
EK‹M-KASIM 2008

fiaha Kalkm›flken Darbe Yemek!...

Baflkent OSB olarak son
y›llarda gösterdi¤imiz çaban›n

ve elde etti¤imiz geliflmenin
meyvelerini toplamaya bafllad›¤›m›z
bu günlerde önümüze küresel
ekonomik krizin bir engel olarak
ç›kmas› elbette ki arzu etmedi¤imiz
bir durumdur. 2’de

Baflkan’dan

Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN'›n ba¤l› 
oldu¤u Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV)

yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt›.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: Amac›m›z
Ankara’da klasik anlay›fl d›fl›nda ileri teknoloji ile üretim yapan,

daha bilimsel çal›flan bir olufluma öncülük yapmak.

TSKGV ve 
ASELSAN’a Brifing

TSKGV ve 
ASELSAN’a Brifing

Ekonomik haberler ve araflt›rmalar›yla
ünlü Ekonomist Dergisi, yat›r›m için yer
arayanlar için özel bir araflt›rma yapt›.
252 OSB aras›nda yap›lan araflt›rmada,
“giriflimciler için en uygun” olan 32 OSB 
belirledi. Baflkent OSB'ye bu 32 OSB
aras›nda ilk s›ralarda yer verdi. 7’de

Ekonomist: Baflkent OSB yat›r›ma en uygun yer



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

fiaha Kalkm›flken
Darbe Yemek!...
Baflkent OSB olarak son y›llarda gösterdi¤imiz

çaban›n ve elde etti¤imiz geliflmenin meyvelerini
toplamaya bafllad›¤›m›z bu günlerde önümüze küresel
ekonomik krizin bir engel olarak ç›kmas› elbette ki arzu
etmedi¤imiz bir durumdur. Ancak, nas›l krizin ülke
ekonomisini dolay›s›yla Ankara sanayisini ve bölgemizi
etkileyece¤i yads›namaz bir gerçeklikse, gerekli önlemler
al›nd›¤› takdirde krizin olumsuz etkilerinin çok daha hafif
hissedilece¤i de en az bunun kadar önemli bir gerçektir.

Baflkent OSB olarak son sürat yol ald›¤›m›z
dönemde h›z›m›z› kesecek olas› krize bundan bir kaç ay
önceki iftar yeme¤imizde dikkat çekmifltim: 

'fiaha kalkm›flken bacaklar›m›za darbe yemek
kötü olur...'   

Keflke hakl› ç›kmasayd›m. fiaha kalkm›flken darbe
yedi¤imiz bir gerçek; bu durumu inkar etmek veya
görmezden gelmek ne kadar yanl›fl ise, karanl›k tablo
çizmek ve gelece¤imizi karamsar bir bak›fl aç›s›yla
de¤erlendirmek de o kadar yanl›flt›r. ‹flte bu nedenle
önümüzdeki dönemde kararl› ve kendimizden emin
ancak hesapl› ad›mlar atmak önemlidir. Krizin
gölgesinde bile kalk›nma ve sanayileflme hedeflerimizden
olabildi¤ince sapmamak at›lacak ad›mlar›n etkinli¤ine
ba¤l›d›r.

Özellikle bu do¤rultuda hükümetimize önemli
görevler düflüyor. Baflta OSB'ler olmak üzere
sanayimizin destek ve teflviklere en çok ihtiyaç duydu¤u
dönemler kuflkusuz kriz dönemleridir. Öncelikle daralan
ekonomide yat›r›m›n önündeki engellerin kald›r›lmas›,
gerekli teflviklerin ve desteklerin sanayiciye sunulmas›
gerekir. Teflvik ve destekler bafllayan yat›r›mlar›n
devam etmesi, faaliyette olanlar›n da varl›klar›n›
sürdürmesi aç›s›ndan hayati önem tafl›r. Burada
dikkat edilmesi gereken husus; önlemlerin zaman›nda
al›nmas› ve kapsaml› olmas›d›r. Ekonomiyi
canland›racak genel önlemlerin kapsaml› bir paket
olarak aç›lmas›, tek tek ve aral›kl› olarak al›nacak
önlemlere k›yasla daha etkili olaca¤› aflikard›r. 

fiuna içtenlikle inan›yorum; sanayici olarak bizler ve
ekonominin yönlendiricisi olarak hüküme-

timiz bu ortamda üzerimize düflenleri
iflbirli¤i içinde yaparsak bu krizin
kalk›nma çabalar›m›za vuraca¤› sekte
en düflük düzeyde kalacakt›r.  

fiimdi krizden ç›k›fl için birlikte
ortak ak›l oluflturma zaman›...

Hükümetiyle... sanayicisiyle...
sendikac›s›yla ve

toplumun her
kesimiyle... 

Geç kalmadan...
yar›na b›rakmadan,
bugünden!..

Sayg›lar›mla

Baflkent OSB'nin I. etab›n› 
II. etab›na ba¤layan üç
köprüden biri faaliyete geçti.

Dünyay› ve ülkemizi kas›p kavuran krize
ra¤men Baflkent OSB'de dur durak yok.
Bir yandan I. etab›n eksik kalan altyap›s›

tamamlan›rken, di¤er yandan Türkiye'nin
savunma sanayi üssü olacak II. etapta da
çal›flmalar doludizgin gidiyor.

Bölgemiz aç›s›ndan tarihi önem tafl›yan I.
etap ile II. etab› birlefltiren üç köprüden biri
tamamlanarak Baflkent OSB'nin iki yakas› bir
araya getirildi. Özellikle savunma sanayine
ayr›lan II. etapta ilk yat›r›m› yapacak HAVEL-
SAN'›n yürütece¤i çal›flmalar aç›s›ndan önem
tafl›yan köprü, ikisi gidifl, ikisi gelifl dört flerit
olarak trafi¤e hizmet verecek. 45.00 metre
uzunlu¤a, 27,50 metre geniflli¤e ve 9,97 metre
yüksekli¤e sahip prefabrik bu köprünün
yan›s›ra iki köprü daha yap›lacak.

Baflkent
iki yakas
Baflkent
iki yakas
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OSB'nin 
› birleflti

Altyap› çal›flmalar› 
tamamland›
I etapta altyap› çal›flmalar›  tamamland›,
II. etapta çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor.

Baflkent OSB I. etapta eksik kalan tüm altyap› çal›flmalar› tamam-
land›. 

I. etapta bulunan 25. Cadde ve 26. Cadde'nin  at›k su ve ya¤mur
suyu drenaj çal›flmalar› ile mekanik malzeme serilmesi de tamam-
land›.

19. Cadde'nin asfalt çal›flmalar› da bitirildi. Bu çal›flmalar›n ta-
mamlanmas›n›n ard›ndan I. etapta eksik altyap› kalmad›.

II. etap altyap› çal›flmalar›
II. etapta çal›flmalar özellikle HAVELSAN'›n tesisinin kurulaca¤›

alana yo¤unlaflt›r›ld›. Köprünün ard›ndan HAVELSAN'›n arsas›yla
ba¤lant› sa¤layan cadde, sokak ve kanalizasyon, içme ve at›k su ile il-
gi çal›flmalar tüm h›z›yla sürüyor. 

OSB'nin 
› birleflti

Altyap› çal›flmalar› 
tamamland›
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Üyelerine yönelik ticari at›l›m-
lar›n›n yan› s›ra sosyal etkin-
likleri ile de göz dolduran

Baflkent OSB, geleneksel iftar yeme-
¤ini Bilkent Otel’de düzenledi. Bafl-
kent OSB üyelerinin büyük ilgi gös-
terdi¤i iftar yeme¤inde konuflan
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk,

Baflkent OSB’nin gelifliminin her y›l
düfllenenden daha h›zl› oldu¤unu
söyledi. 

Dünyan›n ve Türkiye’nin içeri-
sinde bulundu¤u ekonomik flartla-
ra bak›ld›¤›nda sanayinin en önem-
li kriz noktalar›ndan birisi oldu¤u-
nu kaydeden Türk, flöyle konufltu:

“Özellikle son befl y›lda, ülkemiz-
deki büyümenin sanayimize yans›-
malar› oldukça olumlu. Ancak flu
an dünyan›n her yerinde görülen
ekonomik kriz inflallah bizleri vur-
maz. Her ne kadar bunlar› hissedi-
yor olsak da umar›m geçmiflte yafla-
d›¤›m›z kötü günleri yaflamay›z. Bi-
liyorsunuz flaha kalkm›flken bacak-
lar›m›za darbe yemek daha da kötü.
fiu anda biz, Türk sanayisi, hem de
Ankara sanayisi ad›na bir flaha kalk-
m›fll›¤›n var oldu¤unu hissediyoruz.
Özellikle de Türkiye’de Ankara sa-
nayisinin yerini sa¤lamlaflt›rabilme-
si için bu y›llar bizim için çok önem-
li çünkü baflta odam›z olmak üzere
dört koldan herkes çal›fl›yor. Bütün
organize bölgelerimiz, bütün sana-
yicilerimiz vargüçleriyle Ankara'y›
sanayi kenti  yapma yolunda inan›l-
maz bir mücadele veriyor.” 

“Ülkemizin köklü 
yap›s›n› oluflturacak”
Gelecek y›llardaki iftarlarda kriz

korkusu olmaks›z›n, daha kendisin-
den emin bir flekilde bir araya gel-
mek istediklerini belirten Türk,
“Bugün varolan ve varolmaya çal›-
flan bütün organize sanayi bölgeleri,
dünyada varolan sanayinin önemli
noktalar›ndan birisi olma yolunda
ad›m atan ülkemizin köklü yap›s›n›

“fiaha kalkm›flken bacaklar›m›za darbe yemek kötü”

Baflkent OSB üyeleri 
iftarda bulufltu
Baflkent OSB yönetiminin her y›l geleneksel olarak 
düzenledi¤i iftar yeme¤i yap›ld›. ‹ftarda konuflan Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk, Türkiye’nin de kap›s›n› çalmaya 
haz›rlanan küresel krize dikkat çekti. Türk, “Umar›m geçmiflte 
yaflad›¤›m›z kötü günleri yaflamay›z. fiaha kalkm›flken 
bacaklar›m›za darbe yemek daha da kötü” dedi.

Baflkent OSB üyeleri 
iftarda bulufltu
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oluflturacakt›r. 
Kendi düflüncelerimle ilgili k›sa

bir paragraf aktarmak istiyorum:
‹flim dolay›s›yla bir çok ülkeyi gezi-
yorum. Kendi ülkemizi pek be¤en-
miyoruz ama flöyle bir art›m›z›n ol-
du¤unu düflünüyorum. Dünyay›
gezerken Tanr›’n›n herkese bir
fleyler verdi¤ini fark ediyoruz. Bize
göre en fakir bizi b›rakm›fl. Bazen
buna isyan ediyoruz tabi. Adamla-
r›n petrolü var, suyu var, a¤ac› var,
orman› var... Dünya zenginliklerle
dolu. Ama bize verdi¤i bir gücü flu-
rada hissediyorsunuz: Hiç bir dün-
ya ülkesinde, ki Avrupa da bunu ta-
mamlayamam›fl görünüyor, bizde-
ki kadar sanayi tesisini bir arada gö-
remezsiniz. Buna inan›n ki ülkele-
rin hiç birinde Dubai’de, Ceza-
yir’de petrolün ve paran›n çok ol-
du¤u ülkelerde bile bu kadar çok
sanayi göremezsiniz. Bizde konut
kadar neredeyse sanayi görüyorsu-
nuz. Bu bizim mutlulu¤umuz” diye
konufltu. 

OSB Baflkan› fiadi Türk, tüm ka-
t›lanlara teflekkür ederek ve seneye
bir sonraki iftarda buluflabilme iyi
dilekleriyle sözlerine son verdi.

Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kurulu (OSBÜK) nun
30 Ekim - 2 Kas›m tarihle-

rinde planlad›¤› "OSB Yöneticileri
E¤itim Toplant›s› - Kümelenme ve
‹novasyon" konulu toplant›n›n ilki
Antakya OSB de yap›ld›. 

Organize sanayi bölgeleri üst
kuruluflu olan OSBÜK ile  Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n ortaklafla
düzenledi¤i toplant›ya, Türki-
ye'deki bütün OSB'ler davet edil-
di.  Toplant›da, hükümet progra-
m›nda da yer alan ve üretimin
uluslararas› piyasalara yönelimi,
rekabet gücü ve yenilikçili¤i h›z-
land›racak olan “Kümelenme ve
‹novasyon” konusu ele al›nd›. 

Baflkent OSB'yi OSB Baflkanve-
kili Cavat Kömürcü,  Yönetim Ku-
rulu Üyesi Burhan Akkoç, Hukuk

Dan›flman› Av. Abidin fiahin ve
Bölge Müdürü Nabi Üner temsil
etti.

Sanayi ve Ticaret Bakan›  Zafer
Ça¤layan toplant›da yapt›¤› konufl-
mada, bakanl›k yapt›¤› sürece ifl
adam›, sanayici ve esnaf›n sorunla-
r›n›n çözümü konusunda büyük
gayret gösterdi¤ini ve göstermeye
devam edece¤ini söyledi. 

“Gazete okuyarak, televizyon iz-
leyerek bakanl›k yapm›yorum. 27
y›l sanayicilik yapt›m, 18 y›l organi-
ze sanayi bölgesi yöneticili¤i yap-
t›m, 12 y›l oda baflkanl›¤› yapt›m.
OSB’lerin, sanayici ve ifl adam›n›n
sorunlar›n› en iyi ben bilirim” di-
yen Zafer Ça¤layan, dünyay› sar-
san krize de de¤inerek, “Bundan
Türkiye etkilenmeyecek demek
safdillik olur” dedi. 

OSB yöneticileri e¤itim toplant›s› 
Antakya'da yap›lan "OSB Yöneticileri E¤itim Toplant›s› -
Kümelenme ve ‹novasyon" konulu toplant›da Baflkent
OSB'yi, Baflkanvekili Cavat Kömürcü, Yönetim 
Kurulu Üyesi Burhan Akkoç, Hukuk Dan›flman› Av. Abidin
fiahin ve Bölge Müdürü Nabi Üner temsil etti. 

Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas› Genel Müdürü Halil Ero¤lu,
Baflkent Sanayiciler Derne¤i'nin (BASAD) konferans›nda
konufltu, “Krizi üretmeden tüketmeye” ba¤lad›.

Baflkent Sanayiciler Derne¤i (BASAD) “Ekonominin bugünü ve ge-
lece¤i” konulu konferans verdi. Konferansta konuflan Türkiye S›-
nai Kalk›nma Bankas› Genel Müdürü Halil Ero¤lu, Amerika kay-

nakl› krize “Üretmeden tüketmenin” neden oldu¤unu savundu.
Uluslararas› bir boyut kazanan krizin, 2001 y›l› kadar Türk bankalar›-

n› etkilemeyece¤ini ifade eden Halil Ero¤lu, “Türk bankalar› önemli bir
yap›sal de¤iflim yaflad›, 2001 y›l›na göre krize daha haz›rl›kl› girdiler”dedi.

Ero¤lu, dövize fazla güvenilmemesi gerekti¤ini, bu koflullarda Türk li-
ras›n› tercih etmenin daha do¤ru olaca¤›n› ifade etti.

“Ekonominin bugünü ve gelece¤i” 

BASAD Baflkan› Mahir Baykam, konferans veren Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›
Genel Müdürü Halil Ero¤lu, derne¤in kuruluflunda eme¤i geçen Baflkent OSB Baflkan›
fiadi Türk ile BASAD eski baflkan› Yaflar Al›çl›’ya plaket verdi.
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- Konut Alan›: 291.730 m2

n 250 villa parselleri 
( 1000 m2 net parselde 600m2 inflaat alanl› villalar )
n 333 adet çok katl› konut parseli 
(150 m2 lik konutlar, kendi parseli içinde yeflil alan ve parklar›yla)

n Kentsel Servis Alan› : 62.442 m2.
n Ticaret Alan›             :  3.500 m2.
n Sosyal Tesis Alan›    : 3.000 m2.
n Teknik Altyap› Alan›  : 1.726 m2.
n Krefl Alan›                : 1.500 m2.
n Orta Ö¤retim Alan›   : 3.770 m2.
n ‹badet Yeri Camii : 2.500 m2.
n Park ve Yeflil Alanlar : 95.460 m2.

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi öncülü¤ünde bölgenin
konut ihtiyac›n› karfl›lamak

amac›yla kurulan Baflkent Organi-
ze Konut Yap› Kooperatifi (Baflkent
Konut) dev bir projeye imza att›. 

Baflkent Konut'un Baflkan› Ca-
vat Kömürcü ile proje hakk›nda ko-
nufltuk. Baflkent OSB'nin öncülü-
¤ünde bölgenin önemli bir sanayi
alan› haline geldi¤ini an›msatan

Kömürcü, bununla birlikte konut
gereksinimi do¤du¤unu söyledi.
Cavat Kömürcü, bu ihtiyac› karfl›la-
mak  için önemli bir konut projesi-
ni hayata geçirmeye bafllad›klar›n›
anlatt› ve flöyle konufltu:

“Mall›köy Havzas›'n› sanayinin
merkezi haline getirmeyi baflaran
Baflkent OSB, gene bir ilke daha
imza atarak bölgenin konut gerek-
sinimini karfl›laman›n  öncülü¤ünü

de yap›yor. Haz›rlad›¤›m›z konut
projesi ile, Baflkent OSB'deki anla-
y›fl› konut alan›na yans›taca¤›z. Ya-
ni prestijli bir proje hayata geçire-
ce¤iz.”

Baflkent Konut Baflkan›, bu
amaçla, Temelli Alagöz'de Ihla-
murkent karfl›s›nda brüt 480 bin
m2 arsa ald›klar›n› söyledi. 291 bin
730 metrekarelik net alanda konut
yapacaklar›n› anlatan Kömürcü,
farkl› kesimlerin gereksinimlerini
dikkate alarak iki tür proje haz›rla-
d›klar›n› ifade etti. Kömürcü, “Es-
kiflehir Yolu'na cepheli olan Bafl-
kent Konut arsas›nda 250 villa ve
333 adet konut yap›lacak”dedi.
Kömürcü'nün verdi¤i bilgiye göre,
her villan›n önünde havuz olacak.
Çok katl› konutlar›n önünde yap›-
lacak havuzlardan da orada otu-
ranlar ortak olarak yararlanacak.
Sosyal, ticari ve yeflil alanlara çok
genifl yer verilen planda, villalar
1000 m2 net parselde 600 m2, çok
katl› konutlar ise net 150 m2 ola-
rak yap›lacak. 

Baflkent Konut'un plan detaylar› flöyle:

Dev bir proje daha:
Baflkent Konut
Baflkent Organize Konut Yap› Kooperatifi Baflkan›
Cavat Kömürcü, Baflkent OSB'nin öncülü¤ünde 
bir sanayi bölgesi haline gelen bölgenin konut
gereksinimini karfl›lamak üzere önemli bir konut 
projesine imza att›klar›n› söyledi. 
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Baflkent OSB'nin “Gelece¤in
Sanayi Kenti” iddias›nda ne
kadar hakl› oldu¤u bir kez

daha anlafl›ld›. Sadece ülkemizde
de¤il, uluslararas›nda da ekono-
mik haberlerinin inand›r›c›l›¤›yla
bilinen Ekonomist Dergisi, Bafl-
kent OSB'yi giriflimciler için en
uygun yer olarak gösterdi.

Ekonomist Dergisi,“Yeni yat›-
r›m için yer arayanlara özel arafl-

t›rma” yapt›. Dergi, Türkiye'de ku-
rulu bulunan 252 OSB'yi mercek
alt›na alarak çeflitli yönleriyle in-
celedi. OSB'leri KOB‹'lere yat›-
r›mlar› için cazibe merkezi olarak
de¤erlendiren Ekonomist,
“OSB'ye giden piflman olmaz” ifa-
desine yer verdi. Araflt›rd›¤›
OSB'ler aras›nda 32 OSB'yi “Giri-
flimciye en uygun OSB” olarak
saptayan Dergi, Baflkent OSB'ye

ilk s›ralarda yer verdi. KOB‹'ler ya-
t›r›m için önerdi¤i OSB'lerin mev-
cut durumlar›n›, büyüklüklerini,
parsel say›s›n›, parsel büyüklükle-
rini, arsa fiyatlar›n›, ulafl›m du-
rumlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak
bir tablo içinde sunan Ekonomist
Dergisi, Ankara'da sadece Baflkent
OSB ile OST‹M'i giriflimciye en
uygun OSB'ler aras›nda gösterdi. 

Ekonomist, Baflkent OSB'yi 
giriflimciler için en uygun 
yer olarak belirledi

Baflkent OSB yönetimi,
Prof. Dr. Ural Akbulut'un
yerine ODTÜ Rektörlü¤üne
atanan Prof.Dr. Ahmet
Acar ile bundan sonra
yap›lacak üniversite-sanayi
iflbirli¤ini görüfltü.

ODTÜ ile Baflkent OSB ara-
s›nda imzalanan Üniversi-
te-Sanayi ‹flbirli¤i Proto-

kolü yeni Rektör Prof.Dr. Ahmet
ACAR'dan da onay ald›.

Baflkent OSB yönetimi, OD-
TÜ Rektörlü¤üne atanmas› ne-
deniyle Prof.Dr. Ahmet ACAR'›
ziyaret ederek hem yeni görevin-
den dolay› kutlad›, hem de yeni
dönemde iflbirli¤ini görüfltü.

Ziyarette fiadi Türk baflkanl›-
¤›nda, Baflkanvekili Cavat Kö-

mürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri
Burhan Akkoç, Mehmet Ergin
ve Bölge Müdürü Nabi Üner'-
den oluflan heyet yer ald›. 

ODTÜ'den Rektör Prof.Dr.
Acar'›n yan›s›ra,  ODTÜ Biltir
Merkezi Baflkan› Prof.Dr. Musta-
fa ‹lhan Gökler toplant›da haz›r
bulundu.

Toplant›da, üniversite-sanayi
iflbirli¤i çerçevesinde Baflkent
OSB ile ODTÜ aras›nda bugü-
ne kadar yap›lan çal›flmalar›n
bir de¤erlendirmesi yap›ld›. Ta-
raflar›n memnuniyet duydukla-
r› iflbirli¤inin gelifltirilerek deva-
m›nda hemfikir olduklar› ifade
edildi. 

ODTÜ ile iflbirli¤ine devam

Ekonomik haberler ve araflt›rmalar›yla 
ünlü Ekonomist Dergisi, yat›r›m için yer 
arayanlara özel bir araflt›rma yapt›. 
252 OSB aras›nda yap›lan araflt›rmada, 
“giriflimciler için en uygun” olan 32 OSB 
belirledi. Baflkent OSB'ye bu 32 OSB 
aras›nda ilk s›ralarda yer verdi.



OSB YASASI N‹HAYET DE⁄‹fiTi!..
Av. Abidin fiahin

Organize Sanayi Bölgeleriyle
ilgili çevrelerin bilgisi ve il-
gisi dâhilinde oldu¤u üze-

re, yaklafl›k iki y›l mevcut OSB Ya-
sas›’n› de¤ifltirecek olan tasar› tas-
laklar› tart›fl›ld›. Yasan›n de¤ifltiri-
lip de¤ifltirilmemesi, e¤er de¤ifltiri-
lecekse tümüyle yeni bir yasa m›,
yoksa baz› maddeleri de¤ifltiren
k›smi de¤ifliklik mi; k›smi de¤iflik-
lik olacaksa hangi maddeler ne fle-
kilde de¤ifltirilecek veya de¤ifltiril-
meli?… gibi sorular çerçevesinde
yo¤un tart›flmalar yafland›.

Nihayet 12.05.2000’ de kabul
edilen 4562 Say›l› “Organize Sana-
yi Bölgeleri Kanunu’ nda De¤iflik-
lik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”,
23.10.2008’ de 5807 Say›yla kabul
edilerek 10.11.2008’ de Resmi Ga-
zete’ de yay›mlanarak yürürlü¤e
girdi.

Yürürlükteki yasada de¤ifliklik
yapan 5807 Say›l› yasa 9 maddeden
olufluyor. 4562 Say›l› yasan›n 6
maddesini, bir geçici maddesini
de¤ifltiren ve yeni bir geçici madde
öngören yasa neler getirdi ya da
götürdü? De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›ndaki Kanun’un sistemati¤i-
ne ba¤l› kalarak ve ayr›nt›ya girme-
den yap›lan de¤ifliklikleri birlikte
paylaflal›m:

Kanunun 3. maddesi tan›mlar
ve k›saltmalarla ilgiliydi. Yürürlük-
ten kald›r›lan maddede, “Organi-
ze Sanayi Bölgeleri, Bakanl›k, OSB
ve Kat›l›mc›” tan›mlan›rken; de¤ifl-
tiren yasada, “Bakanl›k, Organize
Sanayi Bölgesi, Onayl› S›n›r, ‹hti-
sas OSB, OSBÜK, Kat›l›mc› ve Ki-
rac›” tan›mlanm›flt›r.

OSB’ler daha önce Sanayiye
hasredilmiflken, flimdi “küçük ima-
lat ve tamirat, ticaret, e¤itim ve sa¤-
l›k alanlar›, teknoloji gelifltirme
bölgeleri…” gibi sanayiyle do¤ru-
dan ya da dolayl› ilgili daha baflka
mal ve hizmet üretim faaliyetleri-
nin de yer ald›¤› bölgeler haline
getirildi.

“Onayl› S›n›r” tan›m›yla fiilen
OSB alan› içinde olmad›¤› halde,
“OSB’ nin faaliyetleri için zorunlu
olan teknik alt yap›lara iliflkin tesis

ve ba¤lant› hatlar› ile teknik dona-
t› alanlar›” OSB d›fl›nda olsa dahi
Onayl› S›n›rda gösterilmekte, Ba-
kanl›kça öyle kabul edildi¤i takdir-
de OSB alan›ndan say›lmaktad›r.
De¤iflikli¤e göre OSB’ nin ihtiyac›
olup mevcut alan›n d›fl›nda kalan
ar›tma, su ishale hatt›, enerji nakil
hatt›, ses ve veri iletiflimi, iltisak
hatt›… gibi tesislerin kurulaca¤›
alanlar yaln›zca Bakanl›¤›n onay›
ile OSB’nin s›n›rlar› içine al›nmak-
ta veya öyle kabul edilmektedir.

Di¤er bir de¤ifliklik, kat›l›mc›
tan›m› gelifltirilerek, “maliki bu-
lundu¤u parselde üretimde bulu-
nan veya bulunmay› taahhüt
eden” nitelemeleri eklenmifltir.
Eklenen nitelemeyle “üretimde
bulunmay› taahhüt etmek” ten ha-
reketle üretimde bulunmay›p tesi-
si kiraya verse veya üretimini dur-
dursa da kat›l›mc›l›k s›fat›n›n de-
vam edece¤i düflünülmüfltür. 

Yasada kirac›l›k düzenlenme-
miflti. Fakat kirac›l›¤› yasaklayan
bir hüküm de yoktu. OSB’ lerdeki
ve üretim sektörlerindeki fiili du-
rum kirac›l›k iliflkisini zorunlu k›l›-
yordu. Bölgelerin fiili zorunlulu¤u
“kirac›” tan›m›yla yasal düzenleme-
ye kavuflturulmufltur. 

Yasada mevcut gerçek veya tü-
zel kifli vurgusu kat›l›mc› tan›m›n-
da korunmufl, kirac› tan›m›nda ise
yeniden vurgulanm›flt›r. ‹flbu vur-
gular birlikte düflünüldü¤ünde
OSB’ lerde faaliyette bulunmak
için sermaye flirketi veya tüzel kifli
olmak zorunlulu¤u bulunmamak-
tad›r. Gerçek kiflilerin kamu kuru-
mu niteli¤indeki tüzel kiflilerden
birine kay›tl› olmas› yeterlidir.

Yasan›n 4. maddesindeki “mev-
zii” ibaresi ç›kart›larak OSB’lerin
imar planlar›ndaki hareket alanla-
r› geniflletilmifltir. Ortak yerlerin
ve aktif yeflil alanlar›n bölge büyük-
lü¤ünün %8’ inden az; “kat›l›mc›
ve/veya kirac› vasf› ile bölge içinde
faaliyet gösteren küçük imalat ve
tamirat, ticaret, e¤itim ve sa¤l›k
hizmet alanlar› ise bölge büyüklü-
¤ünün %10’ undan fazla olamaz”
denilerek iki ayr› alan›n büyüklü-

“OSB’ler daha önce 
Sanayiye hasredilmiflken,

flimdi ‘küçük imalat ve 
tamirat, ticaret, e¤itim ve 

sa¤l›k alanlar›,
teknoloji gelifltirme 

bölgeleri’ haline getirildi.

“
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¤üne alt ve üst s›n›r getirilmifltir.
Getirilen s›n›rda yüzdeler belirle-
nirken brüt bölge büyüklü¤ü dikka-
te al›nacakt›r. En az›ndan yasan›n
sözünün böyle oldu¤unu ifade et-
mek isterim

OSB kuruculu¤unu düzenleyen
bentle, öncelik s›ras›na göre Sanayi
Odas›, Ticaret ve Sanayi Odas›, o da
yoksa Ticaret Odas›ndan en az biri
ile talepleri halinde il özel idaresi,
belde, ilçe, il ve büyükflehir beledi-
yesinden biri veya birkaç›n›n OSB
kurabilece¤i düzenlenmifl; Sanayici
dernek veya kooperatifler bundan
böyle OSB kuruculu¤undan ç›kar-
t›lm›flt›r. Sonuç olarak OSB kurulu-
fluna mutlaka bir odan›n kat›l›m›
zorunlu hale getirilmifltir.

15. maddede yap›lan de¤ifliklik
icra yoluyla yap›lan sat›fllarda “OSB
alacaklar›n›n öncelikle ödenece¤i,
yani di¤er alacakl›lara önceli¤i ol-
du¤u; “sat›fl ilanlar›nda OSB’ nin
kurulufl protokolünde yer alan kat›-
l›mc› niteliklerine de yer verilmesi”
kural›yla, tafl›nmazlar›n kredi ala-
cakl›s› kurulufllara sat›lmas› halinde
uyulmas› gereken kurallar düzen-
lenmifltir.

18. maddeye eklenen f›krayla
kat›l›mc›lara tapular› verilirken her
koflulda “tafl›nmaz›n icra yoluyla sa-
t›fl› dâhil üçüncü kiflilere devrinde
OSB’ den uygunluk görüflü al›n-
mak zorunludur” flerhinin konul-
mas› zorunlulu¤u getirilmifltir. 26.
maddeye, Tar›ma Dayal› ‹htisas Or-
ganize Sanayi Bölgelerinin kurulu-
flunu düzenleyen 26/A maddesi ek-
lenmifltir.

De¤iflikli¤in 3. ve 27. maddele-
rinde yap›lan paralel düzenlemeyle
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Ku-
ruluflu (OSBÜK) ‘nun tek bir üst
kurulufl olmas› yasal güvenceye
al›nm›flt›r. Düzenlemeyle OSBÜK’e
zorunlu üyelik öngörülmemifltir.
Baflkaca OSBÜK kurulmas›n›n
önüne geçilmifltir.

Geçici 2. maddedeki de¤ifliklikle
kanunun yay›m› tarihine de¤in Ge-
nel Kurulunu yapamam›fl veya yap-
mam›fl olan OSB’ ler, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birli¤i ile Odalar ve
Borsalar taraf›ndan kurulmufllarsa,
genel kurul ve müteflebbis heyet gö-
revlerinin oda meclisleri taraf›ndan
yürütülece¤i yönetim ve denetim
kurulu üyelerinin oda meclisleri ta-
raf›ndan seçilece¤i, oda meclisi

üyeleri aras›nda OSB kat›l›mc›s›
varsa befl kiflilik yönetim kurulu
üyelerinin en az üçünün bu üyeler
aras›ndan seçilece¤i hükme ba¤lan-
m›flt›r.

Eklenen geçici birinci maddeyle
kurulmufl say›lmamas›na ra¤men
yasan›n yay›m tarihine de¤in tüzel
kiflilik kazanmam›fl veya kazanama-
m›fl OSB’lerin alt› ay içinde durum-
lar›n› yasaya uygun hale getirmeleri
öngörülmüfltür.

Yap›lan de¤ifliklikler Genel Ku-
rulunu yapm›fl OSB’ lerin duru-
munda herhangi bir de¤ifliklik ön-
görmüyor. Genel Kurulunu yapma-
m›fl olmakla birlikte müteflebbis he-
yetler taraf›ndan yönetilen OSB’le-
ri ise ikiye ay›rarak de¤erlendirmek
gerekiyor.

5590 Say›l› Odalar› düzenleyen
yürürlükten kald›r›lm›fl yasaya göre
kurulan OSB’ leri Oda Meclisleri
yönetmeye devam edecektir. Bunla-
r›n hiçbir flekilde Genel Kurul yap-
malar› mümkün de¤ildir.

5590 Say›l› yasaya göre kurulma-
m›fl 4562 Say›l› yasaya göre kurul-
mufl olup, oda meclisleri taraf›ndan
yönetilmeyen OSB’lerin Genel Ku-
rul yapmalar› (yasadaki koflullar›n
yerine gelmesi, aflamalar›n geçilme-
si halinde)mümkündür. Elbetteki
yasaya paralel olarak Uygulama Yö-
netmeli¤inde yap›lacak de¤ifliklik-
lerde yeni ve k›s›tlay›c› düzenleme-
ler öngörülmedi¤i takdirde…

Tasar› taslaklar›n›n tart›fl›ld›¤›
süreçle ilgilenenler an›msayacakt›r.
OSB yasas›ndaki de¤iflikli¤in en
önemli gerekçesi “kamusal yetkiler
ve görevler” alan›yla ilgiliydi. OSB’
ler bir k›s›m kamusal yetkileri kul-
lanmakla birlikte “kamu kurumu,
kamu kurumu niteli¤inde meslek
kuruluflu…” de¤illerdi. Halen de

öyle… O halde ne yapmak gereki-
yordu? OSB’ leri kamusal yetkiler
kullanmakta s›k›nt› çekmeyecekleri
bir tüzel kiflili¤e kavuflturmak gere-
kiyordu. Bunun formülü de (tart›fl-
mal› olmakla birlikte)  bulunama-
m›flt›r. Tasar›yla Yasan›n, 5. madde-
si: “OSB, bu kanunda verilen görev
ve yetkileri yerine getirmek üzere
oluflturulmufl tüzel kiflili¤e sahip ka-
mu kurumu niteli¤inde meslek ku-
rulufludur…” fleklinde düzenlen-
miflti, ama düzenleme yasalaflma f›r-
sat› yakalayamad›. 

TBMM’ deki komisyonda yap›-
lan görüflmeler s›ras›nda verilen bir
önergeyle 5. madde metinden ç›-
kart›lm›flt›r. Maddenin metinden
ç›kart›lmas› Kamu Hukuku zorun-
lulu¤undan m› kaynaklanm›flt›r,
yoksa TOBB ve Odalar›n kardefl is-
temeyiflinden mi, de¤ilse böyle bir
yetkiyi OSB’lerle paylaflmak isteme-
yiflinden mi kaynaklanm›flt›r? anla-
mak mümkün olamam›flt›r. Anlafl›-
lan odur ki; “OSB’ ler kamu yarar›
gerekçesiyle ad›na kamulaflt›rma
yap›labilen veya yapt›r›labilen bir
özel hukuk tüzel kiflili¤i” olarak ta-
n›mlanmaya devam edilecektir.

De¤ifliklikle, OSB d›fl›ndaki bir
tak›m hizmet ve üretim alanlar›n›n
OSB say›lmas› kolaylaflt›r›lm›fl, OSB
kurulmas› resmilefltirilmifl, tapular-
daki flerhlerin yaratt›¤› sorunlar
azalt›lm›fl, OSB içine ticaret ve hiz-
met alanlar› al›nm›fl, bir k›s›m
OSB’nin kat›l›mc›lar taraf›ndan yö-
netilmesinin önü kapat›lm›fl, yeni
bir tüzel kiflilik oluflturulmam›flt›r. 

Geçenlerde Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’ n›n himayesinde Antak-
ya’ da düzenlenen Kümeleflme ve
‹novasyon konulu bir seminere ka-
t›ld›k. O arada baz› arkadafllar Ha-
lep Organize Sanayi Bölgesini ziya-
ret ettiler. Halep OSB, devletin tah-
sis etti¤i 40.000 dönüm alana kurul-
mufl… OSB d›fl›nda herhangi bir
alana tesis kurmak yasaklanm›fl...
Her türlü alt yap›s› devlet taraf›n-
dan yap›lm›fl bir OSB...

Türkiye OSB’leri at›l arazi parça-
lar› de¤il, tan›m›na uygun yat›r›m
alanlar› olmay› bekliyor. De¤ifliklik
mevcut s›k›nt›lar›n çok az›na yan›t
vermifltir. Beklentiler tam karfl›lan-
mam›fl olmakla birlikte yasadaki de-
¤ifliklik genel anlamda olumludur. 

“Yasadaki de¤ifliklik 
mevcut s›k›nt›lar›n 

çok az›na yan›t vermifltir.
Beklentiler 

tam karfl›lanmam›fl 
olmakla birlikte 

de¤ifliklik genel anlamda
olumludur. 
“
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TSKGV ve ASE
Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN'›n ba¤l› 
oldu¤u Türk Silahl› Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV) 
yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt›.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: Amac›m›z Ankara’da 
klasik anlay›fl d›fl›nda ileri teknoloji ile üretim yapan, 
daha bilimsel çal›flan bir olufluma öncülük yapmak.

TSKGV ve ASE
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Baflkent OSB yönetimi,
ASELSAN ve ASELSAN'›n
ba¤l› oldu¤u Türk Silahl›
Kuvvetlerini Güçlendirme

Vakf› (TSKGV) yetkililerine bri-
fing verdi.

Baflkent OSB Bölge Müdürlü-
¤ü'nde verilen brifingde Baflkent
OSB Yönetim Kurulu Baflkan› fiadi
Türk, Baflta Türk Silahl› Kuvvetle-
rini Güçlendirme Vakf› Genel Mü-
dürü  (E)  Korgeneral Engin Alan,
ASELSAN Yönetim Kurulu Baflka-
n› (E) Korgeneral Mehmet Çavda-
ro¤lu ve ASELSAN Genel Müdürü
Cengiz Ergeneman'›n bulundu¤u
kalabal›k bir heyete yaklafl›k bir sa-
at süren toplant›da Baflkent

OSB’nin dününü, bugününü ve
gelecekteki hedeflerini anlatt›. 

Türk, Türkiye’de  252  OSB bu-
lundu¤unu, bunlar›n bir k›sm›n›n
faal oldu¤unu, bir k›sm›n›n da ya-
p›mlar›n›n sürdü¤ünü an›msatt›. 

2001 y›l›ndan bafllayarak özel
organize sanayi bölgelerinin kuru-
lufluna da izin verildi¤ini, Baflkent
OSB'nin bu çerçevede kuruldu¤u-
nu anlatan Türk, flöyle konufltu:

“Organize sanayi bölgeleri yasa-
s›na göre kurulan OSB’ler sanayi-
nin 2/3'ü üretime geçmeden ge-
nel kurul oluflturam›yor. Yani seç-
me ve seçilme tamamen 2/3 sana-
yinin faaliyete geçmesi ile oluflu-
yor. Biz kuruldu¤umuz y›l bütün

kat›l›mc›lar›m›zla genel kurul yap-
t›k. Sanayi Bakanl›¤›na da bunu
bildirdik. Sonuçta bizim yönetimi-
miz kendi içimizden iki y›lda bir
seçilerek geliyor. Bu da bize art›
bir yönetim dinamizmi ve avantaj›
sa¤l›yor.”  

Amaç gelece¤e yönelmek
Baflkent OSB’nin yerleflim plan-

lamas›n› anlatan fiadi Türk, I. eta-
b›n altyap› çal›flmalar›n›n tamam-
land›¤›n›, sadece do¤algazda ka-
mu kurumlar›n›n kendi aralar›n-
daki yetki tart›flmas› nedeniyle bir
aksama oldu¤unu, onun da çözül-
dü¤ünü söyledi. Ankara Çay›'n›n
Baflkent OSB arazisinin ortas›ndan

ELSAN’a BrifingLSAN’a Brifing
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geçti¤ini kaydeden Türk, “I. etap,
Ankara'n›n gereksinimi olan kla-
sik sanayinin ihtiyac› için planlan-
d›. ‹kinci etab›m›z›, ODTÜ ile yap-
t›¤›m›z çal›flmalarla daha farkl› sta-
tüde de¤erlendirmek istedik. Faali-
yette bulunan yaklafl›k 180
OSB’den farkl› bir fleyler yapal›m
istedik. Hem gelece¤e yönelsin
hem de ihtisas ve iflte kümeleflme
dedi¤imiz fleyleri realize edelim de-
dik ve bunun ilk bafllang›c›n› yap-
t›k. Afla¤› yukar› 3 senedir de bu
proje üzerinde çal›fl›yoruz” dedi.

Baflkent OSB'nin kamu deste¤i
olmadan kendi kaynaklar›yla ku-
ruldu¤unu, I. etapta üretimin bafl-
lad›¤›n›, II. etab›n da savunma sa-
nayinin ana yüklenicisi firmalarla
var›lan mutabakat sonucu planlan-
d›¤›n› anlatan fiadi Türk, konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü:

“Projelendirme aflamas›n› fazla
geciktirmemek için ilgili kurulufl-
larla yapt›¤›m›z görüflmeler netice-
sinde onlar›n isteklerine uygun bir
planlama ile projemiz bitti ve plan-
lar›m›z onayland›. Tabi bunu ya-
parken bir de yaflam, e¤itim, labo-
ratuvar ve sergi alanlar› ile sosyal
alanlar gibi ihtiyaç duyulabilecek
bölgeleri de ay›rd›k. ‘Biz sanayici-
yiz buralar› da sanayi bölgesi yap-
sayd›k, satsayd›k’ diyenler oldu,
ama biz bu alanlar› genifl planla-
d›k. fiu anda da yavafl yavafl onlar›n
uygulamalar›na geçiyoruz.”

Savunma sanayi kat›l›yor
Geniflleme bölgesinin planlan-

mas›n›n ard›ndan ilk savunma sa-
nayi kat›l›mc›lar›n›n HAVELSAN
oldu¤unu belirten fiadi Türk, flöy-
le dedi:

“Onlarla 3 Temmuz’da sözlefl-
me imzalad›k. Eylül ay›nda yat›r›-
ma geçeceklerini söylediler. Biz de
‘Merak etmeyin’ demifltik. O böl-
geyle ba¤lant› sa¤layan köprüleri-
mizi yapt›k, yollar›m›z› açt›k, ina-
n›lmaz bir h›z›m›z var. Elektri¤i ar-
san›n bafl›na kadar getirdik ve flu
anda HAVELSAN’›n yat›r›m›n›
yapmas›n› bekliyoruz. Onlar da ga-
liba ihalelerini yapt›. 

Bu arada h›zl› bir giriflim olursa

diye bölgenin di¤er alanlar›n›n
yollar› da aç›lmaya baflland›. 

Bunlar kolay çal›flmalar de¤il
tabi ki. Bu çal›flmalara destek ver-
di¤iniz için öncelikle ülkem ad›na,
sonra Baflkent OSB ad›na sizlere
teflekkür ederim. Bizlerin burada
kiflisel ç›karlar› hiç yok. Hepimiz
ayr› flirketlerin sahipleriyiz, hepi-
miz sanayiciyiz. Buran›n paras› çok
k›ymetli, dikkatli kullanmaya çal›-
flan bir kurumuz.” 

35 kiflilik dev kadro

Sosyal imkanlar›n da bir yan-
dan geliflmeye bafllad›¤›n› kayde-
den Türk, “Sa¤l›k oca¤›m›z›, itfa-
iyemizi, PTT’mizi flimdilik prefab-
rik de olsalar hizmete soktuk. Afla-
mal› olarak önümüzdeki y›llarda
yerlerini haz›rlad›¤›m›z bankala-
r›n, arkas›ndan bizim idari bina-
m›z›n, konferans salonlar›m›z›n
yavafl yavafl ihalesini yapmaya bafl-
lad›k. 

Bütün bu ifllerin planlamas›,
projelendirilmesi, ihalesi ve kon-
trolörlü¤ü buradaki 35 kiflilik idari
ve teknik kadromuzla yap›l›yor.
Ayn› anda iflletme yap›yoruz. Bafl-
ka OSB’lerde bu say› 100-150 civa-
r›nda” diye konufltu.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk TSKGV Genel Müdürü (E) Korgen. Engin Aslan’a plaket
verdi.
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Amac›m›z ileri düzeyde 
teknolojik üretim yapmak
Baflkent OSB alan›n›n tamam›-

n›n 10.000.000 metrekare oldu¤u-
nu kaydeden fiadi Türk, flöyle de-
vam etti:

“Tabi bunlar› gerçeklefltirirken
bir yandan klasik sanayiden ç›kart-
maya çal›fl›yoruz. ‹nflallah onu da
yakalayaca¤›z. Amac›m›z Anka-
ra’da daha ileri teknoloji kullana-
rak üretim yapan, daha bilimsel
çal›flan bir yer oluflturmak. Art›k
biraz daha teknolojiyi kovalayan,
onlara imkan yaratan bir ortam
sa¤lamak istiyoruz.

fiu anda bölgemize h›zl› bir ka-
t›l›m var. Sanayi faaliyetlerine bafl-
layan firma say›s› giderek art›yor.
Bu Ankara sanayisinin de son y›l-
larda bizim üzerimizden geliflti¤ini
gösteriyor. Ankara sanayisinin ge-
liflmesiyle neredeyse paralel gidi-
yoruz. 2008 y›l›nda faaliyete geçen
firma say›s› 80, 130 firmam›z da
bir yandan inflaatlar›n› ve projele-
rini yap›yor.

Teknolojik üretim için ODTÜ
ile iflbirli¤i yapt›k. Zaten onlarla
yap›lan görüflmeler sonucunda sa-
vunma sanayine yöneldik. Yani bi-
lim, teknoloji ve üretimi bir araya
nas›l getirece¤imiz konusunda ça-
l›flmalar yapt›k. Bugün ise geldi¤i-
miz nokta ortada. 

Amaç kendi kendine yetebilen
bir OSB. Biz buray› yönetirken en
ideal ve di¤erlerinden farkl› flekil-
de nas›l baflar›l› k›lar›z çabas› içeri-
sindeyiz.”

Demiryollar› ile güçlenecek
Bölgeyi seçerken bir çok özellik

arad›klar›n› bunlardan birinin de
ulafl›m oldu¤unu belirten fiadi
Türk, flu bilgileri verdi:

“TCDD’nin Ankara-‹stanbul ve
Avrupa ba¤lant›s›, ayn› zamanda
da Güney-Güneydo¤u Anadolu ve
Asya ba¤lant›s› OSB s›n›r› içerisin-
de kal›yor. Bir de flimdi yeni yap›-
lanma ile h›zl› tren de buradan
geçti. Biz de dedik ki projeyi ya-
parken bu demiryolundan fayda-
lanmal›y›z. Deniz yoksa sanayide
sorun var. Ankara’da en büyük so-
run ise ulafl›mda var. Demiryolunu
planlayal›m dedik. 1994-1995’de
do¤u k›sm›nda büyük bir alan› de-
miryollar›na daha sonra özellefltir-
meler oluflursa burada bir güm-
rükleme ya da yükleme boflaltma
istasyonu yapar›z diye ay›rd›k.
Hem ham madde girifli, hem de

üretimlerin sevk›yatlar›n›n her ye-
re çok daha rahat yap›laca¤›n› dü-
flündük. Bunun savunma sanayi
için daha fazla önemi var. Örne-
¤in bir tank üretildi, fabrikadan
direk vagona yüklenebilir. Bu sene
TCDD ile bu bölgenin projelendi-
rilmesi ve yap›m› ile ilgili anlaflma-
m›z› da imzalad›k. Bunu imzala-
mam›z neticesinde alan›m›z da ge-
niflledi. Onlar›n hedeflerine de uy-
gun Ankara’n›n geneline hitap
edecek bir lojistik bölge olufltur-
mak üzere bir protokol geniflleme-
sine gittik. fiimdi bu projeyi de iha-
le ettik, arkadan yat›r›mlara de-
vam etti¤imizde buras› da Devlet
Demiryollar›’n›n sevk›yatlar›n›n
ve gelen mallar›n›n gümrüklendi-
¤i ve sevk edilebildi¤i bir alan hali-

ne geliyor ve bu da bizim bölgemi-
zin içinde olacak. Bu da bizi di¤er
OSB’lerden farkl› k›lacak. Buna
benzer çal›flmalar var ama bu ka-
dar kapsaml› yapan ilk OSB biz
olaca¤›z.” 

Yaflanabilir sanayi kenti 
Baflkent OSB’yi yaflanabilir bir

sanayi kenti olarak planlamak iste-
diklerini kaydeden fiadi Türk, flun-
lar› belirtti:

“Caddelerimiz genifl olsun,
a¤açland›rmaya önem verelim,
çevre düzenlemeleri yapal›m isti-
yoruz. fiu anda Ankara çay›n›n iki
taraf›n› planlad›k. Bu alan afla¤›
yukar› 1000 dönüm. Bu, ODTÜ ile
yapt›¤›m›z çal›flmalar›n sonucun-
da oluflmufl bir planlama. Burada



k›sa vadede ara eleman aç›¤›m›z›
karfl›lamak üzere ayr›lan e¤itim
alanlar› olacak. Araflt›rma gelifltir-
me merkezleri olabilir. Ç›rakl›k
okulu, kongre merkezi ve bu hafta
geçen yasa ile de OSB alanlar›n›n
içerisine ticaret alanlar›n› koydu-
lar. Onlardan önce biz zaten plan-
lam›flt›k. Ticaret alanlar› girecek
olsa bile bizim kontrolümüzde gir-
sin ve düzeni bozmadan planlama
dahilinde yer gösterelim demifltik.
Ve bir de misafirlerimizi a¤›rlaya-
ca¤›m›z bir otelimiz, ayr›ca teknik
altyap› merkezimiz, bir spor komp-
leksimiz olsun. ‹nsanlar tenis oyna-
s›n, yüzsün, futbol oynas›n diye.
Camimiz, karakolumuz...  Bölge-
mizin merkez binas›n› bu sene
projelendirdik, bunlar bitmek üze-
re. ‹nflallah 2009 y›l›nda bu ofisler-
den oraya geçmek gibi bir hedefi-
miz var. Ayr›ca öncelikli hedefleri-
miz aras›nda bölgemizin bir tan›-
t›m, fuar alan› olmas›n› da istiyo-
ruz. Gelen yabanc› müflterilerin,
firmalar›n oraya gidip OSB’nin ge-
nelindeki üretimleri görebilece¤i,
konferans ve planlamalar›n yap›la-
bilece¤i bir alana ihtiyac›m›z vard›

onu da oluflturduk. 
3 köprü ile Ankara Çay›n›n iki

yakas›n› birbirine ba¤layaca¤›z.
Köprülerden birini bitirdik, hiz-
mete girdi. Tabi Ankara Çay›'n›n
kuraca¤›m›z ar›tma tesisi ile daha
temiz akaca¤›n› düflünerek yap›yo-
ruz bu projeleri. Bunun çevresine
de dinlenme alanlar›, lokantalar›n
olaca¤› bir flehir oluflturaca¤›z. 

Hem teknolojik hem de daha
uygar bir çal›flma ortam› olsun di-
ye çabal›yoruz, inflallah baflaraca-
¤›z. Bu arada çal›flanlar›n konut ih-
tiyaçlar›n› giderecek bir proje üze-
rinde de çal›fl›yoruz. Bununla ilgili
olarak TOK‹ ile görüflmelerimiz ve
planlama çal›flmalar›m›z devam
ediyor. Çal›flanlar›n kalabilece¤i
bir uydu kent oluflturma planlar›-
m›z da var.” 

Enerji ihtiyac›na 
kökten çözüm
OSB’nin enerji ihtiyac› için de

çal›flmalar›n sürdürüldü¤ünü anla-
tan Türk, konuflmas›n› flöyle ta-
mamlad›:

“Organize sanayi bölgemizin
gelecekteki enerji ihtiyac›n› karfl›-

lamak üzere kendi imkanlar›m›zla,
kendi kaynaklar›m›zla DS‹’den
Artvin’de bir baraj yapma hakk›n›
ald›k. fiu anda onun projelendiril-
mesi aflamas›nday›z. Bir terslik ol-
mazsa yaklafl›k 2-3 sene sonra dev-
reye al›nd›¤›nda afla¤› yukar› 85
megavatl›k enerji sa¤layan bir san-
trali olacak bu bölgenin. Dolay›s›y-
la bölgemizin enerji s›k›nt›s› kesin-
likle olmayacak.

Biz kendi ifllerimizden daha
çok zaman›m›z› OSB’ye ay›r›yoruz.
Buras› bir yerde bizim flerefimiz!..”

Kat›lanlar
Toplant›ya, Türk Silahl› Kuvvet-

lerini Güçlendirme Vakf› (TSKGV),
ASELSAN ve Baflkent OSB'den çok
genifl kat›l›m oldu. Toplant›ya kat›-
lanlar:

n TSKGV: 
Genel Müdürü
(E) Korgeneral  Engin Alan

Mali ‹fller ve ‹fltirakler 
Grup Baflkan›     
(E) Ö¤retmen Albay Dr. Ercan Gürsel

n ASELSAN Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu Baflkan›
(E) Korgeneral Mehmet Çavdaro¤lu 

Yönetim Kurulu Baflkan Yard.
(E) Korgeneral M. ‹hsan Ongun

Denetimden sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi
(E) Tu¤amiral Ahmet fienol

n ASELSAN ‹cra Kurulu:
Genel Müdür
Cengiz Ergeneman

‹nsan Kaynaklar› ve Destek 
Hizmetleri Direktörü
Nihat Irkörücü

Savunma Sist. Tekno. Grup Bflk.
Fuat Akçayöz

Radar Elk.Harp ve ‹stih. Sist.
Grup Baflkan›
Ergun Bora

Mikroelek. Güdüm ve Elek. Optik
Grup Baflkan›
Özcan Kahramangil

Haberleflme Cihazlar› Grup Bflk.
Faik Eken

n ASELSAN ‹nfl. Eml. Müdürlü¤ü:

Müdür
Tando¤an Atilla

K›demli Uzman Mühendis
Burak Güvenç
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Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan Ankara'daki tüm
OSB'ler, sanayici dernekleri ve

sanayi kooperatifleri ile ASO temsilci-
lerine “Giriflimci Bilgi Sistemi Proje-
si"ni anlatt›.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan Baflkent OSB'yi Baflkan fiadi
Türk, Baflkanvekili Cavat Kömürcü,
Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Ak-
koç ve Mehmet Ergin'in temsil etti¤i
toplant›da, “Giriflimci Bilgi Sistemi”ni

cumhuriyet tarihinin en önemli pro-
jelerinden biri olarak de¤erlendirdi.

Projenin ticaret, hizmetler ve sana-
yi sistemi ile ilgili tüm verileri kapsad›-
¤›n› ve tamam›yla güncel bir sistem ol-
du¤unu, sürekli yeni verilerle yenile-
nece¤ini ve verilerin ortak bir havuz-
da toplanaca¤›n› ifade eden Bakan
Ça¤layan, "Hem sektörel ve bölgesel
anlamda analizler yapma, hem de ge-
lecekle ilgili politika tasar›m› yapma
noktas›nda, gelece¤imizin tasar›m›

olan bir mimari proje" dedi.
Ça¤layan, sistemin veri oluflturan

özel sektör ve devlet kurumlar› ile bir-
likte haz›rland›¤›n› bildirdi. Ça¤layan,
sistemde yer alan verileri de¤erlendi-
rirken flöyle konufltu:

“2007 sonu itibari ile Türkiye’de
241 bin 104 birinci s›n›f tüccar, 1 mil-
yon 238 bin 440 ikinci s›n›f tüccar,
530 bin 833 sermaye flirketinden olu-
flan, 2 milyon 10 bin 377 toplam giri-
flimci bulunuyor. Aktif toplam› da 5
trilyon YTL.”

Ar-Ge’ye sektör 2,2 milyar YTL’lik
harcama yap›ld›¤›n› ve bu rakam›n
hangi flirketler taraf›ndan, ne oranda
yap›ld›¤›n›n dahi sistemde görülebil-
di¤ini anlatan Zafer Ça¤layan, sistem-
de özel sektörün varl›klar›n›n, alacak-
lar›n›n, borçlar›n›n net bir flekilde gö-
rülece¤ini söyledi.

Baflkent OSB'yi baflkan fiadi Türk, Baflkanvekili Cavat
Kömürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Akkoç ve Mehmet
Ergin'in temsil etti¤i toplant›da Sanayi ve Ticaret Bakan› 
Zafer Ça¤layan, “Giriflimci Bilgi Sistemi’ni cumhuriyet 
tarihinin en önemli projelerinden biri  olarak de¤erlendirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Yasas› yü-
rürlü¤e girdi. Çok uzun tart›flma-
lardan sonra organize sanayi böl-

gelerinin de görüflü al›narak yeniden ha-
z›rlanan tasar›, TBMM ilgili komisyo-
nunda ve Genel Kurul'da baz› de¤ifliklik-
lerin ard›nda Cumhurbaflkan› taraf›n-
dan da onayland›, Resmi gazete'de yay›n-
lanarak yürürlü¤e girdi.

De¤ifliklikler sat›r bafllar›yla flöyle:
n Küçül imalat, tamirat, e¤itim, tica-

ret, sa¤l›k ve teknoloji gelifltirme  bölge-

leri de OSB'lerde yer alacak.
n Kirac›l›k tan›m› yasaya girdi. 
n OSB'leri imar planlar›ndaki yetki

alanlar› geniflletildi.
n Sanayici dernekleri ve kooperatifler

OSB'lerin kurucular› aras›ndan ç›kart›l-
d›, bir odan›n yer almas› zorunlu k›l›nd›.

n ‹cra yoluyla yap›lan sat›fllarda, önce-
lik OSB'lere verildi.

n OSB'ler tüzel kiflili¤e sahip kamu
kurumu niteli¤inde mesleki kurulufllar
olarak tan›mland›.

Sanayiciye “Giriflimci 
Bilgi Sistemi” brifingi

OSB’lerde 
yeni dönem
Organize Sanayi
Bölgeleri Yasa's›nda
de¤ifliklik öngören
Yasa yürürlü¤e girdi.



Baflkent OSB'de bacas› tüten
tesislerden biri de Çelmak-
san...  Baflkent OSB'deki
tüm firmalar gibi alan›nda

iddial›. Sadece ülkemizde de¤il, dün-
yan›n önde gelen sanayi ülkelerinde
de ürünleri biliniyor ve tercih edili-
yor.  Çelmaksan Baflkent OSB'deki
fabrikas›nda yapt›¤› üretiminin yüz-
de 95'ini Avrupa'n›n önde gelen ül-
kelerinden Fransa, ‹spanya,  ‹talya
ve Romanya'ya ihraç ederek ülkemi-
ze döviz kazand›r›yor. Ancak dünya-
y› kas›p kavuran ekonomik kriz Çel-
maksan'› da etkiliyor. Çelmaksan Yö-
netim Kurulu Baflkan› Soner Hasçe-
lik kriz nedeniyle ancak yüzde 30 ka-
pasite ile çal›flabildiklerini söylüyor.

n Çelmaksan Yönetim Kurulu
Baflkan› Soner Hasçelik ile söylefli-
mize “Baflkent OSB'deki fabrikan›-
z›n temelini hangi tarihte att›n›z,
hangi tarihte tamamlad›n›z?” diye
sorarak bafll›yoruz

Gerekli haz›rl›klar› tamamlad›k-
tan sonra fabrikam›z›n temelini 10
A¤ustos 2006 tarihinde  att›k. 14 ay
gibi k›sa bir sürede,  26 Aral›k 2007
tarihinde tamamlad›k.

n Baflkent OSB'de orta ve büyük
boy tesislerin oldu¤unu biliyoruz.
Siz kaç metrekarelik alanda faaliyet
gösteriyorsunuz?

Baflkent OSB'deki arsam›z
15.240 m2’dir. Kapal› alan›m›z 5000
m2 olup, üretim tesismiz olan fabri-
ka 4200 m2 , idari çal›flmalar›m›z›
yürüttü¤ümüz büro ise 800 m2...
2000 m2 bahçe ve saha betonunu
dikkate al›rsak toplam faaliyet ala-

n›m›z 7000 m2 oluyor.

n Hangi alanda faaliyet gösteri-
yorsunuz, daha do¤rusu ne üretiyor-
sunuz, y›ll›k üretim kapasiteniz ne-
dir?

Otomotiv sektöründe yedek par-
ça tafl›ma paletleri, konteyner, çelik
konstrüksiyon mamulleri, ranza ve
dolap imalatlar›, hastane karyolas›,
kesme bükme, çelik biçimlendirme
kal›p iflleri yap›yoruz. Üretim kapasi-
temiz y›ll›k 3000 ton.

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

Tam kapasite çal›fl›r durumda
de¤iliz. Kriz nedeniyle %30 kapasite
ile çal›fl›yoruz. Buna paralel olarak
istihdamda da zorunlu k›s›tlama ya-
p›yoruz. fiu anda 7'si idari personel
olmak üzere 55 kifli ile çal›fl›yoruz

n Üretiminiz sadece yurt içine

Baflkent OSB'den dünyaya aç›lan pencere:

Çelmaksan
Çelmaksan Baflkent OSB'deki fabrikas›nda yapt›¤› 
üretiminin yüzde 95'ini Avrupa'n›n önde gelen 
ülkelerinden Fransa, ‹spanya,  ‹talya ve Romanya'ya 
ihraç ederek ülkemize döviz kazand›r›yor.

Çelmaksan Yönetim Kurulu Baflkan› Soner Hasçelik
kriz nedeniyle tam kapasite ile çal›flamad›klar›n› 
belirterek, “ Ancak %30 kapasite ile çal›fl›yoruz”dedi.

Çelmaksan 
Yönetim Kurulu 
Baflkan› 
Soner Hasçelik 
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mi dönük, yoksa  ‹hracat da yap›yor
musunuz?

Toplam imalat›m›z›n % 95’ini
ihraç ediyoruz. Fransa, ‹spanya, Ro-
manya ve ‹talya’ya ihracat›m›z var.

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

OSB olman›n
getirdi¤i teflvikler,
tren yolu üzerinde
olmas›, gümrükle-
me alan› kurulma-
s›n›n yurt d›fl› nav-
lun maliyetlerini
düflürecek olmas›,
ileride serbest böl-
ge olma olas›l›¤›
bu bölgeyi çekim
merkezi yap›yor.
Do¤algaz, elek-
trik, su vs. hizmet-
lerinin kap›m›z›n önüne kadar gel-
mesi, bu hizmetlerin az da olsa di-
¤er yerlere göre ucuz olmas›, arsa
bedellerinin flehir merkezine göre
daha uygunlu¤u ve büyüme hedef-
lerimiz için olanak sa¤lamas› neden-
leriyle OSB'yi tercih ettik. 

Her gün de¤eri artan  bir bölge
oldu¤u için, OSB olman›n getirdi¤i
avantajlar ve arsa bedellerinin uy-
gun olmas›n›  da düflünerek, gelece-
¤e yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›-
lara Baflkent OSB'yi tavsiye ederiz.

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

Kriz sonras› üretimi art›rma ve
yeni hedefler oluflturup, Ar-Ge çal›fl-
malar›m›z sonuç verirse 5000 metre-
kare daha fabrika alan›m›z› genifllet-
mek uzun vadedeki hedeflerimiz-
dir.
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Deneyimli kadrosuyla, Tür-
kiye’de yap›lamayaca¤› dü-
flünülen iddial› projeleri
üstlenen bir firman›n kap›-

lar›n› aral›yoruz bu say›m›zda: Ifl›k
Mühendislik.

Ifl›k Mühendislik Firmas›n›n Ge-
nel Müdürü Gürel Gencer, Ifl›k Mü-
hendislik'in ülkemizde sadece ilkleri
baflaran bir firma olmad›¤›n›, bu-
nun yan›nda dünyan›n en büyük çe-
lik üreticilerine de mühendislik ürü-
nü satt›¤›n› söylüyor.

Ankara sanayisi için gelecek va-
adeden bir bölgede bulunduklar›n›
belirten ve  önümüzdeki dönemde
yurt d›fl› teknolojik ürün sat›fllar›n›
art›rmay› hedeflediklerini kaydeden
Gencer ile yapt›¤›m›z söyleflimizi so-
ru yan›t fleklinde sürdürüyoruz:

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

fiirketimiz, 2007 y›l› sonunda Bafl-
kent OSB’deki yeni tesisine tafl›nd›.
Bu y›l içinde yeni imalat holümüz ve

yeni tezgah yat›r›mlar›-

m›z da tamamlanm›fl olacak.

n Kaç metrekarelik alanda faali-
yet gösteriyorsunuz?

Baflkent OSB’deki toplam alan›-
m›z 14.400 m2’dir. Kas›m 2008’de
tamamlanacak ek hol inflaat›m›zla
beraber, burada 4.300 m2 kapal› ve
10.100 m2 aç›k alanda ISO 9001 Ka-
lite Yönetimi Sistemi ve OHSAS
18001 ‹fl Güvenli¤i Yönetim Sistemi
standartlar›na uygun olarak faaliyet-
lerimizi sürdürece¤iz. 

n Hangi alanda faaliyet gösteri-
yorsunuz ve y›ll›k üretim kapasiteniz
nedir?

fiirketimizde uluslararas› stan-
dartlara (FEM, CMAA, AISE, DIN
15018, DIN 15020 , DIN 19704 ve
EN) uygun olarak kald›rma ve ilet-
me makineleri ile hidroelektrik sek-
törü için komple baraj daimi teçhi-
zatlar›n› tasarl›yoruz ve üretiyoruz.

Deneyimli kadromuzla üstlendi-
¤imiz projelerin komple mekanik,
elektrik, hidrolik ve otomasyon tasa-

r›mlar›, ima-
latlar›, mon-
taj ve dev-
reye alma
çal›flmala-
r›n› yap-

maktay›z. Hidroelektrik santrallerin
komple daimi teçhizat›n›n projelen-
dirilmesi imalat› ve her türlü kald›r-
ma ve iletme makinelerine ait çö-
zümlerde uzmanlaflm›fl olan flirketi-
miz, ayr›ca her türlü özel endüstriyel
makine, aparat ve sistemlerin tasar›-
m›nda da müflterilerine çözüm üret-
mektedir.

Uzmanl›k alanlar›m›zdan ilki,
özellikle demir çelik sektöründe kul-
lan›lmakta olan a¤›r hizmet tipi ge-
zer köprü vinçlerinin mühendisli¤i
ve üretimidir. Firmam›z, 2006 y›l›
içinde ‹SDEM‹R’e 320/75/10 ton
kapasiteli s›v› çelik tafl›yan 6 adet vin-
cin tasar›m ve üretimini tamamlaya-
rak yerli bir firma taraf›ndan o tarih-
te üstlenilen en büyük vinç projesi-
ne imzas›n› baflar›yla atm›fl bulun-
maktad›r. 

IfiIK Mühendislik özellikle Türki-
ye’de yap›lamayaca¤› düflünülen id-
dial› projeleri üstlenmifl ve üstlen-
meye devam etmektedir. Bu konuda
mühendislik gücümüz kendini ka-
n›tlam›fl durumdad›r.

Müflterilerimizin bir ço¤u Türki-
ye’nin en büyük 100 sanayi kuruluflu
aras›nda yer almaktad›r. Bunun ya-
n›nda dünyan›n en büyük çelik üre-
ticilerine de mühendislik ürünü sat-
maktan dolay› gurur duyuyoruz.

‹kinci uzmanl›k alan›m›z ise hid-
roelektrik santrallerde kullan›lan
daimi teçhizat›n (baraj kapaklar›, ›z-
garalar, kelebek vanalar, konik vana-
lar, cebri borular vb.) hem mekanik
hem de elektrik ve otomasyon mü-
hendislikleri ve üretimleridir. Ör-
nek olarak, Kayseri’nin Yemliha ilçe-
sinde bulunan Ayen Enerji’ye ait Ya-
mula Baraj›’n›n tüm mekanik, elek-
trik, hidrolik ve otomasyon mühen-
disli¤i çal›flmalar› ve k›smi imalatlar›
firmam›zca yap›lm›flt›r.

n Tam kapasiteyle çal›flabilir du-
rumda m›s›n›z? Kaç kifliye istihdam
sa¤l›yorsunuz?

fiirketimiz, özellikle demir çelik

IfiIK Mühendislik 
›fl›k saç›yor
Ifl›k Mühendislik, Baflkent OSB gibi ilkleri baflaran bir firma.
Türkiye'de yüksek kapasiteli s›v› çelik tafl›yan a¤›r hizmet tipi
pota vinçlerinin üretiminde öncülük eden ve ‹SDEM‹R’e
320/75/10 ton kapasiteli s›v› çelik tafl›yan 6 adet vincin 
tasar›m ve üretimini yaparak en büyük vinç projesini 
baflar›yla gerçeklefltiren ilk yerli firma Ifl›k Mühendislik.

Ifl›k Mühendislik 
Genel Müdürü 
Gürel Gencer
(solda) ve 
fiirket Orta¤›
Mehmet Ercan
Karabacak.

IfiIK Mühendislik 
›fl›k saç›yor
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sektöründeki yo¤un yat›r›mlar ne-
deniyle, 2006 y›l›n› ve 2007 y›l›n› ci-
ro ve karl›l›k aç›s›ndan hedeflerinin
üzerinde de¤erlere ulaflarak tamam-
lam›flt›r. Halen ülkemizin önde ge-
len demir çelik üreticileri için yük-
sek kapasiteli (180, 220 ve 250 ton)
çelikhane vinçlerinin üretimine de-
vam etmektedir. 

fiu anda 45 kifli istihdam ediyo-
ruz. Avrupa ve Orta Do¤u ülkeleri-
ne ihracat yap›yoruz.

n Baflkent OSB’yi neden tercih
ettiniz? 

Baflkent OSB’yi iyi planlanm›fl
bir OSB olmas›, altyap› yat›r›mlar›n›
büyük ölçüde tamamlam›fl olmas›
ve Ankara sanayisi için gelecek va-
adeden bir bölgede bulunmas› gibi
nedenlerle tercih ettik. 

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

2008 y›l› içinde gerek tezgah, ge-
rek ek bina gibi yo¤un yat›r›mlar
yapt›k. Önümüzdeki dönemde de;
yurt d›fl› teknolojik ürün sat›fllar›m›-
z› art›rmay› ve Türkiye’deki tüm ya-
t›r›mlarda ama özellikle enerji ve
demir çelik yat›r›mlar›nda bugüne
kadar yapt›¤›m›z gibi mühendislik
ürünü sa¤layan çözüm orta¤› olarak
rolümüzü etkin bir flekilde sürdür-
meyi hedefliyoruz.
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Tel: 0.312.640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312.640 11 11

e-mail: admin@baskentosb.org

‹RT‹BAT: Ziyabey Cad. 3.Sok. No:5/15  06520, Balgat-ANKARA    
Tel&Faks: 0.312.285 63 25-32

www.baskentosb.org 

Sahibi: 
Baflkent OSB 

Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan
fiadi TÜRK

Yay›n Koordinatörü: 
Cavat KÖMÜRCÜ

Yay›n Kurulu:
Av.Abidin fiAH‹N
Cavat KÖMÜRCÜ
E. Yaflar ALIÇLI
Mehmet ERG‹N

Kömürcü: “Prestijli 
bir proje olacak” 

Baflkent Organize Konut Yap›
Kooperatifi Baflkan› Cavat Kömürcü,
Baflkent OSB'nin öncülü¤ünde bir
sanayi bölgesi haline gelen bölgenin
konut gereksinimini karfl›lamak üzere
önemli bir konut projesine imza
att›klar›n› söyledi. 6’da

Baflkent OSB yönetimi, Prof. Dr. Ural
Akbulut'un yerine ODTÜ Rektörlü¤üne
atanan Prof.Dr. Ahmet Acar ile bundan sonra
yap›lacak üniversite-sanayi iflbirli¤ini görüfltü.

ODTÜ ile Baflkent OSB aras›nda imzalanan Üniversi-
te-Sanayi ‹flbirli¤i Protokolü yeni Rektör Prof.Dr. Ah-

met ACAR'dan da onay ald›.
Baflkent OSB yönetimi, ODTÜ Rektörlü¤üne atan-

mas› nedeniyle Prof.Dr. Ahmet ACAR'› ziyaret ederek
hem yeni görevinden dolay› kutlad›, hem de yeni dö-
nemde iflbirli¤ini görüfltü. 7’de

‹flbirli¤ine devam

Do¤algaz kap›da
Baflkent OSB'ye do¤algaz verilmesi için 
gerekli alt ve üst yap›lar tamamland›. Bölgemizde
do¤algaz da¤›t›m›nda yetkili kurum olan Baflkent
Do¤algaz Da¤›t›m A.fi ile gerekli anlaflma yap›ld›.

Baflkent OSB yak›nda do¤algaza kavufluyor.  l Etab›n
do¤algaz ile ilgili çelik ve PE da¤›t›m hatlar›n›n dö-

flenmesi tamamland›. R.S.B istasyonlar›n›n montaj ifl-
lemleri bitirildi. Do¤algaz›n parsellere  ba¤lant›s›n› sa¤-
layacak alt yap› tamamlanarak, kullan›ma haz›r hale ge-
tirildi. Do¤algaz›n bölgemize giriflini sa¤layacak  RMS-A
istasyonun yap›m›na baflland›. 

Baflkent OSB'ye do¤algaz verecek olan Baflkent
Do¤algaz Da¤›t›m A.fi ile gerekli anlaflma yap›ld›. RMS-
A istasyonun tamamlanmas›ndan sonra bölgeye do¤al-
gaz verilmeye bafllanacak. 

Do¤algaz kap›da

Kömürcü: “Prestijli 
bir proje olacak” 


