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Baflkent OSB’nin Ola¤an Genel Kurul’u 2 May›s’ta
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planlanan II.Etab›nda yat›r›m ya-
pan ilk savunma sanayi firmas›
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Baflkent OSB yönetiminin kat›l›mc›lar›n sorunlar›n› dinlemek ve birbirleriyle 
tan›flarak kaynaflmalar›n› sa¤lamak için düzenledi¤i toplant›da konuflan 
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Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Mazeret üretmeden...

Daha dün gibi geliyor bana ilk genel kurulumuzu
yapt›¤›m›z gün. Hayat›m›n en heyecanl›

günlerinden birini yaflam›flt›m. Gerçi her genel
kurulumuz benim için ayr› bir heyecand›r, yeniden
ufuklara yelken açmakt›r,  yeniden enerji almakt›r...

fiimdi herkesin ekonomik krizi yaflam›n›n
derinliklerinde hissetti¤i bir dönemde 5. Ola¤an
Genel Kurulu'muzu yap›yoruz. Bu, krizi f›rsata
çevirmek için bir flanst›r. Önemli olan hedefleri do¤ru
saptamakt›r, daha da önemlisi o hedeflerden
sapmadan yürümektir. Ancak eldekini kaybetmemek,
korumak, olmazsa olmaz›m›z olmal›d›r. 

fiunu gururla ifade edebilirim ki, biz bunu bugüne
kadar hep baflard›k, baflaraca¤›z da... Yaflad›¤›m›z
krize ra¤men 2008 hedeflerimizden sapmad›k,
öngörülerimizi gerçeklefltirdik, tek tek. Ülkemizin en
önemli kurulufllar›n› bölgemizde görme arzu ve
iste¤imizi gerçeklefltirdik. Savunma sanayimizin göz
bebeklerinden HAVELSAN bölgemizde yerini ald›,
faaliyete geçti bile...S›rada di¤er önemli kurulufllar›m›z
var.

Takdir edersiniz ki, bu kendili¤inden olmuyor.
Mütevazi olmaya gerek yok. Bu, “Baflkent OSB'yi
Gelece¤in Sanayi Kenti” yapma iddiam›z›n
sonucudur.

‹ddiam›z ekonomik krize ra¤men hep devam
edecek! Elbette ayaklar›m›z› yere sa¤lam basarak,
önümüzü görerek planlayaca¤›z ifllerimizi.
Tek yumruk olaca¤›z, dayan›flaca¤›z bu krizden
ç›kmak için. Bu dayan›flman›n ilk örne¤ini verdik,
kat›l›mc›lar›m›za “çam sak›z›, çoban arma¤an›”
su ve elektrik deste¤i sa¤lad›k.

Mesleki kurulufllar›m›z ve birliklerimizden de ayn›
hassasiyeti bekliyoruz. 

Daha önce medya arac›l›¤›yla yapt›¤›m ça¤r›m›
burada tekrarl›yorum:

Elinizdeki kaynaklar› zordaki üyelerinize
kulland›r›n.

Bu ça¤r›ma karfl› baz› mazeretler öne sürülebilir.
Zaman mazeret de¤il, çözüm üretme zaman›... 
Mazeret demiflken izninizle bir f›krayla ba¤layay›m

yaz›m›:
Temel askerli¤ini yap›yormufl. Bölükte
k›rk ere izin vermifller. Geç kal›rlarsa
çad›r hapsi var, ancak iyi bir
mazeretleri olursa affedilecekler.
K›rk kifliden otuz dokuzu da geç
kalm›fl, hep ayn› mazeret:

- Atla istasyona celeydum. At
çatlad›, tren kaçt›, geç kaldum.

Derken s›ra gelmifl
Temel'e.

- Senin de mi at›n
çatlad›, diye sormufllar.

- Hay›r, demifl Temel:
Yoldaki otuz dokuz at

leflini geçemedum. 
Hoflça kal›n
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II. Etap 
fiantiye gibi
Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi'nin

(HAVELSAN) faaliyete geçti¤i Baflkent
OSB'nin II. Etab›nda çal›flmalar tam yol devam

ediyor.
I etap ile II etab› birbirine ba¤layan bulvarlardan

biri aç›ld›. Ayn› zamanda I. Etap ile HAVELSAN'›
birbirine ba¤lan bulvar› kesen yollar›n hafriyatlar›
bitti, dolgular› yap›ld›.

Di¤er taraftan pis su, ya¤mur suyu ve kullanma
suyu gibi alt yap›lar›n da projeleri tamamlanma
aflamas›na geldi. Projeler tamamland›ktan sonra
yap›m› ihaleye ç›kart›lacak. 

Baflkent OSB kat›l›mc›lar›n› konut sahibi yap-
mak üzere kurulan Baflkent Organize Konut

Yap› Kooperatifi (Baflkent Konut) 5. Ola¤an
Genel Kurul toplant›s›n› yapacak.

Toplant› 30 May›s 2009 tarihinde Baflkent
OSB kat›l›mc›lar›ndan AFIT D›fl
Ticaret A.fi'nin fabrikas›nda
yap›lacak.

Baflkent Organize Konut
Yap› Kooperatifi Baflkan› Cavat
Kömürcü, toplant›da  Yönetim
ve Denetim kurullar›n›n
raporlar›n› üyelerinin
bilgilerine sunmalar›n›n
yan›s›ra, son bir y›l içinde
yap›lan çal›flmalar konusunda
da genel kurulu bilgilendireceklerini söyledi.  

30 May›staki toplant›da yeterli ço¤unluk
sa¤lanamamas› halinde, ikinci toplant› 6 Haziran
2009 tarihinde ayn› saat ve ayn› yerde yap›lacak.

Baflkent Konut'un Ola¤an
Genel Kurulu 30 May›s'ta
Baflkent Konut'un Ola¤an
Genel Kurulu 30 May›s'ta



Savunma Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi olarak plan-
lanan II.etab›nda savunma sanayinde ilk yat›r›m
yapan Hava Elektronik Sanayi ve Tic. A.fi. (HA-

VELSAN) çok k›sa bir süre içinde tesislerini tamamla-
yarak faaliyete geçen ilk firma oldu.

Baflkent OSB yönetimi ile Temmuz 2008 tarihin-
de imzalad›¤› protokolün ard›ndan temelini atan

HAVELSAN k›sa sürede tesisini tamamlayarak üreti-
me geçti.

Öte yandan HAVELSAN tesislerini yapma çal›flma-
lar›na paralel olarak Baflkent OSB de gerekli alt yap›
çal›flmalar›n› tamamlad›. HAVELSAN'a ba¤lant› sa¤-
layan Ankara Çay› üzerindeki köprüyü k›sa sürede ta-
mamlayarak hizmete açt›. 

HAVELSAN faaliyete geçti

İlklerin öncüsü Baflkent OSB, yasal zorunlulu¤u beklemeden kat›l›mc›lar›n›n
bölgelerinde söz sahibi olmak için yapt›¤› genel kurullar›na bir yenisini ekliyor.
Bugüne kadar dört genel kurul yapan Baflkent OSB beflincisine haz›rlan›yor.
Baflkent OSB'nin 5. Ola¤an Genel Kurulu 2 May›s 2009 tarihinde bölgedeki

S.C. Endüstri A.fi.’nin fabrikas›nda gerçekleflecek.  
Baflkanl›k Divan›n›n seçilmesinden sonra Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk bir

sunufl konuflmas› yapacak. Türk, yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi verecek ve
2009 y›l›nda gerçeklefltirilecek projeleri anlatacak. 

Daha sonra Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk,
Baflkanvekili Cavat Kömürcü, üyeler Burhan Akkoç, Mehmet Ergin ve Yaflar

Al›çl›'n›n haz›rlad›¤› Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu üyeleri S›rr› Yetkin ile
Nihat Örnek'in haz›rlad›¤› Denetim Kurulu Raporu genel kurulun bilgisine su-
nulacak. 

Baflkent OSB'nin Ola¤an 
Genel Kurulu 2 May›s'ta
Baflkent OSB'nin Ola¤an 
Genel Kurulu 2 May›s'ta
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Baflkent OSB'nin, Savunma Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi olarak planlanan
II.Etab›nda yat›r›m yapan ilk savunma sanayi firmas› olan Hava Elektro-
nik Sanayi ve Tic. A.fi. (HAVELSAN), k›sa sürede tesislerini tamamla-
yarak ilk faaliyete geçen firma olma özelli¤ini de kazand›.
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Baflkent OSB yönetiminin ekonomik 
kriz nedeniyle üyelerinden alt› ay su 
paras› almamas›, ayn› sürede elektrik 
faturalar›n›n ödeme vadelerini bir ay
daha uzatarak iki aya ç›kartmas›
medyada genifl yank› buldu.  

Baflkent OSB yönetiminin ekonomik kriz
nedeniyle kat›l›mc›lar›na alt› ay boyun-
ca sa¤lad›¤› bedava su deste¤i ve elek-
trik faturalar›n›n ödeme vadelerini iki

aya ç›kartmas› medyada genifl yank› buldu. Bafl-
ta Hürriyet ve Sabah gazetelerinde olmak üzere
çeflitli gazete ve haber sitelerinde söz
konusu karar ve karara iliflkin Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk'ün aç›klamas›
genifl yer ald›. Baflkent OSB Baflkan›
fiadi Türk'ün mesleki kurulufllar ve
birliklerin eldeki kaynaklar›n› üye-
lerine kulland›rmalar› talebi de il-
gili çevrelerde yo¤un flekilde tart›-
fl›ld›.

Bir ilk daha
Birçok konuda öncülük ya-

pan Baflkent OSB  Yönetimi,
bu kez de bir baflka karara im-
za atarak, ekonomik krizden
etkilenen üyelerine su ve
elektrik deste¤i sa¤layarak
ilklerin öncüsü olmay› sür-
dürdü.

Baflkent OSB Yönetim
Kurulu'nun kat›l›mc›lar
taraf›ndan da memnuni-
yetle karfl›lanan söz ko-
nusu karar› flöyle:

“Yönetim Kurulu-
muz 16.12.2008 tari-
hinde yapm›fl oldu¤u
toplant›da, ülkemi-
zin içinde bulundu-
¤u ekonomik s›k›n-
t›lar› ve küresel
krizi de¤erlendir-
mifl olup, kat›l›m-

c›lar›m›z›n bu krizden fazla etkilenmemeleri ve
krizi asgari düzeyde atlatmalar› noktas›nda kat›-
l›mc›lar›m›za destek olmak amac›yla,
01.01.2009 tarihinden itibaren 6 ay süreyle ge-
çerli olmak üzere baz› kararlar al›nm›flt›r.

1.  Bilindi¤i gibi elektrik faturalar› kullan›-
m›n oldu¤u ay›n sonuna kesilmekte ödemesi ise
takip eden ay›n 26’s›nda yap›lmaktad›r. Yeni ya-
p›lan düzenleme ile 6 ay süresince kesilecek
elektrik faturalar›n›n vadesi normal ödeme va-
desinden sonra bir ay daha uzat›larak 60 güne
ç›kart›lm›flt›r. 

2. Su kullan›m› ve tüketimi alt› ay süreyle üc-
retsiz hale getirilmifl olup, su sayaçlar› sökülmek
suretiyle su kulland›r›m› sa¤lanacakt›r. Sayaçla-
r›n›zdaki yüklü kontörleriniz tutanakla kay›t al-
t›na al›nacak, normal uygulamaya geri dönüldü-

¤ünde hakk›n›z sakl› kalacakt›r. “

Bu da bir ilk:

Su ve elektrik deste¤i 
gazete manfletlerinde
Su ve elektrik deste¤i 
gazete manfletlerinde
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evre düzeni, yeflili ve tesisleriyle modern
bir sanayi kentini hedefleyen Baflkent
OSB'de, a¤açland›rmaya özel önem verili-
yor.  Bu konuda Ankara Çevre ve Orman
‹l Müdürlü¤ü ile iflbirli¤i yapan Baflkent
OSB'de a¤açland›rma çal›flmalar› h›z ka-

zand›. Bu amaçla Baflkent OSB'ye ziyarette bulu-
nan Çevre ve Orman ‹l Müdürü Haluk Özder, a¤aç-
land›rma konusunda her tür deste¤i vereceklerini
söyledi.

Bölgeye uygun a¤aç türü ve toprak yap›s›n›n be-
lirlenmesi konusunda destek sa¤layan Ankara Çev-
re ve Orman ‹l Müdürlü¤ü'nün verdi¤i 3500 adet
çam a¤ac› dikildi. Böylece iki y›lda bölgede dikilen
a¤aç say›s› 6000’i buldu.  

Analizler temiz
Baflkent OSB Çevre Birimi sorumlular›, Ankara

Çevre ve Orman ‹l Müdürü Haluk Özder ile berabe-
rindeki heyete Merkezi At›ksu Ar›tma Tesisi hakk›n-

da bir brifing verdiler.  Baflkent OSB Çevre Birimi
sorumlular›, halen Ankara Çay›'na deflarj edilen
at›ksu analiz sonuçlar›yla ilgili de bilgi verdi. At›ksu-
yun kirlilik parametrelerinin oldukça düflük olmas›
Çevre ve Orman ‹l Müdürü Haluk Özder ile berabe-
rindeki heyet taraf›ndan memnuniyetle karfl›land›.

Çevreye özel ilgi
Genifl yeflil alanlara sahip Bölgemizde, a¤açland›rma çal›flmalar› devam ediyor. 

Baflkent OSB'yi ziyaret eden Ankara Çevre ve Orman ‹l Müdürü Haluk Özder, 
Baflkent OSB'ye a¤açland›rma konusunda her türlü deste¤i vereceklerini söyledi.

Çevreye özel ilgi

Ç
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Baflkent OSB yönetiminin
kat›l›mc›lar›n sorunlar›n›
dinlemek ve birbirleriyle
tan›flarak kaynaflmalar›n›
sa¤lamak için düzenledi¤i
toplant›da konuflan 
fiadi Türk, “Bu dönem
önemli olan kazan›lan› 
kaybetmemektir” dedi.

Baflkent OSB yönetimi, her
f›rsatta kat›l›mc›lar ile bir
araya gelerek görüfl al›flve-
riflinde bulunuyor. Baflkan

fiadi Türk'ün baflkanl›¤›nda Bafl-
kanvekili Cavat Kömürcü, üyeler
Burhan Akkoç, Mehmet Ergin, De-
netim Kurulu üyeleri S›rr› Yetkin
ve Nihat Örnek ile Bölge Müdürü
Nabi Üner'in de haz›r bulundu¤u
toplant›da, kat›l›mc›lar yönetim-

den beklentilerini dile getirdiler. 
Kat›l›mc›lar›n hem birbirlerini

tan›mak, hem de birbirlerinin fa-
aliyet alanlar›nda bilgi sahibi ol-
malar›na olanak sa¤layan toplant›-
n›n sunufl konuflmas›n› yapan Bafl-
kent OSB Baflkan› Türk, “As›l ama-

c›m›z; birincisi sizlere nas›l yar-
d›mc› olaca¤›z, ikincisi Bölgemiz-
de göremediklerimizi sizden dinle-
mek” dedi.

Her krizde en büyük zarar› sa-
nayicilerin gördü¤ünü, aç›klanan
baz› ekonomik önlemlerin bu kesi-

“Dayan›flma ve kaynaflma” toplant›s›

Türk: “Öncü rolümüzü 
sürdürece¤iz...”
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me yarar›n› görmediklerini belir-
ten Türk, “As›l olan kurulufllar›n
gerekti¤inde üyelerinden ald›kla-
r›n› onlara vermesidir” dedi. Ör-
nek olarak Baflkent OSB kat›l›mc›-
lar›na sa¤lanan su ve elektrik des-
te¤ini gösteren Türk flöyle konufl-
tu:

“Biz hep farkl› olaca¤›z, bu an-
lay›fl›m›z› sürdürece¤iz. Gönül is-
terdi ki kat›l›mc›lar›m›za daha çok
destek olal›m, ama maalesef ola-
m›yor....”

Ortak istek: Do¤algaz
Türk'ün sunufl konuflmas›n›n

ard›ndan kat›l›mc›lar tek tek yap-
t›klar› k›sa konuflmalarla kendile-
rini tan›tt›lar, faaliyet alanlar›n›
anlatt›lar. Kat›l›mc›lar›n hemen
hepsi, yönetimi “baflar›l› çal›flma-
lar”›ndan dolay› kutlay›p teflekkür
ettiler. Bu arada, bölgeyle ilgili so-
run olarak gördükleri konularda
taleplerini ileten kat›l›mc›lar›n he-
men hepsinin ortak beklentisi, do-
¤algaz›n ba¤lanmas›, Eskiflehir Yo-
lu ile Sincan'›n Bölgemize ba¤lan-
t›s›n› sa¤layan yol ve ulafl›m oldu.
Kat›l›mc›lar, di¤er beklentilerini
bölgede banka flubesinin faaliyete
geçirilmesi, ambulans, sa¤l›k oca-
¤›ndaki hizmet gün say›s›n›n artt›-
r›lmas›, eczane aç›lmas› ve at›kla-
r›n toplanmas› olarak s›ralad›lar.

Sorunlar bölgemiz d›fl›ndan
Kat›l›mc›lar›n taleplerine tek tek

yan›t veren fiadi Türk, belirtilen so-
runlar›n ortak oldu¤unu, bu sorun-
lar›n çok önemli bir bölümünün
Baflkent OSB “s›n›rlar› ve yetkileri-
nin” d›fl›nda oldu¤unu anlatt›. 

Baflkent OSB Baflkan› Türk'ün,
dile getirilen sorunlara karfl› yan›t-
lar› flöyle:

Do¤algaz: Geçen y›l do¤algaz
ile ilgili projemiz onayland›. Do-
¤algaz› 10. ayda devreye almay›
planl›yorduk. Çal›flmalar›m›z› bi-
tirdik, bize do¤algaz satacak mu-
hatap bulam›yoruz. Kamunun iki
kuruluflunun yetki tart›flmas› ne-
deniyle 6 ay kaybettik. Bekliyoruz,
umuyorum en k›sa zamanda ba¤-
lant› yap›lacakt›r.

Yol: Y›llard›r yolumuzun yap›l-
mas› için büyük bir efor sarf ettik.
Bir dönem yolun kimin sorumlu-
lu¤unda oldu¤u tart›fl›ld›. Sorum-
lu belli oldu, içinde bulundu¤u-
muz bölge Ankara Büyükflehir Be-
lediyesine ba¤land›. Say›n Baka-
n›n da bulundu¤u bir toplant›da
Say›n Baflkan’dan gerekli destek
sözü ald›k. Ancak bugüne kadar
sonuç alamad›k. Maalesef tüm ça-
balar›m›za karfl›n, çözemedi¤imiz
ender ifllerimizden biridir. 

Ulafl›m: DDY ile görüfltük, Bafl-
kent OSB'ye hizmet vermek üzere
Sincan ile Baflkent OSB aras›na iki
vagon koydurduk, gerekli duyuru-
lar› yapmam›za karfl›n, bofl gitti
geldi. Onun üzerine iptal etmek
durumunda kald›k. 

Servis ifli üzerinde durduk, fir-

malar›n çal›flma saatlerinin birbiri-
ne uymamas› nedeniyle sonuç ala-
mad›k. Konuyu yeniden de¤erlen-
direce¤iz, belli saat ve aral›klarla
servis düflünülebilir.

Lojistik Merkezi: Türkiye'nin en
büyük lojistik merkezini kuruyoruz.
Devlet Demir Yollar›yla protokolü
yapt›k. Demiryollar›na yak›n s›n›r›-
m›zda yapaca¤›z. fiu anda kamulafl-
t›rma ifllemleri yap›l›yor. 

Banka: Kentsel alan›m›zda ban-
kalar caddesi olacak, tüm bankalar
burada yer alacak. Tabi bu zaman
alacak, o zamana kadar geçici bir
yerde bir banka flubesini açt›rabili-
riz.

Sa¤l›k Hizmeti: Sa¤l›k oca¤›nda
talebe ba¤l› olarak hizmet veriyor-
lar. Bu konuda tekrar giriflimde bu-
lunabiliriz. 

Eczane: Yeni karfl›laflt›¤›m›z bir
talep. ‹lgili kurumlarla görüflerek,
bunu çözebiliriz.

Ambulans: Yeterli say›ya ulafl›n-
ca ambulans hizmeti veriliyor. fiu
anda konu üzerinde çal›fl›yoruz.
Biz almay› düflündük, ancak o ko-
nuda s›k›nt› var. Sa¤l›k Bakanl›¤›
ile  görüflmelerimiz sürüyor.

Tesislerin Kiralanmas›: Yeni ç›-
kan yasa buna olanak veriyor. An-
cak bu konuda uygulamayla ilgili
yönetmelik halen yay›nlanmad›. Ya-
y›nland›ktan sonra sorun yok. 

At›klar: Çok farkl› at›k çeflitleri
var. Bölge Müdürlü¤ümüz o konu-
da gerekli koordinasyonu sa¤laya-
rak yard›mc› olabilir.
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Dünya ve ülkemizi etkileyen ekonomik krize
karfl›n, 2008 y›l› çal›flma program› aksama-
dan gerçekleflti. 2008 y›l›nda alt ve üst yap›
için öngörülen ifllerin tümü yap›ld›. Örne-

¤in, 2008 y›l›na kadar 9.295,00 metre asfalt imalat›
yap›lm›flken, sadece 2008 y›l›nda 8.054,92 metre as-
falt imalat› gerçekleflti.  Ayn› flekilde 2008 y›l› dahil
80.463 metre beton bordur tafl› döflenirken, bunun
29.199 metresi sadece 2008 y›l›nda yap›ld›. Kilit par-
ke tafl› döflenmesinde ise rekor say›labilecek bir ba-
flar› sa¤land›,  2008 y›l›nda 138.010 m2 kilit parke ta-
fl› döflendi. 

Baflkent OSB yönetimi 2008 y›l›nda özellikle Kent-
sel Alan ile ilgili tüm proje ve ihale ifllemlerini tamam-
layarak önemli bir çal›flmaya daha imza att›. Baflkent
OSB'nin iki yakas›n› birbirine ba¤layan köprü k›sa sü-
rede tamamlan›rken, II.Etap alt yap› çal›flmalar›yla ilgi-
li öngörülerin tümü gerçekleflti.

Türkiye’nin 9. büyük OSB’si 
Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk, Baflkan Vekili Cavat

Kömürcü, Üyeler Burhan Akkoç, E.Yaflar Al›çl› ve Meh-
met Ergin’den oluflan Yönetim Kurulu 2008 y›l› faaliyet
raporunu onaylad›.

2008 y›l›nda gerçekleflen çal›flmalar ile 2009 y›l›n›n
hedeflerinin yer ald›¤› Faaliyet Raporunda, Baflkent
OSB’nin bir sanayi kenti olarak sadece sanayi tesisleri
ile yetinmeyip, e¤itim, sa¤l›k, spor tesisleri ile, sosyal
donat› ve rekreasyon alanlar›yla modern bir kent anla-
y›fl› içinde planland›¤› vurguland›.  Faaliyet Raporun-
da, zorluklara ra¤men üyelerin deste¤iyle Ankara’n›n
bat› koridorundaki yaklafl›k 50 bin dönümlük sanayi
havzas›n›n örnek sanayi kenti ve lokomotifi olma gay-
retinin sürdü¤ü vurguland›.

Türkiye’de yeni aç›lan OSB’ler de dahil 257 OSB
içerisinde alan olarak 9,343 dönüm ile s›ralamada 9.
büyük OSB olan Baflkent Organize Sanayi Bölgesi, ça-
l›flmalar› süren 319.883 m2 olan lojistik merkez alan da
ilave edildi¤inde toplam 9.663,555 m2 alana ulafl›yor.

Baflkent OSB’de II. Etap ile birlikte revizyon imar
plan› çal›flmalar› tamamlan›rken I. Etapta düflünülen
sosyal donat› alanlar› da Ankara Çay› kenarlar›na çeki-
lerek boflalan alanlar›n sanayi parseline dönüflmesi sa¤-
land›. Böylece I. Etapta ilave 90 adet sanayi parseli ya-
rat›larak, net 636.200 m2 alan kazand›r›ld›.

Kentsel Tasar›m Projesi
I. Etapta Sosyal Donat› Alan› olarak ayr›lan bölge-

nin, “ANKARA ÇAYI ÇEVRES‹ 1/500 VE DAHA BÜ-
YÜK ÖLÇEKL‹ KENTSEL TASARIM, M‹MAR‹ VE
PEYZAJ PROJES‹” ihalesi sonuçland›r›ld›.

Bu proje kapsam›nda, E¤itim, Araflt›rma&Gelifltir-
me, Sa¤l›k Spor, Sosyal Donat› ve ‹dari Birimler, Kon-
gre Merkezi ve Fuar Alanlar›, Teknik Yap›, Ar›tma ve
Ankara Çay› çevresi rekreasyon ve Yeflil alanlar› olmak
üzere Toplam 891.857 m2 lik alan ayr›ld›. 

Bu alan içerisinde düflünülen idare Binas›n›n (Böl-
ge Müdürlü¤ü) yap›m çal›flmalar›na baflland›. 

Parsel da¤›l›m›
I.Etapta yer alan mevcut 531 parselden 460’› kat›-

l›mc›lara tahsis edildi. 
II. Etaptaki toplam 228 parselden de 90’› kat›l›m-

c›lara tahsis edildi. 

Kat›l›mc›lara destek
Kat›l›mc›larla ilgili yap›lan çal›flmalar.

2008 Y›l› sonuna kadar tapusu verilen kat›l›mc› say›s›.

2008’de krize
ra¤men hedefe ulaflt›k
Dünyay› ve Türkiye'yi kas›p kavuran ekonomik krize karfl›n 
Baflkent OSB'de ifller durmad›. Özellikle 2008 y›l›nda altyap› ve 
üst yap›yla ilgili planlanan ifllerin tümü gerçekleflti. 

Toplam alan Sanayi parseli

I. ETAP 5.052.370 m2 3.719.518 m2

II. ETAP 4.291.302 m2 2.566.818 m2

9.343.672 m2 6.286.336 m2

Parsele göre verilen tapu say›s›
2006 Y›l› 2007 Y›l› 2008 Y›l› Toplam

3 7 19 29

2003 - 2007 2008 TOPLAM

Yol kotu ve çap belgesi 17 11 28
Yap› ruhsat› 28 13 41
Yap› kullanma izin belgesi 8 14 22
‹flyeri açma 12 5 17
Toplam 65 43 108

2008’de krize
ra¤men hedefe ulaflt›k



Beton bordur ve kilitli parke tafl› döflenmesi
Baflkent OSB’nin I. Etaptaki cadde ve sokaklara top-

lam 80.463 m beton bordur tafl› ve 138.010 m2 kilitli par-
ke tafl› döflendi.

Trafik iflaret ve levhalar›
I. Etap'ta bulunan bulvar-cadde ve sokaklara trafik

iflaret ve levhalar›n (h›z levhas›, h›z kasisi, U dönüflü,
yaya geçidi, cadde ve sokak isimleri, reklam panolar›)
montaj› yap›ld›.

Köprü projesi ve inflaat›
I. Etap ile II. Etab› ay›ran  Ankara çay› üzerine (40

metre aç›kl›k) ana bulvarlar› birlefltiren ve 3 adet ola-
rak planlanan öngermeli prefabrik köprü yap›lmas›
için projeler haz›rland›. Bunlardan I. Etap ile II. Etap
aras›nda ba¤lant›y› sa¤lamak üzere Ankara çay› üzerine
flu andaki ihtiyac› karfl›layaca¤› düflünülen 22 m genifl-
li¤inde (gidifl-dönüfl) öngermeli prefabrik köprüler-
den bir adedi yap›ld›.

A¤açland›rma
I. Etap'ta 9,500 m uzunlu¤undaki orta refüjlere ne-

bati toprak serilerek 1800 adet a¤aç dikildi. ‹mar pla-
n›nda yeflil alan olarak ayr›lan 36.354 m2 lik bir alan
daha zemin iyilefltirme çal›flmalar› yap›larak a¤aç diki-
mine haz›r hale getirildi. Bu arada, iflletmeye geçen
tüm sanayiciler de mevzuatlarda belirtilen yeflillendir-
me ve a¤açland›rma çal›flmalar›n› sürdürüyor.

Eski parsellerin alt ve üst yap›s› tamamland›
Baflkent OSB içinde aç›lacak ilave yollar›n mevcut

güzergah› üzerinde altyap› inflaat›n›n (kullanma suyu –
pissu – ya¤mursuyu hatt› – belirtilen yerlerde baca tefl-
kili – mevcut hatlara ba¤lant›s›) yap›lmas›, yol güzerga-
h›nda gerekli tafl›ma gücünü temin edecek flekilde yol
iyilefltirilmesi için gerekli kaz› malzeme dolgusunun
(ocak tafl›) yap›lmas›, yol temeli üzerine belirtilen özel-
liklerde mekanik malzeme serimi ve s›k›flt›r›lmas› ile
son kat alt temel seviyesine getirilmesi, reglaj› yap›l›p s›-
k›flt›r›lan malzemenin üzerine son kat mekanik malze-
menin ( Plent-Miks) serilmesi,  PMT üzerine asfalt be-
tonu binder tabakas› yap›lmas›, rogar kapak ve çerçeve-
leri ile ya¤mur suyu ›zgaralar›n›n yerlefltirilmesi ve bü-
tün parsellere ait altyap› (pissu, ya¤mursuyu, kullanma
suyu) ba¤lant›lar›n›n yap›lmas›, yeflil alanlar›n kaz›lma-
s› drenaj borular›n›n döflenmesi nebati toprak ile bor-
dür üst kotuna kadar doldurulmas›, ya¤mursuyu ana
hatlar›n›n Ankara Çay›na ba¤lanmas› tamamland›.

II. Etap yol çal›flmalar›na baflland›
‹mar plan›n›n Bakanl›k taraf›ndan onaylanmas› so-

nucu, II. Etapta yollar›n; projesine, kot ve koordinatla-
r›na, kaz› geniflli¤ine uygun flekilde, her cins ve klasta-
ki zeminde k›rm›z› kotlara göre bulvarlarda 100 cm,
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Bordur Kilit Tafl›
2007 51.264 m ----
2008 29.199 m 138.010 m
Toplam 80.463 138.010 m



caddelerde 70 cm hafriyat›n›n yap›l›p, kaz›dan ç›kan
malzemenin döküm yerine nakledilmesi, zemin s›k›flt›-
r›ld›ktan sonra kaya dolgu malzemesi ile k›rm›z› kotla-
ra göre dolgusunun yap›lmas› ve Havelsan'a giden yol-
lar›n k›rm›z› kotlara göre alttemelinin yap›lmas› ifline
baflland› ve yüzde 80’i 2008 y›l› içinde tamamland›. 

Lojistik Merkezi
Bölgede faaliyette bulunacak yat›r›mc›lar›n ham-

madde temini ve ürün nakliyesinde piyasa ile mümkün
oldu¤unca rekabet edebilmesi için ucuz ulafl›m arac›
olan demir yolu tafl›mac›l›¤›n›n ilk ad›m› olan yükle-
me-boflaltma istasyonunun inflas›yla ilgili haz›rlanan
proje T.C. Devlet Demir Yollar›’nca onayland›. Bunun-
la ilgili çal›flmalar sürdürülüyor.

Fens teli ve galvanizli dikenli tel çekilmesi
Baflkent OSB’nin II. Etap arazi s›n›rlar›n›n güvenlik

alt›na al›nabilmesi için 6500 m uzunlu¤undaki s›n›r,
fens teli ve galvanizli dikenli telle çevrildi.

Tretuvarlar›n stabilize dolgu yap›lmas›
I. Etapta bulunan Bulvar-cadde ve sokaklar›n tre-

tuvarlar›n›n (toplam 206.000 m2) stabilize malzeme
ile dolgusu yap›ld›. 2008 Y›l› içinde yüzde 97'si ta-
mamland›.

Proje çal›flmalar›
Baflkent OSB’nin Ankara Çay› ve Çevresi Kentsel

Tasar›m Projesi haz›rland›. Bölge Müdürlü¤ü ‹dari
Merkez Binas› projesi bitti, ihale aflamas›na geldi.

Tamamlanan asfalt yollar

2009 y›l› inflaat yat›r›m plan› 
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Taraf›ndan 2009

Y›l›nda planlanan ‹nflaat ‹flleri

II. Etap Alt Yap› Projeleri Çizimi,
II. Etap Alt Yap› Yap›m ‹halesi,
Bölge Müdürlü¤ü ‹dari Bina ‹nflaat›,
Bölge Müdürlü¤ü Ana Girifl Ve Güvenlik Binas› ‹n-

flaat›, Bölge Müdürlü¤ü Ar›tma Tesisi ‹nflaat› ifllerinin
yap›m› planland›. .

22 adet trafo binas› tamamland›
Baflkent OSB’nin OG elektrik flebekesinde mevcut

projenin tamam› olan toplam 48.750 mt. havai hat,
10.965 mt. OG yer alt› kablo flebekesi ve 12.183 mt AG
ayd›nlatma kablo flebekesi tamamland›.

Bölgedeki fabrikalar› besleyecek olan 22 adet trafo
binas› tamamland› ve hepsine enerji verildi.
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2008 YILI ÖNCES‹ YAPILAN ASFALT ‹MALATI

Yol Uzunlu¤u MT Asfalt M2

Toplam 9.295,00 288.250,00

2008 YILINDA  YAPILAN ASFALT ‹MALATI
Yol Uzunlu¤u MT Asfalt M2

TOPLAM 8.054,93 109.056,18



Ana bulvarlar›n ayd›nlatma ifli tamamland›.
Mevcut flebekenin periyodik bak›mlar› yap›l›yor.
Bölgede kurulu güç, 7.570 kVA artarak toplam

33.570 kVA ulaflt›.
2007 y›l› itibariyle 9.960.440 kWH olan genel elek-

trik tüketimi yüzde 51 artarak 2008 y›l›nda 15.019.710
kWh ulaflt›. 

Kat›l›mc›lar›n içinde bulundu¤u ekonomik güçlük-
ler dolay›s›yla elektrik faturalar›n› zaman›nda ödeye-
memeleri sorunlar›yla karfl›lafl›ld›. Bu durum dikkate
al›narak kat›l›mc›lar›n 25 günde ödemeleri gereken
elektrik faturalar›n›n bedeli OSB taraf›ndan TEDAfi’a
ödendi, kat›l›mc›lar›n ödeme süresi iki aya ç›kart›larak
bir ayl›k ek süre uzat›m› verildi.  

2009 Y›l›nda planlanan Elektrik ‹flleri
I.Etap yeni parseller elektrik tesis ifli,
I.Etap ve II.Etap elektrik flebeke projelendirme,
I.Etap elektrik tesisi yer alt›na alma,
II.Etap elektrik tesis ifli (havai hat ile) iflleri plan-

land›.

Kesintisiz su hizmeti
Kat›l›mc›lara kesintisiz olarak su hizmeti verebil-

mek için; dalg›ç pompalar ve yatay santrifüj pompala-
r›n bak›mlar›, su flebekesinde çeflitli nedenlerle oluflan
patlak ve ar›zalar›n onar›m ifllemleri yap›ld›. Sat›fl› ya-
p›lan su sayaçlar› için servis hizmeti verildi.

Ülkenin içinde bulundu¤u ekonomik s›k›nt›lar ve
zorluklar göz önünde bulundurularak kat›l›mc›lar›n
bir nebze de olsa s›k›nt›lar›n› hafifletmek amac›yla,
2008 Aral›k ay›ndan 2009 Haziran ay›na kadar 6 ayl›k
bir sürede kat›l›mc›lardan su paras› al›nmamas›na ka-
rar verildi. 

Baflkent Do¤al Gaz ile BOTAfi aras›ndaki sözleflme
anlaflmazl›klar› nedeniyle 2009 y›l›na sarkan 3.700.000
TL . Keflif bedelli Do¤algaz Da¤›t›m Hatt› Yap›lmas› ifli-
nin 2009 y›l› bafllar›nda bitirilmesi planland›.

2009 Y›l›nda planlanan Mekanik ‹flleri
Do¤algaz da¤›t›m flebekesi iflletme ve bak›m malze-

meleri 
II. Etap su flebekesi, su deposu ve terfi merkezleri-

nin yap›lmas›, I. ve II. Etap için yeni kuyu aç›lmas›
planland›.

Yang›nlara zaman›nda müdahale
‹nflaat aflamas›nda üyelerin “Yang›n Söndürme-Yan-

g›n Alg›lama-Yang›n Tahliye ve Paratoner” projeleri il-
gili Yönetmelik esaslar›na göre incelendi ve her aflama-
da dan›flmanl›k hizmeti verildi.

Bölgeye ait itfaiye arac› ve personeli ile bölge ma-
hallinde ç›kan yang›nlara zaman›nda müdahale edil-
di. 

At›ksu analizleri yap›ld›
Baflkent OSB Merkezi At›ksu Ar›tma Tesisi yap›m›y-

la ilgili dan›flmanl›k hizmeti al›nd› ve proje haz›rlat›l-
d›. 

Baflkent OSB Çevre Birimi saha Çal›flmalar›:
n Kirlilik Profilinin Belirlenmesi,

- Anket Çal›flmas›,
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n At›ksu Karakterizasyonu,
- Baflkent OSB at›ksu ana deflarj 
kanal›nda debi ölçümü,
- Baflkent OSB ana deflarj kanal›ndan 
numune al›nmas›,
- At›ksu Analiz çal›flmalar› yap›ld›.

Yeni personel
Baflkent OSB’nin geliflen ihtiyaçlar›na paralel ola-

rak teknik, mali ve idari kadrolara konular›nda dene-
yimli elemanlar atand›. 25 Kifli ile 2008 y›l›na bafllayan
Bölge Müdürlü¤ü 31 kifli ola-
rak görevlerini ifa ediyor. 

Güvenlik
H›zla yap›laflan Baflkent

Organize Sanayi Bölgesi’nin
çevre güvenli¤ini sa¤lamak
amac› ile tren hatt›n›n geçti-
¤i do¤u yakas› ve do¤al bir
bariyer olan Ankara Çay› ke-
nar›n›n haricindeki s›n›rlar›
tel çitle çevrildi. KRK Güven-
lik Firmas› ile yap›lan anlafl-
ma sonucu 24 saat kap› gü-
venli¤i sa¤lan›yor. 

Ayr›ca kat›l›mc›lar›n tale-
bi do¤rultusunda Kuzey ç›k›-
fl› diye belirlenen Sincan ba¤lant› yolu ç›k›fl› hizmete
sokularak bu kap›da da güvenlik eleman› bulundu-
rulmaya baflland›.

PTT hizmeti
Ankara PTT Bafl Müdürlü¤ü “BAfiKENT OSB Sa-

nayi Sitesi PTT fiubesi” ad› alt›nda aç›lan flube, hiz-
metine devam ediyor.

Sa¤l›k hizmeti
Bölge Müdürlü¤ünde binas› tamamlanan ve hiz-

mete aç›lan sa¤l›k birimi, muayene ve ayakta tedavi
düzeyinde hizmet vermeye devam ediyor.

‹lgili kurumlarla iliflkileri
Baflkent OSB’nin kurumsallaflmas›n› h›zla gerçek-

lefltirmesi amac›yla kuruculu¤unu yapt›¤› Baflkent Ya-
t›r›m A.fi., Baflkent Enerji A.fi., Baflkent Konut-Ko-
operatifi ve Baflkent Sanayiciler Derne¤i (BASAD) gi-

bi ilgili kurulufllarla, OSB il-
ke ve politikalar› do¤rultu-
sunda, koordineli çal›flmala-
r›n› sürdürüyor. 

Bu kurulufllara daha fazla
kat›l›mc›n›n üye olmas› ve kat-
k› koymas›n›n OSB kültürü-
nün oluflturulmas›, birlik ve
dayan›flman›n ileri düzeyde
sa¤lanmas› bak›m›ndan yarar-
l› olaca¤›n› düflünüyoruz.

Baflkent Enerji A.fi.
2007 y›l›nda Çaml›ca Hid-

roelektrik santralinin su kul-
lan›m hakk› iflletmeci ihalesi-
ni kazanan Baflkent Enerji
A.fi.’nin en büyük orta¤› Bafl-

kent OSB’dir. Tesis 49 y›ll›¤›na yeni ad›yla Baflkent
Enerji, Elektrik Üretim ve ‹letim A.fi. taraf›ndan iflle-
tilecek. D.S.‹. Trabzon Bölgesinde Artvin’e ba¤l› Ar-
havi ilçesinde, kurulu gücü 90,000 MW, toplam ener-
ji miktar› 410,00 GWh olan Çaml›ca hidroelektrik
santrali ve Baraj› inflas›yla ilgili haz›rl›k çal›flmalar›
sürdürülüyor. 

Tan›t›m faaliyetleri
Baflkent OSB’nin tan›t›m› için çeflitli faaliyet-

ler yap›ld›. Baz› ulusal ve bölgesel TV kanallar›
ile gazete ve yay›n organlar›nda, ayr›ca billbo-
ardlarda Baflkent OSB’nin daha genifl kesimle-
re tan›t›lmas› sa¤land›. Bölgedeki yat›r›mc›lar
iflyerlerinde ziyaret edildi ve yat›r›mc›lar›n ka-
t›ld›¤› y›l›n geleneksel yemekli bilgilendirme
toplant›s› Bilkent Otelde yap›ld›.
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Baflkent Sanayiciler Derne¤i (BASAD) 
Baflkent OSB Yönetim kurulunun öncülü¤ünde,

kurucular›n›n ço¤unlu¤u bölgedeki yat›r›mc›lardan
oluflan Baflkent Sanayiciler Derne¤i de faaliyetlerini
sürdürüyor. Amac›, Baflkent OSB kat›l›mc›lar› ara-
s›nda birlik ve dayan›flmay› sa¤lamak, Ankara, ve ül-
ke sanayisi ile ilgili görüfl ve önerilerde bulunmak ve
bu konuda kamuoyu oluflturmak, sanayiyle ilgili ku-
rum ve kurulufllarla ba¤lant› sa¤lamak olan dernek
çal›flmalar›n› sürdürüyor.  

Baflkent Yat›r›m A.fi. 
Baflkent OSB ve üyelerinin kat›l›mlar›yla kurulan

ve 2007 y›l›nda faaliyete geçen Baflkent Yat›r›m A.fi.
çal›flmalar›n› sürdürüyor. Gerekli makine teçhizat›y-
la donat›lan tesiste beton bordür, kilit tafl› ve ya¤-
mur olu¤u üretimi yap›l›yor. De¤iflik çaplarda beton
büz üretimi için çal›flmalar devam ediyor.

Baflkent Konut Yap› Kooperatifi
Baflkent OSB’nin kat›l›mc›lar›n› konut sahibi

yapmak için kurdu¤u Baflkent Organize Konut Yap›
kooperatifi; Baflkent OSB ye yak›n Temelli Alagöz’
de 480.000 m2 arazi sat›n ald› ve 1/1000 lik imar
plan›n› haz›rlat›p Belediye onay ve tasdik ifllemleri-
ni tamamlad›. ‹mar tapular› kooperatif ad›na tescil
edildi.

Baflkent OSB – ODTÜ iflbirli¤i
Üniversite – sanayi iflbirli¤i çerçevesinde Baflkent

OSB ile ODTÜ aras›nda imzalanan protokol kapsa-
m›nda Ar-Ge çal›flmalar›na a¤›rl›k verildi. Ayr›ca
Baflkent OSB ile ODTÜ’nün müflterek iflbirli¤i ve
Savunma Sanayi müsteflarl›¤›n›n katk› ve destekle-
riyle Baflkent OSB’de “Savunma Sanayi Özel Bölge-
si” oluflturulmas› amac›yla ODTÜ’de toplant›lar dü-
zenlendi, Savunma Sanayi firmalar›n›n Bölgeyi ziya-
ret etmeleri sa¤land›.

Bu çal›flmalar›n neticesinde II. Etapta TÜRK S‹-
LAHLI KUVVETLER‹’ni GÜÇLEND‹RME VAK-
FI’n›n ifltiraklerinden olan HAVA ELEKTRON‹K
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. (HAVELSAN) yat›r›m
yapt›. Ayr›ca ana yüklenici ve yan sanayi firmalar› ol-
mak üzere savunma sanayi firmalar›n›n bölgeye çe-
kilmesi ve yat›r›m yapmas› konusunda çal›flmalar yo-
¤un biçimde sürdürülüyor.

Yasa tasla¤› çal›flmalar›
Baflkent OSB yönetim kurulu, 4562 say›l› Organi-

ze Sanayi Bölgeleri Yasan›n de¤ifltirilmesiyle ilgili
de¤iflikliklerin OSB’ler lehine düzenlenmesi ve ka-
zan›lm›fl haklar›n korunmas› konusunda yo¤un ça-
l›flmalar sürdürüldü. Ülke çap›nda yap›lan bölge
toplant›lar›na kat›lan Baflkent OSB, tüm çal›flmalar-
da aktif görev ald›. Bakanl›k ve yetkili mercilere söz-
lü,  yaz›l› görüfl ve önerilerini zaman›nda bildirdi. 

Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayici Dernekle-
rinin OSB’lerle ilgili ortak platform çal›flma gru-
bunda en üst düzeyde temsil edilen Baflkent OSB,
hem görüfl ve önerilerini dile getirdi hem de bölge-
nin tan›t›m›na katk›da bulundu.

13



Hedefe 
tam gaz
Ekonomik kriz Baflkent OSB'yi hedeflerinden 
vazgeçirmedi. Baflkent OSB, I. Etap ile  II. Etap için
2009 y›l›nda öngördü¤ü hedeflerini aç›klad›. 

Baflkent OSB, ekonomik krize karfl›n 2009 hedeflerinden sapmad›. I.
ve II. Etap alt ve üst yap› çal›flmalar› bu y›lda tam yol devam edecek.
2009 y›l›nda Bölge Müdürlü¤ü'nün idari binas›n›n yap›m›na baflla-

nacak. I. Etab›n eksik kalan yollar›n›n asfalt› ile kilit parke tafllar›n›n dö-
flenmesi tamamlanacak. II. Etap alt yap› projelerinin çizimi yap›lacak, do-
¤algaz da¤›t›m projesi revizyonu ile su flebekesi, su depolar›, su kuyular› ve
terfi merkezlerinin alt yap› projeleri haz›rlanacak.

‹dari Bina yap›lacak 
2009 y›l›nda yap›m› öngörülen en önemli
proje Bölge Müdürlü¤ü'nün idari bi-
nas›n›n yap›lmas›. 2009'da yap›-
lacak di¤er çal›flmalar flöyle:

n II. Etap Alt Yap› Proje-
leri Çizimi Yap›lacak.
n Bölge Müdürlü¤ü Ana
Girifl Ve Güvenlik Binas›
‹nflaat› yap›lacak.
n I. Etap eksik kalan yolla-
r›n asfaltlanmas› yap›lacak-
t›r.
n I. Etap eksik kalan yollar›n kilit
parke tafl› döflenmesi yap›lacakt›r,
n I.Etap eksik kalan parsellerin Elektrik Tesis
‹fli yap›lacakt›r.
n I.Etap Ve II.Etap Elektrik fiebeke Projelendirme ifli yap›lacakt›r.
n Do¤algaz bak›m ve onar›m› yap›lacak.
n Su flebekesi bak›m onar›m› yap›lacak.

n Kat›l›mc›lar›n do¤al gaz iç
tesisatlar› kontrol edilecek.
n II. Etap Do¤algaz Da¤›t›m
Projesi revizyonu yap›lacak.
n II. Etap Su fiebekesi, su de-
polar›, su kuyular› ve terfi
merkezleri altyap› projeleri
yap›lacak.

n Yap›lacak etüt çal›flmas› ile yeralt› su kaynaklar›n›n yerleri belirlene-
cek, belirlenen noktalardan verimi en yüksek olabilecek kuyular aç›la-
cak.
n Yeni aç›lan kuyulardaki suyun özellikleri analiz edildikten sonra,
Baflkent OSB kat›l›mc›s›n›n maksimum fayda sa¤layaca¤› (ters ozmoz,
yumuflatma, filtrasyon ) ar›tma seçene¤i belirlenecek, buna göre kul-
lanma suyunun ar›t›lmas› yap›lacak.
n Baflkent OSB Merkezi At›ksu Ar›tma Tesisi inflaat›na bafllanacakt›r. 

Prof. fiük
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Baflkent Sanayiciler ve ‹fla-
damlar› Derne¤i (BA-
SAD)nin düzenledi¤i “2009
Türkiye Ekonomisi ve Gün-

cel Mali Konular” konulu panelde
konuflan akademisyen ve Hürriyet
Gazetesi Yazar› Prof. Dr.  fiükrü K›-
z›lot,  “Ülkemizin öteden beri süre-
gelen 3 temel sorunu var: Cari aç›k,
iflsizlik ve kay›t d›fl›l›k” dedi. Prof.
K›z›lot, 2002 y›l›ndan bu yana döviz
aç›¤› probleminin giderek artt›¤›na
dikkat çekti.

Bilkent Otel'de düzenlenen pa-
nelde sunufl konuflmas›n› Baflkent
OSB kat›l›mc›lar›ndan BASAD Bafl-
kan› Mahir Baykam, dernek olarak
kendilerine farkl› bir vizyon ve mis-
yon edinmeye çal›flt›klar›n› ifade et-
ti. Baykam,, “‹stiyoruz ki di¤er der-
neklerden fark›m›z olsun, hedef

“Ülkemizin öteden beri
süregelen 3 temel sorunu
var: Cari aç›k, iflsizlik ve
kay›t d›fl›l›k.” diyen Prof.
K›z›lot, 2002 y›l›ndan bu
yana döviz aç›¤› 
probleminin giderek
artt›¤›na dikkat çekti.

ASO Baflkan› Özdebir:
“Teflhiste ve tedavide geç
kal›nd›, her gün 
güç yitiriyoruz.”

Prof. fiük
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olarak büyük iflletmelerin olufltur-
du¤u bir dernek profili çizelim”de-
di.

Daha sonra söz alan Ankara Sa-
nayi Odas› Baflkan› (ASO) Nurettin
Özdebir, a¤›rl›kl› olarak yaflanan
ekonomik krize de¤indi. Tüm çaba-
lar›na karfl›n teflhis ve tedavide geç
kal›nd›¤›n› anlatan Özdebir, “Mü-
teflebbislerimizi, iflletmelerimizi ve
en önemlisi üretim gücümüzü her
geçen gün yitiriyoruz”dedi. 

Geç kalmalar›n bedelini reel
sektörün özellikle sanayicilerin
ödedi¤ini belirten ASO Baflkan›
Nurettin Özdebir,  “Tabi her gece-
nin bir sabah›, her krizin bir sonu
var” diyerek sanayicilere umut ver-
meye çal›flt›.

K›z›lot ders verdi
Panelde konuflan akademisyen

ve Hürriyet gazetesi yazar› Prof.Dr.
fiükrü K›z›lot, Türkiye ekonomisi-
nin kal›tsal sorunlar› ve kriz orta-
m›ndaki gidiflat›n›n rakamlarla net
bir analizini yapt›. Konuflmas›na
“Ülkemizin öteden beri süregelen
3 temel sorunu var: Cari aç›k, iflsiz-
lik ve kay›t d›fl›l›k.” sözleriyle baflla-
yan K›z›lot, 2002 y›l›ndan bu yana
döviz aç›¤› probleminin giderek
artt›¤›na dikkat çekti ve  2006-2008
döneminde üç y›ll›k sürede 110
milyar dolar bir döviz aç›¤›m›z ol-
du¤unu, 2009 y›l›nda aç›k beklenti-
sinin ise 20 milyar dolar oldu¤unu
ifade etti. Nobel ödüllü iktisatç› Ro-
bert Mundell'in 2006'da ‹stan-
bul'da yapt›¤› konuflmada sarf etti¤i
“cari aç›k finanse edilebildi¤i süre-
ce sorun yok demek hatal› bir yak-
lafl›m olur” sözlerini hat›rlatan de-
neyimli yazar, bu yaklafl›m karfl›s›n-
da yetkililerin cari aç›k finanse edi-
lebildi¤i sürece göz ard› edilebile-
ce¤i düflüncesinden ›srarla vazgeç-
mediklerini anlatt›. 

K›z›lot,“Cari aç›¤›n en önemli
nedeni d›fl ticaret aç›¤›. Yani Türki-
ye'nin ihracat› ile ithalat› aras›nda-
ki fark.” ve ekledi:

“fiu kriz ortam›nda ithalat›m›-
z›n da ihracat›m›z›n da, buna ba¤l›
olarak da gelirlerin düflece¤i ke-
sin.”

K›z›lot daha sonra bugüne ka-

dar “Biz bu s›cak paray› yani döviz
aç›¤›n› nas›l karfl›l›yorduk ?” diye
sordu,yan›t›n› da kendi verdi:

“Birincisi, s›cak parayla, Türkçe-
si “emanet para” ile karfl›l›yorduk,
bu k›sa vadeli bir fondu.  ‹kincisi
do¤rudan yabanc› sermaye girifli
ile. Üçüncüsü d›fl borçlanmayla.
Dördüncüsü de Merkez Bankas› re-
zervleri ile.” Döviz aç›¤›n›n karfl›-
lanmas›ndaki finansman güçlükle-
rine ›srarla vurgu yapan K›z›lot,
geçmiflte s›cak para bollu¤unun
hangi koflullar ile sa¤land›¤›n› anla-
t›rken yüksek faiz oranlar› ve kur
farklar›ndan elde ettikleri y›ll›k
%50'ye varan karlar›n bile yabanc›
yat›r›mc›ya kafi gelmedi¤ini, ka-
zançlar›ndan vergi muafiyeti iste-
diklerini ve hükümetin bu ayr›cal›-
¤› kendilerine tan›d›¤›n› ifade etti.
“2006 y›l› May›s ay›nda kapitülas-
yon istediler bizden” diyerek bu du-
ruma tepkisini ortaya koyan Prof.
K›z›lot yabanc› yat›r›mc›lar›n istih-
dam yaratan yat›r›mlar yerine pa-

rayla para kazand›klar›na dikkat çe-
kerek, “Oysa bunlar getiriyorlar pa-
ray›, takla att›r›yorlar, yüksek getiri
sa¤l›yorlar ve Türkiye'ye bir çivi bi-
le çakmadan oldu¤u gibi geri götü-
rüyorlar” diye tepki gösterdi. 

Cari aç›¤›n di¤er bir finansman
yöntemi olan do¤rudan yabanc›
sermaye yat›r›m›n›n analizini ya-
parken, bu yat›r›mlar›n genelde ha-
li haz›rda kurulu ve karl› iflletmele-
rin (Telekom, Petkim, Denizbank
vs.) sat›lmas› ile elde edilen gelirler
oldu¤unun alt›n› çizen K›z›lot, bu
sözlerle bir anlamda bu yat›r›m ka-
leminin ka¤›t üzerinde göründü¤ü
gibi cazip olmad›¤›n›, yeni ifl ve üre-
tim sahalar› yarat›lmad›¤›n› da ifa-
de etti. 

Üçüncü kalem, d›fl borçlanma
ile ilgili düflüncelerini “Cari aç›¤›n
finansman›na bak›yoruz, 2008 y›-
l›nda döviz aç›¤›n›n %69'unu borç-
la karfl›lam›fl›z. Türkiye döviz aç›¤›-
n› d›flar›ndan buldu¤u borçlarla
karfl›lam›fl, bu çok önemli” fleklinde
ifade eden K›z›lot, ‹fl Bankas› Genel
Müdürü Ersin Özince'nin “Ben ha-
yat›mda böyle kriz görmedim, d›fl
borç bulmak imkans›z hale gele-
cek” sözlerine vurgu yapt›. 

‹flsizlik ve kay›t d›fl›l›¤›n bu dö-
nemde art›fl gösterdi¤ini belirten
K›z›lot, vatandafl›n ve reel sektörün
ekonominin gidiflat› ile ilgili karam-
sar bir tablo çizdi¤ini bunun da en
iyi flekilde Türkiye ‹statistik Kuru-
mu'nun “Tüketici Güven Endeksi”
ve Merkez Bankas› “Reel Kesim Gü-
ven Endeksi” verilerinde görülebil-
di¤ini ifade etti. 

krü K›z›lot'dan kriz dersikrü K›z›lot'dan kriz dersi



Gelece¤i Baflkent OSB’de gören 
Ünallar Metal, 5 ay gibi k›sa sürede 
bitirdi¤i fabrikas›nda hizmete bafllad›.
Hedefi ise k›sa sürede merkezini 
Baflkent OSB’ye tafl›mak.

Baflkent OSB kat›l›mc›lar› da krize inat yat›r›mla-
r›n› sürdürüyorlar. Ekonomik krizden ç›k›fl›n
üretimde oldu¤una inanan Ünallar Metal, önü-
ne koydu¤u hedefinden sapmadan Baflkent

OSB'deki fabrikas›n›n temelini atarak, hem de befl ay gi-
bi k›sa bir sürede bitirmifl... Ancak üretim aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda ayn› iyimser düflünceyi ifade etmek ne yaz›k
ki zor... Çünkü Ünallar Metal, tüm çabalar›na karfl›n an-
cak yüzde 30 kapasite ile çal›flabiliyor. 

Ticari hayat›na 1998 y›l›nda galvanizli, siyah ve DKP
sac sat›fl› ile bafllayan Ünallar Metal, OST‹M'in yan›s›ra
Baflkent OSB’de de yerini alarak üretimini sür-
dürüyor.

Ünallar Metal'in sahibi ve Genel
Müdürü fienol Küçük ile birlik-
te fabrikay› dolafl›rken bir
yandan hangi maki-
ne ile ne tür üretim
yap›ld›¤› konusun-
da bilgilendiriliyoruz, di¤er taraftan da so-
rular›m›za yan›t al›yoruz.

“Baflkent OSB'deki fabrikan›z›n temelini ne za-
man at›n›z, ne zaman tamamlad›n›z?” diye soruyoruz,
ald›¤›m›z yan›t gerçekten hem sevindirici, hem de gu-
rur verici...

Fabrikas›n› 5 ayda kurdu
Temmuz 2008’de fabrika temelini atan

Ünallar Metal, 5 ay gibi k›sa bir sürede in-
flaat›n› tamamlayarak üretime bafllam›fl... 

Ünallar Metal'in sahibi ve Genel Mü-
dürü fienol Küçük'ün sorular›m›za yan›t-

lar› flöyle:

n Kaç metre karelik alanda faaliyet gösteri-
yorsunuz?
Baflkent OSB'deki arsam›z 7200 m2. fiu anda

3600 m2’si üretim 700 m2’si idari olmak üzere toplam
4300 m2’lik kapal› alanda faaliyet gösteriyor.

Krize inat befl 
ayda fabrika
Krize inat befl 
ayda fabrika
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Y›ll›k kapasite 30 bin ton 
n Faaliyet alan›n›z nedir, ne üretiyorsunuz, y›ll›k üre-

tim kapasiteniz nedir?
A¤›rl›kl› galvaniz sac olmak üzere sac sat›fl› ile u¤rafl-

maktay›z. Fabrikam›z bir çelik servis merkezi olup, çat› ve
cephe kaplamas› için trapez sac, beton
alt› kompozit panel sac›, rulo
saclar›n istenilen ebat-
larda kesilmesi ve bü-
yük rulo saclar›n iste-
nilen tonajlara düflü-
rülmesi ile ilgili ifllem-
ler yapmaktay›z. Y›ll›k
‹flleme kapasitemiz
yaklafl›k 30.000 ton-
dur. 

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

fiu anda ancak yaklafl›k yüzde 30 kapasite ile çal›flabili-
yoruz. Fabrikam›zda befl kifliye, OST‹M merkezimizde 10
kifliye istihdam sa¤l›yoruz. Tabi ekonomik kriz biter, eko-
nomi tam olarak canlan›rsa, hem üretim kapasitemizi art-
t›raca¤›z, hem de daha çok kifliye ifl olana¤› sa¤layaca¤›z. 

“Baflkent OSB’de yeri olanlar 
bir an önce yat›r›m yaps›n”
n Baflkent OSB'yi neden tercih ettiniz? Bafl-

kent OSB'ye yat›r›m yap-
mak isteyenlere tav-
siyeleriniz olacak
m›?

Arsa maliyeti, ko-
numu, düzenli bir or-
ganize sanayi bölgesi
olmas›, her türlü alt ya-
p›n›n bitirilmifl olmas›,
inflaat aflamas›nda gös-
terilen yard›mlar, ve ge-
lecekte bir sanayi mer-
kezi olaca¤›n› düflündü-
¤ümüz için burada yat›-

r›m yapt›k.
Baflkent OSB'de yerleri
olan firmalar›n ellerinden geldi¤i kadar
bir an önce buradaki yerlerini yapmalar›n›n hem sanayi-
miz aç›s›ndan, hem de kendileri aç›s›ndan çok daha iyi
olaca¤›n› düflünüyorum.

n Yeni hedefleriniz nedir?
Makine park›m›z› geniflleterek, ileriki

y›llarda merkezimizi Baflkent OSB'ye al-
may› planl›yoruz. fiu anki kriz orta-
m›nda herhangi bir büyüme hede-
fimiz yoktur. Ancak krizden son-
ra yeni planlar yapabiliriz. 

Ünallar Metal'in sahibi
ve Genel Müdürü 
fienol Küçük
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Sektöründe lider: SCAfi
Baflkent OSB'nin 
çiçe¤i burnunda 
kat›l›mc›lar›ndan SCAfi,
çimento sektörünün 
her alan›nda üretim 
yapman›n yan› s›ra, 
anahtar teslimi çimento
fabrikas› taahhüt ifllerini
de gerçeklefltiriyor.

Baflkent OSB'ye hergün ye-
ni bir ortak geliyor... Bafl-
kent OSB'nin çiçe¤i bur-
nunda kat›l›mc›lar›ndan

biri de SC Endüstri A.fi... K›saca
SCAfi... Sektöründe k›sa sürede li-
derli¤e yükselen SCAfi, çimento
sektörünün tüm gereksinimlerine
dönük üretimin yan›s›ra anahtar
teslimi çimento fabrikas› taahhüt
ifllerini de yap›yor.

Parolas› “Liderlik ve Yenilik
yapmak” olan SCAfi' sahibi ve Ge-
nel Müdürü Suat Çalb›y›k yurt d›-
fl›nda olmas› nedeniyle Fabrika
Müdürü  Dr. A. Tevfik fi‹MfiEK ile
konufltuk. Bir yandan üretim, bir
yandan yerleflme telafl› içinde  so-
rular›m›z› yan›tlayan  Dr. A. Tev-
fik fi‹MfiEK, 2008 de temelini at-
t›klar› tesislerini ayn› y›l içinde bi-
tirdiklerini, 2009 y›l›nda da üreti-
me bafllad›klar›n› anlatt›. 

Dr. fiimflek ile soru yan›t bi-
çimde söyleflimizi sürdürüyoruz:

n Alan›n›z büyük görünüyor,
ne kadar alanda faaliyet gösteri-
yorsunuz?

Modern tezgah ve techizat ile
donatt›¤›m›z fabrikam›zda, 7200
m2’si kapal› olmak üzere, toplam
10.800 m2 alanda faaliyet gösteri-
yoruz

n Hangi alanda faaliyet göste-
riyorsunuz, ne üretiyorsunuz?

A¤›rl›kl› olarak çimento sektö-
rünün ihtiyac› olan makine ve
ekipmanlar›n imalat›n› yap›yoruz.

Anahtar teslimi çimento fabrikas›
taahhüt iflleri faaliyet alan›m›z
içinde. Her türlü endüstriyel oto-
masyon ifllerinin projelendirilme-
si, gerekli donan›m ve yaz›l›m›n
haz›rlanmas› ve buna iliflkin sis-
temlerin kurulmas› yapt›¤›m›z ifl-
ler aras›nda...
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n Y›ll›k üretim kapasiteniz ne-
dir?

Mevcut imalat listesinde top-
lam 14 çeflit mekanik ekipman yer
al›yor. Böyle bak›ld›¤›nda y›ll›k
üretim kapasitemiz 2625 adettir.

Endüstriyel otomasyon projele-
ri kapsam›nda, y›ll›k toplam 600
adet PLC, MCC ve Kontrol panosu
imalat kapasitemiz var.

Y›lda, toplam  378 adet PLC ve
SCADA yaz›l›m› yap›yoruz.

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

fiu koflullarda tam kapasite ile
çal›flma olana¤›m›z yok. O neden-
le flu dönemde ancak ortalama 45
kiflilik bir istihdam söz konusudur.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
‹hracat yap›yoruz. A¤›rl›kl› ola-

rak proje bazl› ifllerde yurt d›fl›na
sat›fllar›m›z söz konusudur. 

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

Baflkent OSB, Ankara'n›n sana-
yi merkezi olmaya aday bir bölge-
de bulunmaktad›r. Ayn› zamanda
Ankara'n›n büyüme ekseni ile de
çak›flmaktad›r. Hem tren yolu
hem kara yolu ulafl›m› avantaj› var-
d›r. 

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

Mevcut ürünlerimiz ve ürün
yelpazesinde uzmanl›k seviyesini
yükselterek dünya markas› olmay›

hedefliyoruz. Bu geliflmeye paralel
olarak artacak talebi karfl›lamak
üzere, her biri belli konularda uz-
manlaflan yeni üretim birimleri
kurarak büyümemizi sürdürmeyi
planl›yoruz.

Fabrika 
Müdürü  
Dr. A. Tevfik
fiimflek
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Yay›na Haz›rlayan: CEGAM
Tel: 0.312. 441 37 23 Faks: 0.312. 441 37 26

e-mail: info@cegam.com.tr

Bask›: Baflak Matbaac›l›k ve Tan›t›m 
Hizmetleri ‹talat ‹hracat Tic. Ltd. fiti

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

BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü: Mal›köy/Temelli/ANKARA
Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312. 640 11 11

e-mail: info@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

Alt› bin a¤aç diktik
Ankara Çevre ve Orman Müdürlü¤ü ile yap›lan
iflbirli¤i çerçevesinde 2500 adeti geçen y›l, 3500
adeti bu y›l olmak üzere 6000 a¤aç dikildi. 5’de
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Dünyay› ve Türkiye'yi kas›p kavuran ekonomik krize karfl›n Baflkent OSB'de ifller durma-
d›. Özellikle 2008 y›l›nda altyap› ve üst yap›yla ilgili planlanan ifllerin tümü gerçekleflti. 8’de
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Alt› bin a¤aç diktik

2008’de krize ra¤men hedefe ulaflt›k


