
Yeni hayallere do¤ru...

Bir halka daha ekledik hayallerimizde-
ki Baflkent OSB'ye. Daha 1990'da

düflledi¤imiz “Gelece¤in
Sanayi Kenti”nin kalbi
kentsel merkezimizin ilk yap›s›
olan bölge idari binam›z›
hizmete açt›k. 2’de
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Baflkan’dan Baflkent OSB’nin 7. Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›

Baflkent OSB'ye Büyük Övgü

“Baflkent OSB’nin 
hikayesi takdire flayand›r”

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat Ergün:

“Çok güzel bir 
OSB yapt›n›z”

ASO Baflkan› Nurettin Özdebir:

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
Baflkan› fiadi Türk, “Hayalini

kurdu¤u Baflkent OSB'nin
gerçekleflmeye bafllad›¤›n›”

belirterek, “Bir numara
olaca¤›z” dedi. 18’de

“Hayalim gerçeklefliyor”

Baflkent OSB'ye Büyük Övgü



Baflkent Yat›r›m ‹flletim ‹nflaat Emlak Tafl›mac›l›k Madencilik ARGE San.ve Tic.A.fi.
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
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Kilit Parke Tafl›

Ya¤mur Olu¤u Tafl›
Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

30              18            30            24      

Baklava Kilitli Parke Tafl›

Karayollar› Tipi Bordür Tafl›

Baflkent Yat›r›m 

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

19              6               19            4      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

16.3              8            19.8          4.8      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

18              30            70            78      

Boyutlar (cm)              A¤›rl›k

Genifllik      Yükseklik     Uzunluk     kg/adet

12              20            50             29      

Baflkent Yat›r›m 

KULLANIM 
AVANTAJLARI:
� Döflemesi kolay 
� Sa¤lam, Dayan›kl› ve 

Ekonomik 
� Dekoratif ve Renkli 

Ortamlar Oluflmas›n› 
Sa¤lar

� Donmaz-Kaymaz
� Altyap› Onar›mlar› 

‹çin Sökülüp tekrar 
kullan›labilir

Çevreyi 
Renklendirir
Çevreyi 
Renklendirir

Bahçe Bordürü

Baflkent Yat›r›m A.fi.  Baflkent OSB’nin kurulufludur.
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BAfiKENT
ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹

‹çindekiler
Baflkent OSB'ye Büyük Övgü
Devlet Bakan› ve Baflbakan 
Yard›mc›s› Cemil Çiçek, Baflkent 
OSB'nin gösterdi¤i geliflmeyi överek, 
“Yedi sene içerisinde bu tarlalar, bu 
bozk›r bu hale geldiyse, 2023'te de 
aynen Baflkent Organize Sanayi 
Bölgesi gibi Türkiye de böyle bu 
noktaya kesinlikle gelir” dedi. 6sayfa

12sayfa

18sayfa

Yeni hayallere do¤ru...

Bir halka daha ekledik hayallerimizdeki Baflkent OSB'ye. Daha
1990'da düflledi¤imiz “Gelece¤in Sanayi Kenti”nin kalbi

kentsel merkezimizin ilk yap›s› olan bölge idari binam›z› hizmete
açt›k. S›ra, masmavi akacak Ankara Çay›'n›n iki yakas›nda yer
alacak kentsel merkezimizdeki di¤er tesislerde; üniversitede,
meslek yüksek okulunda, araflt›rma gelifltirme merkezinde,
kongre merkezinde, ticaret merkezinde, otelde, fuar
merkezinde, hastanede, camide ve spor tesislerinde...

Kentsel merkezimiz de belki baz›lar›na hayal gelebilir, t›pk›
“Gelece¤in Sanayi Kenti” Baflkent OSB'nin bir zamanlar hayal
olarak görüldü¤ü gibi... 

Hayaller olmadan, gerçekler olmaz.
Ne demifl ünlü düflünür William Russell: En büyük ifller,

büyük hayaller kurma özelli¤i olan insanlarca baflar›lm›flt›r. 
Mustafa Kemal Atatürk de, kurtulufl savafl› için daha ilk

ad›m›n› att›¤› Samsun'da Cumhuriyetin hayallerini kurmam›fl
m›yd›? O hayal olmasayd›, Cumhuriyet olur muydu?

Biz de hedeflerimize ulaflmak için hayaller kurmaya devam
edece¤iz. T›pk›, 1990'da Baflkent OSB'nin hayalini kurdu¤umuz
gibi. T›pk›, sadece Ankara'n›n de¤il Türkiye'nin en büyük lojistik
merkezini kurmak gibi. T›pk›, II. etab›m›z› savunma sanayi üssü
olarak planlayarak Ankara'n›n savunma sanayi merkezi olmas›na
katk› sa¤lad›¤›m›z gibi.

Gö¤sümü gererek söylüyorum, her zaman öncü olduk. Biz
yapt›k, baflkalar› bizi takip etti. Y›llar önce kimse hayal dahi
edemezken ODTÜ, Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›, ASELSAN,
HAVELSAN ile birlikte Baflkent OSB'nin II. etab›n›n savunma
sanayi üssü olmas›n› planlad›k. Bugün Ankara, savunma
sanayinin merkezi oldu.

Elbette sadece hayal etmek yetmiyor. Hayallerimizi
gerçeklefltirmek için gece demedik gündüz demedik çok çal›flt›k,
nefesimiz tükeninceye kadar kofltuk. Çok engellerle, çok
zorluklarla karfl›laflt›k.

Çok güzel bir söz vard›r:
Da¤ ne kadar yüce olsa yol (onun) üstünden aflar.
Biz de tüm engeller ve engebeler karfl›s›nda y›lmad›k,

önümüze ç›kan her engelin üzerinden atlayarak yolumuza
devam ettik. 

Bugün bu çaban›n ödülünü al›yoruz. Devlet büyüklerimizden
ald›k, kat›l›mc›lar›m›zdan ald›k. Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Say›n Cemil Çiçek'in Türkiye'nin 2023 hedeflerini
anlat›rken Baflkent OSB'yi örnek göstermesinden daha büyük
ödül ne olabilir ki? Sanayi ve Ticaret Bakan›m›z Say›n Nihat
Ergün'ün Baflkent OSB'nin gösterdi¤i
geliflmeye “takdire flayan” demesi, ASO
Baflkan›m›z Say›n Nurettin Özdebir'in
“Çok güzel bir OSB yapt›n›z” demesi
ödül de¤il de nedir?

Ödüllerimizi ald›k diye iflimiz
bitmedi elbette.

fiimdi s›ra yeni ödüller için yeni
hayallerde. Yeni hayaller yeniden
mücadele demek, yeniden
engebeler ve engellerle
karfl›laflmak demek...

Ne demifl bir düflünür:
Hiç kimse baflar›

merdivenine elleri
cebinde ç›kmam›flt›r. 

Ergün: “Yol olsayd› 200 fabrika olurdu”
Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat 
Ergün, Son befl y›lda Baflkent OSB'de
100 fabrikan›n yap›ld›¤›n› hat›rlatarak,
“E¤er kamunun sorumlulu¤unda 
olan yol yap›lm›fl olsayd› 
eminim 200 fabrika 
yükselmifl olurdu” dedi.

Baflkent OSB’nin 7. Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›

Türk: “Hayalim gerçeklefliyor”
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fiadi Türk, 
“Hayalini kurdu¤u Baflkent OSB'nin gerçekleflmeye bafllad›¤›n›” 
belirterek, “Bir numara olaca¤›z” dedi.

‹dari binan›n hizmete aç›l›fl töreninde konuflan 
fiadi Türk, Baflkent OSB'nin kuruldu¤u günden 
bugüne tarihçesini ve geliflimini anlatt›.

Baflkent OSB ‹dari 
Binas› hizmete aç›ld›

10sayfa
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Bölge ‹dari Binas›n›n tamamlanmas›yla 
modern toplant› salonlar›na kavuflan 
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi (Baflkent
OSB) e¤itim çal›flmalar›n› yo¤unlaflt›rd›.

Baflkent OSB, kat›l›mc›lar›n› ifllerinin yo¤unlu¤u
nedeniyle zaman ay›r›p ilgilenme olanaklar› bu-

lamad›klar› çeflitli konularda e¤itim seminerleri dü-
zenleyerek bilgilendiriyor. Uzmanlar›n, ifl sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i, çevre ve pazar araflt›rmalar› konular›nda
bilgilendirme yapt›klar› seminerlere kat›l›mc›lar›n
ilgisi yo¤un oldu.

‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl güvenli¤i
Baflkent OSB'nin “‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i” konu-

sunda düzenledi¤i seminerde, uzmanlar kat›l›mc›la-
ra, yeni yasal  düzenlemeler çerçevesinde ifl sa¤l›¤› ve
ifl güvenli¤i konusunda bilgi verdi ve kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlad›. ‹fl yaflam›nda ça¤›m›z›n en
önemli konular›ndan biri olan “‹fl Sa¤l›¤› ve ifl Gü-
venli¤i” seminerine ilgi büyük oldu. 

Pazar araflt›rmalar›
Di¤er bir seminerin konusu ise ”Pazar Araflt›rma-

lar› ve Pazara Girifl Deste¤i Hakk›nda Tebli¤in” getir-
di¤i yenilikler oldu.  

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› KOB‹ ve Kümelenme
Destekleri Dairesi fiube Müdürü M.Emrah Sazak ta-
raf›ndan gerçeklefltirilen seminerde, yeni ihracat des-
tekleri konusunda Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
sanayicilerine ayr›nt›l› bilgiler sunuldu.

“Ankara ‹li Entegre Çevre Yönetimi E¤itim 
Projesi”nin anlat›ld›¤› seminer büyük ilgi gördü.
Baflkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ergin, “Çevreye sayg›l› bir OSB'yiz”dedi.

Ankara ‹li Entegre Çevre Yönetimi E¤itim Proje-
si’nin anlat›ld›¤› üçüncü e¤itim semineri de Bafl-

kent Organize Sanayi Bölge Müdürlü¤ü Konferans Sa-
lonunda gerçeklefltirildi.

Seminere, Ankara ‹l Çevre ve Orman Müdürü Zeki
fialtu, A¤açland›rma fiube Müdürü Ömer Aygül, Çevre
Yönetimi fiube Müdürü Fadime fien Ünlü, ASO Yöne-
tim Kurulu Üyesi Seyit Ard›ç, Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri ve 200 sanayi tesisi
temsilcisi kat›ld›.

“Çevreye sayg›l› OSB”
Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflma yapan Baflkent Or-

ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Ergin, yaflarken ve üretirken “Çevreye Sayg›l›” olunma-
s› gerekti¤ini vurgulad›. “Gelece¤in Sanayi Kenti” olma
hedefi ile yola ç›kan Baflkent OSB’nin; Çevre konusun-
da kararl› ad›mlar atarken, kurulan fabrikalar›n çevre
yasalar›na uyumuna dikkat ettiklerini, bu konudaki ge-
liflmeleri yak›ndan izlediklerini anlatan Ergin, “Biz çev-
reye önem veren, çevreye sayg› duyan bir OSB'yiz”dedi.  

Proje kapsam›ndaki e¤itimde, Ankara ‹l Çevre ve
Orman Müdürlü¤ü görevlilerinden Çevre Mühendisi
Bar›fl Ecevit Akgün, “Çevre Mevzuat›na Genel Bak›fl ve
Türk Çevre Hukukundaki ‹dari ve Adli Nitelikteki Yap-

t›r›mlar”, Çevre Mühendisi Demirhan Küçük, “Çev-
re Denetimi, Çevre Kanunu'nca Al›nmas› Ge-

reken ‹zin ve Lisanslar” konular›nda su-
num yapt›.

E¤itime özel önem

“Çevreye Sayg›l› OSB”

Baflkent OSB, kat›l›mc›lar›na çeflitli 
konularda e¤itim seminerleri düzenledi
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Baflkent OSB, altyap›s›n›n bir an önce 
tamamlanmas› için ihaleye ç›k›yor. 
‹haleyi alacak firma, altyap›n›n tamam›n› 
30 Kas›m 2013'e kadar tamamlayacak 

I. Etab›n altyap›s›n› sorunsuz olarak tamamlayan Bafl-
kent Organize Sanayi Bölgesi, baz› altyap› çal›flmalar›
tamamlanan ve baz›lar› da devam etmekte olan II.
Etab›n yol, içmesuyu, kanalizasyon ve ya¤mursuyu fle-
bekesinin ihaleye ç›kartt›.

Yaklafl›k 410 hektarl›k II. Etab›n sözkonusu iflle-
rinin altyap›s› Sanayi ve  Ticaret Bakanl›¤›'ndan al›-
nacak krediyle yap›lacak. 

7 Haziran 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakan-

l›¤› Eskiflehir Yolu üzerindeki  ana hizmet binas›nda
yap›lacak ihaleyi kazanan firma, sözleflmenin noterce
onaylanmas›ndan befl gün sonra ifle bafllayacak ve en
geç 30 Kas›m 2013'te teslim edecek.  

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›'ndan 75 bürokrat ve 
uzman›n kat›ld›¤› toplant›da Baflkent OSB
tarihini anlatan sunumun eflli¤inde 
bölgenin “Dünü, bugünü ve yar›n›n›” anlatt›.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi (Baflkent
OSB) bir yandan “Gelece¤in Sanayi Kenti”ni

kurma çabalar›n› yo¤unlaflt›r›rken, di¤er yandan
da çeflitli etkinliklerle kendini anlatmaya devam
ediyor.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, bu çerçevede
üst düzey bürokratlar›n da aralar›nda bulundu¤u
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'ndan 75 görevliye Bafl-
kent OSB'yi anlatt›. Baflkent OSB'nin tarihinin an-
lat›ld›¤› sunum eflli¤inde Baflkent OSB'nin “Dünü-
ne, Bugününe ve Yar›n›na” iliflkin bilgiler veren
Türk, “Hayallerinin gerçekleflmesinden mutluluk
duydu¤unu” ifade etti. Hedeflerine bir bir ulaflt›k-

lar›n›, bundan sonraki hedeflerine ulaflmak için
de üzerlerinde büyük sorumluluk tafl›d›klar›n›
söyleyen Baflkent OSB Baflkan›, “Bundan sonraki
hedeflerimizin gerçekleflmemesi için hiçbir ne-
den yok” dedi.

Baflkent OSB'yi Tan›t›m Brifingi

II. Etab›n altyap›s› 2013’e kadar tamamlanacak
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Baflkent OSB'ye 
Büyük Övgü

Baflkent OSB'ye 
Büyük Övgü

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek, 
Baflkent OSB'nin gösterdi¤i
geliflmeyi överek, “Yedi sene
içerisinde bu tarlalar, bu
bozk›r bu hale geldiyse,
2023'te de aynen Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi gibi
Türkiye de böyle bu noktaya 
kesinlikle gelir” dedi.

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi (Baflkent OSB) Genel
Kurulu'na kat›larak konuflan

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›m-
c›s› Cemil Çiçek, bölgedeki gelifl-
meleri överek, “Yedi sene içerisin-
de bu tarlalar, bu bozk›r bu hale
geldiyse, 2023'te de aynen Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi gibi Tür-
kiye de böyle bu noktaya kesinlikle
gelir” dedi.

“Aran›zda bulunmaktan büyük
memnuniyet duyuyorum. Sizler sa-
nayicisiniz, üretiyorsunuz, ama bili-
yoruz ki bu fabrikalar sadece sizin
de¤il, ayn› zamanda milletimizin-
dir. Onun için milletimize büyük
hizmet ediyorsunuz. Bundan dola-
y› da size teflekkür ediyorum” diye-

rek konuflmas›na bafllayan Cemil
Çiçek, Baflkent OSB'yi bu noktaya
getirenlere bir de teflekkürü oldu-
¤unu söyledi.

Buras› Ankara'n›n 
önemli çekim merkezi
Çiçek, fiunlar› söyledi:

“Aral›¤›n so¤uk bir gününde
geldik buraya. Aradan 7 sene geçti,
o kar bereket getirdi. So¤uk bir
günde s›cak bir ifl yapt›k. Bugün
burada 100 fabrika var. Önümüz-
deki y›llarda buras› Ankara'n›n
önemli bir çekim merkezi olacak-
t›r.”

Yabanc› heyetlerin 
OSB'lere ziyareti
Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çi-

çek, Türkiye'nin s›k›nt›l› dönemin-
de üç ayda gelen heyet say›s›n›n
iki-üç günde gelmeye bafllad›¤›n›,
bu heyetlerin resmi temaslar›n› ta-
mamlad›ktan sonra Ankara'dan ay-
r›ld›¤›n› belirterek, konuflmas›na
flöyle devam etti:

“Belki fark›nda olmayabilirsiniz,
son zamanlarda bir ifl yapmaya ça-
l›flt›k. D›fliflleri Bakanl›¤›'na bizzat
talimat verdim. Dedim ki 'bu gelen

heyetler Türkiye’yi yeteri kadar ta-
n›m›yor, Ankara'da resmi görüfl-
meler, ‹stanbul'da da turistik ziya-
retler yap›yor. Türkiye'deki gelifl-
meleri yakinen tan›yam›yor. Gelen
heyetlere 3-4 saatlik bofl zaman b›-
rak›n. Resmi görüflmelerden sonra
Ankara'daki sanayi bölgelerine de
bir ziyaret program› yapal›m, inflal-
lah belki Baflkent OSB için uygun
program yap›l›r ve geleni gezdiri-
riz. 

En son Nijerya cumhurbaflkan›
geldi. Kendi ülkesinin ihtiyaçlar›
neyse Sincan'daki belli fabrikalara
götürdük. Kazakistan cumhurbafl-
kan› geldi, Baflbakan'›n talimat›
do¤rultusunda Ankara'daki baz›
fabrikalar› gezdi.” 

Cumhuriyetin ilk y›llar›nda me-
mur ve asker kenti olan Anka-
ra'n›n daha sonra buna üniversite
kenti unvan›n› ekledi¤ini ifade
eden Çiçek, “Bir merhale daha kat-
t› Ankara. Sanayi flehri oldu.” dedi.

Ankara Savunma 
Sanayi merkezi olacak
Cemil Çiçek, Ankara'da mevcut

sanayinin doluluk oran›n›n artt›r›-
laca¤›n›, Ankara'n›n sadece Bafl-
kent olarak de¤il, bir sanayi kenti
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olarak da an›laca¤›n› söyledi. “An-
kara bu s›fat› fazlas›yla hak ediyor.
Ankara sanayi bölgesi olma yolun-
da çok yol kat etti” diyen Çiçek, ko-
nuflmas›n› söyle sürdürdü:

“Ankara sanayi bölgesi olma yo-
lunda önemli mesafe kat etti. An-
kara'y› yüksek teknoloji kullanan
bir sanayi flehri haline getirmek la-
z›m. Yüksek teknolojinin kullan›l-
d›¤›, onunla ilgili yap›lar›n, kurum-
lar›n olufltu¤u sanayi kenti haline
getirmek laz›m. Bizim 2023 hedef-
lerimiz aras›nda planlad›¤›m›z
marka flehirlerin bafl›nda Ankara
geliyor. Ankara bir marka flehir
olacak. Hangi konuda? Sanayilefl-
me konusunda. Sanayinin hangi
dal›nda? Türkiye'nin ortas›nda ol-
mas› ve güvenli¤i hesaba katt›¤›-
m›zda Ankara savunma sanayinin
de merkezi olacakt›r. Savunma sa-
nayi çok say›da yan sanayiye, çok
say›da yan ürüne ihtiyaç duyan bir
sanayidir. Türkiye'nin ihtiyaç duy-
du¤u helikopterlerin yap›m› Anka-
ra'da olacakt›r. Di¤er savunma ihti-
yaçlar›n› temin edebilmek bak›-
m›ndan 3 milyon metrekarelik bir
alan tahsis edilmifltir ve böylece
Ankara bizim 2023 tasavvurumuz
içerisinde savunma sanayi içinde
önemli bir merkez olacak. Sanayi
bölgelerine bunun yans›mas› ola-
cakt›r. Hedefimiz sadece bu alanda
y›ll›k 3 milyar dolar›n üzerinde ih-
racat yapacak bir noktaya gelmek.”

Ankara üç k›tan›n lojistik 
merkezi olacak
“‹kincisi 2023'te Türkiye'nin,

Ortado¤u, Afrika, Avrupa ve As-
ya'n›n lojistik merkezi olmas› la-
z›m. Bu ülkelerin ihtiyaç duydu¤u
her türlü mal›n Türkiye üzerinden
pazarlanmas›, temin edilmesi gere-
kir. Bir lojistik merkezi olmas› ge-
rekiyor Türkiye'nin... Bunun mer-
kezinin de Ankara olmas› laz›m.
Bunun sanayileflmeye katk›lar› ola-
cak”

Birinci Lig ülkesiyiz
Türkiye'nin rekabet etti¤i ülke-

lerin üçüncü dünya ülkeleri olma-
d›¤›n› ifade eden Bakan, “Zaten
Türkiye de üçüncü dünya ülkesi
de¤il. G 20’nin içindeyiz. Birinci
ligde oynuyoruz. O halde birinci
ligde olan ülkelerin çal›flmas›na,
gayretine, planlamas›na paralel

Türkiye'nin kendi gelece¤ini plan-
lamas› laz›m” dedi. 

Meslek Odalar› ve 
üniversitelere elefltiri
Gelece¤inin planlanmas› için

baz› al›flkanl›klardan vazgeçilmesi

gerekti¤ini anlatan Baflbakan Yar-
d›mc›s› Çiçek, “Bu ülkenin meslek
odalar› var. Allah var önemli de im-
kan sa¤l›yoruz. Her birinin çokça
paras› var, ama Türkiye vizyonu
yok, üyelerin sorunlar›yla yeteri ka-
dar ilgili de¤iller. 12 tane üniversi-
te var Ankara'da. Bu Ankara için

AK Parti Genel Baflkan Yar-
d›mc›s› Salih Kapusuz da

Baflkent OSB Genel Kurulu'na
kat›larak konufltu. Baflkent
OSB'den “Gelece¤in Sanayi Ken-
ti” olarak söz eden Salih Kapu-
suz, Baflkent OSB'nin temelinin
at›ld›¤› bir k›fl günü bölgeye gel-
di¤ini hat›rlatarak, “Ondan son-
raki süreçte Gelece¤in Sanayi
Kenti olacak bu bölgenin önemi-
ni de¤iflik zeminlerde f›rsat bul-
dukça konufltuk” dedi. Ankara'y›
sadece memur kenti kabul eden
bir anlay›fl› do¤ru bulmad›klar›-
n›; sa¤l›¤›n, ulafl›m›n, turizmin
baflkenti olmas›n›n sanayisiz
mümkün olmayaca¤›n› anlatan
Kapusuz, “Ancak bir husus var ki
sanayisiz geliflme mümkün olma-
d›¤› için sanayinin de baflkenti ol-
mas›n› çok önemsedik” dedi. 

Kapusuz flöyle konufltu:
“fiadi Bey’e de teflekkür et-

mek istiyorum. Anadolu’da çok
güzel bir söz vard›r derler ki; in-
sana teflekkür etmeyen Allah’a
da flükretmezmifl. Gerçekten te-
flekkür etmesini bilmek gereki-
yor. Ben zaman zaman moral bo-
zucu konuflmalar› dinledi¤imde
üzülüyorum. Ama flükürler olsun
ülkemizde bir çok fley de¤iflti¤i
gibi bir çok anlay›fl da de¤iflti. Öz-
güveni sa¤lam›fl millet, bir ülke
olarak aflamayaca¤›m›z önümüz-
de engel yok. Elbette böbürlen-
mek, kendimizi oldu¤undan faz-
la abart›l› bir flekilde takdim et-
mek gibi bir yanl›fl›n içerisinde
olacak de¤iliz. Ayaklar›m›z yerde
olacak, inanarak, azimle, çabay-
la, terleyerek mesafe alaca¤›z.” 

Yol konusunda elefltirilere de-
¤inen Kapusuz, “Bizim burada
üzerimize düflen katk› neyse
onunla da ilgilenece¤imize flüp-
heniz olmas›n” dedi.

Baflkent OSB için “Gelece¤in 
Sanayi Kenti” nitelemesi

AK Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Salih Kapusuz’dan
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önemli bir zenginliktir. Ankara'da
üniversite var ama bu üniversitele-
rin hemen hiç birisinin Ankara viz-
yonu yok” diye elefltiride bulundu. 

“Meslek odalar›na, üniversitele-
re ve OSB'lerle beraber Türkiye
vizyonuna paralel 2023 Ankara viz-
yonunu ç›karal›m” önerisinde bu-
lunan Cemil Çiçek, yap›lacak iflle-
rin  birbiriyle irtibatl› olmas›, para-
lel olmas› gerekti¤ini söyledi. Çi-
çek, “Aksi halde herkes her istedi-
¤ini yaparsa bir süre sonra birbiri-
nin aya¤›na basar, birbirine zarar
verir hale gelir. Bunun ac› örnekle-
rini yaflad›k. Mesela Kahramanma-

rafl'ta önüne gelen tekstil fabrikas›
açmaya çal›flt›. 'Komflu yapt› ben de
kurar›m' mant›¤› iflaslar› getirdi,
ac›mas›z rekabet dünyas› var. Böyle
bir dünyada dünya flartlar›n› iyi he-
sap etmeden, fizibilitesi iyi yap›l-
madan genele bakarak bir fley yap›-
l›rsa ondan sonra bafll›yor iflaslar”
dedi.

Baflkent OSB'ye övgü:
“Türkiye de Baflkent OSB 
gibi planlad›¤› noktaya gelir” 
Çevredeki bütün bu olumsuz-

luklara ra¤men Türkiye'nin parla-

yan bir y›ld›z oldu¤unu, bugün G-
20’nin bir üyesi olan ülkemizin
2023'te ilk ona girece¤ini ifade
eden Baflbakan Yard›mc›s› flöyle
konufltu: 

“Çünkü sizler gibi gerçekten ka-
biliyetli, geceyi gündüze katan in-
sanlar›m›z var. Yedi sene içerisinde
bu tarlalar, bu bozk›r bu hale gel-
diyse, 2023'te de aynen Baflkent
Organize Sanayi Bölgesi gibi Tür-
kiye de böyle bu noktaya kesinlikle
gelir. Bugün 17 bin çeflit sanayi ma-
l›n› 140 ülkeye satan bir Türkiye
var. Brezilya, Arjantin, Rusya'da ifla-
damlar›m›z var. Türkiye dünyan›n
her taraf›nda var...” 

Yol için ortak toplant› önerisi 
Cemil Çiçek baflta Baflkent OSB

olmak üzere bölgede yol sorunu-
nun zaman zaman gündeme geldi-
¤ini belirterek flunlar› söyledi:

“Buradaki s›k›nt› flundan kay-
naklan›yor: Sadece sizde de¤il,
öbür sanayi bölgelerinde de var.
Belki de öbür sanayi bölgelerinin
belediyelerle olan problemlerin-
den siz de olumsuz etkilendiniz.
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›yla
o bölgeler aras›nda geçmiflte yafla-
nan bir k›s›m s›k›nt›lar var. Beledi-
yedekiler diyorlar ki 'Bunlar özerk
bölgelerdir. Kendi ifllerini kendi
yapar. Yönetimleri kendilerine ait-
tir, elektri¤i kendileri üretir, arsala-
r› kendileri al›r, satar. Bizim beledi-
yeyle ilgimiz yok. Ama bir tak›m ifl-
ler söz konusu oldu¤unda hadi be-
lediyeye, yani nimet OSB'ye külfet
belediyeye.' Bunlar do¤rudur yan-
l›flt›r diye söylemiyorum. Bu ifller sa-

Konuflmas›n›n ard›ndan Baflkent
OSB Yönetim Kurulu Baflkan›

fiadi Türk, Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek’e bir
plaket ile temel atma töreninde Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n
da aralar›nda bulundu¤u toplu çekilmifl bir foto¤raf› verdi.

Cemil Çiçek'e plaket
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dece Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi'nin problemi de¤il. [Ancak
dahili olmad›¤› halde Baflkent
OSB’nin de problemi olmufltur.]
‹vedik'de, OST‹M'de de var, baflka
tarafta da var.” 

Yol için aç›k çek
“Bu konuda Meslek odalar›m›-

z›n biraz daha öne ç›kmas› laz›m.
Sanayi odam›z sizleri toplasa, biz
gelsek Büyükflehir Belediye Baflka-
n›n› getirsek, bize düfleni biz yapa-
l›m, size düfleni siz yap›n, Belediye
Baflkan›na düfleni o yaps›n. 

Burada asl›nda söylemek istedi-
¤im, meslek odalar›m›z da görev
almal›. fiikayet için söylemiyorum,
iyi niyetle söylüyorum. Sadece üye-
lerinden para almak olmamal› gö-
revleri.  

fiimdi buradan bir 
teklifte bulunuyorum:
Önümüzdeki hafta sizler, 5 tane

OSB temsilcileri bir araya gelin,
ulaflt›rmadan, karayollar›ndan ar-
kadafllar›m›z› getirelim. Çok ko-
nuflmak yerine bir yerden bafllaya-
l›m. Biz, bize düfleni yapal›m. Hü-
kümet olarak biz sorunun parças›
olmak istemiyoruz, çözümün par-
ças› olmak isteriz. E¤er bunu do¤-
ru bulmuyorsan›z flimdi biz ayr›l-
d›ktan sonra baflka bir yol ve yön-
tem getirin, biz ona da var›z. Size
de aç›k çek veriyorum Say›n Bafl-
kan. 

Genel kurulunuz hay›rl› u¤urlu
olsun. ‹nflallah bir baflka genel ku-

rulda, bugün inflaat halinde olan
fabrikalar›n aç›l›fl›nda, proje halin-
de olanlar›n da temelinin at›l›fl›n-
da burada bulunuruz. Bir baflka

toplant›da buras› daha güzel hale
gelir. Hepinize çok teflekkür ediyo-
rum. Hay›rl› ve u¤urlu olsun. Elini-
ze, kolunuza sa¤l›k.”
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Türk, Baflkent 
OSB'yi anlatt›

‹dari binan›n hizmete aç›l›fl 
töreninde konuflan Türk, 
Baflkent OSB'nin kuruldu¤u
günden bugüne tarihçesini ve
geliflimini anlatt›.

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi (Baflkent OSB) Bölge
‹dari Binas›, 28 Nisan

2011'de törenle hizmete girdi. Tö-
rene, Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün, Ankara Vali Yard›mc›s›
fientürk Uzun, Sincan Belediye

Baflkan› Mustafa Tuna, Sincan
Kaymakam› Ufuk Seçilmifl, ASO
Baflkan› Nurettin Özdebir, Küçük
Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Si-
teleri Genel Müdürü Ramazan Y›l-
d›r›m kat›ld›.

Baflta Sanayi ve Ticaret Bakan›
Nihat Ergün ve Baflkent OSB Bafl-
kan› fiadi Türk olmak üzere pro-
tokolde yer alan davetliler kurde-
leyi birlikte keserek içeri girdi. 

Baflkent OSB'nin toplant› salo-
nunda yap›lan törene ilgi çok bü-
yük oldu. Özellikle medyan›n yo-
¤un ilgi gösterdi¤i aç›l›flta, salon

tamamen doldu.
Baflkent OSB Baflkan› Türk, si-

nevizyon üzerinde tablolar ve gra-
fiklerle Baflkent OSB'nin S‹T‹YAK
olarak kuruldu¤u 1990 tarihinden
bugüne kronolojik olarak yap›lan
çal›flmalar› aktard›. Baflkent
OSB'nin tarihinde Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an'›n temelini att›¤›
26 Aral›k 2003 gününün büyük bir
önem tafl›d›¤›n› ifade eden fiadi
Türk, “Baflbakan bize para verme-
di, ama  paran›n üstünde de¤erler
var. ‹flte bu temel atma bölge sana-
yicisine moral motivasyon oldu”

Türk, Baflkent 
OSB'yi anlatt›
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dedi.  Dönemin Sanayi ve Ticaret
Bakan› Ali Coflkun'un deste¤ini
de hiçbir zaman unutamayaca¤›-
n› anlatan fiadi Türk, “Say›s›z ke-
reler bölgemize geldi, tesislerin
temelini att›” dedi. 2004 y›l›nda
ilk fabrikan›n aç›ld›¤› bölgede flu
anda 100 fabrikan›n bacas›n›n
tüttü¤ünü ifade eden fiadi Türk,
Baflkent OSB'nin giriflimleri sonu-
cu dönemin Bay›nd›rl›k ve ‹skan
Bakan› Cevat Ayhan sayesinde
bölgeye sanayi lekesi at›ld›¤›n›
söyledi ve “14 y›l sonra kendisini
ziyaret ettik, teflekkürlerimizi ve
minnet duygular›m›z› ilettik” de-
di.  Türk, sanayi kooperatifi ola-
rak kurulduklar›n›, uzun süren
bir çal›flman›n ard›ndan 17 fiubat
2001'de OSB olduklar›n› söyledi.
Bölgeye Baflbakan Erdo¤an'›n
geldi¤i 2003 tarihine kadar hiçbir
kamu kuruluflunun gelmedi¤ini
ifade eden Türk, flöyle konufltu:

“Bölgemize katk› veren herkes-
ten Allah raz› olsun. Katk› koyan

herkese çok teflekkür ediyorum”. 

‹tfaiyesi olan tek OSB'yiz
Üniversite sanayi iflbirli¤ini

gerçeklefltiren ilk OSB'lerden biri
olduklar›n›, bölgenin tüm ihtiyaç-
lar›n› dikkate alarak gereksinim
duyulan birimleri faaliyete geçir-
diklerini ifade eden Türk, son dü-
zenlemeler nedeniyle flu anda ka-
pal› olsa dahi bir sa¤l›k merkezi,
PTT flubesi, banka flubesine ba¤l›
ofis açt›klar›n› hat›rlatt› ve “2007
y›l›ndan beri itfaiyemiz var ve An-
kara'da itfaiyesi olan tek OSB'yiz”
diye ekledi. 1000 dönümlük sos-
yal donat› alan› içinde e¤itim,
inanç,  fuar, spor, e¤lence ve ben-
zeri faaliyetler bulunaca¤›n› belir-
ten Türk, yeflil alana çok yer ver-
diklerini, bugüne kadar 12.000
a¤aç diktiklerini anlatt›. Türk,
“Bu bizim hayal etti¤imiz bir pro-
je. Türkiye'de kurulu bulunan
263 OSB içerisinde böyle baflka

bir hayalin oldu¤unu sanm›yo-
rum” dedi. Türk, flöyle konufltu:

“Say›n bakan›m Allah sizden
raz› olsun. fiu an içinde bulundu-
¤umuz Bölge ‹dari Binam›z asl›n-
da sizin sayenizde. Çünkü biz
altyap›ya para harcayan bir
OSB'yiz. ‹lk defa sizin zaman›n›z-
da altyap› için kredi ald›k ve altya-
p›ya harcamam›z gereken parayla
da binam›z› yapt›k.  

fiu anda bölgemizde herhangi
bir s›k›nt› yok. Birinci etapta her
fley tamam, ikinci etapta alt yap›
çal›flmalar› devam ediyor. Girifl
kap›s›n›n sa¤ taraf›ndaki alan lo-
jistik alan olarak planland›. Deniz
liman› olmasa da en az›ndan de-
miryolu liman› olsun istedik. Her
OSB kendi iyilerini anlat›r. Reka-
bet ortam›nday›z. Biz de di¤er
OSB'ler elektri¤i, suyu kaça veri-
yorlar diye bakmak zorunday›z.”

Türk, yol ile ilgili s›k›nt›lar› Sin-
can Belediye Baflkan› sayesinde afla-
caklar›na inand›¤›n› söyledi. 
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Sanayi ve Ticaret Bakan› 
Nihat Ergün, Son befl y›lda
Baflkent OSB'de 100 
fabrikan›n yap›ld›¤›n›
hat›rlatarak, “E¤er kamunun
sorumlulu¤unda olan yol
yap›lm›fl olsayd› eminim 
200 fabrika yükselmifl 
olurdu” dedi

Ergün, Ankara'n›n 
sanayileflmesinde OSB'lerin 
büyük pay› oldu¤unu 
belirterek, “Yeni OSB'lerin 
kurulmas›na, mevcutlar›n
genifllemesi ve 
gelifltirilmesine büyük 
önem veriyoruz” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakan› Ni-
hat Ergün, temelini att›¤›
Baflkent Organize Sanayi

Bölgesi (Baflkent OSB)'nin Bölge
‹dari Binas›'n› 28 Nisan 2011’de
hizmete açt›. Bu duruma de¤inen
Ergün, ülke genelinde bir çok aç›-
l›fla kat›ld›¤›n› belirterek, “Ancak
bu aç›l›fllar içerisinde temelini
at›p, sonra da aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z
aç›l›fllar kadar heyecan veren bir
fley yok. Buran›n temelini atma
imkan›na sahip olduk, hem de
aç›l›fl›n› yap›yoruz” dedi. “Geçen
y›l temel atarken 'Baflkent
OSB’nin hikayesi ne kadar takdire
flayand›r' dedik. Bugün bu hikaye-
yi arkadafllar›m›z bir kere daha
özetlediler” diyen Ergün, konufl-

mas›na flöyle devam etti:
“OSB kurmakla da ifl bitmiyor,

burada sanayicilerimizi do¤ru yön-
lendirmek, sanayicilerimizin gelifli-
mine katk› sa¤lamak, onlara en iyi
flekilde hizmet vermek de icap edi-
yor. Onun için de bu tür mekanla-
ra ihtiyaç var. Y›llarca bir memur
kenti olarak an›lan Ankara art›k
bir sanayi kentine dönüfltü. Bunda
OSB’lerin çok önemli bir pay› var.
Bu tesislerin hizmet ve yönetim ka-
litesi artt›kça OSB'lerin daha fazla

yat›r›m çekece¤i, daha fazla istih-
dam, üretim oluflturaca¤› da aç›k.
Biz hükümet olarak OSB'lerin ku-
rulmas›na ve mevcutlar›n geniflle-
mesi ve gelifltirilmesine büyük
önem veriyoruz.  Altyap›s› tamam-
lanan 131 OSB'den 66 tanesi bu
dönemde tamamland›. OSB'lerin
50 y›l mazisi oldu¤unu düflünür-
sek, 40 y›lda tamamlanan kadar
OSB, son 8 y›lda tamamland›. 40
y›lda 11 bin 388 parsel sanayicilere
tahsis edildi, son 8 y›lda 10 bin

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, Bafl-
kent OSB'ye verdi¤i katk›lardan dolay›

Bakan Ergün'e bir teflekkür plaketi verdi. Alk›fllarla plaketini alan Nihat
Ergün, daha sonra aç›l›fl›n› yapt›¤› bölge idari binas›n› gezdi.

Ergün'e plaket

Nihat Ergün: “Yol olsayd›
200 fabrika olurdu”
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parsel tahsis edildi.  Ancak flunu da
belirtmek isterim ki biz OSB'lerin sa-
y›s›n› artt›rmak kadar niteliklerini,
kalitelerini artt›rmaya da büyük
önem veriyoruz.” 

Popülizm yok
Nihat Ergün, planl› sanayileflme-

nin mekansal araçlar› olarak görü-
len OSB'lerin baz›lar›n›n bizzat
plans›zl›¤a kurban gitti¤ini söyledi.
Popülist amaçlarla OSB kurulmas›-
na asla müsaade etmediklerini ifade
eden Bakan, “Do¤ru yerlere, potan-
siyeli olan yerlere ve yat›r›mc›n›n
gidece¤i yerlere OSB'ler kurulmas›-
n› istiyoruz. fiöyle bir yanl›fl alg›; var
hani bizim oraya bir OSB kurulsun
fabrika ya¤ar. OSB kurulunca fab-
rika ya¤maz. Orada öyle bir potan-
siyelin yat›r›mc› taraf›ndan görül-
mesi laz›m” dedi. 

Baflkent OSB'de 
200 fabrika olurdu
OSB'lerin altyap›, ulafl›m

ve di¤er imkanlarla birlikte
oluflmas› gerekti¤ini anlatan
Sanayi ve Ticaret Bakan› Er-
gün konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü:

“Son befl y›lda Baflkent
OSB'de 100 fabrika yükseldi.
E¤er kamunun sorumlulu¤un-
da olan yol yap›lm›fl olsayd›
eminim 200 fabrika yükselmifl
olurdu. Dolay›s›yla OSB’lerin
oluflumuyla di¤er altyap›lar›n
oluflumunu birlikte ele almal›-
y›z. Anadolu’nun baz› yerlerin-
de at›l OSB’ler var; altyap›s›n›
yapm›fl›z, su götürmüflüz, iç yol-
lar›n› yapm›fl›z; ama potansiyel
yok, orada yat›r›mc›y› baflka aç›-
lardan cezbedecek potansiyel ol-
mad›¤› için tek bir yat›r›mc›n›n
olmad›¤› baz› OSB'ler var. Onun
için bu popülist yaklafl›m yerine
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gelen talepler rasyonel mi de¤il
mi buna bakmak laz›m. Çünkü gö-
rüyoruz ki OSB kurmakla yat›r›-
m›n gitmesi ayn› fley de¤il, yat›r›m
gidecek yere OSB kurmak önemli.
Kamu kaynaklar›n› do¤ru yerde
kullanmak önemli. Bu dönemde
ihtisas OSB’lerin kurulmas›n› sa¤-
layarak kümelenme çal›flmalar›na
bafllad›k.”

Boyac›lara, 
kimyac›lara ayr› OSB
Bakan Ergün, Ankara'da yeni bir

uygulamayla boyac›lar ve kimyac›lar
OSB'si kuracaklar›n› aç›klad›. Er-
gün, “Boya sektöründe çal›flan epey
firma var. Da¤›n›k yerlerdeler. Bir
k›sm› da küçük sanayi sitelerinden
OSB’lere dönüflmüfl olan OST‹M,
‹vedik OSB'de. Bu sektörlerde çal›-
flan firmalar›n karma OSB'lerde bu-
lunmalar› mümkün de¤il. Vaktiyle
küçük sanayi sitelerinden OSB'ye
dönüfltü¤ü için toptan OSB haline
getirilmifl, flimdi da¤›n›k olan bunla-
r› bir ihtisas çat›s› alt›nda toplayaca-
¤›z. Onlar›n güvenlik önemleri ona
göre oluflacak.” diye devam ettti.

OSB'lerin ortak 
altyap› çal›flmalar›
Nihat Ergün, farkl› tüzel kiflili¤e

Baflkent OSB Bölge ‹dari Bina-
s›'n›n aç›l›fl töreninde konu-

flan Ankara Sanayi Odas› (ASO)
Baflkan› Nurettin Özdebir, “An-
kara'da çok güzel bir OSB yapt›-
n›z”dedi. 

Ankara'n›n son 10 y›l içerisin-
de, özellikle krizden sonra sanayi
konusunda çok ciddi hamleler
yapt›¤›n› anlatan Özdebir,  “An-
kara çok ciddi bir sanayi kenti ol-
du. Ankara Sanayi Odas› Türki-
ye’nin ikinci büyük sanayi odas›,
Ankara sanayileflmede çeflitli pa-
rametrelere göre üç ve dört ara-
s›nda gidip geliyor” diye konufltu.
Ankara'n›n sadece bir sanayi ken-
ti olmad›¤›n› ayn› zamanda bir
üniversite kenti, bir sa¤l›k kenti,

bir kültür kenti oldu¤unu anla-
tan ASO Baflkan›, flunlar› söyledi: 

“Sahip ç›karsak Ankara'ya da-
ha bir çok güzellik kazand›rabili-
riz. ASO olarak bugünlerde bir
fuar alan›yla u¤rafl›yoruz. ‹nflal-
lah onu da yapaca¤›z. Burada
baflkentli sanayicilere özellikle ça-
l›flkan baflkan›m›z nezdinde te-
flekkür ediyorum. Ankara'da çok
güzel bir OSB yapt›n›z. Tabi bafl-
kan rekabetten bahsetti. Say›n
Baflkan›m rekabetin oldu¤u yer-
de iyi fleyler olur. Bu rekabet tatl›
bir rekabet. O bunu yapm›fl, biz
daha iyisini yapal›m yar›fl› netice-
de sanayicilerimize, katma de¤er
üreten insanlara fayda sa¤lar.”

“Çok güzel bir 
OSB yapt›n›z” 

ASO Baflkan› Nurettin Özdebir:
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sahip olup, fiziki mekanlar› birbiri-
ne yak›n olan OSB'lerin bir araya
gelerek ortak altyap› planlar› yap-
malar› gerekti¤ini söyledi. Ergün,
“Burada dört OSB var. Geçen gel-
di¤imizde de  söylemifltik, haz›rla-
d›k mevzuat›. 4 OSB'nin her biri-
nin ayr› ayr› ar›tma tesisi yapmas›
laz›m. Niye ayr› ayr› yapacaks›n›z?
‘Birlikte dört OSB bir ar›tma tesisi
yap›n’ dedik. Rekabet avantaj› sa¤-
lamak, kaynaklar› etkin ve verimli
kullanmak bu de¤il mi? Bu iflte.
Bunu arkadafllar›m›za söylüyoruz,
ama buradaki dört OSB  bir araya
gelip bir ar›tma tesisi projelendirip
birlikte yapmaya karar veremedi-
ler” diye sitemde bulundu.  

“Kendi kendimize rekabet avan-
taj› sa¤layacak projelere destek ver-
mek istiyoruz” diyen Bakan, flöyle
devam etti:

“‹l ve ilçelerin sosyo-ekonomik
özellikleri dikkate al›narak, OSB'le-
rin tamamen veya k›smen yat›r›m-
c›lara önümüzdeki alt› y›l boyunca
gerekti¤inde bedelsiz tahsisine im-
kan tan›yaca¤›z. Yat›r›mlar›n h›z›n›
daha da art›raca¤›z. O uygulama
bafllad›¤›nda yat›r›mlar daha da
h›zl› hale gelecek.”

OSB'lerin ›slah›
fiehir çevrelerinde düzenlenen

yap›lanmalar›n ›slah› ile ilgili de
çal›flt›klar›n› belirten Nihat Ergün,
bu çal›flmalara örnek olarak Erge-
ne havzas›n› gösterdi. 

Bakan flöyle konufltu:
“Trakya'da rastgele oluflmufl ya-

p›lar var. Asl›nda bir OSB gibi du-
ruyor, ama de¤il. Bir sistem yok,
da¤›n›k. Baz› iflleri de yapam›yor-
lar. fiimdi bir y›l içinde baflvurmala-
r› halinde onlar› OSB alt›nda top-

layaca¤›z. Mümkün oldu¤u kadar
sanayileflmeyi OSB'ler içinde yap-
maya çal›fl›yoruz. Da¤›tmadan yap-
mal›y›z. Planl› kentleflme yapmak
baflka bir fley sonra kentsel dönü-
flüm yoluyla iyi kentler haline getir-
mek baflka bir fley. Büyük sosyal
ekonomik maliyetleri var.”

Hedefleri olan ülkeyiz
Türkiye'nin art›k hedefleri olan

bir ülke oldu¤unu, 2023 y›l›nda ne
yapabilece¤ini, nereye varabilece-
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¤ini gördü¤ünü anlatan Bakan Er-
gün “Art›k herkes önünü görebili-
yor. Makro ekonomik dengeler ku-
rulmufl” dedi.   

Ergün, flöyle konufltu:
“2023 y›l›nda 500 milyar dolar

ihracat yapan, 2 trilyon dolar üre-
tim yapan ve dünyan›n 10 büyük
ekonomisinden birine sahip olan
bir Türkiye hedefliyoruz. Böyle
bir Türkiye'ye elbette projelerle
daha fazla çal›flarak gidilebilir.
Böyle bir Türkiye’ye güçlü, dina-
mik ve rekabetçi bir özel sektörle
gidebiliriz, böyle bir özel sektörü-
müz yoksa o hedefler orada yaz›l›
olarak kal›r. Biz bunu sektörlerle
beraber belirledik. Sanayicimize,
ifladam›m›za, özel sektöre göre be-
lirledik. OSB'lerimize, sanayicimi-
ze, ifladam›m›za güvenerek bu he-
deflerimizi belirliyoruz. 

Sanayici kendi riskini almal›
“Yat›r›mc› risk alan adam de-

mektir. Riskle büyüyor, kazan›yor,
gelifliyoruz. Ama bu risk ifl hayat›-
n›n kendi do¤as›ndan kaynakla-
nan riskler olmal›d›r” diyen Sana-
yi ve Ticaret Bakan› Ergün, yanl›fl
kamu politikalar›ndan ortaya ç›-
kan riskin reel sektörün, özel sek-
törün s›rt›na yüklenmemesi ge-
rekti¤ini söyledi. 

Ergün, konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü:

“Ben hükümet olarak bütçe
disiplinine uymayaca¤›m, bütçe

aç›klar› alacak bafl›n› gidecek.
Sen bunun faturas›n› ödeyecek-
sin. Ne olarak ödeyeceksin? Yük-
sek faiz olarak ödeyeceksin. Afl›r›
vergi olarak ödeyeceksin. Para
darl›¤› olarak ödeyeceksin. Piya-
sada kredi bulamayacaks›n. Be-
nim riskimi sen niye tafl›yacaks›n
sanayici olarak? Ben ülkeyi kötü
yönetece¤im, sen bunun faturas›-
n› ödeyeceksin. Hay›r, bir insan
bir sanayici bir fatura ödeyecek-
se, kendisi iflini kötü yönetiyorsa
faturas›n› ödesin. Baflkas›n›n fa-
turas›n› ödemesin.”

KOB‹'lere önem verdiklerini,
çeflitli yollarla desteklediklerini
anlatan Ergün, “KOB‹'lere kredi
de veriyoruz. 187 bin iflletmeye
10,5 milyar TL kredi hacmi olufl-
turduk. Ayn› zamanda destek
miktarlar› de¤il, proje odakl› des-
tek modellerine de geçerek pro-

jenin niteli¤ini de¤ifltirdik. Do¤-
rudan destek veriyoruz. Ar-Ge'si-
ne, fuar›na, ifl gezisine destek ve-
riyoruz. Bunlar›n ço¤u da hibe”
dedi. Nihat Ergün, konuflmas›n›
flöyle tamamlad›:

Pahal› da olsa yerliye öncelik
“Eskiden KOB‹'lere iflas etme-

sinler diye destek verilirdi, destek-
lerin türü de de¤iflti. Rekabet gücü
kazans›nlar, borsaya girsinler, pro-
je odakl› olsunlar diye kredi veri-
yoruz. ‹flte sanayi stratejisi. Bu y›l
içerisinde hayata geçirdik. Sektör
stratejisi devreye girdi. Yerli ürün
lehine fiyat avantaj› sa¤land›. Tür-
kiye'de üretilen ürünleri kamu
yüzde 15  pahal› olsa bile alabile-
cek. Niye? Bizim sanayicimizden
tercih edilsin diye.”
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Tuna'dan yol için büyük çaba
Sincan Belediye Baflkan› Mustafa 
Tuna, Baflkent OSB'nin de aralar›nda 
bulundu¤u OSB'leri ‹stanbul Çevre 
Yolu'na ba¤layacak yolun yap›m› için
verdi¤i mücadeleyi anlatt› ve 
“OSB'leri ‹stanbul Çevre Yoluna 
ba¤layacak yol, mutlaka en k›sa 
zamanda yap›lacakt›r” dedi. 

Sincan Belediye Baflkan› Mustafa Tuna, Türki-
ye'nin ikinci büyük sanayi merkezi olan An-
kara'n›n sanayi merkezinin Sincan oldu¤unu

söyledi.
Baflkent OSB'nin Bölge ‹dare Binas›'n›n hiz-

mete girme törenine kat›lan Tuna, “Bu sanayi
merkezlerinin büyük ço¤unlu¤u Sincan s›n›rlar›n-
dad›r. Sincan s›n›rlar›
içerisinde alt› tane OSB
var. Bunlardan baz›lar›
proje aflamas›nda, baz›-
lar› aktif” dedi.

Göreve geldikten
sonra Baflbakan Erdo-
¤an'›n kendisini ça¤›ra-
rak Sincan ile ilgili bilgi
istedi¤ini belirten Tu-
na, flunlar› söyledi:

“Say›n Baflbakan›m›-
za Sincan'›n paftas›n›
açt›m. fiuralar OSB, flu-
ralar bakir alanlar, flura-
lar imarl› alanlar. ‹mar-
s›z yerlerdeki geliflmele-
ri de mevzi imar planla-
r›n› da arz ettim. 'Bu
bölgenin düzgün bir
ulafl›m plan›n›n haz›r-
lanmas› gerekiyor. Çar-
p›k geliflmelerle mevzi
imar planlar›yla Keçiören’in haline döner' dedim.
Say›n baflbakan›m heyecanland›, 'bu olay› takip et,
Melih Bey ile de görüfl, gerekirse helikopterle ge-
zeriz' dedi.”

Yolun sanayici için neleri ifade etti¤ini bildi¤i-
ni, sanayicinin ne tür s›k›nt›lar› oldu¤unu bir ifl
adam› olarak bildi¤ini anlatan Mustafa Tuna, ko-
nuflmas›na flöyle devam etti: “E¤er düzenli bir ula-
fl›m projesini hayata geçiremezsek, planlamazsak,
çarp›k geliflme olacak. Daha sonra tabi 25.000'lik
planlarda yollar görülüyor. Burada en önemli
ba¤lant› yolu, Eskiflehir Yolu-Ayafl Yolu ve ‹stanbul
Çevre Yolu ba¤lant›s›. Bu yolun Büyükflehir Bele-
diyesi taraf›ndan k›sa vadede aç›lmas›n›n müm-

kün olmad›¤›n› gördüm. Havanda su dövmemek
için, bofl yere enerji sarf etmemek için Ulaflt›rma
Bakan› Say›n Binali Y›ld›r›m'a gittim.  ‹ki devlet
yolu var; Ayafl ve Eskiflehir Yolu. '‹ki devlet yolun-
dan bölünmüfl bir pafta yol olabilir mi?' diye sor-
dum. 'Olur' dedi. Planlar› yapmam› istedi.  Daha
sonra Belediye'yi ziyarete geldi. Plan› açt›k, Kara-
yollar›, TCDD Müdürü de var. Bakan 'fiu güzer-
gah tamam' diyerek , Karayollar› Genel Müdü-
rü'ne talimat verdi. 'Buray› karayollar›na al›yoruz,
hemen projelerimizi bafllat›yoruz' dedi. Karayolla-
r› Genel Müdürü ödenek bak›m›ndan gecikebilir”
deyince, Bakan bana 'Bu ifli sen yap' dedi. Ben de
gittim Melih Bey'e anlatt›m durumu. 'Sana güve-
nerek buna ben tamam dedim' diye belirttim ken-
disine, burada 100-200 trilyonluk yat›r›m oldu¤u-
nu, proje bedeli olarak 1 trilyonluk bedel harcad›-
¤›m›, projelerin tasdik edildi¤ini, karayollar› ve
bakanl›k taraf›ndan protokol yap›ld›¤›n› anlat-

t›m.” 
Güzergah üzerinden

geçen enerji nakil hatlar›
sorununu çözdü¤ünü,
yolun önemli bir bölü-
münün sahas›ndan geçti-
¤i ASO I OSB ve Anadolu
OSB ile görüfltüklerini,
imar plan› çal›flmalar›n›n
bir k›sm›n›n Ayafl Beledi-
yesi s›n›rlar›n› da kapsa-
mas›n›n iflleri uzatabile-
ce¤ini düflünerek TO-
K‹'yi devreye soktu¤unu
anlatan Sincan Belediye
Baflkan›,  “Güzergah› TO-
K‹ imar plan› içerisine al-
d›k.  Ama bir sorun ç›kt›.
Demiryolunun yan›ndaki
mevcut yol tar›m arazisi
gözüküyor. Kadastro yolu
yok. Zaman›nda burada

yaflayan vatandafllar tar›m alanlar›ndan vazgeçe-
rek yol aç›lmas›na izin vermifller. Tar›m Bakan›-
m›za gittik, ‹l Müdürü'ne iki defa talimat verdi.
Alt› ayd›r görüfl alamad›¤›m›zdan imar çal›flmala-
r› neticelenemiyor. Karayollar›nda yat›r›m plan›-
na ald›rd›¤›m›z halde bafllayamad›k. Oysa bu se-
ne temeli at›lacakt› yolun” dedi. Sorunu en k›sa
zamanda çözerek, Eskiflehir Yolunu Ayafl Yoluna,
yani OSB'lerden ‹stanbul çevre yoluna ba¤lana-
cak yolu en h›zl› flekilde ihale edeceklerini söyle-
yen Mustafa Tuna, “Yani bütün herkesle temasa
geçtim; sorunu önemli ölçüde aflt›m.  Ama bir tek
tar›m kald›. H›zl› bir flekilde bu yol meselesi ta-
mamlanacak” diyerek sözlerini tamamlad›.
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Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi Baflkan› fiadi Türk,
“Hayalini kurdu¤u Baflkent
OSB'nin gerçekleflmeye
bafllad›¤›n›” belirterek, “Bir
numara olaca¤›z” dedi.

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi Genel Kurulu çok genifl
bir kat›l›mla yap›ld›. Devlet

Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Ce-
mil Çiçek, AK Parti Genel Baflkan
Yard›mc›s› Salih Kapusuz’un haz›r
bulundu¤u Genel Kurul'a kat›l›m
çok yüksek oldu.

Baflkent OSB 7. Ola¤an Genel
Kurulu 30 Nisan 2011’de Bölge
Müdürlü¤ü binas›nda yap›ld›. Bafl-
kent OSB Baflkan› Türk'ün sunufl
konuflmas›n›n ard›ndan Divan Bafl-
kanl›¤› oluflturuldu. 

Divan Baflkanl›¤›na Nihat Güçlü,
yard›mc›l›klar›na Levent Soral ve
Türel Poyraz seçildiler.

Nihat Güçlü, Baflkan seçildikten
sonra yapt›¤› konuflmada, Baflkent
OSB'nin kuruluflundan bu yana
gösterdi¤i geliflmelere de¤inerek,
Baflkent OSB'yi bugünkü noktaya
getirenlere teflekkür etti. 

Divan seçiminden sonra tekrar
kürsüye gelen Baflkent OSB Baflkan›
fiadi Türk,  kurulu bulunan 263
OSB'den biri olduklar›n›, ancak di-
¤er OSB'lerden farkl› olmak için ça-
l›flt›klar›n› ve bunu da baflard›klar›-
na inand›¤›n› belirtti.

Bütün kat›l›mc›lar›n da bu fark-
l›l›¤› hissettiklerini anlatan Türk,
flöyle konufltu:

Hayallerimizi gerçeklefltirdik
“Y›llarca verdi¤imiz mücadele

sonucunda Baflkent OSB'yi bir nok-
taya getirdik. Yapm›fl olduklar›m›z
bu kadarla kalm›fl olacak m›? Hay›r,
daha ileriye götürece¤iz. Hayal et-

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fiadi Türk:

“Hayalim gerçeklefliyor”
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meden bir fley gerçeklefltirmek
mümkün de¤il. Biz büyük hayaller
kurduk ve aflama aflama gerçekleflti-
riyoruz. Hayali kurmak güzel ama
insan ömrüne s›¤acak fleyleri yapa-
bilirsek bu bizleri daha da mutlu
ediyor. Gözümüzle gördükçe daha
mutlu olaca¤›m›z› düflünüyoruz.”

Türkiye'de geçmifl dönemde ya-
flanan krizlerin etkilerinin herkesin
can›n› yakt›¤›n›, ancak son y›llarda
istikrar›n sa¤land›¤›n› ve ülke eko-
nomisine bak›flta büyük de¤ifliklik-
ler oldu¤unu söyleyen fiadi Türk,
hükümete teflekkür etti. Türk,
“Toplumumuzda yap›lan fleyleri ge-
nelde övmek yerine yermek vard›r.
Ancak ç›kan eserleri ülkemize ka-
zand›ranlara teflekkür etmek bence
büyüklük. Son y›llarda sanayideki
geliflme küçümsenecek boyutta de-
¤il” diye konufltu. Türk, Baflbakan
Recep Tayip Erdo¤an'›n 2003 y›l›n-
da Baflkent OSB'nin temelini ata-
rak kendilerine moral ve motivas-
yon sa¤lad›¤›n› belirterek, flunlar›
söyledi:

Ankara'da ikinci OSB'yiz
“2003 y›l› devletin bize s›cak yü-

zünü gösterdi¤i y›ld›r. O gün bir
tarlan›n içinde temel atma töreni
yapm›flt›k. 7 y›l gibi süreçte 100 fab-
rikaya ulaflt›k. Tüm bölgenin altya-
p›s›n› tamamlad›k, ilave arazi ald›k.
OSB olarak Ankara s›ralamas›nda
ikinci s›raday›z. Burada bütün har-
camalar› kat›l›mc›lar›n öz kaynakla-
r›yla yapt›k.” 

Sadece bir sanayi kenti planla-
mad›klar›n›, ayn› zamanda yaflana-

bilir bir sanayi kentini gerçeklefltir-
diklerini ifade eden fiadi Türk,
OSB'nin kuruluflundan bu yana
gerçeklefltirdikleri çal›flmalar›, sa-
hip oldu¤u imtiyaz ve avantajlar›,
tablolar ve grafikler yard›m›yla an-
latt›.

‹lk kez devletten destek
Baflkent OSB'nin de içinde bu-

lundu¤u bölgeye bizzat giriflimleri
sonucu sanayi lekesi att›ran döne-
min Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Ce-
vat Ayhan'a teflekkür edip, minnet
duygular›n› ifade eden fiadi Türk
konuflmas›na flöyle devam etti:

“Say›n Cevat Ayhan'›n müdaha-
lesiyle her fley geliflti bu bölgede. Sa-
y›n Ali Coflkun bey 9 kez bölgemize
geldi, çok say›da tesisin temelini at-
t›. Bize hep destek oldu.” 

Sanayi ve Ticaret Bakan› Nihat
Ergün ile bölgede bir ilk yaflad›klar›-
n› belirten Baflkent OSB Baflkan›
Türk, “Say›n Ergün ile iliflkilerimiz-
de farkl› bir boyuta geçtik. ‹lk defa
kredi ald›k devletten. ‹dari binam›-
z› bu kredi ile yapt›k. II. etab›m›z›n
altyap›s›n› da ald›¤›m›z kredilerle
yap›yoruz” dedi.

Baflkent OSB örnek 
gösterilecek
Baflkent OSB'nin I. etab›n›n alt-

yap›s›n› kendi öz kaynaklar›yla ta-
mamlad›klar›n› ifade eden Türk,
“Sürekli ve çok h›zl› çal›fl›yoruz. Ha-
yal etti¤imiz bir OSB kurduk. Türki-
ye'de örnek bir OSB gösterilecekse
bu Baflkent OSB  olacakt›r. Köyden

sonra köprüden ç›karken görmüfl-
sünüzdür, bu taraf baflka bir dünya,
öbür taraf baflka bir dünya. Her fleyi
çözdü¤ümüze inan›yoruz.”

fiadi Türk, genel kurula kat›lan
Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›m-
c›s› Cemil Çiçek'e hitaben, “Siz bi-
zim 2003 y›l›ndaki temel atma töre-
nimize de kat›ld›n›z. Bu kadar mü-
cadelenin sonunda her fleyi yapt›k
ama ba¤lant› yolunu yapamad›k.
Görüflmedi¤imiz kifli kalmad›.
2003'te b›rak›p gitti¤inizden beri
ne de¤iflti diye bakt›¤›n›zda de¤ifl-
meyen tek fley yolumuz” diye ko-
nufltu. 

Bu yol beni utand›r›yor
Ba¤lant› yollar›n›n yap›m› için

baflvurmad›klar› merci kalmad›¤›n›,
tüm u¤rafllara karfl›n sonuç alama-
d›klar›n› anlatan Baflkent OSB Bafl-
kan›, flöyle konufltu:

“Say›n bakan›m; köyün yolunu
gördünüz. Bu kadar süre içinde her
istedi¤imizi yapt›rabildik; ama ba¤-
lant› yollar›m›z› yapamad›k. Sanayi
Bakan›m›z say›n Nihat Ergün'e de
anlatm›flt›m. fiu anda bölgemizde
yabanc› yat›r›mc›lar da var. Ben ar-
t›k böyle bir ba¤lant› yoluyla bölge-
ye girmeye utan›yorum. Biz de koy-
du¤unuz hedeflere kofluyoruz, bu-
günden 2023'e yak›fl›r bir yolu bu
bölgeye, insanlar›na ve sanayiye sa¤-
layacak çabay› göstermenizi istiyo-
ruz. Bu çabay› gösterece¤inize emi-
nim. ‹nflallah bir daha ziyaretimize
geldi¤inizde bu s›k›nt›m›z da hallol-
mufl olacakt›r.”
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Nitelikli insan ve Ar-Ge
ODTÜ-Biltir Merkezi Baflkan›

Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler de
genel kurulda yapt›¤› konuflmada,
birçok organize sanayi bölgesini
görme flans› oldu¤unu ifade ede-
rek, “Övünerek söylememiz laz›m
ki, flu anda Türkiye'nin en modern
OSB'lerinden birine sahipsiniz”
dedi. Planlanan sosyal donat› alan-
lar›n›n “Gelece¤in Sanayi Kenti”
hedefinde çok önemli bir ad›m ol-
du¤unu söyleyen Prof. Dr. Gökler,
bu tür binalar›n oluflmas›n›n bun-
dan sonraki sanayileflmeyi h›zlan-
d›raca¤›n› ve motivasyonu artt›ra-
ca¤›n› ifade etti. 

Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler,
flöyle konufltu:

“Benden önceki konuflmac›lar
rekabete de¤indiler. Alt›n› çizerek
söylüyorum, rekabet için çok önem-
li iki nokta var; nitelikli insan kayna-
¤›na sahip olmak. -OSB yönetiminin
bununla da ilgili bir vizyonu oldu¤u-
nu görmek sevindirici. Çeflitli e¤itim
alanlar› planlan›yor.- ‹kincisi de Ar-
Ge dedi¤imiz araflt›rma gelifltirme
çal›flmalar›... Yüksek teknolojiye da-
yanan bir faaliyet gösterebilmek için
mutlaka Ar-Ge'ye önem vermek la-
z›m. Son zamanlarda Ar-Ge teflvikle-
rinde çok ciddi çal›flmalar var. Kuru-
lufllar›n  Ar-Ge kurma flans› var.  Ar-
Ge, yüksek teknoloji dedi¤imiz za-
man üniversite sanayi iflbirli¤i ortaya
ç›k›yor. Biz ODTÜ olarak daima sa-
nayicinin yan›nday›z. E¤er yüksele-
ceksek ülke olarak hep beraber yük-
selmemiz gerekiyor. Bir kez daha
söylüyorum, sizlere destek olmaya
haz›r›z. Arzu etti¤iniz zaman üniver-
sitemize bekliyoruz.” 

Benzeri olmayacak 
Baflkent OSB'nin çal›flma rapo-

ruyla ilgili Genel Kurula bilgi ver-
mek üzere tekrar kürsüye gelen Bafl-
kan fiadi Türk, son bir y›l içinde ya-
p›lan çal›flmalar› de¤erlendirdi. Sa-
nayi Bakanl›¤›'n›n ikinci etab›n alt
yap›s› için kredi vermesiyle eldeki
kaynaklarla sosyal donat› alanlar›na
daha fazla yat›r›m yapma olana¤›
bulduklar›n› söyleyen Türk, “Bun-
lardan bir tanesi de içinde bulundu-
¤umuz bölge idari binam›z” dedi.
Türk, “Hayallerinin gerçekleflti¤ini
gördü¤ü zaman çok mutlu oldu¤u-
nu” da ekledi.

1994-95 Türkiye'sinde bir ko-
operatifin yapt›¤› planla  “Gelece-

¤in Sanayi Kenti”ni öngörmesinin
önemine de¤inen fiadi Türk, “O
gün Türkiye konuflmazken biz lojis-
tik merkezini konufluyorduk. Say›n
Bakan›m›z›n ifade etti¤i gibi biz çok
erkenden planlad›k her fleyi” dedi. 

Baflkent OSB'nin, 1000 dönüm-
lük alan üzerindeki sosyal donat›
alan› tamamland›¤›nda, Türkiye'de
bir baflka benzeri olmayan bir OSB
olaca¤›n› söyleyen fiadi Türk, “Ge-
lifltirdi¤imiz bu bölge tamamland›-
¤›nda hem Ankara sanayisine, hem
Türkiye sanayisine, hem de bölgeye
katk› koyacakt›r” dedi.
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‹kinci Etab›n ihaleleri 
tamamlan›yor
‹kinci etab›n ihalelerinin arka

arkaya yap›laca¤›n› belirten fiadi
Türk, “‹kinci etab›n alt yap›s› iki
y›l içerisinde tamamlanm›fl ola-
cak. Oras› da buradan farkl› olma-
yacak, hatta daha iyi olacak.” diye
konufltu.

Baflkent OSB Baflkan›, bir yan-
dan altyap› ve benzeri iflleri yapar-
ken, di¤er yandan da kat›l›mc›la-
r›n di¤er sanayicilerle rekabetini
artt›rma çal›flmalar› yapt›klar›n›
anlatt›. 

Personelin 
özverisine teflekkür 
Türk, flöyle konufltu:
“Bölge müdürlü¤ümüzde itfai-

ye personeli dahil 40 kifli çal›fl›-
yor. Ben huzurunuzda çal›flan
tüm personele teflekkür ediyo-
rum. Özveriyle çal›fl›yorlar, hata-
lar› varsa bizim hatam›zd›r. ‹na-
n›n ki hepsi üç kiflinin yapt›¤› ifli
yap›yor. Di¤er OSB'lerde perso-
nel say›s› 100-150 aras›nda. Ayn›
anda iflletme, proje, yat›r›m yap›-
yor bu arkadafllar.

Bisiklet yolu istendi
n Söz alan bir kat›l›mc›,
Baflkent OSB'nin
bulvarlar›yla, caddeleriyle,
sokaklar›yla,  kald›r›mlar›yla
ve sosyal donat› alanlar›yla
Avrupa'n›n gözde bir sanayi
bölgesi oldu¤unu ifade etti,
ancak bir bisiklet yolunun
eksik oldu¤unu söyledi.
Kat›l›mc›, “Sanayi bölgemizde
bir bisiklet yolu olmas›n›
istiyorum” dedi. 

Divan Baflkan› Nihat Güçlü
de, kat›l›mc›n›n, bu dile¤ine
espriyle”Ben de huzurevi
istiyorum” diye cevap verdi.
Baflkan fiadi Türk de, bu
talebe karfl›l›k, “Bu,
kat›l›mc›lar›m›z›n bölgenin
genel konusunda
flikayetlerinin olmad›¤›n›
gösteriyor” diye konufltu. 

Uçak Pisti yap›ls›n
n Bir kat›l›mc› da, Ayd›n'da
kurulacak bir uçak
fabrikas›n›n dört kiflilik
uçaklar yap›p 60-70 bin TL'ye
satmay› planlad›¤›n›
belirterek, bölgeye uçak pisti
yap›lmas›n› önerdi.

fiadi Türk de bu talebe
yan›t olarak, “fiu anda bölge
binam›z›n yan›nda helikopter
pistini öngördük, ancak
henüz yap›lmad›. Sosyal
donat› alanlar›nda belki bir
yer ayr›labilir” dedi.

Kat›l›mc› istekleri
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OST‹M'deki kötü olay›n ar-
d›ndan ziyaret etti¤imizde gör-
dük ki, Ankara'da tek itfaiyesi
olan OSB'yiz.” 

En ucuz elektrik bizde
Baflkent OSB'nin kat›l›mc›s›n›n

büyük küçük demeden tüm gerek-
sinimlerini karfl›lamaya çal›flt›¤›n›,
bunu yaparken hep sanayicisinin
ç›karlar›n› gözetledi¤ini anlatan fia-
di Türk, konuflmas›n› flöyle sürdür-
dü:

“Sanayicimize bir baflka sanayici-
ye göre ucuz elektrik vererek avan-
taj sa¤lamaya çal›flt›k. Sanayicimiz,
elektri¤in kilovat saatini 14,57 ku-
rufltan kullan›yor. Bu fiyat ASO
1'de 15,20,  OST‹M'de 15,44, ASO
2'de 15,18. ‹vedik OSB’de ise 17,30
kurufl. Su fiyatlar›m›z beflte bir. Do-
¤algaz fiyatlar›m›z› hiç üzerine bir
fley koymadan sanayiciye iletiyoruz.
Bölgeye bina yapmak bir olay, ama
sadece bina, altyap› yapmak önem-
li de¤il, oradaki sanayicinin rekabet
edilebilir flartlar›n› da oluflturmak
gerekiyordu. Biz bunu da yapt›¤›-
m›za inan›yoruz.”

Bölge'den tek flikayet yok
Çal›flmalar›n› sanayicinin gerek-

sinimlerine göre planlad›klar›n›
ifade eden Türk, “Bir sanayicimiz
bölgenin ihtiyaçlar›yla ilgili flikayet-
te bulunmuyor. Hepinize teflekkür

ediyorum. Çal›flmam›zla ilgili, altya-
p›yla ilgili veya bölgenin genel du-
rumuyla ilgili bir elefltiride bulun-
muyorlar. Geçmiflte bir çok sanayici
arkadafl›m›z büyük s›k›nt›lar yaflad›.
fiimdi bakt›¤›mda ne kadar büyük
zorluklardan nerelere gelmifliz gö-
rüyorum” diye konufltu.

Baflkent OSB'nin h›zla geliflti¤i-
ni, ikinci etab›n da ayn› h›zla de-
vam etti¤ini belirten fiadi Türk,
ikinci etaba büyük sanayicileri çek-
meye çal›flt›klar›n›, orada yer alan
PETLAS'›n tesis kurma çal›flmas›na
bafllad›¤›n› söyledi.  

Ankara'n›n Savunma Sanayinin
üssü olaca¤›n› ve Baflkent OSB'nin
ikinci etab›n› bu ifle ay›rarak bu iflte
öncülük yapt›klar›n› hat›rlatan
Türk, flöyle konufltu:

“Maalesef Türkiye'ye baz› fleyleri
anlatmakta zorland›k. Say›n baka-
n›n söyledikleri savunma sanayiyi
biz 2007'de tamamlad›k ve bölge-
mizin ikinci etab›n› savunma sanayi
bölgesi haline getirmek için çok ça-
balad›k. Ama bizim gücümüzün
ötesine giden bir fleydi. Çabalar›-
m›z sonucunda HAVELSAN geldi.
Ancak yine de ikinci etap, daha tek-
nolojik, biraz daha güçlü firmalar›n
bir araya gelece¤i bir yer olacak.”

Türk'ün konuflmas›n›n ard›n-
dan 2010 y›l› faaliyet raporu ile de-
netim kurulu raporlar› okunarak
kabul edildi. 

Kat›l›m pay› al›nmayacak 
Bu arada Yönetim Kurulu'nun

önerisiyle kat›l›mc›lardan 2011 y›-
l›nda altyap› kat›l›m pay› al›nma-
mas› kararlaflt›r›ld›. Baflkent OSB
Baflkanvekili Cavat Kömürcü, söz
konusu madde ile ilgili söz alarak,
Baflkent OSB'nin tarihinde ilk kez
altyap› için devletten kredi ald›¤›n›
hat›rlatarak, ”Böyle bir destek al›-
n›nca altyap› için bir bütçeye gerek
kalmad›. Ayr›ca bölge çal›flan› arka-
dafllar›m›z az kadroyla çok iyi ifller
yaparak maliyetlerimizi düflürünce
bu  y›l kat›l›m paylar›na gereksin-
me duymad›k” dedi, Kömürcü'nün
konuflmas›n›n ard›ndan öneri kat›-
l›mc›lar›n alk›fllar›yla oy birli¤iyle
kabul edildi.

‹kinci etab›n bölgeye katk›s› var
Gündemin 12. Maddesi 2011 y›-

l› çal›flma ve yat›r›m program› büt-
çesinin görüflülmesiydi. fiadi Türk
kürsüde.  II. Etab›n, geçen genel
kurulda bir tart›flmas› yafland›. Baz›
bilgiler vermek istiyorum.  I. Etap-
taki sanayicinin II. Etab› finanse et-
ti¤i söylendi geçen seneki genel ku-
rulda. Bizde dedik ki böyle bir fley
yok. Böyle bir fleyin olmas›nda çok
aksine biz katk› sa¤l›yoruz. Biz sana-
yi bakanl›¤›ndan kredi almasayd›k
böyle bir bina yapamazd›k. Alt yap›
bitmeden neredeyse yemek yemi-
yorduk. Çal›flan arkadafllar›m›z ba-
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raka ortam›ndayd›. Siz çal›flanlar›n›-
z› böyle bir ortamda çal›flt›rabilir
miydiniz? Biz çal›flt›rd›k. Hem de 50
km mesafeye geldiler, gittiler. Biz
barakada çal›flt›rd›k personeli y›llar-
ca. Yeni Bölge ‹dari Binas›na geldiy-
sek Sanayi Bakanl›¤›'n›n kredi des-
te¤iyle geldik. II. Etab›n elektrik il-
gili altyaps›n› Sanayi ve Ticaret
Bakanl›¤›’ndan ald›¤m›z kredi ile
yap›yoruz. Proje devam ediyor,
2013 y›l› yerine 2012’de bitiriyoruz.

S›ra II. etab›n altyap›s›nda
fiu anda keflif çal›flmas› biten ve

ilana ç›kmak üzere olan II. etab›n
altyap›s› var. Bu altyap› da tüm yol,
kullanma suyu, kald›r›m, kanalizas-
yon yani tüm altyap›n›n tamam›n›
kaps›yor. fiu anda yapm›fl oldu¤u-
muz kefliflerle 56 milyonluk bir yat›-
r›m. Bu paray› Sanayi Bakanl›¤›
kredi olarak veriyor.  Kredi dilimle-
rinin kullan›m› iki y›l ödemesiz 7 y›l
ödemeli düflük faizli kredilerle sa¤-
land›. Bu bizim sosyal donat› alan›n-
da daha rahat çal›flmam›za olanak
sa¤layacak. 

II. etaptan 102 milyon 
lira gelir elde ettik
fiadi Türk, “Sanayi ve Ticaret Ba-

kanl›¤›’n›n kredisinin kullan›m›yla
I. etaptan sa¤lanan gelirlerle sosyal
donat› alanlar›ndaki yat›r›mlar›n
h›zland›r›laca¤›n›” söyledi. Türk, I.
etab›n gelirlerinin II. etaba harcan-
d›¤›na iliflkin elefltirileri yan›tlarken
de flöyle konufltu: 

“II. Etab›n maliyeti 18 milyon
TL'idi. Bu bize ne getirdi? II. etap-
tan flimdiye kadar arazi sat›fl›ndan
25 milyon 646 bin TL elde edildi.
Daha sataca¤›m›z arazi de¤eri 76
milyon 434 bin TL. Bu konuda ra-
hats›zl›klar›n› dile getiren arkadafl-
lar›m›z flunu bilmelidirler ki II. eta-
b›n bize kat›lmas›yla komple plan
tadilat›na girdik. Bu bölgeye ne sa¤-
lad›? Sosyal donat› alanlar›n›n 1000
dönüme ç›kmas›n› sa¤lad›. Sosyal
donat› alanlar› 1000 dönüme ç›k›n-
ca I. etapta sanayi parseli yaratm›fl
olduk. Buradan da 13 milyon 884
bin TL gelir elde ettik. 27 milyon
652 bin TL' lik ek gelir sa¤lama po-
tansiyeli yaratt›k.   II. etab› 18 mil-
yon TL'ye ald›k.  Bugünün sat›fl ra-
kamlar›yla  oradan  102 milyon TL
gelir elde ettik.  II. etab›n I. etaba
verdi¤i sanayi parseli katk›s›yla 41

milyon art› de¤er sa¤lad›k. 143 mil-
yon TL getirisi oldu II. Etab›n al›n-
mas›n›n. II.  Etaba biz ne harcad›k.
‹lk yapm›fl oldu¤umuz yol çal›flma-
lar› için 3,5 milyon TL harcad›k.
3,5 milyon TL do¤algaza harcayaca-
¤›z.”

2011 y›l›nda yetifltirebilirsek
program›n içinde birinci I. etab›n
Sincan taraf›na ç›k›fl kap›m›z› proje-
lendirdik. Baflkent Yat›r›m A.fi. tara-
f›ndan inflaat›na baflland›. Onun alt-
yap›s› bir iki aya kadar bitecektir.
2011 y›l›nda girifl kap›s›n›n düzen-
lenmesi çal›flmas› var, yine baflkent
yat›r›m marifetiyle yap›lacak. 

A¤açland›rmay› görüyorsunuz
afla¤› yukar› 12 bin a¤aç diktik. Bu
bölgenin a¤açland›rma sorunu faz-
las›yla büyük. Ciddi çal›flmalar ya-
p›yor arkadafllar. Bunun yan› s›ra
temizlik sorunu bafllad›. Belki bir
yol süpürgesi çal›flmalar› bafllayabi-

lir. Yeni yönetmelikle oluflan tica-
ret alanlar›n›n  geniflletilmesi gün-
demde. 

Cami inflaat› bafllayacak
2011 y›l›nda yap›lacak çal›flma-

lar› anlatan fiadi Türk, bu y›l içeri-
sinde I. etab›n Sincan taraf›ndaki
girifl kap›s›n›n yap›laca¤›n› söyledi.
A¤›çland›rman›n da daha önceki
y›llarda oldu¤u gibi h›zla devam
etti¤ini belirten Türk, “fiu anda
projesi devam eden cami inflaat›
bafllayacakt›r. Caminin 2 bin kiflilik
ve bize yak›flan bir mimarisi olsun
diye çabal›yoruz” diye konufltu.

Bankalar caddesi ad› alt›nda bir
proje çal›flmas› bafllatt›klar›n›, bu y›-
l›n sonuna kadar Ziraat Bankas›,
PTT ve baflka bir bankaya alan olufl-
turmak istediklerini ifade eden
Türk, flöyle konufltu:

Yönetim de¤iflmedi. Genel
Kurul'un talebi do¤rultu-

sunda yönetim ve denetimde de-
¤ifliklik yap›lmad›.

Genel Kurul'da yönetim, de-
netim ve OSBÜK üyelikleri için
seçim yap›ld›. Tek listeyle gidilen
seçimde:

fiadi Türk, Cavat Kömürcü,
Burhan Akkoç, Mehmet Ergin ve
Nihat Örnek yeniden Yönetim
Kurulu'na seçildiler.

Yedek üyeliklere de Ali Gök,
Coflkun Evrensel, Gürel Gencer,
S. Türel Poyraz ve  Mehmet Ak-
yürek getirildi.

S›rr› Yetkin ve fiemsettin Öz-
demir yeniden Denetim Kurulu
görevine getirilirken, yedek üye
olarak da Mustafa Ertem ile Ali
Yaman belirlendi.

OSBÜK temsilcili¤i asil üye-
liklerine; fiadi Türk, Cavat Kö-
mürcü, Mehmet Ergin, Ali Gök
ve Mehmet Avc›o¤lu. yedek üye-
liklerine ise Burhan Akkoç, Ni-
hat Örnek, Muhsin Ceren, fiem-
settin Özdemir ve S›rr› Yetkin se-
çildiler.

Genel kurulda seçim maddesi
dahil, tüm maddeler oy birli¤iyle
kabul edildi. 

Yeni Yönetim 



24

Ar›tma tesisi 
için ortak aray›fl
“Dere ›slah çal›flmas› var birde

önümüzde. Hayalimizde var, sos-
yal donat› alanlar›n›n orda adalar,
köprüler hayal etmifltik. Bölgenin
binas›na kadar olan yere kadar de-
re ›slah›n› bafllatal›m diyoruz. 

Bizim bölgenin  ihtiyaçlar› di-
¤er komflu  OSB’lerin ihtiyaçlar›-
na göre önde gitti¤imiz için daha
farkl›. Biz on y›ldan beri yol soru-
nunu konufluyoruz, onlar yeni ye-
ni  söylemeye bafll›yorlar. 

Bizim en büyük sorunlar›m›z-
dan bir tanesi ar›tma tesisinin ku-
rulmas›. Bölgenin kendi ar›tmas›-
n› kurmas› aç›s›ndan ciddi çal›fl-
malar var. Bakanl›k dört OSB'nin
bir araya gelerek yer belirlemesi,
altyap›, planlama yapmas› duru-
munda kredi vermeyi öneriyor.
Dört OSB olarak bir araya geldik,
ama her bölgenin kendine özel
durumu nedeniyle konsensüs
oluflturamad›k. Çünkü baz›
OSB'ler henüz o aflamaya geleme-
dikleri için aceleci davranm›yor-
lar. Bizim bölge olarak bu s›k›nt›-
y› aflmam›z laz›m. Devlet Bakan›
ve Baflbakan Yard›mc›s› Cemil Çi-
çek ile Sanayi ve Bakan› Say›n Ni-
hat Ergün ile görüfltük. ASO’nun

baflkanl›¤›nda bu ortak ar›tma ala-
n›n›n oluflmas› için gayret gösteri-
yoruz.  E¤er sonuç al›nmazsa ken-
di ar›tma tesisimizi oluflturmak
durumunday›z.

Biz önde gitti¤imiz için önden
rüzgar al›yoruz, onlar arkadan ge-
liyor. Bize olumsuz etkileri de var.
fiöyle örne¤in ASO II ve Anadolu
OSB at›k ya¤mur sular›n›n bir fle-
kilde sistem içinde kontrol edil-
mesi gerekirken, do¤al kanallara
vermeleri nedeniyle o sular ma-
alesef baz› fabrikalar›m›za bas›nç
yap›yor. Arkadafllar›m›z› uyard›k.”

Bir numara olaca¤›z
Yeniden seçilmeleri nedeniyle

yapt›¤› konuflmada da Genel Ku-
rul'a teflekkür eden fiadi Türk,
“Tabi güven duymak güzel bir
duygu ama güveni duyulan taraf
olmak da baflka bir sorumluluk ge-
tiriyor”dedi. 

Baflkent OSB Baflkan› Türk,
sözlerini flöyle tamamlad›:

“Biz y›llard›r Baflkent OSB'nin
daha iyi olmas› için çabalad›k.
Gerçekten çok yoruluyoruz. Ken-
di iflimiz ve flirketlerimizden ay›r-
d›¤›m›z zamanlarla buraday›z. Hiç
kimsenin bugüne kadar bireysel
ç›kar› ad›na çal›flmas›na müsaade

etmedik. Bugüne kadar bir kültür
oluflturduk. Buraya kim ç›karsa
ç›ks›n buna devam edecektir. ‹na-
n›n bazen gitmemiz gereken seya-
hatleri erteliyoruz. Bunlara ra¤-
men buray› onurla, gururla bir ye-
re getirmeye çal›fl›yoruz. Köyün
içindeki yoldan döndü¤ümüz an-
dan itibaren sizler iflinize, bense
hayalime geliyorum. Görünen her
fabrika kendi fabrikamdan daha
de¤erli. Polatl›’daki fabrikama alt›
ayda bir gidiyorum. Yönetim Ku-
rulu'ndaki arkadafllar›m her za-
man buran›n sorunlar›yla bo¤uflu-
yor. Burada yap›lan her fley sanayi-
cinin kendi mal›, mülkü gibi har-
can›yor. Bu güvenin karfl›l›¤›n›
fazlas›yla verildi¤ini bilin. Bundan
sonrada çok büyük fleyler baflara-
ca¤›z. Önce sa¤l›k, sonra iyi ifl ko-
flullar› ve dünya piyasalar›yla reka-
bet edebilir koflullar için çabal›yo-
ruz. Sizlerin de gayretleriyle buna
ulaflaca¤›z. fiu konuda iddial›y›m,
çok uzun de¤il çok k›sa sürede bu-
ras› Türkiye'nin bir numaral›
OSB’si olacak. fiu anda bile birçok
OSB’ye fark att›k. Gelen mutlu
olacak, gelmeyen üzülecek. Gele-
ne ba¤r›m›z› aç›yoruz.” 
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Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu,
Baflkent OSB'nin birinci ve ikinci 
etab›n›n ortas›ndan geçen ve sosyal donat›
alan›n›n çevresinde yer ald›¤› Ankara 
Çay›'n›n “dört dörtlük” olaca¤›n› söyledi.

Sincan Belediye Baflkan› Tuna: “Ankara 
Çay›'n›n Baflkent OSB'nin içinden 
geçen k›sm›n›n da ›slah›n› yapaca¤›z”

Çevre ve Orman Bakan› Veysel Ero¤lu, yap›la-
cak ar›tma, çevre düzeni ve peyzaj çal›flmala-
r›yla Ankara Çay›'n› “dört dörtlük” hale geti-

receklerini söyledi.
Bakan Ero¤lu, Ankara Çay›'n›n ›slah› ve mesi-

re alan›nda yap›lan çal›flmalar› yerinde görerek
inceleme yapt›¤›n› ve Sincan Belediye Baflkan›
Mustafa Tuna'dan bilgi ald›¤›n› söyledi. Ero¤lu,
“Dere çok koku yap›yor malumunuz. Derenin ›s-
lah edilmesi konusunda, DS‹'ye talimat verdik.
Çok ciddi temizlik çal›flmas› bafllat›ld›. Çal›flmalar
devam ediyor” dedi. 

Baflkent OSB'nin birinci ve ikinci etab›n›n orta-
s›ndan geçen ve sosyal donat› alan›n›n da çevresin-
de yer ald›¤› Ankara Çay›'n› muhteflem bir hale ge-
tirmek istediklerini ifade eden Bakan Ero¤lu, bu ko-
nuda ASK‹, Sincan Belediyesi ve DS‹'nin güzel bir
çal›flma yapt›¤›n› belirtti. Görüntü kirlili¤inin yan›n-
da koku kirlili¤inin de çekilmez oldu¤unu belirten
Veysel Ero¤lu, Ankara'n›n en büyük ilçelerinden bi-
ri olan ve çok h›zl› geliflen Sincan'›n çevre düzeniy-
le, mesire alanlar›yla örnek bir yerleflim yeri olaca¤›-
n› söyledi.

Ankara'y› tamamen yemyeflil hale getireceklerini
vurgulayan Ero¤lu, flunlar› kaydetti:

“Buna kararl›y›z. Hangi partiden olursa olsun,
belediye baflkanlar›, projeyi getirdi¤i zaman istedi¤i
kadar fidan› paras›z veriyoruz. Art›k Ankara'n›n ye-
flillenmeye ihtiyac› var. Tepelerinin hepsini a¤açlan-
d›raca¤›z. Bu kadar çok nüfus için belli yerlerde
parklar, bahçeler, mesirelik alanlar, kent ormanlar›
kurmam›z gerekir.”

Ankara Çay›'n› ›slah ettikten sonra peyzaj çal›fl-
malar›n›n bafllayaca¤›n› bildiren Ero¤lu, burada va-
tandafllar›n rahat flekilde oturabilece¤i alanlarla
spor alanlar› oluflturulaca¤›n› belirtti.

“2013'de Ankara Çay›'n›n 
kenar›nda çay içilecek”
Bakan Ero¤lu, “Sincanl›lar, Ankara Çay› kena-

r›nda ne zaman çay içecek?” fleklindeki bir soru
üzerine, “fiu anda ihalesi yap›ld›. Düzenlemesiyle
birlikte 2013 bahar›nda rahatl›kla çaylar›n› içebi-
lecekler” dedi. 

Bakan Ero¤lu, Sincan'da bafllayan yeni ›slah ça-
l›flmalar›n›n Akköprü'ye kadar devam edece¤ini
söyledi.  

Bakan Ero¤lu, Ankara çay›n›n 4,5 kilometrelik
k›sm›n›n mesire alan›na dönüfltürülece¤ini, pey-
zaj düzenlemesi ve kaplamas›n›n yap›lmas›yla bir-
likte çok güzel bir hale gelece¤ini söyledi. Ero¤lu,
“La¤›m sular›n› kesip, ar›tma tesisine yönlendir-
mek laz›m. fiu anda bu çal›flmalar yap›l›yor. Bura-
s› ya¤mur suyu deresi olacak. Ankara çay› dört
dörtlük olacak” dedi. 

Çay›m›z ›slah edilecek
Sincan Belediye Baflkan› Doç. Dr. Mustafa Tu-

na, Ankara Çay› ile ilgili de ›slah çal›flmalar›na
bafllad›klar›n› belirterek, “Ankara Çay›'n›n Bafl-
kent OSB'nin içinden geçen k›sm›n›n da ›slah›n›
yapaca¤›z” dedi. 

Ankara Çay› berrak akacak
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Baflkent Yat›m Afi, 
Baflkent OSB'yi, 12.000 adet
a¤aç ve 4.200 adet çal› 
dikerek güzellefltirdi.

Baflkent OSB kat›l›mc›lar›n›n
ortakl›¤›yla kurulan Baflkent
Yat›r›m Afi, 2010 y›l› ola¤an

genel kurulunu yapt›.
10 May›s 2011 tarihinde Baflkent

OSB ‹dari Binas›'nda gerçeklefltiri-
len Genel Kurul’da, 2010 y›l›nda ya-
p›lan çal›flmalar ile 2011'de gerçek-
lefltirilecek projelerin de¤erlendir-
mesinin ard›ndan yönetim ve dene-
tim kurullar› ibra edildi.

Baflkent Yat›r›m, 
OSB'yi güzellefltiriyor
Baflkent Yat›r›m Afi'nin çal›flma-

lar›yla ilgili bilgi veren Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Mehmet Ergin, Bafl-
kent OSB yeflil alanlar› düzenleme
çal›flmalar›na 2010 y›l› içinde de de-
vam edildi¤ini, bu kapsamda diki-
len a¤aç say›s›n›n 12.000  adede

ulaflt›¤›n› söyledi.
Yat›r›m Afi’nin, Baflkent OSB ‹t-

faiye Binas› uygulama projelerinin
çizimini ve inflaat›n›n yap›m›n› da
gerçeklefltirdi¤ini anlatan Ergin, ya-
p›lan di¤er iflleri flöyle s›ralad›:

n OSB s›n›rlar› içerisinde yeflil
alan düzenlemesi kapsam›nda
32.000 m2 'lik alana damlama sula-
ma sistemi kurulmas›,

n Baflkent OSB I. Etap cadde ve
sokaklar›n›n yap›m ifli için, 16.000
metrekare kilitli parke tafl›, 3500
metre beton bordür tafl› ile 600
metre beton ya¤mur olu¤u tafl›n›n
üretimi ve montaj›.

2011'de gerçeklefltirilecek 
projeler
Baflkent Yat›r›m Afi 2011 Y›l› ve

sonraki dönemler içinde; .Yeflil alan
ve Sosyal Donat› alanlar›n›n bak›m›,

n Baflkent OSB girifl nizamiye bi-
nas› projesi ve inflaat›,

n Baflkent OSB'de yap›lacak
olan tesislerin ihtiyac› olan çeflitli in-
flaat iflleri,

n Sincan yoluna ba¤lant›y› k›sal-
tacak 2’nci ç›k›fl kap›s›na giden bul-
var›n aç›lmas›,

n Bankalar caddesinde yap›la-
cak olan bankalar›n proje ve inflaat›,

n OSB içerisinde 2000 kiflilik ca-
mi projesi ve inflaat›,

n I. ve II. etaplar aras›ndan ge-
çen derenin ›slah çal›flmalar› plan-
lanm›flt›r.

Alternatif enerji aray›fl›
Baflkent Enerji A.fi'nin 2010 y›l›

ola¤an genel kurul toplant›s› 10
May›s 2011 tarihinde Baflkent OSB
‹dari Bina's›nda yap›ld›. 2010 y›l› fa-
aliyetlerinden dolay› Yönetim ve
Denetim Kurulu'nun ibra edildi¤i
genel kurulda konuflan Yönetim
Kurulu Baflkan› fiadi Türk “ 2010 y›-
l›nda bir yandan Çaml›ca HES Pro-
jesiyle ilgili çal›flmalar devam eder-
ken, di¤er yandan  alternatif kay-
naklardan elektrik enerjisi üretimi
projeleri üzerinde de çal›flmalar ya-
p›ld›. 2011 y›l›nda da projelerin ger-
çeklefltirilebilmesi maksad›yla çal›fl-
malar›m›z devam edecektir” dedi. 

Baflkent OSB'ye Baflkent 
Yat›r›m güzellefltiriyor
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Ziraat Bankas›'n›n, 
Baflkent OSB ile yapt›¤› 
“uygun kredi” protokolünün
hemen ard›ndan bölgede
açt›¤› flube, Baflkent OSB 
kat›l›mc›s›na 21 milyon TL
kredi tahsis etti. 

Z iraat Bankas›'n›n Baflkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi ile im-
zalad›¤› “Uygun kredi” proto-

kolünün ard›ndan açt›¤› flubede ifl-
ler h›zl› bafllad›.

Bölgede Ekim 2010'dan bu yana
hizmet veren Ziraat Bankas›, o ta-
rihten bugüne kadar Baflkent OSB
kat›l›mc›s›nda  21 milyon TL kredi
tahsis etti.

“Yeni komflu iyi çal›flt›”
Baflkent OSB Baflkan› fiadi

Türk, “Yeni komflu” olarak nitelen-
dirdi¤i  flubenin çal›flmalar›n› de-
¤erlendirirken, k›sa bir süre içinde
karfl›l›kl› iyi bir iflbirli¤i yapt›klar›n›
anlatt›. 

“Ziraat Bankas› flubesinin gel-
mesinin, sadece bölgemizin gelifli-
mine katk› sa¤lamayacak ayn› za-
manda sanayicilerimizin de gelifli-
mine destek olacakt›r” diyen Türk,
kentsel merkezde bankalar içinde
önemli bir yer ay›rd›klar›n› söyledi.

Ziraat Bankas› 21 milyon TL 
kredi tahsis etti
Bu arada genel kurulda bir kat›-

l›mc› da, bu aflamada tüm bankala-
r›n bölgede flube açmayabilecekleri-
ni hat›rlatarak, bankamatik talebin-
de bulundu. 

Baflkent OSB Baflkan› Türk, kat›-
l›mc›n›n talebini de¤erlendirirken,
Ziraat Bankas›'n›n ofis açarak bafl-
latt›¤› çal›flmaya hat›rlatt› ve ofisin
19 kat›l›mc›ya toplam 21 milyon
kredi tahsisi yapt›¤›n› belirtti. fiadi
Türk, flöyle konufltu:

“Biz Ziraat Bankas›'ndan kat›l›m-
c›m›z tapusunu almadan kredi sa¤-
lamaya çal›fl›yoruz. Biliyorsunuz, sa-
nayicimiz arazisine sahip olsa da üst
haklar› Baflkent OSB'de. Biz flimdi

bu durumu koruyarak, Ziraat Ban-
kas›'n›n ipotek ifllemini yaparak ka-
t›l›mc›lar›m›za kredi vermesini sa¤-
layaca¤›z.”

‹lk uygulama
fiubenin ba¤l› bulundu¤u Ziraat

Bankas› Bahçelievler fiubesi Müdü-
rü Dursun Gökbel de Baflkent OSB
Bülteni'ne flunlar› söyledi:

“Burada ticari krediler veriyoruz.
Ticari kredilerin yan› s›ra tüm ban-
kac›l›k faaliyetlerini de yürütüyoruz.
Bu Ankara'da yapt›¤›m›z ilk uygula-
ma. Sanayicilerimizle iç içe oldu¤u-
muz için ihtiyaçlar›n› an›nda karfl›-
layabiliyoruz.”

Baflkent OSB'deki ilk flube iyi çal›flt› 

Medyadan 
yo¤un ilgi
Baflkent OSB'nin bölge idari binas›n›n aç›l›fl› medyada

yo¤un ilgi gördü. Aç›l›fl, baflta Hürriyet, Millyet ve Sa-
bah Gazetesi olmak üzere medyada genifl yank› buldu.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi'ne medyan›n ilgisi
devam ediyor. Baflkent OSB'nin Bölge ‹dari Binas›n› hiz-
mete aç›l›fl›na medyada genifl yer verildi. ‹dari binan›n aç›-
l›fl›, baflta Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Sabah Ga-
zetesi olmak üzere, baz› gazeteler ve  elektronik ortamda-
ki haber sitelerinde yer ald›.

Birçok medya kuruluflundan çok say›da medya mensu-
bunun kat›ld›¤› aç›l›fla, TRT'nin baz› haber kanallar›nda
da yer verildi.
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Türkiye'nin önde gelen 
imalat tesislerinden biri 
olan ‹MTES, yurt içi ve 
uluslararas› savunma sanayi
projelerinden, gemi, otomotiv
endüstrisi parçalar›na,
havac›l›k ve uzay sanayi 
projelerine, ATM kabinleri,
kiosklar, do¤algaz ve 
elektrik panolar›, t›bbi cihaz
ünitelerine kadar, genifl 
bir yelpazede üretim 
sunmaktad›r.

Bu say›m›zda tan›tt›¤›m›z fir-
malardan biri de Baflkent
Organize Sanayi Bölge-

si'nde faaliyet gösteren ‹MTES
‹malat Teknolojisi San. Tic. Ltd.
fiti.

1993 y›l›ndan beri alüminyum
konusundaki bilgi ve birikimini
kaliteli ürünlere dönüfltüren Tür-
kiye'nin önde gelen imalat tesisle-
rinden biri olan ‹MTES, yurt içi ve
uluslararas› savunma sanayi proje-
lerinden, gemi, otomotiv endüs-
trisi parçalar›na, havac›l›k ve uzay
sanayi projelerine, ATM kabinleri,
kiosklar, do¤algaz ve elektrik pa-
nolar›, t›bbi cihaz ünitelerine ka-
dar, genifl bir yelpazede üretim
yapmakta. Sürekli geliflmeyi ilke
edinen, “Toplam Kalite”yi amaçla-
yan bir kurulufl olan ‹MTES, bir
çok imalat tesisinden farkl› olarak
proje tipi imalat da yapabilen,

projelerin aflama, süreç ve bileflen-
lerini kontrol edip yönetebilen bir
üretim yap›s›na sahip.

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

Asl›nda ‹MTES imalat olarak
Baflkent OSB'ye 2009 fiubat ay›n-
da sat›n ald›¤›m›z bitmifl fabrika
binas› ile ad›m att›k. Ald›¤›m›z
fabrikan›n baz› bölümlerine tafl›-
man›n ard›ndan, 2010 y›l› may›s
ay›nda da ek binan›n temeli att›k.
Ayn› y›l›n sonunda da bitirdik ve
imalata geçtik.

n Kaç metrekarelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz?

‹ki bina ve dört holden oluflan
toplam kapal› alan›m›z 4300 met-
rekaredir.

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne
üretiyorsunuz, y›ll›k üretim kapa-
siteniz nedir?

Kulland›¤›m›z yar› mamul mal-
zeme nedeni ile farkl› bir kulvar-
da çal›fl›yoruz. Alüminyum ve ala-
fl›mlar›n›n d›fl›nda baflka malzeme
kullanm›yoruz. Fakat ürettikleri-
mizi destekleyen yan malzemele-
rin (demir, paslanmaz çelik, titan-
yum vs. gibi) imalatlar›n› ayr› tez-
gahlar ve ayr›lm›fl alanda yap›yo-
ruz. Üretti¤imiz hassas ürünler ve
izlenebilirli¤in gereklili¤i nedeni

ile imalat hatt›na hiçbir zaman
farkl› malzeme girmesine müsaa-
de etmiyoruz.

Kesim, talafll› imalat, saç flekil-
lendirme, kaynak, mekanik yüzey
iflleme, elektrostatik toz boya,
montaj, pleksiglas flekillendirme,
elektrik-elektronik led ayd›nlatma
montaj› ifllemlerimizden baz›lar›-
d›r.

Sektör olarak do¤rama d›fl›n-
da, savunma sanayi baflta olmak
üzere alüminyum kullan›lan tüm
sektörlerdir.

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

Alan ve tezgahlar ile y›ll›k 500
ton malzeme iflleme kapasitesine
sahip olmam›za ra¤men %25'ini
de¤erlendirebiliyoruz. 26 perso-
nel hizmet veriyor. Kriz zamanla-
r›nda bile istihdam› azaltma yö-
nünde bir düflüncede olmad›k. 

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Serbest bölgeler arac›l›¤› ile ih-

racat yap›yoruz.

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

Alüminyum konusunda 
önder bir isim: ‹MTES



29

Yan›t: Herhangi bir devlet yar-
d›m› veya teflviklerden yararlan-
mad›¤›m›z için k›s›tl› imkanlar›-
m›za en uygun olarak  Baflkent
OSB'yi tespit ettik. Altyap› sorunu
olmayan, yap›c› yaklafl›mlar› olan
bir yönetimin olmas› bizim için
teflvik unsuru oldu. Ve tabii ki
imalat›n mant›¤›na hitap eden,
rekabetçi koflullarda daha verimli
olabilmek ad›na düz ayak bir ima-
lat tesisine sahip olmak da ayr› bir
tercih nedenimiz.

Tavsiyem, bir an önce daha ve-
rimli ve düzenli olmak isteyen
herkesin gelip burada yat›r›m yap-
mas›d›r. Tek sorun uzakl›k ve ula-
fl›m. Ancak bu sorunun da, tüm
sanayiciler birlikte iyi organize
olurlarsa daha düflük maliyetlerle
ve daha güvenli çözümlerle afl›la-
ca¤›na    inan›yorum. 

Hatta bu konuda kat›l›m olma-
s› durumunda, böyle bir organi-
zasyona katk›da bulunabilece¤imi
belirtmek istiyorum.

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

Bundan sonraki hedefimiz, her
ne kadar memleketimizin koflulla-
r› ile do¤rudan ilgili de olsa önce-
likli mevcudu korumak, koflulla-
r›n elverifllili¤i halinde iflimizi ge-
lifltirmek, dolay›s›yla daha verimli

olabilmeyi baflarmak olacakt›r.
Çünkü y›llar›n verdi¤i küçük atöl-
ye al›flkanl›klar›ndan fabrika dü-
zenine geçmenin sa¤l›kl› olmas›
için zamana gereksinim bulun-
maktad›r.
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1969 y›l›nda küçük ölçekli bir
modelhane olarak hizmet
vermeye bafllayan Hasteknik,

1995 y›l›nda döküm fabrikas›n›
kurdu. 1995 y›l›ndan bu yana dö-
küm ve model ifllerinde, bir çok
farkl› sanayi ve hizmet sektörünün
ihtiyaç duydu¤u ürünleri baflar›yla
üreten Hasteknik, her tür ve stan-
darttaki yüksek ve düflük alafl›m
çelikleri ve yal›n karbon çelikleri-
ni imal etmektedir.

G›da, t›p, kimya, ka¤›t ve çi-
mento sanayinde kullan›lan ko-
rozyona dirençli (paslanmaz) çe-
lik; maden, inflaat, gübre, enerji,
vb. sanayi dallar›n›n ihtiyaç duy-
du¤u yüksek afl›nma dirençli
(manganl›) çelik üretimiyle genifl
bir ürün yelpazesine sahip olan
Hasteknik,  A¤ustos 2005 tarihin-
de ald›¤› ISO 9001: 2000 Kalite
Yönetim Sistemi sertifikas›yla
(TÜV NORD CERT) da kalitesini
belgeledi.

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

2008 y›l› Mart ay›nda temeli-
mizi att›k, ilk üretimi ise 13 Nisan
2010 tarihinde gerçeklefltirdik.

n Kaç metrekarelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz?

3550 metrekaresi kapal› olmak
üzere toplam 5,400 metrekare
alanda faaliyet gösteriyoruz.

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne
üretiyorsunuz, y›ll›k üretim kapa-
siteniz nedir?

Firmam›z çelik döküm imalat›
yap›yor. Y›ll›k üretim kapasitemiz
4800 ton Baflkent OSB fabrikam›z,
1800 ton Sincan OSB fabrikam›z
olmak üzere toplamda 6600 ton
seviyesinde bulunuyor.

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

fiu an Sincan OSB fabrikam›z-
da %90’l›k bir kapasite ile çal›fl›yo-
ruz. Baflkent OSB fabrikam›zda ise
henüz %50 kapasite ile çal›flmak-
tay›z. 2011 hedefimiz Baflkent
OSB fabrikam›zdaki kapasite kul-
lan›m oran›m›z› %75’in üzerine
ç›karabilmektir. fiu anda her iki

Her ihtiyaca uygun üretimin ad›: 

HASTEKN‹K
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fabrikam›zda 90 kifli istihdam edil-
mekte olup, 2011 y›l› içerisinde
bu say›n›n 130 kifliye ç›kart›lmas›
hedeflenmifltir.

n ‹hracat yap›yor musunuz?        
Evet. Hasteknik olarak gerek

do¤rudan ihracat, gerekse ihraç
kay›tl› olarak Avrupa, Orta Asya ve
Güney Afrika'daki pek çok ülkeye
ürünümüz ihraç edilmekte.

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

Tercihimizdeki ana etken art›k
Ankara’n›n gerek ticari alan ge-
rekse yerleflim alan› olarak Eskifle-
hir yolu üzerinden Polatl›’ya kaya-
cak olmas›. Bu bölgede gerek Bafl-
kent OSB’de, gerek ASO
2.OSB’de, gerekse Anadolu
OSB’deki sanayi gelifliminin çok
h›zl› olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu
üç sanayi bölgesi içinde en h›zl›
geliflen ve gelecek vaat eden böl-
genin Baflkent OSB oldu¤unu dü-
flünüyoruz.

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

Öncelikli olarak hedefimiz her
iki fabrikam›zdaki verimlili¤imizi
maksimum seviyeye ç›kartarak ka-
pasite kullan›mlar›n› maksimize
etmek. Yeni yat›r›m olarak orta va-
dede her iki fabrikam›z› tek bir ça-
t› alt›nda toplayacak büyük bir
fabrika yat›r›m› hedeflemekteyiz. 
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Tuna, yol için 
gösterdi¤i 
çabalar› anlatt›
Sincan Belediye Baflkan› Mustafa 
Tuna, Baflkent OSB'nin de aralar›nda 
bulundu¤u OSB'leri ‹stanbul Çevre 
Yolu'na ba¤layacak yolun yap›m› 
için verdi¤i mücadeleyi anlatt› ve 
“OSB'leri ‹stanbul Çevre Yoluna 
ba¤layacak yol, mutlaka en k›sa
zamanda yap›lacakt›r” dedi. 

“Baflkent OSB 
Ankara'n›n 

önemli çekim 
merkezi”


