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Baflkent OSB
Savunma sanayinin

üssü olacak

l Baflkent OSB kartopu gibi büyüyor [2’de] l Baflkent OSB’ye lojistik merkezi [8’de]

Baflkent OSB
Savunma sanayinin

üssü olacak
Ankara’n›n önde gelen savunma sanayi

kurulufllar›ndan ASELSAN, Baflkent OSB, FNSS,
HAVELSAN, ODTÜ, ROKETSAN, SSM, ve TA‹
temsilcilerinden oluflan “Savunma Sanayi Özel 

‹htisas Bölgesi Çal›flma Grubu” uzun zamandan beri
sürdürdü¤ü çal›flmalar›n›n ard›ndan savunma sanayinin

Baflkent OSB’de toplanmas›n› benimsedi.

Baflkent OSB yönetimi bu amaçla savunma 
sanayi yat›r›mlar› için ll. Etapta  “Savunma 

Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi” belirledi.[8’de]



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Hedefe bir ad›m daha...

Baflkent OSB hedefleri büyük olan bir sanayi
kentidir. Daha 1990'larda kurulurken, hedefini

büyük koymufl ve stratejisini belirlemifltir. O hedef,
ülkemizde örnek bir model olacak “Gelece¤in
Sanayi Kenti”ni kurmakt›r. Bugün gururla ifade
edebilirim ki, bir zamanlar›n çorak olan bu
topraklar› üzerinde her gün hedefimize bir ad›m
daha yaklafl›yoruz.

Do¤ald›r ki, bu çok kolay olmuyor. Ama
azminiz varsa, ülkeniz için tafl üzerine tafl koymay›
ibadet olarak görüyorsan›z er ya da geç amac›n›za
ulafl›yorsunuz. Yeter ki, hedeflerinizi do¤ru
belirleyin ve hedeflerinizden taviz vermeyin.
Yeter ki moral ve motivasyonunuzu yüksek tutun.

Biz de bunu yapt›k ve baflard›k... “Gelece¤in
Sanayi Kenti”ni kurarken ne ekonomik krizler,
ne de engellemeler bizi y›ld›rd›. Amac›m›z›
gerçeklefltirmenin yolunun, halkalar› birbirine
ekleyerek büyümekten geçti¤ini biliyorduk. 

Hedefimiz, flimdi o halkalara yenilerini
eklemek: 

Baflkent OSB’yi savunma sanayi üssü haline
getirmek... Ve tabii “Gelece¤in Sanayi Kenti”
anlay›fl›m›za uygun kentsel planlama yapmak...
Bunlar için de ilk ad›mlar›m›z› att›k. 

Ülkemizin en sayg›n üniversitelerinden
ODTÜ’nün öncülü¤ünde ve yine sayg›n
kurulufllar›ndan olan ASELSAN, FNSS,
HAVELSAN, ROKETSAN, SSM ve TA‹ ile
birlikte oluflturdu¤umuz “Savunma Sanayi Özel
‹htisas Bölgesi Çal›flma Grubu” çok önemli
mesafe kaydetti. Uzun zamand›r k›l› k›rk yararak,
büyük bir özveriyle bu ifle emek veren “çal›flma
grubuna” teflekkürlerimi ifade etmek isterim. 

Hedeflerimize uygun, kentsel alan planlamas›n›
da yeniden yapt›k. Ankara Çay›’n›n çevresinde
1000 dönüm alanda “Gelece¤in Sanayi
Kenti”nin ad›na yak›flan bir plan haz›rlad›k.
Baflkent OSB Üniversitesi’nden, Baflkent OSB
Ç›rakl›k Okulu’na... Araflt›rma Gelifltirme
Merkezi’nden kongre ve ticaret merkezlerine...
Hastaneden ibadethaneye... Stadyumdan spor
komplekslerine... Ve daha birçok tesis...

Hedeflerimiz bunlarla bitmiyor. S›ra yeni
projelerimizde. Biliyoruz ki, sanayici bir bisiklet
sürücüsü gibidir, pedal çevirmeyi b›rakt›¤› an düfler.
Bu bilinçle diyorum ki durmak yok, yola devam...

Sayg›lar›mla
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Baflkent 
OSB, kartopu
gibi büyüyor
I. etab›n altyap›s›n› tamamlayan Baflkent
OSB’de üst yap›laflma h›zl› bir flekilde
sürüyor. 2004 y›l›nda bir tesis faaliyete
geçerken 2007 y›l›nda 33 fabrikan›n bacas›
tütmeye bafllad›. 2008’in hedefi 80 tesis.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi’nde yap›laflma tam
h›z devam ediyor. I.etab›n altyap›s›n›n tamamlan-
mas›yla üst yap› çal›flmalar› kartopu gibi büyüyerek
devam ediyor. 2003 y›l› Aral›k ay›nda Baflbakan

Recep Tayip Erdo¤an taraf›ndan temeli
at›lan Baflkent OSB’de 2004 y›l›nda bir

fabrika faaliyete geçerken, sadece 2007
y›l›nda 33 tesis faaliyete geçti. Yap›m
çal›flmas› süren tesis say›s› 100’e yaklaflt›,
bu y›l içerisinde ise 80 fabrikan›n daha
tamamlanarak üretime geçmesi bek-

leniyor. 2008 y›l›nda temeli at›lacak yeni
tesislerle birlikte inflaat› devam edecek fabri-

ka say›s›n›n 130’a ulaflmas› planland›. 

2007 y›l› bereketli oldu
Baflkent OSB’de 2007 y›l›n›n; yap›lan altyap› çal›flmalar›,

at›lan temeller, faaliyete geçen tesislere bak›ld›¤›nda yararl›
geçti¤i görülüyor. Sadece 2007 y›l›nda 21 tesisin temeli
at›ld›, 33 yeni tesis hizmete girdi. ‹nflaat› devam eden tesis-
lerin 2008 y›l›nda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Temel atma aflamas›na gelen tesis say›s› da yüze yaklaflt›.

Baflkent 
OSB, kartopu
gibi büyüyor
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Baflkent OSB’nin
BüyümeTrendi
Baflkent OSB’nin
BüyümeTrendi
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Asfalt
2007 y›l› içerisinde 188,336 m2

asfalt döküldü, 495.492.5 m2 asfalt
alt› plantmix malzemesi serildi.
Asfalt ve alt temel malzemesi
tamamlanan bütün parsellerin
ya¤mur suyu pis su ve kullan›m
suyu ba¤lant›s› tamamland›.

Yap› ruhsat ve yap› 
kullanma izni
Resmi gazetede yay›nlanarak 
yürürlü¤e giren “Yap› Ruhsat› ve
Yap› Kullanma ‹zin Belgesi” 
kullan›lmas›na iliflkin Mecburi
Standart Tebli¤i uyar›nca Ulusal
Adres Veri Taban› bilgisayar
ortam›nda düzenlendi.

Ana bulvarlar ve caddeler
Ana bulvar ve
caddelere;
51,263 metre
bordür, 16,464
metre ya¤mur
olu¤u döflendi.
Ayr›ca örnek
olarak 4,900
m2 parke tafl›
yol kaplamas›
yap›ld›.

Sosyal Donat› Alan›
I. Etapta Sosyal Donat› Alan› olarak
ayr›lan bölgenin “Ankara Çay›
çevresi ön projesi 1/ 1000 ve 1/500
ölçekli haz›rlanarak, düzenlenecek
raporla yönetime sunulacak. 

Hak sahiplerine tapu
2007 y›l› sonu itibariyle gerekli
koflullar› yerine getiren ve
ruhsatlar›n› alan 10 kat›l›mc›n›n
tapular› verildi.

Ayd›nlatma
Ana 
bulvarlar›n
ayd›nlatma 
ifli tamamland›.

Su
Kullan›m suyunun 
sa¤lanmas›nda sorun 
yaflanmamas› için su 
deposu temizlendi, 
dalg›ç pompa ve yatay 
pompalar›n sürekli 
bak›m› yap›ld›.

Çevre ve at›k su
Çevre ve Orman Bakanl›¤› 
Çevre Yönetimi Genel Müdürü’ne
At›k Su Alt Yap› Tesisleri ile ilgili
“‹flletim Plan›” sunuldu. 

PTT Genel Müdürlü¤ü Ankara
PTT Bafl Müdürlü¤ü ile
“BAfiKENT OSB Sanayi Sitesi PTT
flubesi” ad› alt›nda bir flube aç›ld›.

2007 y›l› hedefi tam isabet

Do¤algaz
I. ve II. etapta OSB yerleflim
alanlar›nda DO⁄ALGAZ
DA⁄ITIM S‹STEM‹ projeleri,
BOTAfi flartnamelerine uygun
olarak haz›rlat›ld›. Haz›rlanan
projeler do¤rultusunda 2008 y›l›
may›s ay›nda bitirilmek üzere I.
Etap Do¤al Gaz Da¤›t›m Hatt›
ve RMS-A ve 
RS-B ‹stasyonlar›n kurulmas›
iflinin ihalesi yap›ld›. Bu ihale ve
proje uygulamas›nda 
EGO ve BOTAfi ile koordineli
çal›flacak yetkili Müflavirlik 
firmas›yla da gerekli anlaflma
yap›ld›. Do¤algaz imalatlar›nda,
7,535 metre çelik hatt›n %58 ‘i,
42.334 metre PE hatt›n %48‘i
tamamland›.

Elektrik
Bölgemizin gereksinimi olan orta
gerilim (OG) elektrik flebekesinin
tamam› olan 50 km havai hat ile
10 km yeralt› kablo flebekesi
tamamland›. 22 adet trafo binas›
tamamland›, hepsine enerji 
verildi. Bölgemizde kurulu gücü
26,000 KWA oldu, buna karfl›n
2007 y›l› sonu itibari ile 
9.960.440 KWH elektrik 
tüketimi gerçekleflti. 

Yang›n ihtimaline karfl› bölgede bulu-
nan fabrikalar›n çal›flanlar›na e¤itim
verildi, acil eylem planlar› oluflturul-
du.Yang›n Söndürme – Yang›n
Alg›lama – Yang›n Tahliye ve
Paratoner Projeleri ile ilgili yönetmelik
çerçevesinde tüm kat›l›mc›lara her
aflamada dan›flmanl›k hizmeti verildi.  

‹tfaiye çal›flmalar›

2007 y›l›nda öngörülen tüm hedefler gerçekleflti. ‹flte 2007 çal›flmalar›:
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Baflkent OSB’de 2008 y›l› 
hedefleri de belirlendi. 2008 y›l›
içerisinde yap›lmas› planlanan
çal›flmalar sat›r bafllar›yla flöyle:

n Ar›tma tesisi yap›lacak
n Kentsel alan projesinin ard›ndan idari

tesisler yap›lacak
n Yat›r›mc›lar›n talepleri halinde II. Etab›n

altyap› çal›flmas›na bafllanacak
n I. Etapta asfalt ve parke kaplamas›

tamamlanmam›fl cadde ve sokaklar bitirilecek.
n Yat›r›mc›lara do¤algaz götürülecek.
n A¤açland›rma yap›lacak.
n Yol trafik levhalar› ile ya¤mur olu¤u yön

levhalar› yap›lacak.

2008’in 
hedefleri

II. Etapta Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri için
yap›lan anlaflma gere¤i, tüm etütler yap›larak ilgili
bakanl›k onay›ndan geçirildi. Bu çal›flmalar›n›n ard›ndan
yol projeleri haz›rland›, ihaleye ç›kma aflamas›na gelindi.

II. Etap Çal›flmalar›

II. ETAP

I. ETAP

Baflkent OSB’nin hedefleri 
gibi, alan› da büyük
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi, alan 
olarak tüm Türkiye’deki organize sanayi 
bölgelerinin yüzde 3,16’sini oluflturuyor

Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi

(Baflkent OSB) alan
olarak da organize
sanayi bölgeleri
içinde ilk s›rada
bulunuyor.

Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤› verilerine göre, Türkiye’deki tüm organize sanayi
bölgelerinin toplam alan› 31.552 hektar. Baflkent OSB’nin bu
alan içindeki pay› 1000 hektar. Bu da, oransal olarak tüm
organize sanayi bölgelerinin yüzde 3,16’sine denk geliyor.

Baflkent OSB’nin hedefleri 
gibi, alan› da büyük

3.16%

96.40%



Türkiye Organize Sanayi 
Bölgeleri Ortak Platformu 
‹cra Kurulu toplant›s›nda
konuflan Türk, Baflkent OSB 
Kat›l›mc›lar›n›n gereksinim
duyduklar› nitelikli eleman 
yetifltirmek üzere ODTÜ ile
çal›flmalar yapt›klar›n› anlatt›.

İflbirli¤ini gelifltirmek ve ortak ba-
z› sorunlar konusunda birlikte
hareket etmek amac›yla oluflturu-

lan Türkiye Organize Sanayi Bölge-
leri Ortak Platformu ‹cra Kurulu
toplant›s› Sakarya’da yap›ld›. 

Sakarya 1. OSB’nin ev sahipli¤ini
yapt›¤› toplant›ya Baflkent OSB, ‹z-
mir Atatürk OSB, Gebze OSB, ‹sken-
derun OSB, Anadolu OSB, Bursa
Demirtafl OSB, Dudullu OSB temsil-
cileri kat›ld›.  Genel olarak sanayi-
nin, özel olarak OSB’lerin sorunlar›-
n›n tart›fl›ld›¤› toplant›da, OSB Ka-
nun Tasar›s› Tasla¤› hakk›nda görüfl
al›flverifli yap›ld›.

15-17 fiubat 2008 tarihleri aras›n

da yap›lan toplant›da, Baflkent
OSB’yi Baflkan fifiaaddii  TTüürrkk  baflkanl›-
¤›nda, Baflkanvekili CCaavvaatt  KKöömmüürrccüü,
Yönetim Kurulu Üyesi BBuurrhhaann  AAkk--
kkooçç ile Hukuk Dan›flman› Av. AAbbii--
ddiinn  fifiaahhiinn temsil etti. 

Ev sahibi Sakarya 1. OSB Yöne-
tim Kurulu Baflkan› ‹smet Çal›flkan,

toplant›ya kat›lanlara bölgeleri,
ve bölgelerinde yer alan kat›-

l›mc›lar hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi verdi.

Çal›flkan, Türkiye
Organize Sanayi Böl-

geleri Ortak Plat-
formu ‹cra Kuru-
lu üyelerini Sa-
karya OSB’de
yer alan bir tesi-
se götürerek
gezdirdi. 

A r d › n d a n
Sakarya Dep-
rem Müzesi’ne
giden Türkiye
Organize Sanayi

Bölgeleri Ortak
Platformu ‹cra Ku-

rulu üyelerini bura-

da Adapazar› Merkez Belediye Bafl-
kan› SSüülleeyymmaann  DDiiflflllii  karfl›lad›. Diflli,
birlikte gezdi¤i heyete müze hakk›n-
da ayr›nt›l› bilgi verdi. 

Ard›ndan Türkiye Organize Sa-
nayi Bölgeleri Ortak Platformu ‹cra
Kurulu Üyelerine Sakarya Üniversi-
tesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. MMuu--
zzaaffffeerr  EEllmmaass  “Üniversite Sanayi ‹fl-
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OSB’lerin Sakarya ç›karmas›:

Türk: “Nitelikli eleman›m›z›
kendimiz yetifltirece¤iz”



Ankara Sanayi Odas› ile Te-
melli bölgesinde bulunan
organize sanayi bölgeleri-

nin yönetim kurullar›, ortak so-
runlar›na ortak çözüm bulmak
amac›yla toplant›lar yap›yor. Top-
lant›lar›n ilki Sincan 1. Organize
Sanayi Bölgesinde gerçekleflti. Bu
toplant›da sorunlar›n tespiti ça-
l›flma gruplar› oluflturuldu.

Ard›ndan Baflkent OSB ve Sin-
can Organize Sanayi Bölgesi’nde
yap›lan toplant›larda çal›flma
gruplar›n›n haz›rlad›¤› raporlar
de¤erlendirildi. 

Toplant›lara ASO Baflkan› ve
Sincan 1. OSB Baflkan› NNuurreettttiinn
ÖÖzzddeebbiirr, Baflkent OSB, ASO ll.
OSB, Anadolu OSB ve Madeni
Dökümcüler OSB baflkan ve yö-
netim kurulu üyeleri kat›ld›.

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan ASO
Baflkan› NNuurreettttiinn  ÖÖzzddeebbiirr,, Ankara
Sanayi Havzas›nda bulunan
OSB’lerin ortak sorunlar›n›n ol-
du¤unu ve sorunlar›n çözümünde
görev paylafl›m›n›n yap›lmas› ge-
rekti¤ini söyledi. ÖÖzzddeebbiirr, bölge-

nin yerleflim yerinden uzak olmas›
nedeniyle ciddi bir sa¤l›k merkezi-
ne ihtiyaç oldu¤unu da dile getiril-
di.

Türk: Ortak yat›r›m yapal›m

Toplant›da konuflan Baflkent
OSB Baflkan› fifiaaddii  TTüürrkk, önce Bafl-
kent Organize Sanayi Bölgesi’nin
çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.
Baflkent OSB’nin altyap› çal›flma-
lar›n› tamamlad›¤›n›, 100'e yak›n
tesisin üretimde ya da üretim afla-
mas›nda oldu¤unu ifade eden
TTüürrkk, “Biz birçok sorunumuzu
çözdük. Ancak bölgede bulunan
OSB’lerin ortak sorunlar› olan yol,
su, elektrik, do¤algaz ve ar›tma gi-
bi konular›n çözümünde katk›
yapmaya haz›r›z” dedi. 

Bu arada, bölgedeki organize
sanayi bölgelerinin birbirlerine
destek olmalar› konusunda
prensip karar› al›n›rken, toplant›-
da belirlenen ortak sorunlar›n ilgi-
li makamlara iletilmesi görevi de
ASO’ya verildi.

Ankara Sanayisi 
‹çin Güç Birli¤i
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Ankara Sanayi Odas› öncülü¤ünde bir araya 
gelen, Baflkent OSB’nin de aralar›nda bulundu¤u 
Temelli bölgesinde kurulu OSB’ler, ortak 
sorunlara ortak çözümleri tart›flt›lar.

Baflkent OSB Baflkan› Türk: “Yol, su elektrik 
ve ar›tma gibi yat›r›mlar ortak yap›lmal›.”

birli¤i” konulu bir sunum yapt›.
Prof. Dr. MMuuzzaaffffeerr  EEllmmaass, Sakarya
Üniversitesi ve Üniversite bünyesin-
de kurulan Teknopark hakk›nda
heyet üyelerine ayr›nt›l› bilgi verdi.

Teknoparkta, Günefl Enerjili
araç gelifltirdiklerini, flimdi de hid-
rojen yak›tl› araç prototipi üzerinde
çal›flmalar yapt›klar›n› anlatan Prof.
Dr. EEllmmaass, daha nitelikli ve dona-
n›ml› eleman yetifltirmek için baz›
program ve projeler üzerinde çal›fl-
t›klar›n› da anlatt›. 

Türk: “Eleman›m›z› 
kendimiz yetifltirece¤iz”
Prof. Dr. MMuuzzaaffffeerr  EEllmmaass’›n su-

numundan sonra fifiaaddii  TTüürrkk de söz
alarak, Baflkent OSB’deki çal›flmalar-
la ilgili bilgi paylafl›m›nda bulundu.  

fifiaaddii  TTüürrkk,, ülkenin en önemli so-
runlar›ndan birinin de nitelikli ele-
man oldu¤unu, nitelikli elemanla
ne anlafl›ld›¤›n›n tarifinin yeniden
yap›lmas› gerekti¤ini anlatt›.  TTüürrkk,
bu konudaki ihtiyaçlar›n› belirledik-
lerini, bu sorunu kendi içlerinde
çözmeye karar verdiklerini söyledi.
Bu amaçla ODTÜ ile baz› çal›flmala-
r› oldu¤unu belirten   TTüürrkk, konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü: 

“Bu konulara üniversitelerin de
destek ve gönül vermesi gerekiyor.
Sanayinin de klasik üretimden ç›ka-
rak, teknoloji yo¤unluklu ürünlere
geçmesiyle süreç pekiflecektir. An-
cak bu durum, her iki taraf içinde
kabul edilmesi biraz zor bir süreç.
Kendi kat›l›mc›lar›m›za ODTÜ’nün
yapt›¤› çal›flmalar› zaman zaman an-
latt›k. Kat›l›mc›n›n flimdilik ilgisini
çok çekemediysek de, zaman içinde
bu konuyu çözece¤iz.” 

Ankara Sanayisi 
‹çin Güç Birli¤i
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Baflkent OSB enerji Piyasas› Kurumu’ndan elektrik
da¤›t›m lisans› ald›. Baflkent OSB yönetimi, Elektrik
Da¤›t›m Lisans›n›n al›nmas›yla bölgede elektrik

da¤›t›m› yetkisine sahip olacak. 
Elektrik da¤›t›m lisans›n›n al›nmas›yla Baflkent OSB,

Türkiye Elektrik ‹flleri A.fi (TE‹Afi) ile sistem ba¤lant› an-
laflmas› yaparak, kat›l›mc›lar›na önemli avantajlar sa¤la-
yabilecek.

Elektrik da¤›t›m yetkisi 49 y›l-
l›k süreyle geçerli olacak. 

Elektrik Da¤›t›m Lisans› ile
Baflkent OSB yönetimine sa¤la-
nan yetkiler flöyle:

n Onayl› s›n›rlar içerisinde
da¤›t›m sistemi yat›r›m plan› yapmak, da¤›t›m tesisle-
ri kurmak, gerekli iyilefltirmeleri sa¤lamak.

n ‹flletme bak›m ve onar›m›n› yapmak.
n Kat›l›mc›lara ay›r›m gözetmeksizin ba¤lant› ve

sistem kullan›m hizmetleri sunmak.
n Yan hizmetler için anlaflmalar yapmak, hizmet-

leri daha ekonomik ve güvenilir olarak sat›n almak.
n Onayl› s›n›rlar› içerisinde y›ll›k da¤›t›m bedeli

önerisi haz›rlay›p, onaylatmak.
n Da¤›t›m faaliyetini yürütebilmek için malzeme,

makine al›m ve sat›m› yapmak.
n ‹malat yapmak, test etmek. Hizmet al›m-sat›m›,

araç-gereç sat›fl ve kiralamas›n› yapmak.
n Baflkent OSB’nin elektrik da¤›t›m› konusunda

yetkili k›l›nmas›, kat›l›m-
c›lar›na daha kaliteli ve
daha uygun fiyata hizmet
sunma olana¤› sa¤lanm›fl
olacak.

EPDK’dan Elektrik 
Da¤›t›m Lisans› al›nd›

DDY Genel Müdürü Süleyman 
Karaman’› ziyaret eden Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi heyeti, bölgede lojistik
merkezi kurulmas› sözünü ald›.

Mal›köy’de bulunan Demiryollar› müzesini,
Baflkent OSB kat›l›mc›lar›n›n kurdu¤u Baflkent
Sanayiciler Derne¤i (BASAD)  iflletecek.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fifiaaddii
TTüürrkk  baflkanl›¤›ndaki heyet, Devlet Demir Yol-
lar› Genel Müdürü SSüülleeyymmaann  KKaarraammaann’› maka-

m›nda ziyaret etti. 
fifiaaddii  TTüürrkk baflkanl›¤›nda, Baflkanvekili CCaavvaatt  KKöö--

mmüürrccüü,, Denetim Kurulu Üyesi NNiihhaatt  ÖÖrrnneekk ve Bölge
Müdürü NNaabbii  ÜÜnneerr’den oluflan heyet, Genel Müdür
SSüülleeyymmaann  KKaarraammaann’dan her geçen gün giderek bü-

yüyen ve talepleri artan Baflkent OSB’ye lojistik mer-
kezi kurulmas›n› istedi. Baflkent OSB heyetinin talebi-
ni olumlu karfl›layan Süleyman Karaman ilgili birim-
lere konuyla ilgili gerekli çal›flmalar› yapma talimat›
verdi. Bu arada, Bölgede faaliyet gösteren ASO ll,
Anadolu OSB, Sincan OSB ve Dökümcüler OSB de
Lojistik Merkezinin Baflkent OSB’de kurulmas›na
destek verdi ve bu amaçla bir protokol haz›rland›.

Demiryollar› Müzesi
Devlet Demir Yollar› Genel Müdürü KKaarraammaann

kendisini ziyaret eden Baflkent OSB heyetinden Mal›-
köy tren istasyonunda kurulan Devlet Demir Yollar›
Müzesinin iflletmesini üstlenmelerini istedi. Baflkent
OSB Baflkan› Türk, Genel Müdürün bu talebine
olumlu yan›t verdi. Al›nan karar uyar›nca, Mal›köy’de
bulunan Demiryollar› müzesinin iflletmesini Baflkent
OSB kat›l›mc›lar›n›n kurdu¤u Baflkent Sanayiciler
Derne¤i (BASAD) üstlenecek.

Baflkent OSB’ye Lojistik merkeziBaflkent OSB’ye Lojistik merkezi
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Baflkent OSB 2008 y›l›yla 
birlikte baflta Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› Cemil
Çiçek olmak üzere
gerçeklefltirdi¤i bir dizi 
ziyaretle bölgemiz hakk›nda
bilgi verdi ve destek istedi.

Baflkent OSB Baflkan› fifiaaddii
TTüürrkk Baflkanl›¤›nda yönetim
ve denetim kurulu üyelerin-

den oluflan heyet, 2008 y›l› ile birlik-
te bir dizi ziyaret gerçeklefltirdi.

Baflta Devlet Bakan› ve Baflba-
kan Yard›mc›s› CCeemmiill  ÇÇiiççeekk  ol-
mak üzere, Savunma Sanayi Müs-
teflar› MMuurraadd BBaayyaarr, ODTÜ Rektö-
rü Prof. Dr VVuurraall  AAkkbbuulluutt,  ODTÜ
Rektör Yard›mc›s› Prof. CCaannaann  ÇÇii--
lliinnggiirr, Genel Sekreter Prof. HHaalluukk
DDaarreennddeelliilleerr, TOK‹ Baflkan› EErrddoo--
¤¤aann  BBaayyrraakkttaarr  ve yard›mc›s› ÇÇaa¤¤aattaayy
GGöökkttaayyoo¤¤lluu’nu ziyaret etti. fiadi
Türk Baflkanl›¤›ndaki Baflkent OSB
heyeti, ziyaretlerinde Baflkent Orga-

nize Sanayi Bölgesi’nde yap›lan ça-
l›flmalar hakk›nda bilgi verdiler. 

Çiçek’e davet
Bu arada Baflkent OSB heyeti,

Baflkent OSB’nin temel atma töre-
nine Adalet Bakan› iken kat›larak
büyük destek veren Devlet Bakan›
ve Baflbakan Yard›mc›s› CCeemmiill  ÇÇii--
ççeekk’i davet etti. Baflkent OSB heye-

ti, ÇÇiiççeekk’e, tören alan›nda çekilen
foto¤raflar›n› hediye etti. 

ÇÇiiççeekk de, Baflkent OSB Baflkan›
Türk ve beraberindeki heyete te-
flekkür etti ve bölgedeki yat›r›mlar-
dan duydu¤u heyecan› anlatt›.
Devlet Bakan› ve Baflbakan Yar-
d›mc›s› CCeemmiill  ÇÇiiççeekk Baflkent
OSB’deki geliflmeleri yak›ndan
görmek istedi¤ini de ifade etti.

Baflkent OSB yönetimi, her f›r-
satta ilgili her makamdaki kifli
ve kurulufllara Baflkent Orga-

nize Sanayi Bölgesi ve Ankara’n›n sa-
nayisiyle ilgili bilgi al›fl-veriflinde bu-
lunuyor.

Baflkent OSB yönetimi, bu çerçe-
vede y›llarca Ankara sanayisine kat-
k›larda bulunan ve siyasete girme-
den önce Ankara Sanayi Odas›
(ASO) Baflkanl›¤›’n› yapan Sanayi ve

Ticaret Bakan› ZZaaffeerr  ÇÇaa¤¤llaayyaann’› da
ziyaret etti. ÇÇaa¤¤llaayyaann’› ziyaret eden
fifiaaddii  TTüürrkk baflkanl›¤›’ndaki Baflkent
OSB heyetinde Baflkanvekili CCaavvaatt
KKöömmüürrccüü, Yönetim Kurulu Üyeleri
YYaaflflaarr  AAll››ççll››, MMeehhmmeett  EErrggiinn, Dene-
tim Kurulu Üyeleri SS››rrrr››  YYeettkkiinn, NNii--
hhaatt  ÖÖrrnneekk ve Bölge Müdürü NNaabbii
ÜÜnneerr yer ald›. fifiaaddii  TTüürrkk, Bakan ÇÇaa¤¤--
llaayyaann’a, ““AAnnkkaarraa  ssaannaayyiissiinniinn  yyaabbaanncc››--
ss››”” olmad›¤›n› hat›rlatarak, Baflkent
OSB ilgili son geliflmeler hakk›nda
bilgi verdi. Bölgede bulunan
OSB’lerin ortak sorunlar› ve çözü-
müne iliflkin de görüfllerini aktaran
fiadi TTüürrkk,,  ÇÇaa¤¤llaayyaann’a hitaben, ““GGee--
nneell  ddee  AAnnkkaarraa  ssaannaayyiissiinniinn,,  öözzeellddee  ddee
BBaaflflkkeenntt’’ttee  kkuurruulluu  bbuulluunnaann  OOSSBB’’lleerr

ssoorruunnllaarr››nn››  vvee  ççöözzüümmüünnüü  bbiizziimm  kkaa--
ddaarr  iiyyii  bbiilliiyyoorrssuunnuuzz..  ‹‹ççiimmiizzddeenn  ggeelleenn
bbiirrii  oollaarraakk  bbuu  ssoorruunnllaarr››nn  bbiirr  aann  öönnccee
ççöözzüümmüü  iiççiinn  eelllliinniizzddeenn  ggeelleenn  ççaabbaayy››
ggöösstteerreeccee¤¤iinniizzee  iinnaann››yyoorruuzz””  diye
konufltu. TTüürrkk, ÇÇaa¤¤llaayyaann’› ASO
Baflkanl›¤›   döneminde birkaç kez
ziyaret etti¤i Baflkent OSB’ye  davet
etti.

Sanayi ve Ticaret Bakan› ZZaaffeerr
ÇÇaa¤¤llaayyaann  da, ülkenin kalk›nmas›-
n›n sanayileflmeden geçti¤ini, o
nedenle bu yöndeki tüm çabalara
destek     olacaklar›n› söyledi. ZZaaffeerr
ÇÇaa¤¤llaayyaann  ifllerinin yo¤unlu¤undan
zaman buldu¤u takdirde en k›sa
sürede Baflkent OSB’yi ziyaret ede-
ce¤ini söyledi.

Kendimizi anlatt›k

Baflkent OSB Baflkan›
Türk’ün Baflkanl›¤›’ndaki
Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer Ça¤layan’›
ziyaret etti, çal›flmalar
hakk›nda bilgi verdi.

OSB’den
Ça¤layan’a
brifing
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Hedef: Baflkent O
Savunma Sanayi 
Üssü Yapmak
Ankara’n›n önde gelen savunma sanayi
kurulufllar›ndan ASELSAN, Baflkent OSB, FNSS,
HAVELSAN, ODTÜ, ROKETSAN, SSM, ve TA‹
temsilcilerinden oluflan “Savunma Sanayi Özel 
‹htisas Bölgesi Çal›flma Grubu” uzun zamandan
beri sürdürdü¤ü çal›flmalar›n›n ard›ndan savunma
sanayinin Baflkent OSB’de toplanmas›n› benimsedi.

Baflkent OSB yönetimi bu amaçla savunma 
sanayi yat›r›mlar› için ll. Etapta “Savunma 
Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi” belirledi.

Hedef: Baflkent O
Savunma Sanayi 
Üssü Yapmak

Baflkent OSB, “Gelece¤in
Sanayi Kenti” kurma he-
defleri do¤rultusunda
her gün yeni ad›mlar at›-

yor. Baflkent OSB’nin ODTÜ ile
yapt›¤› iflbirli¤i çerçevesinde, böl-
gemizin ll etab›n› baflta savunma
sanayi olmak üzere, teknolojinin
merkezi yapma hedefine bir ad›m
daha yaklaflt›.  

Savunma Sanayi üretim tesisle-
rinin bir merkezde toplanmas›
amac›yla yap›lan çal›flmalar sonuç
aflamas›na geldi. Ankara’n›n ön-
de gelen savunma sanayi kurulufl-
lar›n›n uzmanlar›ndan oluflan “Sa-
vunma Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi
Çal›flma Grubu” yaklafl›k üç y›ld›r
sürdürdü¤ü çal›flmalar sonunda
Baflkent OSB’nin savunma sanayi

tesisleri için en uygun yer oldu¤u
konusunda fikir birli¤ine vard›. 

ODTÜ Biltir Merkezi Baflkan›
Prof Dr. Mustafa Gökler’in Bafl-
kanl›¤›ndaki “Özel ‹htisas Bölgesi
Çal›flma Grubu”, bugüne kadar bi-
ri Baflkent OSB’nin Mal›köy Bölge
Müdürlü¤ü’nde, dokuzunu da
ODTÜ Biltir Merkezi’nde ol-
mak üzere on toplant› yapt›.
Toplant›ya Askeriye Elektro-
nik Sanayi (ASELSAN), Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi (Bafl-
kent OSB), FNSS, HAVELSAN,
Ortado¤u Teknik Üniversitesi
(ODTÜ) Roket Sanayi ve Ti-
caret A.fi (ROKETSAN), Sa-
vunma Sanayi Müsteflarl›¤› (SSM),
ve Türk Havac›l›k ve Uzay Sanayi
A.fi (TA‹) den uzmanlar kat›ld›.
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SB’yiSB‘yi

“Savunma Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi Çal›flma Grubu” biri Baflkent OSB’de, dokuzu ODTÜ Biltir Merkezi’nde olmak üzere on toplant› yapt›.
Bu toplant›lar›n sonunda savunma sanayi tesislerinin Baflkent OSB’de toplanmas›n› benimsedi.  



“Ankara savunma sanayi ve yüksek
teknolojinin baflkenti olacakt›r” pa-
rolas›yla yola ç›kan “Savunma Sanayi
Özel ‹htisas Bölgesi Çal›flma Gru-
bu”nun son toplant›s›nda, uzmanla-
r›n haz›rlad›¤› rapor de¤erlendirildi. 

Raporda, bu güne kadar yap›lan
toplant› ve de¤erlendirmeler sonu-
cu, savunma sanayi kurulufllar›n›n
büyük bir bölümünün baflta Ankara,
Eskiflehir ve Kayseri’de olmak üzere
Orta Anadolu’da yo¤unlaflt›¤›na dik-
kat çekildi. Bu iller aras›nda savun-
ma sanayi tesislerinin büyük bir bö-
lümünü içinde bar›nd›rmas›, Bafl-
kent olmas› nedeniyle bürokratik ifl-
lemlerinin takibi ile iç ve d›fl pazar
aç›s›ndaki avantaj› göz önünde bu-
lundurularak Ankara’n›n savunma
sanayi tesislerinin üssü olmas›n› be-
nimseyen Çal›flma Grubu, yer olarak
da Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si’ni uygun buldu. “Savunma Sanayi
Özel ‹htisas Bölgesi Çal›flma Gru-
bu”, bu amaçla Baflkent OSB’den “
Savunma Sanayi Özel ‹htisas Bölge-
si” için özel yer tahsisi istedi. Baflkent
OSB Yönetim Kurulu, bu talebi de-
¤erlendirerek, gerekli olan yeri ll
etapta ayr›lmas›n› kararlaflt›rd›. 

SS Müsteflar›ndan destek
Bu arada, Çal›flma Grubu’nun ça-

l›flmalar›n› yak›ndan takip eden Sa-
vunma Sanayi Müsteflar› Murad Ba-
yar ile toplant›larda temsilci bulun-
duran firmalar›n genel müdürleri-
nin de savunma sanayi tesislerinin
Baflkent OSB’de toplanmas›na des-
tek verdikleri ö¤renildi. 

n Çal›flma Grubunda kimler bulu-
nuyor?

Yaklafl›k üç y›ld›r ODTÜ Biltir
Merkezi Baflkan› Mustafa ‹lhan Gök-
ler Baflkanl›¤›’ndaki Çal›flma Gru-
bu’nda sekiz kurulufltan uzmanlar
yer al›yor. Baflkent OSB’yi Baflkanve-
kili Cavat Kömürcü’nün baflkanl›-
¤›’ndaki heyet temsil ediyor. “Savun-
ma Sanayi Özel ‹htisas Bölgesi Çal›fl-
ma Grubu”nda yer alan kurumlar ve
temsilcileri flöyle:

n ASELSAN
Nihat Irkörücü 
Ahmet Demir   
Afflin Akerman

n Baflkent OSB
Cavat Kömürcü
Burhan Akkoç 
Mehmet Ergin
S›rr› Yetkin 
Cihan Kayhan

n FNSS

Melih fiahin

Vahdet Carlak

n HAVELSAN

Nuri Avc›o¤lu
Teoman Baflaran

n ODTÜ-Biltir Merkezi

Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler 
Arzu Öztürk

12
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n Roketsan
Nevzat Ça¤layan 
fiule Alatafl 
F. Murat Dirik

n SSM
Ali ‹hsan Öztürk
Serhat Genço¤lu

n TA‹
Aykud Alp Berk 
Bar›fl Koçer 
Y›lmaz Güldo¤an
Semih Seçkin

Savunma Sanayi Özel ‹htisas
Bölgesi Çal›flma Grubu”, Baflkent
OSB’yi savunma sanayinin üssü
olarak belirlemesinden sonra kü-
meleflme Çal›flmas›na bafllad›.

n Hangi sanayi kollar› yer ala-
cak?

Yap›lan çal›flmalar›n ard›ndan
bölgede savunma sanayine yöne-
lik üretim yapan firma adlar› be-
lirleme yerine, Ankara’da savun-
ma sanayine yönelik üretim yapan
befl ana firman›n gereksinimleri
dikkate al›narak, “tedarik s›n›f”la-
r›n›n belirlenmesine karar verildi.
Baflkent OSB’de herhangi bir teda-
rik s›n›f›ndan en az iki nitelikli fir-
ma için yer ayr›lacak. Baflkent
OSB’de yat›r›m yapmas› istenen
“tedarik s›n›f”lar› ve ayr›lacak
alanlar arka sayfadaki tabloda gös-
terilmektedir:

Sosyal donat›lar
Savunma Sanayi Özel ‹htisas

Bölgesi (SAVSAB)de ana ve yan sa-
nayi için ayr›lacak yerlerin yan› s›-
ra genel hizmet alanlar›, tekno-
kent, e¤itim-sergi-toplant› salonla-
r›, restoran, spor kompleksi, al›flve-
rifl merkezi, sa¤l›k kurulufllar›, he-
likopter pisti içinde yer ayr›lacak.
Sosyal donat›lar›n belirlenmesine
yönelik anket çal›flmas› yap›lacak.

Planlanan alan içerisinde
SAVSAB’a gelen yurtd›fl› ve yurti-
çi ziyaretçilerin Türk Savunma
Sanayinin olanak ve kabiliyetleri-
ni görmeleri amac›yla kal›c› sergi
alan› da bulunacak. Sergi alan›
için Savunma Sanayii Müsteflarl›-
¤› taraf›ndan iletilecek veriler
do¤rultusunda Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi’nde bir alan ayr›-
lacak.

Güvenlik: 
SAVSAB alan›nda tesis güven-

li¤ine yönelik ortak bir yap› olufl-
turulacak.

Kabul edilme koflullar›: 
SAVSAB’da yer alabilecek yan

sanayi kurulufllar› belirlenecek
koflullar› uygun olarak seçilecek.
Böylece nitelikli yan sanayi alana
kazand›r›lacak. 

Yap› Mimarisi: 
SAVSAB’da yer alacak yap›la-

r›n belirli ortak bir mimari kimli-
¤e sahip olmas› sa¤lanacak.



SAVSAB ALANINDA OLMASI 
DÜfiÜNÜLEN TEDAR‹K SINIFLARI

MEKAN‹K ÜRET‹M 
A.6 KOMPOZ‹T * 9.500 500 10.000. 20.000.
B.3 METAL KALIPTA DÖKÜM * 3.000. 500 3.500. 7.000.
B.4 HASSAS DÖKÜM * 2.500. 500 3.000. 6.000.
C.1–3 DÖVME/EKSTRÜZYON 2* 3.000. 500 3.500 14.000.
C.4 SAÇ METAL fiEK‹LLEND‹RME/ F.1 KAYNAK 3* 3.000. 500 3.500. 21.000.
D. TOZ METAL * 3.000. 500 3.500. 7.000.
E. METAL ‹fiLEME 10* 2.000. 500 2.500. 50.000.
F.5 MEKAN‹K MONTAJ VE F.6 D‹⁄ER B‹RLEfiT‹RME 2* 3.000. 500 3.500. 14.000.
J. KALIP/APARAT/TAKIM TASARIM-‹MALAT 3* 3.000. 500 3.500. 21.000.
M.3 TEKST‹L ESASLI MALZEMELER * 2.000. 500 2.500. 5.000.
M.5 KONSOL, KOLTUK, KAB‹NET * 3.000. 500 3.500. 7.000.
O. PLAST‹K-KAUÇUK PARÇA ‹MALATI 4* 3.000. 500 3.500. 28.000.

ELEKTR‹K/ELEKTRON‹K
N.1 ELEKTRON‹K KART ÜRET‹M‹ 3* 2.000. 500 2.500. 15.000.
N.2 KABLAJ 2* 2.000. 500 2.500. 10.000.
N.4 BOB‹N TRAFO * 3.000. 500 3.500. 7.000.
N.5 ELEKTR‹K KONTROL ÜN‹TELER‹-PANOLARI 2* 3.000. 500 3.500. 14.000.
N.6. ELEKTR‹K AYDINLATMA VE S‹NYAL ÜN‹TELER‹ * 2.500. 500 3.000. 6.000.
N.9 ELEKTROMEKAN‹K MONTAJ 10* 3.000. 500 3.500. 70.000.
N.10 ELEKTR‹K ELEKTRON‹K S‹STEM * 3.000. 500 3.500. 7.000.
P. ROBOT‹K-OTOMASYON * 3.000. 500 3.500. 7.000.

K‹MYASAL ‹fiLEMLER 
G.1 BOYA (UYGULAYICI) 2* 2.000. 500 2.500. 10.000.
G.2 KAPLAMA 2* 2.000. 500 2.500. 10.000.
H. ISIL ‹fiLEM 2* 3.000. 500 3.500. 14.000.
K.4 SER‹GRAF‹ ET‹KET * 1.000. 250. 1.250. 2.500.

H‹ZMET ALIMLARI -TEST, YAZILIM VB.
K.1,6,7,8 TASARIM/VER‹ SAYISALLAfiTIRMA/ 10* 500. 10.000.
ENDÜSTR‹YEL TASARIM/ DANIfiMANLIK/ 
BELGELEND‹RME

Büyük
K.5 YAZILIM 10* 3.000. 3000. 15.000

(5 Büyük Küçük
15 Küçük 500. 500. 7.500.

L. TEST ALANI 50.000. 50.000. 50.000.

(*)=  
2 F‹RMA

ÜRET‹M 
ALANI m2

‹DAR‹ ALAN
m2

TOPLAM ALAN
m2/Firma

TOPLAM
KAPALI ALAN m2
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Gereksinimlerinin yüzde 25’ini yurt içinden 
karfl›layan Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› (SSM), 
bu pay› 2010 y›l›na kadar yüzde 50’ye ç›karacak.

Savunma Sanayi Müsteflarl›¤› (SSM), savunma sanayine yöne-
lik gereksinimlerinin yurt içinden karfl›lanacak miktar›n› art-
t›racak. Halen gereksinimlerin yüzde 25’ini Yurt içinden kar-

fl›layan SSM, 2010 y›l›na kadar bu pay› yüzde 50’ye ç›karmay›
planl›yor. Yetkililer, mevcut yap›yla savunma sanayinin gereksi-
nimlerinin yüzde 50’sinin karfl›lanmas›n›n zorlu¤una dikkat çeke-
rek, bunun ancak OSB’lerde nitelikli alt yüklenicilerin say›s›n›n
artt›r›lmas›yla olanakl› oldu¤unu belirtiyorlar.

‹flletmelerin kümeleflmesi
Sanayi ve hizmetlerde yüksek katma de¤erli üretim yap›s›na

geçiflin sa¤lanmas› için iflletmeler, belirlenecek sanayi bölgelerin-
de kurulacak ve mevcutlar›n da bu alanlara tafl›nmas› özendirile-
cek. ‹flletmeler aras›nda iflbirli¤i faaliyetlerine önem verilecek.

Kümeleflme politikas› gelifltirilecek ve kümeleflme potansiyelle-
rinin belirlenmesi amac›yla analizler yap›lacak. Baflta OSB’lerde
olmak üzere, iflletmeler aras› iflbirlikleri ve kümeleflme faaliyetle-
ri desteklenecek. Mevcut kümelenme alanlar›nda iflletmelerin or-
tak tasar›m/üretim/Ar-Ge/test-analiz merkezleri kurmas› gibi ifl-
birli¤i faaliyetleri KOSGEB taraf›ndan desteklenecek. 

‹htiyaçlar›n yüzde
50’si yurt içinden 
karfl›lanacak

‹htiyaçlar›n yüzde
50’si yurt içinden 
karfl›lanacak

Savunma Sanayi
Desteklenecek
Baflkent OSB yönetiminin Böl-

gemize yap›lacak yat›r›mlar›n
bafl›nda olmas›n› hedefledi¤i

savunma sanayine hükümet de bü-
yük destek veriyor. Bu çerçevede
yerli teknolojinin gelifltirmesi ve iç
piyasadaki pay›n›n artt›r›lmas› için
teflvikler uygulanacak

‹lklere imza atan Baflkent
OSB’nin üniversite ve savunma sa-
nayinin önde gelen kurulufllar›yla
birlikte bölgemizi savunma sanayi-
nin üssü yapma çal›flmalar›n›n he-
men ard›ndan hükümetten bu sek-
töre destek geldi. Baflkent OSB’nin
savunma sanayi üssü haline getirme
giriflimlerinin hemen ard›ndan hü-

kümetin bu karar› almas› “Gelece¤i
görmenin” somut bir örne¤i olarak
de¤erlendiriliyor

Sa¤lanacak destekler

Hükümetin talimatlar› do¤rul-
tusunda DPT 2008 Y›l› Program›n-
da savunma sanayi destekleyen ka-
rarlara yer verdi. Buna göre, sa-
vunma sanayi’nin yurt d›fl› ba¤›m-
l›l›¤›n› azaltmaya yönelik Ar-Ge
destekleri artt›r›lacak, Savunma
sektörü için gelifltirilen teknoloji-
lerin di¤er sektörlere, üniversitele-
re, araflt›rma kurulufllar›na ve KO-
B‹’lere aktar›lmas› sa¤lanacak. 
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Baflta Ankara olmak üzere Tür-
kiye’nin çeflitli yerlerinde kab›-
na s›¤mayan ve kendilerine

daha büyük hedefler koyan kurulufl-
lar›n ilk tercihleri Baflkent OSB’de
yat›r›m yapmak. Bu çerçevede “Ge-
lece¤in Sanayi Kenti” olarak görülen
Baflkent OSB’de her gün birbiri ard›-
na yeni fabrikalar bacalar›n› tüttürü-
yor. ‹flte bunlardan biri de KAR-DE
Makina.

AAllii  DDiizzddaarroo¤¤lluu KAR-DE Makina
Taahhüt Ticaret Limited fiirketi’ni
1993 y›l›nda OST‹M’de kurdu. Üre-
timine Kazan’daki fabrikas›nda de-
vam eden KAR-DE Makina k›sa bir
süre içerisinde büyüdü ve Kazan’da-
ki fabrikas›na da s›¤maz oldu. Yeni
fabrikas›n› büyüme hedeflerine “en
uygun yer” olarak gördü¤ü Baflkent
OSB’de yapt›. 

KAR-DE Makine, Baflkent
OSB’deki fabrikas›n›n temeline
2007 y›l›nda harç koydu, ayn› y›l içe-
risinde tamamlayarak bir rekora im-
za att›. Mühendislik, dizayn ve imalat
firmas› olan KAR-DE’nin yeni fabri-
kas› 25.000 m2 alan üzerinde kurulu
bulunmakta. Standart üretimi ‘beton
kamyonlar›’,  ‘beton santralleri’,
‘kumlama makineleri’ ve ‘silobas’
olan KAR-DE Makina, Baflkent Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabri-

kas› ile birlikte üretimini de, pazar
pay›n› da artt›rd›. KAR-DE Makina,
100’den fazla çal›flan› ile yeni y›lda
üretim kapasitesini 1000 transmikser
ve 60 beton santraline ç›karm›flt›r.    

Transmikser üretimindeki dene-
yiminin avantaj›yla, bugün de¤iflik
kapasitedeki kuru ve yafl tip CE serti-
fikal› mikserleri ile Polonya’dan Ka-
zakistan’a kadar genifl bir co¤rafyaya
yay›lm›fl olman›n gururunu tafl›yan
KAR-DE Makina, beton sektöründe
faaliyet gösteren firmalara

Baflkent OSB’de 
Büyüdü, Hedefini Büyüttü

Kab›na s›¤mayan KAR-DE Makina, 
Baflkent OSB’de 25000 m2 alanda faaliyete 
bafllay›nca, üretimini de ihracat›n› da katlad›.

Baflkent OSB’de 
Büyüdü, Hedefini Büyüttü

KAR-DE Makina Genel Müdürü 
Ali Dizdaro¤lu
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A’dan Z’ye hizmet veren beton san-
tral üretimini de yap›yor. Sabit ve
Mobil olmak üzere iki farkl› tipte
santraller üreten KAR-DE Makina,
bu seneden bafllayarak yepyeni bir
dizayn ile yüksek kapasiteli ve kon-
teyner içinde tafl›nabilen Modüler
tesislerini de yurt içi ve yurt d›fl› piya-
saya sundu. KAR-DE,  bu yeni üreti-
miyle birlikte Türkiye,  Ortado¤u ve
Kuzey Afrika’n›n yan› s›ra yeni pa-
zarlara da aç›lmay› hedefliyor.     

CE, ISO 9001 ve TSE belgelerine

sahip olan KAR-DE, müflterilerinin
ihtiyaçlar›na uygun çözümler sun-
may› ve özellikle sat›fl sonras›nda en
iyi hizmeti vermeyi “olmazsa olmaz”
koflulu görüyor.  

Üretiminin yüzde 30’unu yurt d›-
fl›na ihraç eden, % 70’ini de iç piya-
saya sunan KAR-DE Makina’n›n pa-
rolas›: “Gereksinime göre büyü-
mek”. 
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Seviç Makina’n›n iki genç patro-
nu, iki genç kardefl Murat
Onur Seviç, Burak Erçin Se-

vinç... ‹fli babalar›ndan devir alm›fl-
lar. Babalar› Ali Zeki Sevinç’in OS-
T‹M’de kurdu¤u fabrikay› büyüme
hedefleri için yeterli görmeyince,
Baflkent OSB’de yat›r›m yapmaya ka-
rar vermifller... Çok k›sa bir süre için-
de hedeflerine uygun fabrikalar›n›
faaliyete geçirerek üretime bafllam›fl-
lar, 5,400 m2 alan üzerinde... Baraj
ve hidroelektrik santraller, regülatör
yap›lar›, sulama sistemleri inflaatlar›
kapsam›nda bulunan hidromekanik
ekipmanlar ve daimi teçhizatlar›n
projelendirilmesi, imalat ve montaj›
konusunda pek çok projede imzas›
bulunan Sevinç Makine’n›n Y›ll›k
üretim kapasitesi 3,500 ton.  

Sözü daha fazla uzatmadan, Se-
vinç Makina’n›n çal›flmalar›n›, he-
deflerini Sevinç Kardefllerden Murat
Onur Sevinç’in a¤z›ndan size aktara-
l›m... 

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

Arsam›z› Kas›m 2005‘de ald›k. K›-

fl›, projelerin yap›lmas›, inflaat haz›r-
l›klar› ve finansman› bulmakla geçir-
dikten sonra inflaat mevsimi ile bera-
ber Mart 2006 da inflaata bafllad›k.
‹nflaat›n bitirilmesi bir sene sürdü ve
Nisan 2007 de tam kapasite ile fabri-
kam›z› çal›flt›rmaya bafllad›k. 

n Kaç metrekarelik alanda faali-
yet gösteriyorsunuz?

Fabrikam›z›n toplam arsas› 5,400
m2 olup, kapal› alan idari ve sosyal

alanlarla beraber 3,560 m2 dir.

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

Kuruluflundan itibaren geçen 20
seneyi aflk›n süre zarf›nda, flirketimiz
Türkiye’nin her bölgesinde ana fa-
aliyet konusu olarak seçmifl oldu¤u;
baraj ve hidroelektrik santraller, re-
gülatör yap›lar›, sulama sistemleri in-
flaatlar› kapsam›nda bulunan hidro-
mekanik ekipmanlar ve daimi teçhi-
zatlar›n projelendirilmesi, imalat ve
montaj› konusunda pek çok projeyi
tamamlam›flt›r. Firmam›z, faaliyet
alan›nda önde gelen imalatç›lardan-
d›r. Uzun çal›flma y›llar›n›n getirdi¤i
tecrübe, yetiflmifl personeli, modern
ve dinamik yap›s›yla sektörde kendi-
sine güvenli bir yer edinmifltir. 

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

Y›ll›k üretim kapasitemiz 3500
tondur. Halen % 60 kapasite ile çal›-
fl›yoruz. Firmam›zda 70 kifliye istih-
dam olana¤› sa¤l›yoruz.

n Yurt d›fl›na ihracat yap›yor mu-
zunuz?

‹hracat›m›z yoktur.

Sevinç Makina’nin ortaklar›ndan Murat Onur Sevinç, “Altyap›n›n bitmifl olmas›, 
bölgenin yak›n gelecekte çok önemli bir sanayi merkezi haline gelecek 
olmas›na inanmalar›” nedeniyle Baflkent OSB’ye yat›r›m yapt›klar›n› söyledi...

“Gelece¤in Sanayi 
Kenti bizi buraya çekti”



Burak Erçin
Sevinç

n Sizi Baflkent OSB’yi yat›r›m
yapmaya hangi nedenler teflvik etti,
Baflkent OSB’de yat›r›m yapmak is-
teyenlere tavsiyeniz olacak m›?

Baflkent OSB yi tercih etmemi-
zin nedeni; altyap›n›n bitmifl olma-
s›, inflaata hemen bafllamaya engel
bulunmamas›, bölgenin yak›n ge-
lecekte çok önemli bir sanayi mer-
kezi haline gelecek olmas›na inan-
mam›z... Bizden önce yat›r›mlar›n›
tamamlam›fl olan dostlar›m›z›n

(boran çelik) tavsiyeleri de etkili
oldu. Yat›r›m yapma karar›n› ald›-
¤›m›z günden bafllayarak inflaat›n
tamamlanmas›na kadar her süreç-
te yakinen çal›flma durumunda ol-
du¤umuz OSB yöneticileri ve gö-
revlileri bütün bu süreçte bizim
hep yan›m›zda oldular ve önümü-
zü açt›lar. Baflka türlü bu yatar›m›
bu kadar k›sa sürede tamamlaya-
mazd›k.

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

‹lk olarak kapasitemizi art›rmak
için bir tak›m makine ve ekipman
yat›r›mlar› yapmaktay›z.  Bu yat›-

r›mlar›n bir k›sm› tamamlanm›fl,
bir k›sm›n›n da sipariflleri verilmifl-
tir, bu ay içinde tamamlanacakt›r.  

Murat 
Onur Sevinç
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OSB’den Ça¤layan’a brifing

Baflkent OSB enerji
Piyasas› Kurum’undan
elektrik da¤›t›m lisans› ald›.
Baflkent OSB yönetimi,
Elektrik Da¤›t›m Lisans›n›n
al›nmas›yla bölgede 
elektrik da¤›t›m› yetkisine
sahip olacak.  [8’de]

BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü: 
Mal›köy/Temelli/ANKARA
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›na Haz›rlayan:
CEGAM 
0312 441 37 23

Yay›n Koordinatörü: 
Cavat KÖMÜRCÜ

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

Baflkent OSB Baflkan› Türk’ün Baflkanl›¤›’ndaki Yönetim ve
Denetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan’› ziyaret etti, çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.  [9’da]

EPDK’dan Elektrik 
Da¤›t›m Lisans› al›nd›

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk:

“Eleman›m›z› kendimiz 
yetifltirece¤iz”

Baflkent OSB
kat›l›mc›lar›n›n 

gereksinim 
duyduklar› nitelikli 
eleman yetifltirmek 

için ODTÜ ile gerekli
çal›flmalar› 
bafllatt›k.

“

“

MART 2008

[Haberi 6’da]

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk:

“Eleman›m›z› kendimiz 
yetifltirece¤iz”

EPDK’dan Elektrik 
Da¤›t›m Lisans› al›nd›


