤i-
nin yerine getirilmesi, Baflkent OSB’ den öte Baflkent
Ankara’n›n, ‹ç Anadolu’nun ve Türkiye Sanayisi-
nin önemli bir gereksinimini karfl›layacakt›r. 

Baflkent OSB lojistik merkezi öyle bir mer-
kez olacak ki, Asya’y›, Kafkaslar›, Ortado¤u’yu,
Avrupa’ya; Avrupa’y› ve ‹pek Yolu’nu denizafl›r›
ülkelere ba¤layacakt›r. Binlerce y›l hizmet vere-
cek kal›c› bir merkez oluflacakt›r. Tarih yeniden
canlanacak, kervanlar›n yerini demiryol katar-
lar› alacakt›r. Proje, Türkiye’de ve Dün-
ya’da yeniden canland›r›lmak iste-
nen demiryolu perspektifine de
denk düflmektedir. Ulaflt›rma
Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m’›n
de¤imi ile;  geçmiflle gelece¤i bir-
lefltiren ve ülkemizi gelecek as›rla-
ra tafl›yacak önemli projelerin
dönüm noktas› haline gelmifltir.

HAVELSAN Genel Müdürü

Say›n Faruk Yarman Baflkent OSB ile HAVELSAN aras›n-
da imzalanan protokolün imza töreninde; “Tarih ancak
ileriyi görebilenlerin yazaca¤› bir fleydir…” diyerek evren-
sel bir gerçe¤in alt›n› çiziyor. Bugüne de¤in Türkiye’nin
kentlerini, sanayi merkezlerini planlayanlar›n önemli bir
kesimi az›c›k öngörülü, ufuklu, toplumsal yarar ve gelecek
kuflaklar öncelikli olabilselerdi, tarihin dönen tekerle¤in-
deki yerimiz ve güzelim ülkemiz çok farkl› bir noktada
olurdu. Y›k›p yakmaktan, yok ederek terk edip gitmekten,
dünü elbirli¤iyle topra¤a gömmekten, çirkinliklerle yafla-
maktan, umudu ve uzaklar› gözlemekten… b›kt›k-yorul-
duk!..

Baflkent OSB ve OSB’nin lojistik merkezi, “yorulduk
art›k” diyenlerin yorgunluk att›¤›, yeniden pozitif enerjiy-
le yüklendi¤i, üretme azminin yeniden flahland›¤›, dünya
ölçe¤inde, “biz de var›z” diyenlerin bafl›n›n dik durdu¤u
merkez olacak. Di¤er deyiflle Baflkent OSB sadece üreti-
min yüklendi¤i de¤il, topluma ve sanayiciye moral de¤er-
lerin afl›land›¤› ve yüklendi¤i bir merkezi infla etme çaba-
s›ndad›r.

Say›n Genelkurmay Baflkan›m!..

Kurtulufl Savafl›’n›n, Sakarya Savafllar›’n›n lojistik mer-
kezini do¤ru bir kararla müze yapt›n›z. Sizlere ve çal›flma
arkadafllar›n›za minnettar›z… Unutulmas›n ki müzenin
yan› bafl›nda dünyan›n ve Türkiye’nin binlerce y›ll›k gele-
ce¤ine hizmet edecek, üretim yapacak, yeni merkezleri
oluflturacak Türkiye Cumhuriyeti yurttafllar› var, sanayici-
leri var. An›t heykellerini yerlefltirdi¤iniz istasyondaki as-
kerlerin torunlar›, mühimmat üreten analar›n bebeleri,
keflif yaparken flehit düflen küçücük uçaklar›n pilotlar›n›n
çocuklar›… bozk›ra at›lan çekirde¤i toprakta çürütmedi,
çürütmeyecek… Baflkent OSB’nin ve di¤er kurum ve ku-
rulufllardaki yat›r›mc›lar›n, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki
yurttafllar›n vizyonu ve misyonu üretimin flaha kalkmas›n›
sa¤layacakt›r. Baflkent OSB’nin ikinci etab›,  Savunma Sa-
nayi Özel Bölgesi olarak tahsis edilmifltir. Cumhuriyetin
Kurulufl döneminin önde gelen sanayi merkezlerinden
Ankara’n›n savunma sanayi alan›ndaki kurum ve kurulufl-
lar›ndan önemli bir kesiminin bu bölgede konufllanmas›
temel beklentimizdir. Baflkent OSB beklentisinin ülke ya-
rar›na da denk düfltü¤ü inanc›nday›z.

Say›n DDY Genel Müdürüm,

Biz Baflkent OSB olarak yap›lmas› gerekenlere y›l-
lar önce bafllad›k ve gerçekleflmesini sa¤lamak ama-
c›yla h›z›m›z› kesmeden devam ediyoruz. Lojistik
merkezin faaliyete geçirilmesi Kurumunuzun destek
ve katk›lar›yla gerçekleflecektir. Ankara’n›n ve Bafl-
kent OSB’nin sanayicileri verilmesi gereken deste¤in

eksiksiz verilece¤ine inanmaktad›rlar. ‹htiyaç;
Baflkent OSB’ nin de¤il, Ankara’n›n ve

Türkiye’nin ihtiyac›d›r.
Daha ne güzel yüzy›llar görece¤iz bu

güzel topraklar üstünde. Demir raylar
boyunca iflleyen makinelerin çarklar›
üstünde… Yeter ki do¤ru ve kal›c›
projelere destek olmas› gerekenler
geç kalmas›n!.. 

* Baflkent OSB Hukuk Dan›flman›



Baaflflkkeenntt  OOSSBB, IV. Genel Kuru-
lu'nu da gerçeklefltirerek kat›-
l›mc›l›k ve fleffafl›¤a verdi¤i

önemi bir kez daha ortaya koydu. 
Kat›l›mc›lar›m›zdan Tamer Mü-

hendislik'te  21 Haziran 2008 tari-
hinde yap›lan IV. Genel Kurul, sayg›
duruflu ve ‹stiklal Marfl›'n›n okun-
mas›yla bafllad›. Ard›nda oy birli¤iy-
le Divan Baflkanl›¤a MMaahhiirr  BBaayykkaamm,
üyeliklere ise AAhhmmeett  KKooccaaaaddaamm ile
TTüürreell  PPooyyrraazz seçildiler. Divan Baflka-
n› MMaahhiirr  BBaayykkaamm, Baflkent OSB'nin
yasal zorunluluk olmadan genel ku-
rulunu yapan ilk OSB olmas›na dik-
kat çekerek, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin kat›-
l›mc› ve fleffaf yönetim anlay›fl›n›n
herkese örnek olmas›n› diledi. 

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin Baflkan› fifiaaddii
TTüürrkk de, “Temel ilkemiz yönetimde
fleffafl›kt›r”dedi.

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin kuruldu¤u
günden beri bütün genel kurullar›-
n› hep “ayn› heyecan” içinde, genifl
bir kat›l›mla gerçeklefltirdi¤ini söy-
leyen TTüürrkk, “Sizlerin de deste¤iyle
daha demokratik ortamda daha flef-
faf ve daha demokratik bir yönetim
gerçeklefltirdik” dedi.

Seçimle ifl bafl›na gelen yönetim-
lerin, kendilerini seçmifl olanlara
hesap vermenin sorumlulu¤u için-
de görevlerini yerlerine getirdikle-
rini ifade eden BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflka-
n› fifiaaddii  TTüürrkk, “‹nflallah tüm
OSB'ler, bir gün bizler gibi genel
kurullar›n› tüm kat›l›mc›lar›yla ya-
par ve sa¤l›kl› bir yönetim flekline
ulafl›rlar”diye konufltu. 

“Kendimizden söz ettiriyoruz”
fifiaaddii  TTüürrkk, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin her

geçen gün kendinden daha çok söz
ettirdi¤ini, yapt›klar› çal›flmalar›n sa-
dece Ankara'da de¤il Türkiye'de il-
giyle izlendi¤ini söyledi. Bunu yöne-
timdeki tüm arkadafllar›n çabalar›y-
la gerçekleflti¤ini anlatan TTüürrkk
konuflmas›n›, “Onlara teflekkürleri-
mi beyan etmek istiyorum” diye
sürdürdü.

Genel Kurulumuzu  
Türk: “Temel ilkemiz fleffafl›k”
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Tüm kararlar›n oy birli¤i ile al›nd›¤› Genel Kurul'da
Baflkan Türk, kat›l›mc›lardan Baflkent OSB'nin
öncülü¤ünde kurulan kurulufllarda yer alarak
dayan›flma içinde olmalar›n› istedi.



“Yaz boza çevirmedik”
Bölgede yap›lan tüm iflleri iyi

planlayarak bir seferde yapmak için
u¤raflt›klar›n›, kaynaklar› do¤ru
kullanmak için çabalad›klar›n› be-
lirten fifiaaddii  TTüürrkk, “Bölgemizi yaz bo-
za çevirmedik” dedi. 

Türk, II. Etab›n al›nmas›n›n 15
y›l önce planlad›klar›n›, II. Etab›n
al›nmas›yla, bölgenin genel projesi-
nin yeniden haz›rland›¤›n› anlatt›.
Kentsel merkezin iki etap aras›nda
Ankara Çay›'n›n iki yan›na al›nma-
s›yla I. Etapta 636.200 m2 sanayi
parseli kazan›ld›¤›n› ifade eden
TTüürrkk, “Bu do¤al olarak kat›l›mc›la-
r›m›za ve bölgemize büyük bir kay-
nak sa¤layacak” diye konufltu.  

“‹nsana yarafl›r bir kent”
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'yi klasik organize

sanayi bölgeleri anlay›fl›yla “sadece
sanayi parseli” olarak görmedikleri-
ni ifade eden TTüürrkk,, konuflmas›n›
flöyle sürdürdü:

“Sanayinin uygar bir ülkeye yak›-
fl›r olmas› için çal›flan insanlar›n sos-
yal konular›na da, e¤itsel konular›-
na da zaman ay›racaklar› biçimde
planlanmas› gerekir. Di¤er bölge-
lerde oldu¤u gibi ne kadar arsam›z
varsa o kadar sanayi parselimiz ol-
sun mant›¤›nda de¤iliz. Sanayici ar-
kadafllar›m›z›n ve çal›flan arkadaflla-
r›m›z›n daha uygar bir ortamda ça-
l›flabilmesini sa¤layacak bir kentsel
tasar›m yapt›k.”  

“Gaz› kim verecek?”
I. Etapta tüm alt yap› çal›flmalar›-

n›n bitirildi¤ini belirten fifiaaddii  TTüürrkk,
“Do¤algaz ile ilgili çal›flmalar› da ta-
mamlad›k. Ancak flimdi Baflkent-
gaz, BBOOTTAAfifi ve EEPPDDKK aras›nda yafla-
nan yetki kargaflas› yüzünden  ba¤-
lanam›yor” diyerek bu konudaki
s›k›nt›y› ifade etti.

“DDY ile Protokol 
aflamas›nday›z”
fifiaaddii  TTüürrkk, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB ile Dev-

let Demir Yollar› aras›nda, demir
yoluna yak›n bölgede gümrükleme
istasyonu kurulmas› amac›yla yap›-

yapt›k
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lan çal›flmalar›n bir protokol çerçe-
vesinde imzalama aflamas›na geldi-
¤ini söyledi. Liman› olmayan Anka-
ra'da bölgemizi avantajl› k›lmak, de-
mir yollar›ndan en iyi flekilde yarar-
lanmak istediklerini anlatan BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB Baflkan› TTüürrkk, “Yükleme,
boflaltma ve gümrükleme istasyonu-
muzla ilgili çal›flmalar, düflündü¤ü-
müzden daha kapsaml› bir  boyuta
ulafl›yor”dedi.

Yol sorunu
fifiaaddii  TTüürrkk, büyük çabalar›na kar-

fl›n Eskiflehir Yolu'nu bölgemize ba¤-
layan yolu yapt›ramad›klar›n› söyledi
ve “Kamudan  yapmakla görevli ol-
du¤u bu yolu yapmas›n› beklemek
bizim en do¤al hakk›m›zd›r” dedi. 

Bölge Müdürlü¤ü'nün özverisi

Bölge Müdürlü¤ü'nün ikisi
bekçi toplam 25 personelle bütün
çal›flmalar› gerçeklefltirdi¤ini söy-
leyen BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkan›, “Di-
¤er OSB'lere bakarsan›z 100'ün al-
t›nda personeli olan yok. Ayn› an-
da bölgemizin hem yat›r›m, hem
planlama, hem iflletme yapt›¤›n›
düflünürsek, bu 25 arkadafl›m›z›n
ne kadar cansiparane çal›flt›klar›n›
takdirlerinize b›rak›yorum. Yap-
m›fl olduklar› özverili çal›flmalar-

dan dolay› bu arkadafllar›m›za te-
flekkür ediyorum” dedi. 

“Dayan›flma içinde olal›m”
TTüürrkk, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin bafltan

beri ilke edindi¤i gibi kendi ihtiyaç-
lar› do¤rultusunda, yan kurulufllar›-
n›  oluflturdu¤unu, bu kurulufllar›n
aktiviteleriyle de yavafl yavafl köklefl-
meye bafllad›klar›n› anlatt›. Buna, ör-
nek olarak Baflkent Enerji Elektrik
Üretim ve Madencilik A.fi. ve Bafl-
kent Yat›r›m ‹flletimi ‹nflaat Emlak
Tafl›mac›l›k ve Madencilik A.fi'yi,
Baflkent Konut Yap› Kooperatifi ile
Baflkent Sanayiciler Derne¤i'ni gös-
teren fifiaaddii  TTüürrkk, “Buradaki bütünlü-
¤ümüzün bu kurumlarda da devam
ettirmemiz laz›m. Bu, oluflmaya bafl-
layan BBaaflflkkeenntt  OOSSBB ruhunun gelifl-
mesinde büyük fayda sa¤layacakt›r”
dedi.

“Kaynaklar›m›z› kullanaca¤›z”
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkan› TTüürrkk, yö-

netim anlay›fllar› gere¤i bölgeye ya-
p›lacak yat›r›mlar›n kat›l›mc›lar›n
katk›lar›ndan çok, bölgedeki kay-
naklar› kullanarak gerçeklefltirmek
istediklerini söyledi.

Müjdeli Haber
ll. Etapta çok özellikli bir çal›fl-

maya imza att›klar›n› belirten TTüürrkk,
burada klasik organize sanayi bölge-
lerinden farkl› olarak yeni bir proje-
yi gerçeklefltirdiklerini anlatt›. II.
Etab› yüksek teknoloji gerektiren
savunma sanayine tahsis ettiklerini
anlatan fifiaaddii  TTüürrkk, bu çerçevede
orada ilk yat›r›m› HHAAVVEELLSSAANN'›n ya-
paca¤›n› anlatt›.

“Kat›l›mc›ya art› de¤er”

Tüm bu çal›flmalar› kat›l›mc›la-
ra art› de¤er yaratmak ve kat›l›mc›-
lara daha üst düzey teknoloji üre-
ten firmalarla iflbirli¤i yapma ola-
na¤› sa¤lamak amac›yla yapt›klar›-
n› ifade eden TTüürrkk, “BBaaflflkkeenntt
OOSSBB'yi savunma sanayinin kalbi
haline getirece¤iz. Bu çal›flma, böl-
gemizin ciddi anlamda dikkati
çekmesini sa¤layacakt›r” dedi.

“Taklitçi de¤iliz, tasarl›yoruz”

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkan› TTüürrkk,
kentsel alan içinde yap›lacak tesis-
lerin aras›nda Baflkent Üniversite-
si'nin yer almas›n› “Popülizm” ola-
rak de¤erlendiren bir kat›l›mc›ya
yan›t verirken, “Biz taklitçi de¤iliz,
tasarl›yoruz. Biz moday› takip et-
miyoruz. Bizim tasarlad›¤›m›z›,
baflkalar› örnek al›yor”dedi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk,
yaklafl›k iki saat süren konuflmas›nda,

kat›l›mc›lara bölge ile ilgili çal›flmalar› ve
öngörülerini ayr›nt›l› olarak anlatt›.
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Baaflflkkeenntt  OOSSBB'ye medyan›n ilgi-
si devam ediyor. Çeflitli ulusal
ve yerel medya kurulufllar›n-

dan sonra KKoobbiiEEFFOORR  DDeerrggiissii de
bölgemizle ilgili ayr›nt›l› bir haber
yapt›.

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Bölge Müdürü
NNaabbii  ÜÜnneerr ile söylefli yapan dergi,
Türkiye’nin 9. Büyük OSB’si ola-
rak de¤erlendirdi¤i BBaaflflkkeenntt
OOSSBB'nin Ankara’y› “sanayinin de
baflkenti yapaca¤›”n› yazd›. 

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Bölge Müdürü
NNaabbii  ÜÜnneerr, Dergi arac›l›¤›yla, alt
yap›s› tamamlanan bölgemize, sa-
nayicileri yat›r›m yapmaya ça¤›rd›. 

ÜÜnneerr, dergide genifl yer alan
söyleflide BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin konu-
munu, kuruldu¤u günden bugüne
yapt›¤› çal›flmalar›, di¤er bölgeler-
le karfl›laflt›rmas›n› yapt› ve “BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB’nin temelleri, 1990’lar›n
bafl›nda daha henüz kimsenin ak-
l›nda Ankara Temelli’de sanayi dü-
flüncesi yokken at›ld›”dedi. BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB'nin Sanayici ve ‹fl adam-
lar› ve ‹flyeri Yap› Kooperatifi (S‹-
T‹YAK) ad›yla kuruldu¤unu, 2001
y›l›nda Sanayi Bakanl›¤›’na baflvu-
rarak Organize Sanayi Bölgesi ol-
du¤unu belirten NNaabbii  ÜÜnneerr, çevre-
ye de önem verdiklerini vurgulad›.
ÜÜnneerr, “Toplam 9.343.672 m2 olan
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin %67’sinin sanayi
parseline, %33’lük k›sm› ise yeflil
alan, sosyal tesisler, spor alanlar›,
teknik ö¤retim ve teknik altyap›
alanlar›na ayr›ld›” dedi.

Birinci etapta 534, ikinci etapta
231 parsel olmak üzere toplam 765
parselin sanayicilere ayr›ld›¤›n›, 41
fabrikan›n üretime geçti¤ini, infla-
at halinde ise 60 fabrikan›n bulun-

du¤unu kaydeden ÜÜnneerr, “Parselle-
rin %87’si sanayicilerimize tahsis
edilmifl, az bir alan tahsis edilmek
üzere bekletilmektedir” diye ko-
nufltu.

NNaabbii  ÜÜnneerr, yat›r›mc›lar›n böl-
geye yat›r›m karar› ald›klar›nda,
müracaatlar› halinde hemen temel
atabildiklerini, organize sanayi böl-
gelerine yasa ile tan›nan tüm avan-
tajlar›n kat›l›mc›lara sa¤land›¤›n›,
ruhsatlara kadar bütün ifllemlerin
bölgede çözüldü¤ünü ifade etti. 

Bölgeye yabanc›lar›n da ilgi
gösterdi¤ini, kurulu fabri-
kalardan dört tanesinin
yabanc› sermaye ortakl›-
¤› oldu¤unu bildiren
ÜÜnneerr, flöyle devam etti: 

“Ziyaretimize veya
bölgemizi incelemeye
gelen firmalarla yap›-
lan görüflmelerde yurt
d›fl› ba¤lant›lar›n›n ve
ortakl›klar›n›n oldu¤u
gözlenmektedir. Kat›-
l›mc›lar›m›zdan bir-

kaç tanesi tamamen yurt d›fl› ile
ba¤lant›l› olup, üretimlerinin ta-
mam›n› d›fl pazara yollamaktad›r.” 

3000 kifli çal›fl›yor
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Bölge Müdürü

ÜÜnneerr, 765 sanayi parselinde infla
edilecek fabrikalar›n tamamlanma-
s›yla 100.000 kifliye istihdam sa¤la-
naca¤›n› söyledi.  Halen faaliyette
olan 41 fabrikada 3000 kiflinin ça-
l›flt›¤›n› belirten NNaabbii  ÜÜnneerr, bu sa-
y›n›n, devam etmekte olan fabri-
kalar›n bu y›l tamamlanmas›yla da-
ha da artaca¤›n› söyledi. 

Devlet destek vermiyor
Bölgenin geliflimi için gerekli

koflullar›n oluflmas›na karfl›n devle-
tin gerekli deste¤i sa¤lamamas› ne-
deniyle istenilen s›çraman›n yap›l-
mad›¤›n› söyleyen ÜÜnneerr, “Organi-
ze Sanayi Bölgemiz bu güne kadar

bir tek kurufl dahi devletten
yard›m, kredi veya hibe al-

mam›fl, kat›l›mc›lar›m›z-
da tamamen kendi im-
kanlar› ile kendi fabrika-
lar›n› kurmufltur. Teflvik
nedir bilmemekteyiz”
dedi.

ÜÜnneerr, bölgelerinde
gerek infla aflamas›nda
gerek faaliyette olan
fabrika say›s› h›zla artt›-
¤› bir dönemde mey-
dana gelen ekonomik
s›k›nt›lar›n h›z kesti¤i-

ni ifade etti. 

Baflkent OSB'ye 
Medya ilgisi...
KobiEFOR Dergisi, Bölge Müdürü Nabi Üner ile 
yapt›¤› söyleflide Türkiye’nin 9. Büyük OSB’si 
olarak de¤erlendirdi¤i Baflkent OSB'nin Ankara’y› 
“sanayinin de baflkenti yapaca¤›”n› yazd›.

Üner'den yat›r›mc›lara: “Bölgemiz yat›r›ma 
haz›r, geldi¤iniz gün temel atars›n›z!”

Baflkent OSB Bölge 
Müdürü Nabi Üner.
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Bu iki sayfa dubledir
12 sayfa
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Bu iki sayfa dubledir
13 sayfa
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Ankara sanayisinin lokomo-
tif görevini üstlenen BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB, ilklerin öncüsü

olmaya devam ediyor. Türkiye'de
ilk kez bir organize sanayi bölgesi
içinde Savunma Sanayi ihtisas böl-
gesine yer veren BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'ye
ilk gelen firma HHAAVVEELLSSAANN oldu.
HHAAVVEELLSSAANN''››nn ard›ndan Türki-
ye'nin önde gelen di¤er savunma
sanayi firmalar›n›n art arda BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB'ye gelmesi bekleniyor.

‹mza töreni

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin de aralar›nda
bulundu¤u ODTÜ, Savunma Sa-
nayi Müsteflarl›¤›, AASSEELLSSAANN, TTAA‹‹,,
HHAAVVEELLSSAANN, RROOKKEETTSSAANN ve

FFNNSSSS'den yetkililerin ve uzmanla-
r›n kat›l›m›yla oluflturulan ““SSaavvuunn--
mmaa  SSaannaayyii  ÖÖzzeell  ÇÇaall››flflmmaa  GGrruu--
bbuu””nun iki y›la yak›n sürdürdü¤ü
çal›flmalar sonunda, yer tahsisi ya-
p›lmakla, meyvesini verdi. ““ÇÇaall››flfl--
mmaa  GGrruubbuu””nun “SSaavvuunnmmaa  ssaannaayyii
tteessiisslleerriinniinn  BBaaflflkkeenntt  OOSSBB''ddee  ttoopp--
llaannmmaass››””  önerisi do¤rultusunda
savunma sanayinin ana yüklenici-
leri aras›nda olan HHAAVVEELLSSAANN,
Baaflflkkeenntt  OOSSBB'de yat›r›m yapan ilk
firma oldu. Bu amaçla BBaaflflkkeenntt
OOSSBB Bölge Müdürlü¤ü'nde 3
Temmuz 2008 tarihinde protokol
imza töreni yap›ld›. 

HHAAVVEELLSSAANN'› BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'li
yapan protokol, Savunma Sanayi
Müsteflar› MMuurraadd  BBaayyaarr, ODTÜ

Rektörü Prof. Dr. UUrraall  AAkkbbuulluutt,
HHAAVVEELLSSAANN Yönetim Kurulu Bafl-
kan› (E) Korgen.  HHaayyrreettttiinn  UUzzuunn,
Türk Silahl› Kuvvetlerini (TSK)
Güçlendirme Vakf› Genel Müdür
Yard›mc›s› (E) Tümg. FFiikkrrii  GGöönnüüll--
ttaaflfl, Savunma Sanayi ‹malatç›lar›
Derne¤i (SASAD) Genel Baflkan
Yard›mc›s› ve AASSEELLSSAANN Genel
Müdürü CCeennggiizz  EErrggeenneemmaann,
AASSEELLSSAANN ‹nsan Kaynaklar› ve
Destekleme Hizmetleri Direktörü
NNiihhaatt  IIrrkköörrüüccüü  ve Polatl› Kayma-
kam› HHüüsseeyyiinn  EEkkeerr'in haz›r bulun-
du¤u törende BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflka-
n› fifiaaddii  TTüürrkk ile HHAAVVEELLSSAANN Ge-
nel Müdürü FFaarruukk  YYaarrmmaann taraf›n-
dan imzaland›.

‹lk kazma 
HAVELSAN'dan...
Baflkent OSB'nin önemli bir bölümü  Savunma Sanayi özel alan› ilan edilen 
II. Etab›na, tesis kurmak üzere ilk gelen savunma sanayi 
ana yüklenici firmalar›ndan HAVELSAN oldu... 



15

Kamuya görev düflüyor
‹mza töreninde ilk konuflmay›

yapan BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkan› fifiaaddii
TTüürrkk, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin kuruluflun-
dan bu yana yaflad›¤› geliflmeleri
anlatt›. BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin hep fark-
l› bir anlay›fl sergiledi¤ini, o ne-
denle II. Etab›, klasik organize sa-
nayi bölgelerinden farkl› planla-
d›klar›n› anlatan TTüürrkk, “Amac›-
m›z Ankara sanayisinin, dolay›s›y-
la Türkiye sanayisinin gereksinim
duydu¤u savunma sanayi ihtisas
bölgesini oluflturmakt›” dedi.
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkan›, bu aray›fl-
lar› çerçevesinde OODDTTÜÜ  ile bir
protokol imzalad›klar›n› söyledi.
OODDTTÜÜ'nün de önerisiyle savun-
ma sanayinin baflta Ankara olmak
üzere Orta Anadolu'da oluflmas›
görüflü nedeniyle II. Etab› tekno-
lojik ürün üreten savunma sanayi-
ne tahsis etmeye karar verdiklerini
ifade eden TTüürrkk, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin
de aralar›nda bulundu¤u OODDTTÜÜ,
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›,
AASSEELLSSAANN,,  TTAA‹‹,,  HHAAVVEELLSSAANN,,  RROO--
KKEETTSSAANN ve FFNNSSSS'den uzmanlar›n
kat›l›m›yla oluflturulan Savunma
Sanayi Özel Çal›flma Grubu'nun
iki y›la yak›n sürdürdü¤ü çal›flma-
lar sonunda savunma sanayine yö-
nelik üretim yapan firmalar›n kü-
melenme fleklinde bir arada BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB'de toplanmas›n›n uy-
gun olaca¤› görüflünde birlefltik-
lerini belirtti. Savunma Sanayi
Özel Çal›flma Grubu'nun çal›flma-
lar›n› kapsayan detayl› bir rapor
haz›rlamalar›n›n ard›ndan savun-

ma sanayinin ana üreticisi konu-
mundaki firmalarla görüflmelere
bafllad›klar›n› belirten Türk, “‹lk
gelen HHAAVVEELLSSAANN oldu. Kendile-
rine teflekkür ediyorum. ‹nflallah,
halen görüflmelerimizi sürdürdü-
¤ümüz baflta AASSEELLSSAANN olmak
üzere di¤er savunma sanayi firma-
lar›m›z da gelir, hem bölgemizi
hem de Ankara'm›z› hep birlikte
savunma sanayinin baflkenti yapa-
r›z” dedi. 

I. Etab›n alt yap›s›n› kamudan
bir kurufl almadan yapt›klar›n›, II.
Etab›n alt yap›s›na bafllad›klar›n›

belirten TTüürrkk, konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Devlete düflen görevler vard›r.
Buraya gelip savunma sanayimizin
geliflmesi için mücadele veren yat›-
r›mc›lar›m›za kamunun destek
vermesi laz›m. Savunma Sanayi
Müsteflar›m›z bu konuda gerekli
deste¤i veriyor. ‹lgili di¤er kurum-
lar›n da üzerlerine düfleni yapa-
caklar›n› umuyorum.”

“Küçük ad›mlar, büyük 
ad›mlara dönüflecek”
HHAAVVEELLSSAANN Genel Müdürü

FFaarruukk  YYaarrmmaann da imza töreninde
yapt›¤› konuflmada, protokolün
imzalanmas›yla yat›r›m için kü-
çük bir ad›m att›klar›n›, ancak bu
ad›mlar›n ileride büyük ad›mlara
dönüflece¤inden kuflku duymad›-
¤›n› söyledi. Savunma sanayinin
geliflmesinde BBaaflflkkeenntt  OOSSBB ile ayn›
düflünceleri paylaflt›klar›n› anlatan
Yarman, “BBaaflflkkeenntt  OOSSBB’’de olmak,
burada savunma sanayiinde ilk ol-
mak bizim için onur vesilesidir”
dedi. BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin savunma
sanayine nitelikli güç kataca¤›na
inand›¤›n›, bu nedenle savunma
sanayi alan›nda yat›r›m yapan ilk
ana yüklenici firma olmakta tered-
düt göstermediklerini belirten
HHAAVVEELLSSAANN Genel Müdürü FFaarruukk
YYaarrmmaann,  Tarih ancak ileriyi göre-
bilenlerin yazaca¤› bir fleydir.“ Bel-
ki risk ald›¤›m›z düflünülebilir, an-
cak riski f›rsatlara dönüfltürüp ba-

fiadi Türk 
HAVELSAN Genel
Müdürü Faruk
Yarman’a protokolün
imzalanmas›ndan
sonra plaketini
sunarken.

Baflkan fiadi Türk 
ODTÜ Rektörü Prof. Dr.
Ural Akbulut’a Baflkent
OSB’ye katk›lar›ndan
dolay› plaket verdi.
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flar›ya çevirmek de bizim görevi-
mizdir. Hayal kurmuyorum gele-
cekle ilgili düflüncelerimi söylüyo-
rum. LLüüttffeenn  bbuu  bbööllggeeyyii  iiyyii  iizzllee--
yyiinn……  Bu bölge yat›r›mlar aç›s›n-
dan 20 y›l sonra tan›nmaz hale ge-
lecektir.” dedi. 

HHAAVVEELLSSAANN hakk›nda bilgi ve-
ren YYaarrmmaann,  Savunma ve biliflim
teknolojileri alan›nda global çö-
zümler sunan bir biliflim ve sistem
flirketi olduklar›n›, kendilerini
C4ISR, Anayurt Güvenli¤i, Simülas-
yon ve E¤itim Simülatörleri ve Bilgi
Yönetim Sistemlerinde gelifltirdikle-
rini söyledi. Bu alanda tek üretici
ana firma olmalar›na karfl›n, strate-
jilerinin ayn› alanda üretim yapan
yan sanayi firmalaryla iflbirli¤i yap-
mak oldu¤unu ifade eden FFaarruukk
YYaarrmmaann, “Biliflimin tek firma taraf›n-
dan yap›lmas› risklidir. O nedenle
üretimi yan sanayi ile birlikte yap-
mak daha do¤ru olur” dedi.  Bu an-
lay›flla, bu bölgede di¤er  firmalarla
birlikte iflbirli¤i yapacaklar›n› anla-
tan YYaarrmmaann, “‹nflallah burada omuz
omuza daha da büyüyece¤iz.. Göz-
den ›rak gönüle yak›n bir köflede
projemizi gerçeklefltirece¤iz. Bugün
burada att›¤›m›z küçük ad›mlar›n
büyük ad›mlar›n öncüsü olaca¤›na
inan›yorum” diye konufltu. 

“Yan sanayiye 
önem veriyoruz”
Savunma Sanayi Müsteflar›

MMuurraadd  BBaayyaarr, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin
de aralar›nda bulundu¤u kurum
ve kurulufllar›n savunma sanayi-
ne dönük çal›flmalar›n› takdirle
karfl›lad›¤›n› bildirdi. Savunma
sanayiinde ulusal sanayinin pay›-
n›n artt›r›lmas›n›n önemine de-
¤inen  BBaayyaarr, savunma sanayinin
baflta Ankara olmak üzere bölge

a¤›rl›kl› 14 kentte yo¤unlaflt›¤›n›
söyledi. Savunma Sanayi Müsteflar›
MMuurraadd  BBaayyaarr, savunma sanayinde
yan sanayiye çok önem verdikleri-
ni ve yan sanayinin ana yüklenici
konumundaki firmalarca  destek-
lenmeleri ve yönlendirmeleri ge-
rekti¤ini vurgulad›.  OODDTTÜÜ’nün
savunma sanayi AR-GE  çal›flmala-
r›na ilaveten BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin de
savunma sanayinin kümelenmesi
çal›flmalar›na  öncelik vermesin-
den dolay› memnuniyet duydukla-
r›n› ve bunun savunma sanayi ba-
k›m›ndan çok önemli bir ad›m ol-
du¤unu ifade etti. Bayar, protoko-
lün BBaaflflkkeenntt  OOSSBB  ve HHAAVVEELLSSAANN'a
hay›rl› olmas› dile¤inde bulundu.

“Teknolojik ürün 
ihraç ederiz”
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB ile imzalad›¤› sa-

nayi-üniversite iflbirli¤i protoko-
lünden sonra bölgede teknolojiye
dayal› üretim için büyük çaba sarf
eden OODDTTÜÜ'nün Rektörü Prof.
Dr. UUrraall  AAkkbbuulluutt yapt›¤› konuflma-
da, sanayinin geliflmesinde üniver-
site-sanayi iflbirli¤inin yarar›na dik-
kat çekti. OODDTTÜÜ'nün hem Anka-
ra'n›n bir üniversitesi, hem de tek-
nik üniversite olmas› nedeniyle
Baflkent'in teknolojik geliflimine
katk› yapma görevi oldu¤unu söy-
leyen Prof. Dr. AAkkbbuulluutt,  gerekli

Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk HAVELSAN Yönetim

Kurulu Baflkan› (E) Korgen.
Hayrettin Uzun’a plaket

verirken.

Savunma 
Sanayi Müsteflar›

Murad Bayar 
plaketini al›rken.
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yasal zeminin oluflturulamamas›
nedeniyle uzun y›llar üniversite-
sanayi iflbirli¤ini gerçeklefltireme-
diklerini ancak,Teknoparklar›n
kurulmas›na olanak sa¤layan yasa-
n›n ç›kmas›ndan sonra gerekli ze-
minin olufltu¤unu söyledi. OODDTTÜÜ
Rektörü Prof. Dr. AAkkbbuulluutt, yasa-
n›n yürürlü¤e girmesinden son-
ra, bu konuda daha önceden ha-
z›rl›klar› olmas› nedeniyle hemen
teknoparklar›n› kurduklar›n› be-
lirterek, “Bu parklarda çok büyük
deneyim kazand›k” dedi. AAkkbbuulluutt,
OODDTTÜÜ'nün teknopark›nda Anka-
ra'n›n önde gelen sanayi firmalar›
ile iflbirli¤i yapt›klar›n› ifade ede-
rek, “Ancak teknoparklarda bir so-
run var. Ar-Ge yap›yorsunuz, tek-
noloji gelifltiriyorsunuz, ama üre-
tim yapam›yorsunuz” dedi. Bu so-
runun afl›lmas› için öncelikle BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB ile iflbirli¤i protokolü im-
zalad›klar›n›,  savunma sanayinin
a¤›rl›kl› olarak Ankara'da bulun-
mas› nedeniyle bu alana yo¤unlafl-
t›klar›n› belirten UUrraall  AAkkbbuulluutt, flöy-
le konufltu:

“Bu konudaki düflüncelerimizi
Say›n Savunma Sanayi Müsteflar›
ile paylaflt›k. Bize büyük destek
verdiler. Savunma sanayinin ön-
de gelen firmalar› ile yapt›¤›m›z
görüflmeler de olumlu sonuç ver-
di.  Amac›m›z Ankara'y› bir bilgi
ve teknoloji kenti yapmak. Bilgi
ve teknoloji  üretip ihraç edelim.
Daha sonra kazand›¤›m›z deneyi-
mi, bilgiyi ve teknolojiyi di¤er il-
lerimizdeki üniversitelerle payla-
flarak, Türkiye'yi teknoloji ihraç
eden bir ülke yapal›m.”

Savunma sanayinde kümelefl-
me bozulmadan hem Ar-Ge yap›l-
mas›, hem de teknoloji üretilmesi-
ni isteyen OODDTTÜÜ Rektörü Prof.
Dr. AAkkbbuulluutt, “Sa¤ olsun HHAAVVEELL--
SSAANN'›n bu ifle büyük katk›s› oldu.
Bizim teknoparkta patlama yapt›.
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB’ye gelen ilk ana yük-
lenici firma olarak  ‹nflallah ayn›
patlamay› burada da yapacaklar ve
di¤er savunma sanayi firmalar›na
da örnek olacaklard›r” dedi.

Kat›l›m genifl oldu
‹mza törenine kat›l›m genifl oldu.

‹mza törenine kat›lan kurum ve ku-
rulufllar ile  temsilcileri flöyle:

n Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›
Müsteflar
MMuurraadd  BBaayyaarr                    

Savunma Sanayi Uzman›
AAllii  ‹‹hhssaann  ÖÖzzttüürrkk                    

n TSK Güçlendirme Vakf›
Genel Müdür Yard›mc›s› (E ) Tümg. 
FFiikkrrii  GGöönnüüllttaaflfl  

n HAVELSAN
Yönetim Kurulu Baflkan› (E) Korgen 
HHaayyrreettttiinn  UUzzuunn                                
Genel Müdür 
FFaarruukk  YYaarrmmaann            

n ODTÜ
Rektör 
Prof. Dr. UUrraall  AAkkbbuulluutt
Biltir Merkezi Baflkan› Prof. Dr. 
MMuussttaaffaa  ‹‹llhhaann  GGöökklleerr  

n ASELSAN
Genel Müdür 
CCeennggiizz  EErrggeenneemmaann
‹nsan Kaynaklar› ve Destekleme 
Hizmetleri Direktörü 
NNiihhaatt  IIrrkköörrüüccüü
‹nflaat Kontrol Mühendisi 
BBuurraakk  GGüüvveennçç

n SASAD
Genel Baflkan Yard›mc›s›
CCeennggiizz  EErrggeenneemmaann  (ASELSAN) 
Genel Sekreter
KKaayyaa  YYaazzggaann                                        

Teknik Hizmetler Baflkan› 
AAhhmmeett  TTookkmmaakkçç››oo¤¤lluu    

Baflkent OSB tam kadro

‹mza törenine, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB
yönetiminden de genifl kat›l›m ol-
du. Baflta Baflkan fifiaaddii  TTüürrkk, Bafl-
kanvekili CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü olmak
üzere Yönetim Kurulu üyeleri
MMeehhmmeett  EErrggiinn, YYaaflflaarr  AAll››ççll››, De-
netim Kurulu Üyesi SS››rrrr››  YYeettkkiinn,
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Hukuk Dan›flman›
Av. AAbbiiddiinn  fifiaahhiinn  ve Bölge Müdü-
rü NNaabbii  ÜÜnneerr imza töreninde ha-
z›r bulundular. 

Protokolün imzalanmas›n›n
ard›ndan törene kat›lanlar BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB'de incelemede  bulun-
dular. HHAAVVEELLSSAANN'›n yat›r›m ya-
paca¤› alandaki çal›flmalar› yerin-
de gördüler.

Plaket verildi

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB yönetimi yap›lan
çal›flmalarda eme¤i geçen Savunma
Sanayi Müsteflar› MMuurraadd  BBaayyaarr’a,
HHAAVVEELLSSAANN Yönetim Kurulu Baflka-
n› (E) Korgen. HHaayyrreettttiinn  UUzzuunn’a,
HHAAVVEELLSSAANN Genel Müdürü FFaarruukk
YYaarrmmaann’a ve ODTÜ Rektörü UUrraall
AAkkbbuulluutt'a plaket verdi.

‹mza töreninden sonra 
heyet HAVELSAN’›n yat›r›m 
yapaca¤› alan› gezdi.
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4.Savunma Teknolojileri
Kongresi (SAVTEK 2008)
ODTÜ'de yap›ld›. Baflkent

OSB, 26-27 Haziran 2008'de iki
gün süren kongrenin ana sponso-
ru oldu. ‹ki günde paralel olarak
alt› salonda toplam 31 ayr› otu-
rum yap›ld› ve bir de panel düzen-
lendi. Savunma teknolojilerindeki
geliflmelerin ele al›nd›¤› SSAAVVTTEEKK
2008'de, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkanveki-
li CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü de ODTÜ Ö¤re-
tim Üyelerinden Prof. Dr. OOrrhhaann
YY››lldd››rr››mm'›n yönetti¤i oturumda bir
konuflma yapt›. KKöömmüürrccüü, ilklerin
öncüsü olan Baflkent OSB'nin, II.
Etab›nda ““SSaavvuunnmmaa  SSaannaayyii  ÖÖzzeell

BBööllggeessii”” oluflturarak bir kez daha
farkl›l›¤›n› ortaya koydu¤unu söy-
ledi. KKöömmüürrccüü, savunma sanayi fir-
malar›n› BBaaflflkkeenntt  OOSSBB “Savunma
Sanayi Özel Bölgesi”nde yat›r›m
yapmaya ça¤›rd›.

CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü, kendisinden
önce konuflan FNSS ve Coflkunöz
firmalar›n›n temsilcilerinin ko-
nuflmalar›na de¤inerek, “ Benden
önce iki firma temsilcisi arkadafl›-
m›z, üretimden, pazarlamadan ve
yat›r›mdan söz ettiler, tabi ki bi-
zim organize sanayi bölgesi olarak
durumumuz farkl›, biz üretim yap-
m›yoruz, ama yat›r›m yapacak fir-
malara alt yap›s› haz›rlanm›fl sana-

yi parselleri sunuyoruz” dedi. 
KKöömmüürrccüü, ODTÜ ile imzala-

nan üniversite-sanayi iflbirli¤i pro-
tokolünün ard›ndan, Savunma Sa-
nayi Müsteflarl›¤›, ASELSAN, HA-
VELSAN, TA‹ ve FNSS ile yürüt-
tükleri ve iki y›l süren çal›flmalar›n
sonucunda BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin II.
Etab›nda savunma sanayi yat›r›m-
lar› için özel bir alan ay›rd›klar›n›
söyledi. Bu çerçevede ilk olarak
HAVELSAN'›n bölgede yat›r›m
yapt›¤›n› anlatan CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü
flöyle konufltu:

“Sanayi yat›r›mlar› için alt yap›-
s› haz›r alanlar önemlidir. ASEL-
SAN, HAVELSAN, TA‹, FNSS ve

Baflkent OSB 
SAVTEK 2008'e ana
sponsor oldu
Baflkanvekili Cavat Kömürcü, SAVTEK 2008'de Baflkent OSB'yi 
anlatt›, savunma sanayi firmalar›n›  bölgeye yat›r›ma ça¤›rd›.

Baflkent OSB 
SAVTEK 2008'e ana
sponsor oldu



Coflkunöz gibi büyük firmalar›m›z
bile büyük harcamalar gerektiren
alt yap› yat›r›mlar›nda zorlan›yor-
lar. Biz bu ihtiyac› dikkate alarak,
savunma sanayinde yat›r›m yapa-
cak ana yüklenici firmalar›m›z›n
yan› s›ra, alt yap› için olanaklar›
daha s›n›rl› olan alt yüklenicilere
ve yan sanayi üretimi yapan firma-
lara alt yap›lar› haz›r sanayi parsel-
leri sunuyoruz. Alt yükleniciler
için BBaaflflkkeenntt  OOSSBB f›rsatt›r.” 

BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin kuruldu¤u
günden bu yana gösterdi¤i gelifl-
meleri anlatan KKöömmüürrccüü, BBaaflflkkeenntt
OOSSBB'yi di¤er organize sanayi böl-
geleriyle karfl›laflt›rarak, kapsad›-
¤› alan aç›s›ndan 250 OSB aras›n-
da dokuzuncu oldu¤unu, bunun
tüm organize sanayi bölgelerinin
yüzde 1,5'ne denk geldi¤ini anlat-
t›. Di¤er OSB'lerden farkl› olarak
kamudan hiçbir destek görme-
den alt yap›lar›n› kendi olanakla-
r›yla yapt›klar›n›, I. Etab›n alt ya-
p›s›n› tamamlad›klar›n›, II. Eta-
b›n alt yap›s›na bafllad›klar›n› an-
latan Kömürcü, enerji alan›nda
da büyük projeleri gerçeklefltir-
mek üzere çal›flt›klar›n› söyledi.
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'ye s›n›r olan demir
yollar›n›n ulafl›mda bölgeye
önemli avantaj sa¤lad›¤›n›, DDY
ile birlikte kurmay› kararlaflt›r-
d›klar› Lojistik merkezin de
önemli bir ayr›cal›k oldu¤unu
anlatan BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Baflkanveki-
li KKöömmüürrccüü, “Baflkent OSB sa-
vunma sanayinin kalbi olacak”
dedi. KKöömmüürrccüü, “fieffaf yönetim
anlay›fllar›” gere¤i yasal zorunlu-
luk olmad›¤› halde kuruluflun-
dan bugüne kadar genel kurulla-
r›n› yapt›klar›n› anlatt›.

KKöömmüürrccüü'nün konuflmas›n› ta-
mamlamas›ndan sonra oturumu
yöneten Prof. Dr. OOrrhhaann  YY››lldd››--
rr››mm,  BBaaflflkkeenntt  OOSSBB ve Baflkent An-
kara'n›n savunma sanayinin kalbi
olmas› dile¤inde bulundu ve “Bu
proje inflallah yeni ufuklar açar”
dedi. KKöömmüürrccüü’nün konuflmac›
olarak kat›ld›¤› oturuma ilgi bü-
yük oldu. BBaaflflkkeenntt  OOSSBB Yönetim
Kurulu Üyesi MMeehhmmeett  EErrggiinn, De-
netim Kurulu Üyesi SS››rrrr››  YYeettkkiinn,
Bölge Müdürü Naabbii  ÜÜnneerr ile BBaaflfl--
kkeenntt  OOSSBB  çal›flanlar›n›n kat›ld›¤›
oturumda salon t›kabasa doldu.

SAVTEK Kurumlaflt›
Kongrenin bitiminde organi-

zasyonu gerçeklefltiren ODTÜ
Biltir Merkezi Baflkan› Prof. Dr.

MMuussttaaffaa  ‹‹llhhaann  GGöökklleerr  yapt›¤› ka-
pan›fl konuflmas›nda, savunma
teknolojilerinin geliflimine katk›
vermek üzere k›sa ad› SAVTEK
olan savunma teknolojileri kon-
grelerini düzenlediklerini anlat-
t›.  ‹lkini 2001 y›l›nda yapt›klar›
SAVTEK'in bu y›l dördüncüsünü
gerçeklefltirerek kurumlaflt›rd›k-
lar›n› ifade eden Prof. Dr. Musta-
fa ‹‹llhhaann  GGöökklleerr,  SAVTEK'e des-
tek veren tüm kurulufllara teflek-
kür etti ve desteklerinin devam›-
n› diledi. 

Kat›l›m art›yor
Biltir Merkezi Baflkan› Prof.

Dr. GGöökklleerr, bu y›l kongreye kat›l›-

m›n önceki y›llara k›yasla daha da
yüksek oldu¤unu söyledi. Kat›l›-
m›n her y›l artmas›n›n do¤ru yol-
da olduklar›n› gösterdi¤ini söyle-
yen Prof. Dr. GGöökklleerr, oturumlara
kat›l›mlar ile ilgili olarak daha ön-
ceki kongrelerle karfl›laflt›rmal› ra-
kamlar verdi.

BAfiKENT OSB'ye plaket
OODDTTÜÜ Biltir Merkezi, SSAAVV--

TTEEKK'in Ana sponsor firmalar› ile
organizasyona katk›da bulunanla-
r›  plaketle ödüllendirdi. Plaketle-
ri Biltir Merkezi Baflkan› Prof. Dr.
MMuussttaaffaa  ‹‹llhhaann  GGöökklleerr  verdi. Bafl-
kent OSB'nin plaketini Baflkanve-
kili CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü ald›. 
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Y›l 2003... Türkiye 2001 y›l›n-
da yaflad›¤› krizin etkisini da-
ha yeni yeni üzerinde atma-

ya çal›flt›¤› dönem. Sanayicinin, ya-
t›r›mc›n›n morale ihtiyac› var, mad-
di olmasa da manevi deste¤e. Tam
bu s›rada BBaaflflkkeenntt  OOSSBB, kimsenin
yat›r›ma cesaret edemedi¤i bir dö-
nemde büyük “fiimdi Yat›r›m Za-
man›” diyerek Baflbakan RReecceepp
TTaayyyyiipp  EErrddoo¤¤aann'a ilk tu¤lay› koy-
durdu. Daha baflka bir ifadeyle eli-
ni tafl›n›n alt›na soktu... Kat›l›mc›la-
r›n› da bir an önce faaliyete geçme-
leri için teflvik eden BBaaflflkkeenntt  OOSSBB,
ilk temel atacaklara “parselini” iste-
di¤i yerden seçme ayr›cal›¤› tan›d›
ve ilk olarak o yerlerin altyap›s›n›
tamamlad›. Bu çabalar sonuç verdi,
firmalar ard› ad›na temel atmaya
bafllad›...

‹lk gelen firmalardan biri de Do-
fer Yap› Malzemeleri Sanayi ve Ti-
caret A.fi oldu... DDooffeerr, MEGA Yem
Teknolojiler firmas›ndan sonra
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'de faaliyete geçen
ikinci firma... ‹nflaatlarda projeye
uygun demir üretiyor, Baflkent
OSB'yi de Ankara'n›n “ayr›cal›kl›”
sanayi bölgesi olmas› nedeniyle ter-
cih etmifl...

DDooffeerr sahibi ve Genel Müdürü
MMuussttaaffaa  DDoo¤¤aann, o günleri üzerinde
uzun y›llar geçmifl hikaye gibi anla-
t›yor... “Ne yol vard›, ne su vard›,
nede elektrik” diyor... Ama her fle-
yin tüm olumsuzluklara karfl›n “çok
iyi ve h›zl›” geliflti¤ini anlat›yor..  

MMuussttaaffaa  DDoo¤¤aann ile söyleflimiz sor
cevap fleklinde sürdürüyoruz... ‹flte
BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'nin ilk göz a¤r›lar›n-
dan DDooffeerr'in sahibi ve Genel Mü-

dürü MMuussttaaffaa  DDoo¤¤aann'›n sorumuza
yan›tlar›:

n Baflkent OSB'deki fabrikan›-
z›n temelini ne zaman at›n›z, ne za-
man tamamlad›n›z?

Biz Baflkent OSB'ye ilk gelenler-
deniz. 2003 y›l›nda temelimizi att›k,
yaklafl›k dokuz ay sonrada temmuz
2004 tarihinde faaliyete geçtik. Biz
bölgeye ikinci firma olarak geldik.

Baflkent OSB'nin 
ilklerinden: Dofer

Dofer, Baflkent OSB'nin ilk göz a¤r›lar›ndan... 
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n Baflkent OSB'nin 
temeline harç koydu¤u 2003 y›l›n›n Aral›k ay›ndan sonra 
temel at›p faaliyete geçen ikinci tesis... ilkler 
aras›nda olmas›ndan dolay› da çok mutlu...

Dofer’in
sahibi ve 
Genel Müdürü
Mustafa 
Do¤an
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n Ne kadar alanda faaliyet gös-
teriyorsunuz?

Fabrikam›z›n toplam alan› 7200
m2. Burada 4.200m2 aç›k alanda,
3000m2 kapal› alanda faaliyetleri-
mizi sürdürüyoruz.

n Ne üretiyorsunuz, y›ll›k üre-
tim kapasiteniz nedir?

‹nflaatlarda projeye uygun de-
mir üretimi yap›yoruz. Y›ll›k üretim
kapasitemiz bugün 18,000 tondur. 

n Tam kapasiteyle çal›fl›r du-
rumda m›s›nz›? Kaç kifliye istihdam
olana¤› sa¤l›yorsunuz?

Tek vardiya, tam kapasiteyle ça-
l›fl›yoruz. fiu anda 24 kifliye istih-
dam olana¤› sa¤l›yoruz. Gereksi-
nim duyulmas› halinde bu say›y›
artt›raca¤›z.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
‹hracat yapm›yoruz. Tümüyle

yurt içinde dönük üretim yap›yo-
ruz. 

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

Ankara'n›n geliflim bölgesi olan
Eskiflehir Yolu'nun üzerinde olma-
s›, arazisinin engebeli olmay›p in-
flaata uygunlu¤u, organize sanayi
bölgelerinin yo¤unlaflt›¤› Temelli
Havzas›nda bulunmas› ve daha da
önemlisi karayolu ve demiryolu ar-
terlerinin çok yak›n›nda bulunmas›
bizim için en önemli tercih neden-
leri oldu. 

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

Bundan sonraki hedefimiz, ken-
di bölgemizde ve kendi arsam›z
üzerinde kapasite artt›rmaya yöne-
lik planlar ve projeler yapmak ola-
cak. 
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Güzel bir söz vard›r: “Büyük
hedefler, büyük düflünce-
lerle gerçekleflir” diye... Biz
o sözü AAnn››ll  KKaa¤¤››ttçç››ll››kk  vvee

AAmmbbaallaajj'a flöyle uyarlayabiliriz: “Bü-
yük düflünenler, büyük yere gelir”.
AAnn››ll  KKaa¤¤››ttçç››ll››kk  vvee  AAmmbbaallaajj''›n Sahibi
ve Yönetim Kurulu Baflkan› ‹‹ssmmaaiill
GGöökk  ile faaliyet alanlar› üzerinde
sohbet ederken, BBaaflflkkeenntt  OOSSBB'yi
“Büyüme hedeflerine uygun olmas›”
nedeniyle tercih ettiklerini söylüyor.
Yeni hedeflerini daha çok istihdam,
daha çok ihracat diye ortaya koyan
‹‹ssmmaaiill  GGöökk ile sohbetimize sorulu
yan›tl› devam ediyoruz:

n Baflkent OSB’deki firman›z›n
temelini ne zaman att›n›z, ne zaman
tamamlad›n›z?

Temelimizi 2007 Haziran Ay› içe-
risinde att›k ve 2007 y›l› Kas›m Ay›
içerisinde tesisimizi tamamlad›k.
2008 Ocak Ay›’nda da makineleri-
mizi tafl›y›p, montaj›na yaparak üre-
time baflland›k.

n Kaç metrekare alanda faaliyet
gösteriyorsunuz, size yetiyor mu?

Toplam alan›m›z 36.934 m2 dir.
fiimdilik 11.400 m2 k›sm›n› üretim
sahas› yapt›k ve bu alan içerisinde fa-
aliyet gösteriyoruz. Gereksinim do-
¤arsa üretim alan›m›z› da ona uy-
gun büyütürüz.

n Ne üretiyorsunuz, y›ll›k üretim
kapasiteniz nedir?

Karton üretiyoruz. Üretimimiz
tamamen kartona dayal›. G›da ile te-
mas eden - etmeyen her türlü karton
kutu yap›yoruz. Günlük üretim ka-

pasitemiz 36 ton, y›ll›k kapasitemiz
12.000 tondur.

n Tam kapasiteyle çal›fl›r durum-
da m›s›n›z? Kaç kifliye istihdam ola-
na¤› sa¤l›yorsunuz?

Büyük düflünüyor, büyük 
düflünen yere geldi
An›l Ka¤›tç›l›k ve Ambalaj, Baflkent OSB'de halen faaliyete geçen
hat›r› say›l›r büyük tesislerden... “Gelece¤ini parlak” olarak gördü-
¤ü Baflkent OSB'deki tesisinde kutu üretimi yapan An›l Ka¤›tç›l›k
ve Ambalaj'›n hedefi, faaliyet alan›nda daha da büyümek...   

An›l Ka¤›tç›l›k ve
Ambalaj'›n Sahibi
ve Yönetim Kurulu

Baflkan› 
‹smail Gök. 
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Henüz tam kapasite çal›flm›yo-
ruz. fiu anda toplam 95 kifliye istih-
dam olana¤› sa¤l›yoruz.

n Baflkent OSB’yi neden tercih
ettiniz? Baflkent OSB’ye yat›r›m yap-
mak isteyenlere tavsiyeleriniz olacak
m›?

Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si, üyesi olan firmalar için gelecek
vaat eden ve k›sa zamanda h›zla ge-
liflti¤i gibi, bu h›z›n› daha da artt›ra-
rak ad›n› gelece¤e gururla sunacak
bir sanayi bölgesidir. Baflkent Orga-
nize Sanayi Bölgesi'ni tercih etme-
mizin sebebi ise; hem bu sanayi böl-
gesinin gelece¤inin parlak olmas›
hem de bizler gibi sektörün önde
gelen isimlerine rahat üretim yapa-
bilecekleri ve gerçek anlamda fabri-
ka denilebilecek araziler ve saha sa¤-
lanm›fl olmas›d›r. fiehir içindeki or-

ganize sanayi bölgelerinde faaliyet
gösteren üretim alanlar›na art›k fab-
rika de¤il de imalathane gözü ile ba-
k›lmaktad›r. Çünkü yeterli ve uygun
alan sa¤lanmad›¤› için s›k›fl›k, çar-
p›k üretim yap›lmak zorunda kal›n-
maktad›r. Art›k sanayi tamamen fle-
hir d›fl›na kaymaktad›r, ki olmas› ge-
reken de budur. Bu bölgeye yat›r›m
yapmak isteyenler ya da yapmay› dü-
flünenler varsa hiç düflünmeden ha-
z›rl›klara bafllamalar›n› tavsiye ede-
rim. Her gün de¤erine de¤er katan
bir bölge ve buraya yat›r›m yapmaya
bafllad›klar›nda kendileri de göre-
ceklerdir.

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

Kendi ifl kolumuzda günden gü-
ne yenilikleri ve son teknolojiyi ta-
kip ederek geliflmek ve büyümek ‹s-

tiyoruz. ‹hracat›m›z› artt›rarak ülke
ekonomisine katk› sa¤lamak ve da-
ha fazla istihdam olana¤› yaratmak
istiyoruz.
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Baflkent OSB 
IV. Genel Kurulunu yapt›

‹mar plan› son aflamada
Baflkent Organize Yap› Kooperatifi Ola-
¤an Genel Kurulu'nu yapt›.  Temelli'de
Göl Tesisleri'nde yap›lan seçimsiz Ge-
nel Kurul'a kat›l›m yüksek oldu. 2’de

Baflkent OSB 
IV. Genel Kurulunu yapt›
Baflkent OSB SAVTEK
2008'e ana sponsor oldu
Baflkanvekili Cavat Kömürcü, SAVTEK
2008'de Baflkent OSB'yi anlatt›, savunma sa-
nayi firmalar›n›  bölgeye yat›r›ma ça¤›rd›. 18’de


