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Bizi izlemeye devam edin!

Daha önce yazd›¤›m yaz›lar›m›n
birinde, yapt›¤›m›z

çal›flmalardan söz ederken,
“Bizi izlemeye
devam edin” diye
noktalam›flt›m..

fiadi Türk: “Türk insan› çok çal›fl›yor.
Hem çal›flma süresiyle, hem harcad›-
¤› eforla, Avrupa’n›n ve geliflmifl ülke-

lerin  çok üstünde çal›fl›yor. ‹fl-
çimiz saat olarak çok çal›fl›-
yor, patronumuz hiç uyumu-
yor neredeyse.” 10’da

Kat›l›mc›ya uygun
kredi imzas›

Baflkan’dan Baflkent OSB’nin 6. Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›

3’de

Ziraat Bankas› ile imzalanan protokol 
Baflkent OSB kat›l›mc›s›na uygun kredi alma yolunu açt›. 

Kat›l›mc›ya uygun
kredi imzas›





Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Bizi izlemeye devam edin!

Daha önce yazd›¤›m yaz›lar›m›n birinde,
yapt›¤›m›z çal›flmalardan söz ederken,

“Bizi izlemeye devam edin” diye noktalam›flt›m..
Evet! Belki baz›lar› söylediklerimi, 'kendini

be¤enmifllik' diye de¤erlendirebilir...  Ama siz bizi
izlemeye devam edin! 

Neden mi?
Çorak topraklarda gelece¤in sanayi kentini

kurdu¤umuz için... 
Ankara'n›n sanayisine öncülük yapt›¤›m›z için... 
Sanayiyi teknolojiyle buluflturmak amac›yla

üniversiteyle iflbirli¤i yapt›¤›m›z için... 
‹lk kez bir organize sanayi bölgesinin bir etab›n›

savunma sanayi üssü yapt›¤›m›z için...
Denizimiz yok diye dert edinmek yerine, nas›l

ucuz nakliye sa¤lar›z diyerek demiryollar› lojistik
merkezi kurdu¤umuz için...

Bu örnekleri ço¤altmaya sayfalar›m›z yetmez. O
nedenle laf› uzatmak yerine size bir ilkten daha söz
edece¤im.

Ömrünü sanayiye adayan biri olarak, sanayi ve
sanayicinin sorunlar›n› çok iyi bildi¤imi iddia
edebilirim. Sanayici ifle bafllad›¤› günden itibaren yok
arsaya yat›r›md›, yok binaya, yok iç donan›md›
derken sermayesini tüketiyor... Elde ‹flletmeyi açacak
sermayesi kalm›yor... En az›ndan kendi bölgemizin,
kendi kat›l›mc›m›z›n bu sorununu çözmek için ne
yapabiliriz? Onun aray›fl›na girdik. 

Sonunda kat›l›mc›m›z› rahatlatacak bir çözüm
bulduk... Ziraat Bankas›’yla kat›l›mc›m›za çok uygun
koflullarda kredi sa¤layan bir protokolü imzalad›k...

Protokolün ayr›nt›lar›na girmeyece¤im, onu
dergimizin sayfalar›nda bulacaks›n›z.

Ben bunlar› vurgularken, bir anlay›fl› ifade etmek
istiyorum.

Nedir o anlay›fl? Hedefleri olan, iddialar› olan bir
bir anlay›fl.. ‹ste biz böyle bir organize sanayi
bölgesiyiz. 

Çal›flan› da, yöneticisi de bu hedefe kilitlenmifl
yoluna devam ediyor... 

Hedefimiz öncü olmakt›r, bunu
bugüne kadar baflard›k.
Baflarmaya da devam edece¤iz.
Lafla de¤il, eylemle... Biz
konuflmay›z yapar›z. Bu protokol
ile yapt›¤›m›z gibi.

Atalar›m›z ne demifl: ‹fl bilenin
k›l›ç kuflanan›nd›r...

Lütfen bizi izlemeye
devam edin!

Sahibi: Baflkent OSB Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan fiadi TÜRK
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BAfiKENT
ORGAN‹ZE SANAY‹ BÖLGES‹

‹çindekiler
Baflkent OSB
Kat›l›mc›s›na
ucuz kredi
Baflkent OSB ile Ziraat Bankas›
aras›nda “Banka Sanayi
‹flbirli¤i Protokolü” imzaland›.

Baflkent OSB’nin 6. Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›

Türk: Rehavete kap›lmay›n!
“2008 veya öncesindeki yap›n›n tekrar var olaca¤›n› k›sa 
dönemde düflünmeyiniz. Stratejik planlar›n›z› bunun üzerine 
kurunuz. Çünkü krizden ç›k›fl, kriz öncesine dönüfl demek 
gibi görünse de bu sefer öyle olmayacak!”

6sayfa

10sayfa

16sayfa

22-24sayfa

Baflkent OSB 2009 y›l› için öngördü¤ü 
yat›r›mlar›n tümünü gerçeklefltirdi.

2009 faaliyet raporu

Krizde de tam gaz

n Genel Makine Tasar›m
Baflkent OSB'nin çiçe¤i 
burnunda kat›l›mc›lar›ndan...
Genel Makina Tasar›m'›
faaliyette bulundu¤u alanda
oldukça iddial›.

n 1990 Y›l›nda proje ofisi olarak kurulan AKANA Mühendislik, 
inflaat, beyaz eflya, otomotiv ve savunma sanayinde hem mühendislik,
hem de üretim alan›nda faaliyet gösteren öncü bir firma.
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Baflkent OSB Yönetimi, CHP Genel
Baflkanl›¤›'na seçilen Kemal K›l›çdaro¤lu'nu
makam›nda ziyaret ederek kutlad›...

n Baflkent Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, CHP
Genel Baflkanl›¤›'na seçilen Kemal K›l›çdaro¤lu'nu
kutlad›, baflar›lar diledi.

K›l›çdaro¤lu'nu 12 Temmuz’da makam›nda zi-
yaret eden fiadi Türk Baflkanl›¤›'ndaki Baflkanveki-
li Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu üyeleri Burhan
Akkoç, Mehmet Ergin, Nihat Örnek, Hukuk dan›fl-
man› ve Baflkent OSB Bülteni Yay›n kurulu üyesi

Av. Abidin fiahin, Denetim Kurulu Üyeleri S›rr›
Yetkin, fiemsettin Özdemir ve Bölge Müdürü Nabi
Üner'den oluflan Baflkent OSB heyeti, bölgenin ça-
l›flmalar› hakk›nda bilgi verdi. K›l›çdaro¤lu, Bafl-
kent OSB Baflkan› Türk'ten bölgeyle ilgili ayr›nt›l›
bilgi ald›ktan sonra bölgenin ve sanayicinin s›k›nt›-
lar›n›n neler oldu¤unu sordu. K›l›çdaro¤lu, sanayi-
nin ülke kalk›nmas›ndaki önemini bildiklerini, sa-
nayicinin önündeki engellerin kalkmas› gerekti¤i-
ni söyledi. Baflkent OSB Baflkan› Türk, bölgenin
sorunlar›n› soran K›l›çdaro¤lu’na OSB’lerin genel
sorunlar› yan›nda bölgede özellikle ulafl›m konu-
sunda s›k›t›lar yaflad›klar›n› ifade etti. 

K›l›çdaro¤lu’na kutlama!

Baflkent OSB Yönetimi'nin 
ziyaret etti¤i MHP Genel Baflkan› 
Devlet Bahçeli, sanayicinin 
desteklenmesi gerekti¤ini söyledi.

n Baflkent Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, MHP
Genel Baflkan› Devlet Bahçeli’yi 21 Temmuz’da ma-
kam›nda ziyaret etti. 

fiadi Türk Baflkanl›¤›nda Baflkanvekili Cavat Kö-
mürcü, Yönetim Kurulu üyeleri Burhan Akkoç, Meh-

met Ergin, Nihat Örnek, hukuk dan›flman› Av. Abi-
din fiahin, Denetim Kurulu üyeleri S›rr› Yetkin ve
fiemsettin Özdemir’den oluflan Baflkent OSB heyeti,
bölgenin çal›flmalar› hakk›nda Bahçeli’ye bilgi verdi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk’ten bölgeyle ilgi-
li ayr›nt›l› bilgi alan Devlet Bahçeli, bölgenin ve sana-
yicinin s›k›nt›lar›n›n neler oldu¤unu sordu. Bahçeli,
sanayinin ülke kalk›nmas›ndaki önemini bildiklerini,
sanayicinin önündeki engellerin kalkmas› gerekti¤ini
söyledi. Bahçeli, sanayiciye gerekli deste¤in sa¤lan-
mas›n›n zorunlu oldu¤unu ifade etti.

“Sanayicinin önündeki engeller kalkmal›”“Sanayicinin önündeki engeller kalkmal›”

K›l›çdaro¤lu’na kutlama!
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Baflkent OSB Baflkan› 
fiadi Türk Baflkanl›¤›'ndaki
yönetim Ankara'ya vali
olarak yeni atanan
Alaaddin Yüksel'i
makam›nda ziyaret etti.

n Baflkent OSB yönetimi, Anka-
ra'ya vali olarak yeni atanan Ala-
addin Yüksel'e “hoflgeldiniz” zi-
yareti yapt›.

Yönetim Kurulu Baflkan› fiadi
Türk baflkanl›¤›nda Baflkanvekili
Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu
üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet
Ergin, Nihat Örnek, Denetim Ku-
rulu Üyesi S›rr› Yetkin ve Bölge
Müdürü Nabi Üner'den oluflan
Baflkent OSB heyetinin maka-
m›nda ziyaret etti¤i Ankara Valisi
Yüksel'e Bölge hakk›nda ayr›nt›l›
bilgi verildi. 23 Haziran’da ger-

çekleflen görüflmede bölge plan›
üzerinde yap›lan çal›flmalar› din-
leyen Ankara Valisi Alaaddin
Yüksel, “Devletten hiçbir destek
görmeden, böyle bir yat›r›ma”

imza atan Baflkent OSB yönetimi-
ni kutlad› ve en k›sa zamanda ça-
l›flmalar› yak›ndan görmek üzere
Baflkent OSB'ye ziyarette buluna-
ca¤›n› söyledi. 

Yeni valiye “Hofl geldin” ziyaretiYeni valiye “Hofl geldin” ziyareti

Göreve bafllad›¤› günden
bu yana baflta Baflkent
OSB olmak üzere
bölgedeki organize sanayi
bölgelerinin sorunlar›n›
yak›ndan izleyen Sincan
Belediye Baflkan› Doç. Dr.
Mustafa Tuna, Baflkent
OSB'yi ziyaret etti.

n Sincan Belediye Baflkan› Doç.
Dr. Mustafa Tuna Baflkent Orga-
nize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ede-
rek, bölgenin sorunlar›n› yerinde
saptad›.

Göreve bafllad›¤› günden bu
yana baflta Baflkent OSB olmak
üzere bölgedeki organize sanayi
bölgelerinin sorunlar›n› yak›n-

dan izleyen Sincan Belediye Bafl-
kan› Doç. Dr. Mustafa Tuna,
özellikle bölgenin ulafl›m sorunu-
nun çözümüyle yak›ndan ilgileni-
yor.

Baflkent OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› fiadi Türk'ün rahats›zl›¤›
nedeniyle kat›lamad›¤› 23 Tem-
muz’daki toplant›da Baflkanvekili
Cavat Kömürcü, Tuna'ya bölgey-
le ilgili bilgi verdi ve yak›n ilgisine

teflekkür etti.  
Doç. Dr. Tuna, Kömürcü bafl-

kanl›¤›'nda Yönetim Kurulu
üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet
Ergin, Nihat Örnek  ile Denetim
Kurulu üyesi S›rr› Yetkin'in ha-
z›r bulundu¤u görüflmede baflta
ulafl›m olmak üzere Belediyeyi
ilgilendiren her konuda bölgeye
gerekli deste¤i vereceklerini
söyledi. 

Tuna’dan Baflkent OSB'ye “yak›n ilgi”Tuna’dan Baflkent OSB'ye “yak›n ilgi”
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Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi(OSB) ve Ziraat Bankas›
aras›nda “Banka Sanayi ‹flbir-

li¤i Protokolü” imzaland›. 
Baflkent OSB Bölge Müdürlü-

¤ü'nde yap›lan imza  töreninde, çok
say›da Baflkent OSB kat›l›mc›s› ha-
z›r bulundu. ‹mza törenine Ziraat
Bankas›’ndan Genel Müdür Bafl
Yard›mc›s› Senih Boyac›gil, Ticari

Pazarlama Dairesi Baflkan› Kamu-
ran Erçebi,  Ankara I. Bölge Baflka-
n› Erdo¤an Varol ve Beflevler fiube
Müdürü  Dursun Gökbel kat›ld›.

Protokolü Baflkent OSB ad›na
Yönetim Kurulu Baflkan› fiadi Türk,
Ziraat Bankas› ad›na Genel Müdür
Baflyard›mc›s› Senih Boyac›gil imza-
lad›. 

Baflkent OSB Yönetim Kurulu
Baflkan› fiadi Türk imza töreninde
yapt›¤› konuflmada, protokolle sa-
nayicilere hem daha kolay hem de
düflük kredi alma olana¤› sa¤lanaca-
¤›n› söyledi. 

Sanayicinin kendi yat›r›m› için
ihtiyaç duydu¤u kayna¤› piyasa ko-
flullar›n›n oldukça alt›nda rakamlar-
la Ziraat Bankas›’ndan alabilmesi-

nin yolunun aç›ld›¤›n› belirten fiadi
Türk,  buradaki amaçlar›n›n sanayi-
ciyi "k›t kanaat imkanlar›n› binaya
m›, üretime mi, makineyi mi harca-
yal›m" düflüncesinden kurtarmak
oldu¤unu ifade etti. Türk, banka-
n›n da deste¤iyle bölgenin daha da
h›zl› geliflece¤ini kaydetti. 

Di¤er bölgelerden 
farkl› bir protokol 
Baflkent OSB Baflkan› konuflma-

s›nda flunlar› dile getirdi:
“Bugün Ziraat Bankas›’n›n Böl-

gemizle olan iliflkisi, umar›m önce-
likle sanayicimize hizmet  aç›s›ndan
hay›rl› olur. Geçmifl dönemlerde
bununla ilgili birçok çal›flmam›z ol-
du. Türkiye’de bankalar›n zaman

Baflkent OSB’de bir ilk daha 

Kat›l›mc›s›na ucuz kredi
Baflkent OSB ile Ziraat Bankas› aras›nda 
“Banka Sanayi ‹flbirli¤i Protokolü” imzaland›

Baflkent OSB Yönetim 
Kurulu Baflkan› fiadi Türk,
protokol ile sanayicilere 
hem kolay, hem de daha
ucuz kredi olana¤› 
sa¤land›¤›n› aç›klad›.
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zaman dalgalanmas›yla, bu çal›flma-
lar sonuçsuz kald›. fiu anda gördü-
¤ümüz kadar›yla hem Ziraat Banka-
s›’n›n yap›s›ndaki olumlu de¤iflim,
hem de sa¤olsun tüm arkadafllar›-
m›z›n bizim bölgemize olan özel il-
gisi, di¤er bölgelerle ve di¤er grup-
larla yap›lmam›fl bir protokol afla-
mas›na getirdi bizi. Hem Organize
Sanayi Bölgemizin kendi ihtiyaçlar›
olan birtak›m yat›r›mlar; santral ve
di¤er ihtiyaçlar›yla ilgili kredilendir-
me çal›flmalar›, hem de mevcut sa-
nayicimizin kendi yat›r›m›yla ilgili
ihtiyaç duydu¤u kayna¤›, piyasa ko-
flullar›n›n oldukça alt›nda rakamlar-
la alma olana¤›na sahip olaca¤›z.
Bu protokole, biz bafllang›c olarak
bak›yoruz, görüflmelerimizin ikinci
aya¤›nda güvencelerin oluflmas›
ad›na bir konuflmam›z oldu. Bugün
söylemek için belki daha erken,
ama kredilendirmenin h›zlanmas›
aç›s›ndan Baflkent OSB, Ziraat Ban-
kas› ve yat›r›mc›n›n birlikte bir gü-
vence oluflturup, ipotek ve di¤er un-
surlar› biraz daha rahatlatabilece¤i-
miz aflamaya yaklaflt›k. Arkadafllar›-
m›z sa¤olsun oldukça yak›n ve iyini-
yetli bak›yorlar. K›sa zamanda da bu
gerçekleflecek. Ne olacak? Hem ko-
lay kredilendirilebilen bir yap› hem
de ucuz fiyatl› bir kredi imkan› sa¤-
lanm›fl olacak. Bu protokolle amac›-
m›z sanayici olarak k›t kanaat im-
kanlar›m›z› binalara m› harcayal›m,
ürüne mi harcayal›m, makineye mi
harcayal›m yoksa kalk›p iflletme ser-
mayesi mi yapal›m? Ana s›k›nt›m›z
olan bu konuda en az›ndan banka-
m›z›n deste¤iyle bölgemizin daha
da hareketlenmesini sa¤layacak bir
noktaya tafl›yaca¤›m›z› umuyoruz.
Ayn› durum kat›l›mc›lar›m›z
içinde geçerlidir. Sizler de biliyor-
sunuz. Hedefledi¤imiz bir konda
mutlaka souca ulafl›yoruz. Sa¤ol-
sun bu konuda Say›n Genel Müdür
Baflyard›mc›m›z, di¤er arkadafllar›-
m›z çok emek verdiler, neredeyse
dört befl ayd›r bu konuyu görüflü-
yoruz.”

Gösterifl yapm›yor, ifl yap›yoruz
Baflkent OSB'nin bundan sonra-

ki her aflamada da kat›l›mc›lar ile
banka aras›ndaki iliflkilerinde her
zaman denge olaca¤›n› söyleyen
Türk, “Umar›m bu protokol sadece
imzada kalmaz. Geçmifl dönemler-
de biliyorsunuz bu tür protokoller
çok reklam edildi. ‹çinde bulundu-

¤umuz gruplar, protokoller imzala-
d›klar›n› söylediler ama bunlar
reklamdan çok öteye gitmedi” de-
di. fiadi Türk, flöyle konufltu: 

“Bizim bak›fl›m›z öyle de¤il.
Banka aç›s›ndan öyle de¤il. Umu-
yorum Ziraat Bankas›’n›n bize kat-
k›s›yla, yapmak istedi¤imiz proje-
lerin h›zlanmas› aç›s›ndan iyi bir
döneme girece¤iz.  Zaten o güven
bir süre sonra oluflacakt›r. Bizim
Bölge olarak, Bölge sanayicisi ola-
rak kalitemiz farkl›d›r di¤erlerin-
den. Bölgemiz hem Yönetim, hem
de  sanayicilerinin çal›flmalar›, üs-
luplar› de¤iflik. Banka da bunu
fark edecektir.  Zaman geçtikçe
daha ileri de gidecektir diye düflü-
nüyorum. Bu dönem içinde flube-
leflme ile ilgili bir çal›flmay› baflla-
taca¤›z. ‹nflallah idari binam›z›n
içinde bankan›n daha kolay hiz-
met verebilmesi için, en az›ndan
kontaklar›n› oluflturmas› için çal›-
flaca¤›z. Özellikle Ziraat Banka-
s›’n›n kamu bankas› olmas›
aç›s›ndan bu iftihar edilecek bir
geliflmedir. Daha önce bizim Halk
Bankas›’yla yapt›¤›m›z protokol
aflamas›na gelen çok çal›flmalar›-
m›z vard›, ama flu anda en avantaj-
l› noktaday›z diye düflünüyorum.
Hepimize hay›rl› u¤urlu olsun.
Ben eme¤i olan tüm arkadafllar›-
m›za özellikle bankan›n üst yöne-
timine çok teflekkürlerimi sunuyo-
rum sizlerin ad›na.” 

Düflük faizli kredi 
Ziraat Bankas› Genel Müdür

Baflyard›mc›s› Senih Boyac›gil de
imza töreninde yapt›¤› konuflmada,
protokolle birlikte faiz oranlar›nda
belli bir miktar indirim olaca¤›n›
aç›klad›. Boyac›gil, buna örnek ola-
rak bankan›n ilan etti¤i faiz oran›-
n›n yüzde 6 olmas› halinde  Baflkent
OSB’deki sanayicilere bu oran›n
yüzde 4 olaca¤›n› söyledi. Boyac›gil,
tüm kredilerdeki faiz indirim oran-
lar›n›n ayn› olmad›¤›n› hepsinde
farkl› indirimler uygulanaca¤›n› be-
lirtti. 

En fazla kredi veren banka 
Ziraat Bankas› Genel Müdür

Baflyard›mc›s› Senih Boyac›gil flöyle
konufltu:

Özellikle son üç dört y›ld›r ban-
kam›z›n tabii hep ismi Ziraat Banka-
s› olarak geçti¤i için, iflte zirai kredi
d›fl›nda baflka faaliyeti yokmufl gibi
gözüküyor, ama ben hem biraz da
malumu olan bilgilerden size baz›
fleyler aktaray›m. Bizim bankam›z›n
bu faaliyetleri bafllad›ktan sonra, biz
flu anda 2009 y›l›n› Türkiye’nin en
fazla TL kredi veren bankas› olarak
tamamlad›k. Bunda bizim ticari kre-
dilerdeki art›fl›m›z evvelki y›llara gö-
re 11 kat›na ulaflt›. Özellikle KOS-
GEB ve di¤er projelerde KOB‹’lere
aç›lan kredilerde de yap›lan bütün
projelerin üçte bir gibi bir k›sm›na
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sahip olduk. Dolay›s›yla biz bu tür
enerji ve di¤er konularda da bulu-
nan yerlerde bankan›n nakit imkan-
lar›n› düflünerek yer almak istiyo-
ruz.  Bu nedenle de son dönemde
özellikle hep vurguland›, bankala-
r›n kriz döneminde krediden ç›k-
malar›n›n en yo¤un yafland›¤› dö-
nemde malumunuz iflte 2008 Eylül
sonu - Haziran 2009 aras›nda, ban-
kac›l›k sektörü 7.5 milyar TL kredi
kulland›rd›. Bunun 5 milyar TL’si
Ziraat Bankas›’na ait. Yani bunlar
çok kifliler taraf›ndan belki bilinmi-
yor, biz de fazla deklare etmiyoruz,
ama ayn› zamanda biz 14 Ekim tari-
hinde, yani iflte zaman Lehman
Brothers’in bat›fl› ile 2 Ekim’de Pa-
zartesi günü itibariyle ifle baflland›-
¤›nda, gerek ifladamlar›m›z›n gerek
sanayicilerimizin yaflayaca¤› s›k›nt›y›
gözönüne alarak, sektöre öncülük
yaparak, 14 Ekim 2008 tarihinde
biz, Türkiye’de kredi henüz daha
düflmemiflti biz yap›land›rma siste-
mi getirdik 10 gün içinde ve kalan
vadeye bak›lmaks›z›n bize baflvuran
bütün kredi müflterilerimize, 3 ay
ödemesiz olmak üzere 4 y›l vade im-
kan› tan›d›k. fiu anda halen devam
etmekte olan bu projeyle KOB‹
bankas›nda 5 bin firman›n, 300 tril-
yon kredisi anapara olarak 4 y›l va-

de tan›nd›. Di¤er yani ticari kredisi-
ni, bireysel kredisini ve tar›msal kre-
diyi ald›¤›n›zda bu rakam flu anda
eski parayla 3.1 katrilyon bugünkü
parayla, 3.1 milyar TL civar›nda ve
200 bin müflteriye hitap ediyor. Do-
lay›s›yla onlar›n s›k›nt› içinde kal-
mamalar› için sektörde ilk bafllatan
banka olduk. Dolay›s›yla Baflkent
Organize Sanayi Bölgemizin de bu
çok baflar›l› çal›flmalar›n› görünce
Özkaynaklar Daire Baflkan› bunda
muhakkak bizim de pay›m›z›n bu-
lunmas› gerekti¤ini düflündü. Hem
Sanayi Bölgesi yetkilileri hem de
bankam›z yetkilileri aras›nda çal›fl-
malar bafllatt›k, iliflkileri gelifltirdik.
Tabii biz bunu bir bafllang›ç olarak
görüyoruz. fiu anda sektörde uygu-
lanan gerek faiz ve komisyon oran-
lar›n›n çok daha alt›nda bugün bi-
reysel kampanyalar›n yap›ld›¤› ve
bunlara verilen faiz oranlar› civar›n-
daki oranlarla bir bafllang›ç olarak
bu kredileri açm›fl bulunuyoruz.

Bunun d›fl›nda tabii daha bu strate-
jiden hareketle, belki bas›ndan da
izlemiflsinizdir, geçen hafta içerisin-
de Dünya Bankas› ile bir kredi an-
laflmas› imzalad›k. Bunu Ziraat Ban-
kas›’n›n nakit imkanlar› olmad›¤›n-
dan de¤il, bunlar malumunuz oldu-
¤u üzere uzun vadeli krediler ve
ödemesiz dönemi bulunan krediler
oluyor. Bunda özellikle yat›r›m ya-
panlar›n, sanayicimizin, ifladam›m›-
z›n daha rahat hareketini sa¤layaca-
¤›n› düflünüyoruz ki bizim anlaflma-
ya vard›¤›m›z vadeler de 10 y›l öde-
mesiz, 25 y›l gibi vadelerle. Önü-
müzdeki günlerde Dünya Banka-
s›’ndan tahsis edilen limit gelince
bafllayaca¤›z buna. Bunlar› da tabi
sizin hizmetlerinize sunaca¤›z. Bu-
nu biz sadece bafllang›ç olarak görü-
yoruz, ama hakikaten ben Baflkent
OSB yetkililerini özverili çal›flmala-
r›ndan dolay› kutluyorum. ‹nflallah
hepimize hay›rl› u¤urlu olur.” 

Protokol tüm kredileri kaps›yor

‹mza töreninin ard›ndan Ziraat
Bankas› Genel Müdür Baflyard›mc›-
s› Senih Boyac›gil, Baflkent OSB ka-
t›l›mc›lar›n›n protokole iliflkin soru-
lar›n› yan›tlad›.

Bir kat›l›mc›n›n, “Bu protokol
bize neler sa¤layacak? Ne kadar ko-
layl›k sa¤layacak, iflte teminatlarda
ne kadar kolayl›k sa¤lanacak bunu
öncelikle merak ediyorum. ‹kincisi
Ziraat Bankas›’n›n eski müflterisi-
yim, ihracatlar›m›z›n karfl›l›¤› Ziraat
Bankas›’na gelmekteydi, 20 gün
bekletme süresi diye bir fley ç›kard›-
lar. Bankayla bizim iliflkilerimiz kop-
tu. Di¤er bankalarda böyle bir fley
koymuyor. Ziraat Bankas› neden
böyle bir uygulama yapt›? ‹hracat
karfl›l›klar›n›n 20 gün sonra öden-
mesi gibi bir fley var m›?” fleklindeki

Ziraat Bankas› Genel 
Müdür Baflyard›mc›s› Senih
Boyac›gil:  Protokolle birlikte
faiz oranlar›nda belli bir 
miktar indirim olacak.
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sorusu üzerine Boyac›gil flunlar› söy-
ledi:

“Protokolümüzle ilgili bahsetti-
¤im gibi bu bankam›z›n veya sanayi-
cimizin ihtiyac› oldu¤u gayri nakti
teminat mektubu gibi kredilerde,
burada yer edinmek isteyen iflyeri
al›m kredileri, normal ticari becayifl
fleklinde çal›flan krediler ve ihracat
yapanlarla ilgili olarak döviz kredisi,
taksitli döviz kredisi gibi afla¤› yukar›
bütün ihtiyaca cevap verebilecek öl-
çüde nakti ve gayri nakti kredilerin
tamam›n› kaps›yor. Burda demin de
bahsetti¤im gibi gerek komisyonlar-
da gerekse faiz oranlar›nda yap›lan
indirimler, bir de otomati¤e ba¤lan-
mas› için yani sabit olup da faizler
daha da düfltü¤ünde bundan sanayi-
cimizin yararlanabilmesi için banka-
n›n cari oranlar›ndan belli bir mik-
tar indirim yapmak fleklinde ba¤lan-
d›¤› için, bugün örne¤in diyelim ki
iflte döviz kredileri bankan›n ilan et-
ti¤i 7 ise, 6 ise, buna eksi 2 puan uy-
gulan›yorsa buradaki üyelere 4 ola-
cak. Yar›n bu 8’e ç›karsa 6, iflte 3’e
düflerse 1 olacak fleklinde. Yani
onun için tüm kredilerde hepsinin
oranlar› farkl› oldu¤u için, tek tek
saym›yoruz ama bankan›n uygulad›-
¤› oranlar›n buradaki üyelere hep-
sinde  çeflitli oranlarda indirimler
var. Bu oranlara da bakt›¤›m›z za-
man bunu üyelerimize zaten duyu-
racaklard›r. Siz de göreceksiniz, pi-
yasan›n içinde tabii bütün bankac›-
l›k sektörüyle çal›flan yat›r›mc›lar›-
m›z olarak, sektör paralelinde veya
alt›nda oldu¤unu siz de farkedecek-
siniz. “

‹hracat karfl›l›¤› kredilerin öden-
mesine de¤inen Ziraat Bankas› Ge-
nel Müdür Baflyard›mc›s› Senih Bo-
yac›gil, “Di¤er ödemelerle ilgili ko-
misyon al›nmayan ifllerde belli bir
süre bu nakti tutulursa komisyon
al›nmaz diye bir hükmümüz var,
ama bu 20 günlük bir süre de¤il. Uy-
gulayan yerleri bize bildirirseniz,
ona bakar›z, yoksa bizim 20 gün bek-
leme yok. Biz de en fazla 3 gün civa-
r›ndad›r” dedi . 

Teminatlar konusuna da de¤i-
nen Senih Boyac›gil, flunlar› söyledi:

“ Bütün sektörde oldu¤u gibi, ya-
ni bizim müflterinin durumuna göre
hiçbir fley almadan da aç›k kredi ve-
rebiliriz, kefalet de vard›r sektörde
uygulanan her türlü teminatlar›n
bir veya birkaç› bizim için geçerlidir.
Dolay›s›yla onlar firman›n talep etti-
¤i kredi türü ve mali durumuna gö-
re yap›lacakt›r, ama normalde sek-
törde istenen ayr› veya fazla bir yan›
yoktur.”

Ayn› soru ile ilgili olarak Baflkent
OSB Baflkan› fiadi Türk de flu görüfl-
leri dile getirdi:

“Tabii bilanço önemli arkadafl-
lar. fiimdi kredi ver deyince, herkes
zannediyor ki banka para da¤›t›yor,
öyle bir fley yok. Yani sonuçta sizin
görünümünüz, bilançonuz, iflte fir-
ma olarak piyasadaki de¤eriniz, düz-
günlü¤ünüz kredi almakta önemli
unsurlardan bir tanesi. Burada en
büyük sorun yeni ifle bafllayan ifllet-
melerde var. ‹potek orada devreye
giriyor. Ben biraz kendimden örnek
vereyim. Ben 25 y›ll›k iflletmeyim. 25
Y›ld›r hiç ipotek vermedim ve ban-

kalarla çal›fl›yorum hiç de sorunum
yok. E¤er bunu sa¤larsan›z zaten
ipotek sorun olmaktan ç›k›yor, ama
yeni kurulan firmalarda mecburen
bilançolarda boflluklar oluflaca¤›
için. Belki bir ipoteklendirme ban-
kadan talep olarak gelecektir, biz
katk› sa¤lamak için OSB olarak diye
flöyle bir çal›flmay› bafllatt›k. Bugün
sanayici tapusunu alana kadar ge-
çen sürede  krediye ihtiyac› var.
Çünkü binas›n› yapacak, bu arada
arsan›n mülkiyet onda de¤il, ama
OSB’nin güvencesinde. Biz banka
ile birlikte bunu nas›l formüle ederi-
zin hukuki ve teknik çal›flmas›n› ya-
p›yoruz. Büyük oranda da bankan›n
niyetini bildi¤im için söylüyorum çö-
zülecek gibi görünüyor. O çözüldü-
¤ünde kat›l›mc›n›n ana s›k›nt›s›
olan binan›n inflaat›na bafllayaca¤›
nakti en az›ndan mevcut arazimizin
ipoteklendirilmesiyle alabilecek.
Belki biz OSB olarak, ruhsattan infla-
at ruhsat›na kontrolde bulundu¤u-
muz için banka güvencesini sa¤laya-
ca¤›m›z tedbirlerimiz olacak. ‹stih-
kaklar› vermeyece¤iz, ona göre kre-
di ödemesi yapt›raca¤›z gibi. Ben
umutluyum aç›kças›, ben kolay ko-
lay umutlu konuflmam biliyorsunuz,
çözece¤iz gibi görünüyor. O zaman
da biraz da inflaata harcayaca¤›m›z
paralar› en az›ndan uzun vadeli kre-
diler haline getirece¤iz.”

‹mza töreninin ard›ndan Bafl-
kent OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
fiadi Türk, Ziraat Bankas› Genel Mü-
dür Baflyard›mc›s› Senih Boyac›gil’e
bir plaket verdi ve hat›ra foto¤raf›
çektirdi...
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Baflkent OSB’nin 6. Ola¤an
Genel Kurulu, An›l Ka¤›tç›-
l›k Ambalaj ‹nfl. Turz. San.

Tic. Ltd. fiti. tesislerinde yap›ld›.
Genel Kurula Sincan Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s› Abdülrahim Çölo¤-
lu, BASAD Baflkan› Raflit Mor,
‹ÇAS‹FED Baflkan› Mehmet Akyü-
rek, Dökümcüler OSB Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Emin U¤ur Yavuz, Po-
latl› OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
Ahmet Kardafl ve Anadolu OSB
Müteflebbis Heyet Üyesi Nihat Güç-
lü kat›ld›lar. 

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Mar-
fl›’n›n ard›ndan Divan Baflkanl›¤›na
Mahir Baykam, Baflkan Vekilli¤ine
Levent Soral, Katip Üyeli¤e de S.
Türel Poyraz seçildiler. 

Baflkent Organize Sanayi Bölge-
si Yönetim Kurulu Baflkan› fiadi
Türk, 6. Ola¤an Genel Kurul’da
yapt›¤› konuflmada, hem ekonomi-
yi hem de Baflkent OSB’deki gelifl-
meleri de¤erlendirdi.

fiadi Türk, Baflkent OSB’nin,
dünyan›n içinde bulundu¤u genel
ekonomik krizin Türkiye üzerinde-
ki etkisinden, Türkiye’nin etkilen-
di¤i kadar etkilendi¤ini söyledi.
Geliflmeleri iki aflamada ele ald›kla-
r›n› dile getiren fiadi Türk, “Birinci-
si, Baflkent OSB’nin, ikincisi de or-
ganize sanayi bölgemizin kat›l›mc›-
lar›n›n krizden daha az etkilenmesi
için ne yapabilece¤imiz aç›s›ndan
de¤erlendirdik” dedi.

fiadi Türk, konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Krizin bölgemize en önemli et-
kisi, kaynak olarak kulland›¤›m›z,
elimizdeki arazi sat›fllar› ve yeni ka-
t›l›mc›lar›n bölgemize gelmesinde-
ki yavafllama fleklinde oldu. Bekle-
di¤imiz hedeflerde olmasa da buna
ra¤men geçen sene yine arazi sat›fl-
lar›m›z devam etti. Biz de tabii ge-
çen y›lki bütçemizi mevcut kaynak-
lar›m›za göre yapm›flt›k. Yat›r›m
bütçemizde herhangi bir aksama-
m›z oluflmad›,  geçen sene yapm›fl
oldu¤umuz ihaleler devam ediyor.
Hizmetle ilgili bir aksamam›z olma-
d›. Organize Sanayi Bölgesinin ge-
nel bütçesini krize adapte ederek
devam ettik ve bugüne geldik.” 

Krizin etkisi 2011’de de 
sürebilir
Ekonomik kriz konusundaki gö-

rüfllerini Baflkent OSB kat›l›mc›la-
r›yla paylaflan fiadi Türk, krizin etki-
sinin 2010 – 2011 y›llar›nda da kal-
kaca¤›n› düflünmedi¤ini söyledi.

“Yaflanm›fl olan bir kriz var ve
öncelikle bu krizin bizim d›fl›m›zda
geliflen flartlardan olufltu¤una bak-
t›¤›m›zda, önce krizin ne oldu¤unu
saptamam›z gerekiyor” diyen Bafl-
kent OSB Yönetim Kurulu Baflkan›
Türk,  “Kriz dendi¤inde, hep kriz
öncesine dönüfl, krizden ç›k›fl gibi
alg›lan›r, ama bu seferki krizin, kriz
öncesine dönüflü olmad›¤› için
krizden ç›k›l›p ç›k›lmad›¤›nda an-
lamak zorluk olacakt›r. Onu ben
özellikle sizlere izah etmeye çal›fl›-
yorum” fleklinde konufltu.

fiadi Türk, konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“Kriz öncesinde, inan›lmaz bir
büyüme vard›, sadece kendi bölge-
mizde de¤il, tüm dünyada inan›l-
maz bir büyüme vard›. Bu büyüme-
yi sadece finansal argümanlar flek-
linde gördü¤ümüz bir dünya vard›.
Örne¤in likidite bir dolar, ama do-
laflan likidite 50 dolar gibi. Ama bu
50 dolar kimsenin cebinde yok.
Sonra ne oluyor? Sonra o kadar bü-
yüyen bu piyasada para talebi olufl-
tu¤unda, bir dolar›n 50 dolar› kar-
fl›lamas› mümkün olmad›¤› için, fi-
nansal argümanlar dedi¤imiz argü-
manlar, domino etkisi gösteren bir
yap› içerisinde çözülmeye bafll›yor.
Krizin kaba haliyle tarifi benim göz-
lemim ve analizimde bu.

Ülkemize bakt›¤›m›zda, tabii di-
¤er ülkelerden farkl› olarak krizin
etkisini daha az hissetti¤imizi düflü-
nebiliriz; çünkü bu argümanlar›n
Türkiye piyasalar›nda daha filizlen-
medi¤i bir dönemde biz bunun içi-
ne girdik.”

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: 

Rehavete kap›lmay›n!
“Türk insan› çok çal›fl›yor. Hem çal›flma süresiyle, 
hem harcad›¤› eforla, Avrupa’n›n ve geliflmifl ülkelerin
çok üstünde çal›fl›yor. ‹flçimiz saat olarak çok çal›fl›yor, 
patronumuz hiç uyumuyor neredeyse.”

“2008 veya öncesinde bir yap›n›n tekrar var olaca¤›n› k›sa
dönemde düflünmeyiniz. Stratejik planlar›n›z› bunun üzerine
kurunuz. Çünkü kriz ç›k›fl›, kriz öncesine dönüfl demek gibi
görünse de bu sefer öyle olmayacak”



11

Türk insan› herkesten 
çok çal›fl›yor
Ekonomik geliflmesini tamamla-

yan ülkelere iliflkin gözlemlerini de
aktaran fiadi Türk, “Ben Türk insa-
n›n›n çok çal›flt›¤›na inan›yorum.
Hem mesai saati bak›m›nda, hem
sarf etti¤i efor bak›m›nda, - çevre
ülkeleri hiç dikkate bile almayal›m-
Avrupa ve geliflmifl ülkelere göre de
çok efor veren insanlar›z. Bu her-
kes için böyle. Yani iflçimiz saat ola-
rak çok çal›fl›yor, ama patronumuz
hiç uyumuyor neredeyse. Tabii yok-
tan var oldu¤umuz için Avrupa top-
lumlar› kadar rahat de¤iliz. Daha
çok çal›flmaya kendimizi hasletmi-
fliz. Bir de tabii genç nüfusla, yetifl-
mifl insan gücümüzün de yo¤un ol-
du¤unu y›llard›r söylüyoruz ve bu-
gün bunun semeresini al›yoruz.” 

Türk, Türkiye ile Avrupa’da sa-
dece ‹talyanlar ile  Almanlar›n re-
kabet edebildi¤ini söyledi.

Krizi kenara b›rak›p 
rekabete devam etmeliyiz
Bugün gelinen noktada, herke-

sin öncelikle bireysel olarak kendi
iflletmelerini ve içinde bulundukla-
r› organizasyonlar› korumas› gerek-
ti¤ini dile getiren Türk, “2008 veya
öncesinde bir yap›n›n k›sa dönem-
de tekrar var olaca¤›n› düflünmeyi-
niz. Stratejik planlar›n›z› bunun
üzerine kurunuz. Çünkü kriz ç›k›fl›,
kriz öncesine dönüfl demek gibi gö-

rünse de bu sefer öyle olmayacak”
dedi.  

Dünya ve Türkiye’deki verilere
bak›ld›¤›nda, 2008 öncesindeki bü-
yümeye ulafl›lamayaca¤›n› belirten
Türk, “Bu gözle bakt›¤›m›zda, flu
anda normal bir düzendeyiz, kriz
yok. Çünkü de¤iflen bir konjonktür
var. Yani kriz baflka bir olay. Kriz ge-
çici ve anl›k bir olayd›r. O psikoloji-
den ar›nmak aç›s›ndan söylüyo-
rum. Bizim üretimimizi do¤ru ya-
p›p, hedeflerimizi do¤ru koyup, re-
kabete devam etmemiz gerekiyor”
dedi.

Dalgalanmadan kurtaracak
sistem ve kadro kurun
fiu anki dünya piyasalar›nda üre-

ticiyi en çok etkileyen unsurlardan
birinin metal fiyatlar›ndaki dalga-
lanma oldu¤unu anlatan fiadi
Türk, konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

“Bu dalgalanmadan kendini ko-
ruyacak sistem ve yöntemlerin bilgi-
lerine ulaflan bir kadro oluflturmak,
bilgilenmek ve mümkün oldu¤u
kadar bu etkilerini en aza indirmek
bizim için çok önemli. Bunun için
her birimizin bu konuda firma ele-
manlar›m›z› ve kendimizi bir flekil-
de e¤itmemiz, yetifltirmemiz ve pi-
yasa koflullar›nda bu argümanlarla
oynuyor olabilmemiz gerekiyor. Bu
benim naçizane size tavsiyem.” 

Sanayicileri olarak rekabet güç-
lerinin her geçen gün uluslararas›
piyasalarda artt›¤›n› kaydeden fiadi

Türk, “Rekabet gücümüzün artma-
s›ndaki ana sebeplerden birisi, her
birimizin art›k yapt›¤›m›z üründe
kaliteyi aramam›z ve her satt›¤›m›z
ülkede de aran›r hale geliyor olma-
m›z. Bu bizim için önemli ve bana
göre bundan sonra ülkemizin önü
bu anlamda aç›k. Yeter ki iflletmele-
rimiz kendi tedbirlerini, klasik ve
geleneksel olmaktan ç›kart›p, gü-
nün flartlar›na adapte edecek bir
yönetim tekni¤i uygulas›nlar“ diye
konufltu. 

Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Kriz bitecek beklentisi, tedbir
almaktan bir önceki hareketleri
yapmaya zorluyor insanlar›. Yani
'krizden önce ben flunu yap›yor-
dum, bu bitecek ben yine flunu ya-
paca¤›m'.  Öyle bir fley olmayaca¤›
için, flu anda mevcut konjonktürü
normal çal›flma alan›m›z gibi kabul
edip, gelece¤e yönelik perspektifle-
rimizi art›k kriz psikolojisinin kena-
r›na geçip devam ediyor olmam›z
gerekir. Bana göre, krizin etkisin-
den en çok faydalanan ülkelerden
biri olma flans›m›z daha yo¤un gibi
görünüyor.” 

“Biz daha çok etkilendik”
Baflkent Organize Sanayi Bölge-

si’ndeki geliflmeler konusunda Ge-
nel Kurula bilgi sunan fiadi Türk,
flöyle dedi:

“Organize Sanayi Bölgemize
bakt›¤›m›zda üretimde olan fabri-
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kalar›m›z tabii ki zor flartlarda. Yeni
bir organize sanayi bölgesiyiz. Bura-
ya gelen arkadafllar›m›z, yat›r›mla-
r›n› yeni yapm›fl, üretime yeni geç-
mifl firmalar. Biliyorsunuz bir fabri-
kan›n var olmas›ndaki ana unsur,
harcaman›n ana kalemleri zaten ya-
t›r›m. Sonuçta, biz e¤er 20 y›ll›k ve-
ya 30 y›ll›k bir kurulu organize sa-
nayi bölgesi olsayd›k, bugün etki-
lenmemiz daha farkl› olabilirdi.
Ancak bizim sanayicimizin, di¤er
OSB’lere göre farkl› olan yan›, her
biri yeni tesislerini tamamlam›fl, ye-
ni binalar›n›n harcamalar›n› yap-
m›fl, makine aksam›n› yeni getirmifl
ve yeni üretime geçmifl olmas›d›r.
fiimdi öyle olunca bu kriz etkisi bi-
zim üzerimizde çok daha a¤›r ola-
cak diye düflündük ilk bafl›m›za gel-
di¤i gün ve bunun için de tedbir al-
maya çal›flt›k.”

Baflkent OSB olarak bilançolar›-
na bak›ld›¤›nda hep ucu ucuna
denk getirilen bütçelerle çal›flmala-
r›n› sürdürdüklerini anlatan Türk,
“Çünkü önemli olan paray› do¤ru
ve kayna¤›nda iyi harcayabilmek.
Lüzumsuz bir tak›m harcamalarla
kaynak s›k›nt›s› yaflamamak” dedi. 

Baflkent OSB'nin olanaklar› öl-
çüsünde kat›l›mc›s›na destek olma-
ya çal›flt›¤›n› anlatan Türk, Kriz dö-
nemlerinde ayn› hassasiyeti, üyesi
olduklar› kurulufllardan da bekle-
diklerini dile getirdi.

Türk flöyle konufltu:
“‹flte hepimizin üye oldu¤u, or-

ganizasyonlar›na para verdi¤imiz,
ASO’lar, ‹TO’lar, ne bileyim
ATO’lar, TOBB gibi... Bizim üyeli-
¤imizle yaflayan ve kamu destekli ai-
datlarla beslenen bu kurulufllar›n,
en az›ndan kriz döneminde aidatla-
r›n› almamalar›n› beklerdim.” 

Baflkent OSB’nin geliflmesini,
di¤er bölgeler ile sanayi yap›laflma-
lar›na göre farkl› biçimde sürdür-
dü¤ünü dile getiren fiadi Türk,
“2009 Y›l›nda aram›za kat›lan yeni
sanayicilerimizin de daha güçlü bi-
çimde üretimini sürdürdü¤ünü gö-
rüyorum. Bu da beni mutlu ediyor”
dedi. 

Sanayicinin çekti¤i s›k›nt›lar› fir-
ma ve birey baz›nda bildiklerini, s›-
k›nt›da olan kurulufllara da yard›m-
c› olmaya çal›flt›klar›n› anlatan
Türk, “Baflkent OSB kat›l›mc›lar›na
olanaklar›m›z ölçüsünde her türlü
katk›y› sunmaya haz›r›z” diye ko-
nufltu.

Dünyadaki h›za 
ayak uydurmal›y›z
Baflkent OSB’nin yat›r›m planla-

r› konusunda bilgi veren fiadi Türk,
flunlar› söyledi:

“2009 Y›l› planlar›m›z içindeki
tüm yat›r›mlar› tamamlad›k. 2010
Y›l› içinde tamamlanmas›n› bekle-
di¤imiz, hem kat›l›mc›m›za, hem
de çal›flan arkadafllar›m›z›n rahat
ve huzurlu olabilmesi için güzel bir
proje oldu¤unu umdu¤umuz Or-
ganize Sanayi Bölgemizin merkez
binas›n›n yap›m çal›flmalar› devam
ediyor. Gelecek Genel Kurulu ken-
di salonumuzda yapmay› umuyo-
rum. fiu anda yap›m›nda zorunlu-
luk olmayan baz› sosyal projeleri
bütçe dengesini bozmamak için as-
k›ya ald›k.  Bu y›l tekrar, kriz yok-
mufl yok gibi bir çal›flma ortam›na
girece¤iz. Çünkü durdu¤umuz her
nokta bizi çok geriye götürüyor. O
kadar bir h›z dünyas›nda yafl›yoruz
ki, yani yürürken flöyle kafan›z› kal-
d›r›p bir tabelaya bakt›¤›n›zda bile
rakiplerinizin sizi iki ad›m geçti¤i
kadar h›zl› bir dünyaday›z. Onun
için hem grup olarak, hem de bi-
reysel olarak, rehavete kap›lmadan,
kriz psikolojisini de bir kenara b›ra-
karak yolumuza h›zla devam etme-
miz gerek diye düflünüyorum.”  

Baflkent OSB öncü 
olmaya devam edecek
fiadi Türk, Genel Kurul’daki

konuflmas›nda, Baflkent OSB’nin
di¤er projeleri konusunda da bilgi
verdi:

“Bölgenin en önemli çal›flmala-
r›ndan bir tanesi de, demiryolu
projemizdir. Devlet Demir Yollar›
ile protokollerini imzalam›flt›k.
Bu alan›n s›n›r›m›z içine kat›lmas›
ve kamulaflt›rmayla ilgili çal›flma-
lar, bu y›l içinde tamamland› ve flu
anda 10 bin 140 dönümlük bir
alana ulaflt›k. 

Bunun yan› s›ra, yeni yasayla
oluflan ticari alanlar ve di¤er alan-
lar›n planlamas› çal›flmalar›na de-
vam etmekteyiz. 

Ayr›ca ikinci etab›m›z›n altyap›
yat›r›mlar›n›n ihale çal›flmalar›n›
geçen y›lda tamamlad›k ve bu y›l
bütçemize koyduk. 

Ba¤lant› yollar›yla ilgili çal›fl-
malar›m›z yo¤un devam etti. Sa-
y›n Sincan Belediye Baflkan›m›za
özellikle yapm›fl oldu¤u  çal›flma-
lardan dolay› kendisine teflekkür
ediyorum,  Say›n Baflkandan önce
kimseye derdimizi anlatamad›k.
‹nflallah 2010 y›l› içinde Eskiflehir
– Yenikent yolunu projeleri ta-
mamlanm›fl ve temelini at›lm›fl
olacak. Baflkent OSB’nin bu soru-
nunu çözerken asl›nda, Anadolu
OSB, Dökümcüler, ‹kinci Organi-
ze Sanayi Bölgesinin de sorunlar›-
n› böylece çözmüfl oluyoruz.  

Ayn› zamanda da birinci etab›n
eksik olan altyap› çal›flmalar› da,
iflte özellikle parke kilit tafl› döflen-
mesi Baflkent Yat›r›m arac›l›¤›yla
yapmakla do¤ru bir karar vermi-
fliz, sa¤l›kl› bir yap›ya da ulaflt›rm›-
fl›z. O en az›ndan tamamland›.
Daha rahat ve huzurlu bir yolda
gidip gelir haldeyiz. Kendi elektri-
¤imiz, suyumuz, do¤algaz›m›zda
sorunumuz yok. Do¤algaz kullan›-
m›m›z h›zla artmakta. 

Do¤algazda 
serbest tüketici olaca¤›z

Bu y›l itibariyle do¤algaz›m›zda
serbest tüketici olaca¤›z. Serbest tü-
ketici olmak, Temmuz ay› itibariyle
özel sözleflme yapmam›z› gerektire-
ce¤i için, fiyatlar›m›z daha da afla¤›-
ya gelecek. Ankara'da en ucuz elek-
trik satan ikinci OSB'yiz. Suyu da
mümkün oldu¤u kadar  ucuz fiyat
veriyoruz. - bir buçuk y›ld›r bedel
almaks›z›n verdi¤imiz su fiyatlar›-
m›z› yine ayn› sabit tutarak, 2008 fi-
yatlar›yla devam etmeyi düflünüyo-
ruz.” 
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Baflkent OSB, hiçbir 
organize sanayi bölgesin-
de örne¤i görülmeyen 
her türlü tart›flmaya aç›k
bir genel kurul yapt›.

Baflkent OSB, sadece örnek bir
sanayi kenti özelli¤iyle sanayi-
nin ve sanayicinin öncülü¤ü-

nü yapm›yor, ayn› zamanda demok-
ratik uygulamalar›yla da önderli¤ini
sürdürüyor. 

Baflkent OSB'nin genel kurulun-
da bunun çok güzel örnekleri orta-
ya konuldu. Kat›l›mc›lar›n düflünce-
lerini özgürce ifade ettikleri ve yer
yer tart›flma noktas›na gelen elefltiri-
lerin hoflgörü içinde de¤erlendiril-
di¤i bir genel kurul gerçekleflti. Yo-
¤un ve hareketli bir genel kurulun
ard›ndan teflekkür konuflmas› yap-
mak üzere kürsüye gelen Baflkan fia-
di Türk, Baflkent OSB Genel kurul-
lar›n›n her zaman demokratik bir
platform niteli¤inde gerçekleflti¤ini
söyledi.

Söz kat›l›mc›larda 
Türk'ün çal›flmalar hakk›nda ge-

nel kurulu bilgilendirmesinin ar-
d›ndan Mehmet Yalç›ndere ald›.
Yalç›ndere, “I. etapta bulunan 69
parselin büyüklü¤ü nedir ve bugün-
kü de¤eri ne etmektedir? ‹kinci
etapta 57 parsel satt›¤›m›z gözükü-
yor, bunu kaça satt›k, OSB uhdesin-
de bulunan 171 parsel büyüklü¤ü
nedir, de¤eri ne etmektedir?” diye
sordu. Yalç›ndere, flirketlere Bafl-
kent OSB kat›l›mc›s› olmas› nede-
niyle dolayl› ortak oldu¤unu, bu ne-
denle kar-zarar hesab›n› bilmek is-
tedi¤ini söyledi.

Neden Tayyip Erdo¤an ad›?
Kat›l›mc›lardan Mehmet Sazak

da bulvarlar›m›zdan birine hangi
katk›s›ndan dolay› Recep Tayyip Er-
do¤an'›n ad›n›n verildi¤ini, Erdo-
¤an’›n yerine buraya ilk sanayi leke-
sini atan dönemin Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakan› Cevat Ayhan’›n ad›n›n
verilmesinin daha uygun düfltü¤ü-
nü savundu.

Sazak, Baflkent Enerji Elektrik
Üretim Madencilik Sanayi ve Tica-
ret A.fi.’nin faaliyet raporunda,
Çaml›ca Hidro Elektrik Santralinin
Kurulu Gücü'nün 85,00 MW olarak
belirtildi¤ini hat›rlatarak, “85,00
MW olan elektrik enerjisi 45’e mi
50’ye mi düfltü ?” diye sordu.  Sazak,
II. etaptaki paylar›n, I. Etaptaki kat›-
l›mc›lara paylar› oran›nda tahsis
edilmesi gerekti¤ini savundu.

Türk'ün yan›t›
I. Etapta 511 bin 750 metrekare

II. etapta 1.973.907 metrekare arazi-
nin Baflkent OSB'ye ait oldu¤unu
ifade eden fiadi Türk flöyle devam
etti:

“Birinci etapta toplam parsel sa-
y›m›z 521, ikinci etaptaki toplam
parsel say›m›z 228. I. etapta metre-
karesi 82 TL peflin fiyatla sat›fl yap›-
yoruz. II. Etapta sat›fllar brüt oldu¤u
için metrekaresi 25 TL'dir. Birinci
etapta net, ikinci etapta brüt sat›fl
yap›yoruz.

Biz emlakç› de¤iliz
II.etab› birinci etaptakilere da¤›-

tal›m. Hiç bir kuruluflta  böyle bir
uygulama yok. Zaten amaç da o de-
¤il. Biz burada emlakç›l›k yapmak
amac›nda de¤iliz, biz sanayi yapmak
için buraday›z. Biz burada tarlada
kabak yetifltirmeyece¤iz, fabrika ku-
raca¤›z.”

Vefa Borcu
Türk, Baflbakan Recep Tayyip Er-

do¤an'›n bölgeye ilk tu¤lay› koyarak,
moral motivasyon deste¤i sa¤lad›¤›
için bulvarlardan birine ad›n›n veril-
di¤ini söyledi. Türk, temel atma tö-
reninden sonra devletten ve hükü-
metten bölgeye ilginin artt›¤›n› ifa-
de ederek, “Benim ülkeme, benim
milletime, benim vatandafl›ma kim
hizmeti do¤ru yap›yorsa, aya¤›n›n
alt›n› öperim. 2009 Y›l›nda hem
OSB dönemimizde hem de Koope-
ratif dönemimizde bize yard›m
eden herkesi ziyaret ettik kendileri-
ne teflekkür ettik. Bunlar›n aras›nda
say›n Cevat Ayhan’da vard›. Biz vefa-
y› bilen insanlar›z” dedi. Türk, bu zi-
yaretlerin kapsam›nda Baflkent
OSB’nin 20 y›ll›k tarihine iliflkin
çal›flmalar da yapt›klar›n› yak›nda
bunu kitap olarak yay›nlayacaklar›n›
söyledi.

En uygunu hidro 
elektrik santrali
Elektrik mühendisi oldu¤unu

hat›rlatan fiadi Türk,  piyasan›n için-
de olan herkesin daralan kaynaklar
aras›nda en güvenli ve ucuzunun
hidroelektrik santrali oldu¤unu bil-
di¤ini söyledi. Türk, flöyle konufltu:

“Bütün yat›r›mc›lar s›raya girmifl,
enerji konusunda yat›r›m yapmak is-
tiyor. Biz de hasbelkader oradan pay
ald›k, hidroelektrik santralin sahibi
olaca¤›z. O be¤enmedi¤in santral
için 7.5 milyon dolar devir paras›
teklif ettiler, vermedik.” 

Baflkent Enerji’de hisse hareketi-
nin her zaman herkese aç›k oldu¤u-
nu, isteyene istedi¤i kadar hisseyi ve-

Örnek ve demokratik bir genel kurul...
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rebileceklerini anlatan Baflken OSB
Baflkan›, “Bizim alm›fl oldu¤umuz li-
sans›n üstünde yazan rakam 85 MW,
ama bizim projemiz 95 MW. Biz bu-
radan ortalama y›ll›k 40 milyon gelir
elde edece¤iz. 40 Milyon liray› her-
kes kendi pay›na göre orant›la-
s›n.”dedi. Türk, flirketlerin genel ku-
rullar›n›n ayr› yap›ld›¤›n› isteyen ar-

kadafllara her türlü bilginin verilece-
¤ini söyledi. 

Türk, “Arazi fiyatlar›n›n peflkefl
çekildi¤i iddias›nda” bulunan ko-
nuflmac›ya da  “Gelin elimizdeki
1 milyon 973 bin metrekarenin tü-
münü size 30 liradan peflkefl çeke-
lim” diye seslendi.

Kat›l›mc›lardan Sazak, tekrar söz

alarak “Peflkefl” sözü için “Yanl›fl an-
lafl›ld›m. Özür diliyorum”dedi. 

Farkl› aidat uygulamas›
I. ve II. Etap için aidatlar›n farkl›

olarak belirlenmesinin yasal olma-
d›¤›n› söyleyen Türk, her iki etab›n
hesaplar›n›n hem sat›fl hem de gi-
der olarak ayr› ayr› izlendi¤ini anlat-
t›,“ancak iki etap aras›nda ayr›m
yapman›n do¤ru olmad›¤›n›” söyle-
di ve “Ancak baz› üyelerimizin ›srar-
la bu ayr›m› yapmas›na anlam vere-
miyorum” dedi.

Yönetime teflekkür
Baflkent OSB kat›l›mc›lardan

‹ÇAS‹FED Baflkan› Mehmet Akyü-
rek, “Bütün altyap› hizmetlerini iyi
planlad›klar›, do¤ru konuflland›r-
d›klar› ve birçok hizmeti yapt›klar›
için”  baflta fiadi Türk olmak üzere
Yönetim Kurulu’na teflekkür etti. 

Enerji konusunda iyi bir ifl bafla-
r›ld›¤›n›, ancak faaliyet raporunda
bu konuda fazla ayr›nt› olmad›¤›n›
savunan Akyürek, bu enerji santra-
l›ndan ne kadar enerji üretilece¤i-
ni, bunun baflkent OSB'ye ve kat›-
l›mc›s›na maliyetinin ne olaca¤›n›n
bilinmedi¤ini söyledi. Akyürek,
OSB'lerde genifllemelerin var olan
arsalar›n de¤erlerinin düflmesine
yol açt›¤›n› savunarak, II. Etab›n
al›nmas›n› elefltirdi. Her iki etab›n
bütçelerinin ayr›lmas›n› isteyen ve
bu yönde önerge verdiklerini söyle-
yen Akyürek, I. etap kat›l›mc›lar›n-
dan aidat al›nmamas›n› istedi. 

Elektrik pahal› veriliyor iddias› 
Kat›l›mc›lardan Yaflar Al›çl› da,

Baflkent OSB'nin ald›¤› elektri¤i
yaklafl›k yüzde 25 karla satt›¤›n› sa-
vunarak,  “Bunun  s›k›nt›s›n› buraya
iflyeri açm›fl, arkadafllar çekiyor, be-
nim gibi. Bölgenin elektrik üzerin-
den yüzde 25 para kazanmas›n› çok
makul bulmuyoruz. Zaten Türki-
ye’de enerji pahal›”dedi. 

I. Etaptaki birçok yat›r›m›n, II.
Etap ile ortak  yat›r›mlar oldu¤unu
belirten Al›çl› da I.Etap ile II. Eta-
b›n gelir ve giderlerinin ayr›lmas›n›
istedi.  

“Yo¤un duygular içerisindeyim”
Kat›l›mc›lardan Ertürk Dölek,

Baflkent OSB'yi kuruluflundan bu-
güne getiren herkese teflekkür etti
ve “Benim için ayr› bir yeri var bura-

G
enel Kurul’da söz alan Bafl-
kent OSB Hukuk Dan›fl-
man› Av. Abidin fiahin de,

OSB'lerle ilgili olarak dile getiril-
mesi gereken sorunlar›n, alta al-
ta s›ralanmas› halinde bunun
yüzleri, binleri bulabilece¤ine
dikkati çekerek, “Türkiye'de
OSB'lerle ilgili sorunlar› çözme-
ye çal›flan kurumlar, bugüne de-
¤in çok az›n› çözmüfllerdir. Dola-
y›s›yla OSB'lerle ilgili sorunlar›n
çözümleri önemli ölçüde kat›-
l›mc›lar›n üzerinde kalm›flt›r. Di-
leriz, bundan böyle OSB'lerle,
yerel yönetimlerde ve ülkenin
genel yönetiminde görevli arka-
dafllar›m›z ve ilgililer daha s›k
yan yana gelirler. ‹mkanlar›n› ve
becerilerini yanyana koyarlar, bu
sorunlar›n en k›sa sürede afl›lma-
s›n› sa¤larlar” dedi. 

Av. Abidin fiahin, Baflkanl›k
Divan›na sunulan bir önerge
üzerinde yapt›¤› konuflmada,
OSB Yönetmeli¤inde öngörülen
bir hükümle OSB yöneticilerine
ödenecek huzur hakk› veya ayl›k
ücretlerin asgari ücretle s›n›rlan-
d›r›ld›¤›n› hat›rlatarak düzenle-
meyi elefltirdi ve konuyu yarg›ya
tafl›yacaklar›n› bildirdi. 

fiahin flöyle konufltu:
“Ne yaz›k ki Türkiye'de gerek

yasalar›n yap›m›nda, gerekse tü-
zük ve yönetmeliklerin yap›m›n-
daki s›k›nt›lar burada da yaflan›-
yor. Yasa'n›n emredici hükmüne
ayk›r› olarak yönetmeli¤in 52.
maddesinde düzenleme yap›l-
m›flt›r. Düzenlemede, mütefleb-
bis heyetlerde veya genel kurul-
larda, yönetim kurulu, denetim
kurulu üyeleri için karara ba¤la-
nacak hakk› huzur veya ayl›k üc-

retin 16 yafl›ndan büyüklerin as-
gari ücretiyle s›n›rlanm›flt›r. Ko-
nuyla ilgili öneride bulunan ar-
kadafllar, yönetmeli¤in yasaya ay-
k›r› oldu¤unu söylüyorlar. Genel
Kurul bu öneri do¤rultusunda
yasaya aç›kça ayk›r› olmakla bir-
likte, yönetmeli¤in uygulamas›
yönünde bir karar al›yor, ayr›ca
Yönetim Kurulu’na, OSB ad›na
yarg›ya gitme yetkisi istiyor. Yar-
g›n›n verece¤i karar›n sonuna
kadar yönetmelikte öngörülen
16 yafl üstü asgari ücreti almaya
devam edecekler. Onun üstünde
bir kurufl almayacaklar. OSB’le-
rin bir ço¤unda yöneticiler ücret
alm›yorlar. Özellikle amatör ruh-
la profesyonelce hizmet üreten-
ler için ne ödense azd›r… E¤er
bir ücret ödenecekse asgari ücre-
te endekslemek izah› zor bir yak-
lafl›md›r. Asl›nda önerilen ücret,
arkadafllar›m›z›n b›rak›n buraya
harcad›klar› eme¤e ve zamana,
bölge için yapt›klar› görevlerdeki
iletiflim veya ulafl›m harcamalar›-
n›  karfl›lamaya bile yetmez.” 

Av. Abidin fiahin: 

Düzenleme yasan›n 
emredici hükmüne ayk›r›
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n›n. fiu demiryolunun oradan ç›k›p
ilk günkü araziyle k›yaslad›¤›m za-
man öyle bir duygular içinde oluyo-
rum ki, tarifi mümkün de¤il”dedi.  

Türk yeniden kürsüde
Kat›l›mc›lar›n elefltirilerine yan›t

vermek üzere tekrar kürsüye gelen
Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk, ön-
ce elektrik fiyatlar›yla ilgili elefltirile-
re cevap verdi ve Ankara'daki tüm
OSB'ler içinde ASO I’den sonra en
ucuz elektri¤i Baflkent OSB kat›l›m-
c›s›n›n kulland›¤›n› aç›klad›. fiadi
Türk, Baflkent OSB'de baz› üyeleri-
nin elektri¤i daha pahal› almas›n›n
nedenini de flöyle anlatt›:

“Baz› kat›l›mc› arkadafllar›m›z
fabrikas›n›  bitiriyor, makina aksam›-
n› getiriyor, imalata bafll›yor. ‹flletme
belgesi yok. ‹flletme belgesini almak
asl›nda çok da zor bir ifl de¤il. ‹fllet-
me belgesi olmayan arkadafllar›m›z
maalesef yüzde 50 artt›r›lm›fl bedel
ödüyor.” 

I. Etap, II. etap tart›flmalar›n›n
hala sürmesinden  dolay›  çok mut-
suz oldu¤unu belirten Türk, “Bir ku-
rumun bütçesinin bütünsellik içinde
olmas› gerekiyor. Bizim sundu¤u-
muz tahmini bütçe ve ondan önceki
bütçelerde zaten I. etab›n yat›r›mlar›
arsa sat›fllar› ve gelirleri, II. etab›n ya-
t›r›mlar› arsa sat›fllar› ve gelirleri ay-
r›lm›fl ve o flekilde izleniyor”dedi. 

Farkl› aidat 
uygulamas› yasal de¤il

fiadi Türk, al›nan aidatlar›n yö-
netim harcamas›na dönük oldu¤u-
nu hat›rlatarak, “Yönetim aidat›, be-
nim ald›¤›m hakk› huzur, mühendi-
sin ald›¤› maafl, araban›n benzini,
su, elektik vs  gideri gibi aidatlardan
olufluyor. Sonuçta biz kurumsal bü-
tünlük içindeyiz. Mecburen yat›r›m›
olan da olmayan da buna katlanmak
zorunda kal›yor.”

Türk, ASO, ASO I, ASO II'deki
farkl› aidat uygulamas›n›n örnek
gösterilmesine de, “ Onlar hukuki
olarak da farkl› tüzel kiflilikler. Biz
ise tek bir bedeniz. Bizim flimdi sa¤
elimiz I. etap, sol elimiz II. etap” ya-
n›t›n› verdi.

II.Etab›n l. etaba 
katk›s› 60 milyon dolar
II. Etab›n bütün ifllemler ile bera-

ber 18 milyon TL gibi bir bedelle

al›nd›¤›n›, o bölgede flu ana kadar
yaklafl›k 16 milyonluk TL arsa satt›k-
lar›n› ifade eden Türk, II. Etab›n
al›nmas›ndan sonra  sosyal donat›
alan›n›n  Ankara Çay›'n›n çevresine
kayd›r›lmas› sonucu I. etapta  74 par-
sel elde edildi¤ini, bunun de¤erinin
de 60 milyon dolar oldu¤unu söyledi. 

Baflkent OSB’nin ç›karlar› do¤-
rultusunda II. Etab›n arazisinin  S‹-
T‹YAK zaman›ndan beri takip edildi-
¤ini hat›rlatarak, flöyle konufltu:

“I. Etap varken, II. etab› niçin
ald›n›z diyenler o zaman ASO
II’nin, Anadolu OSB’nin neden
ilan edildi¤ini de sorsalard›. On-
dan önce bizim bölgeyi doldursa-
lard›. Asl›nda böyle bir fleyin olma-
s›ndan da yana de¤iliz, ama bu
elefltiriler bu mant›¤› da beraberin-
de getiriyor. Biz ne yap›yorsak, bü-
tün arkadafllar›m›z›n ç›karlar›n›
gözetmek için yap›yoruz.” 

“Nefes ar›yorum”

fiadi Türk, bölgeyle ba¤lant›l›
yollar›n neden yap›lmad›¤› elefltiri-
lerine, bu konuda verdikleri müca-
deleyi ayr›nt›l› olarak anlatt›. Önce-
liklerinin ba¤lant› yolunun ifllerli¤i
oldu¤unu anlatan Türk, “Bizim der-
dimiz Allah r›zas› için bizi anayola
ba¤lay›n bir an önce. Ben öldüm ne-
fes ar›yorum, öbürü spor yapmak
için alet ar›yor. Bizim derdimiz mev-
cut köy yolunun asfaltlanmas›d›r”
dedi. Bir di¤er konunun Baflkent
OSB'nin de içinde oldu¤u bölgeyi
ana arterlere ba¤layan bulvarlar ol-
du¤unu belirten fiadi Türk, bu ko-
nuda Sincan Belediyesi'nin yapt›¤›
çal›flmalara de¤indi ve Sincan Bele-
diye Baflkan›na teflekkür etti.   

Genel Kurul'un yetkisi al›n›yor
Türk, hakk› huzurlar›n› yasaya

ayk›r› olarak s›n›rlayan yönetmeli-
¤in yarg›ya tafl›nmas›na iliflkin
önerge konusunda da “Yasa'n›n
emredici hükmüne ayk›r› olarak
52. maddede yap›lan düzenlemeyle
müteflebbis heyet, yönetim kurulu,
denetim kurulu üyeleri için hakk›
huzur veya ayl›k ücretin 16 yafl›n-
dan büyüklerin asgari ücretiyle s›-
n›rland›¤›n›” hat›rlatt›. Türk, “Biz
hakk› huzurun peflinde de¤iliz. ‹h-
lal edilen genel kurulun hakk›n› sa-
vunabilmek için Yönetim Kurulu
olarak OSB ad›na yarg›ya gitme yet-
kisi istiyoruz” dedi. 

Aidat tart›flmas›

Geçen y›l al›nmayan aidatlar›n
yeniden al›nmas› amac›yla verilen
önergeye baz› kat›l›mc›lar›n karfl›
ç›kmas› genel kurulda yo¤un ve ha-
raretli tart›flmalara yol açt›. Tart›fl-
malar›n yo¤unlaflmaz› üzerine Bafl-
kent OSB Baflkan› Türk, al›nmak is-
tenen aidatlar›n yönetim giderine
yönelik oldu¤unu, genel kurulun
onay› halinde yönetimin elini rahat-
lataca¤›n› söyledi. Ancak  tart›flmala-
r›n uzamas› üzerine Türk, bir kez
daha kürsüye gelerek yönetim aida-
t›n› almaktan vazgeçtiklerini, öneri-
lerini geri çekebileceklerini söyledi.
Ancak,  bu kez aidat al›nmas›na  kar-
fl› ç›kan üyelerden Mehmet Akyü-
rek, “Biz teklifimizi aidat al›ns›n diye
düzeltiyoruz, önerge oylans›n”dedi. 

Tart›flmalardan sonra divan›n
oya sundu¤u aidata iliflkin önerge
ço¤unlu¤un oyu ile kabul edildi.
Ancak Akyürek ile birlikte önerge
veren kat›l›mc›lar›n “Teklifimizi ai-
dat al›ns›n diye düzeltiyoruz” deme-
lerine karfl›n aidat al›nmas›n› öngö-
ren önergeye red oyu verdikleri  gö-
zelendi.

Önergenin kabulü ile kat›l›mc›-
larda iki taksitle net m2 için  0,50 TL
aidat al›nacak.  

Yönetim ibra edildi

Baflkent OSB’nin 6. Ola¤an Ge-
nel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Fa-
aliyet Raporu, Denetim Kurulu Fa-
aliyet Raporu, Ba¤›ms›z Denetim
Raporu, Bilanço ve Gelir –Gider
Tablosu ibra edildi.

Genel Kurulda ekonomik s›k›nt›-
lar›ndan dolay› kendi istekleri ile ar-
salar›n› iade eden kat›l›mc›lar›n du-
rumu da ele al›nd›.

Demokratik Platform

fiadi Türk, çal›flmalar›n tamam-
lanmas›n›n ard›nda yapt›¤› teflekkür
konuflmas›nda, Baflkent OSB Genel
Kurullar›n›n demokratik bir plat-
form niteli¤inde oldu¤unu söyledi.
Kat›l›mc›lar›n haklar›na sahip ç›k-
malar›n› ve kendi bölgelerini yönet-
me konusunda her zaman hassas
davrand›klar›n› ifade eden Türk,
buna örnek olarak hiçbir yasal zo-
runluluk olmamas›na karfl›n müte-
flebbis heyetle yönetmek yerine ge-
nel kurullar yaparak, ifli sahiplerine
b›rakt›klar›n› söyledi. 
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Krizde de tam gaz
2009 faaliyet raporu

OSB Baflkent, 2009 y›l› için öngördü¤ü bütçe
ve yat›r›mlar sapma olmadan gerçekleflti.
Baflkent OSB Yönetim Kurulu Baflkan› fiadi

Türk, Baflkan Vekili Cavat Kömürcü, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet Ergin ve Nihat
Örnek’in imzas›n› tafl›yan 2009 faaliyet raporu 6.
Ola¤an Genel Kurul’da görüflüldü. Raporda, 5. Ola-
¤an Genel Kurulun yap›ld›¤› 2009 May›s ay›ndan bu
yana yap›lan faaliyetlere yer verildi. 

Önceki y›llarda oldu¤u gibi Baflkent OSB’nin ya-
salara, yönetmeliklere, bakanl›k genelgelerine, ana
sözleflme ve yönetim kurulu kararlar›na uygun, flef-
faf, kat›l›mc› ve paylafl›mc› bir yönetim anlay›fl› do¤-
rultusunda  yönetildi¤i an›msat›lan raporda, “Bafl-
kent OSB, sadece sanayi tesisleri kurulmas›yla yetin-
meyip e¤itim, sa¤l›k, spor tesisleri ve sosyal donat›
alanlar›yla modern bir kent anlay›fl› içinde yap›lafl-
mas›n› sürdürmüfltür. Geçmiflte oldu¤u gibi bugün
de, Ankara’n›n bat› koridorundaki yaklafl›k 50 bin
dönümlük sanayi havzas›n›n lokomotifi ve örnek
kenti olma konumunu sürdürmektedir. Zorluklara
ra¤men hedefe ulaflma gayretleri geçmifl y›llarda ol-
du¤u gibi siz de¤erli kat›l›mc›lar›n deste¤i ile devam
etmektedir” denildi. 

Türkiye genelinde 262’ye ulaflan Organize sanayi
bölgeleri içinde Baflkent OSB’nin sahip oldu¤u alan
büyüklü¤ü ile ön s›ralarda yer ald›¤› kaydedilen ra-
porda, lojistik merkezinin de Baflkent OSB s›n›rlar›-
na dahil edilmesiyle birlikte toplam alan›n
10.014.000.m2 ye ulaflt›¤› vurguland›.

Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
2009 Y›l› Faaliyet Raporunda flu bilgilere yer verildi:

‹nflaat Birimi
2009 Y›l› sonu itibariyle Baflkent OSB kat›l›mc›-

lar›na  146 adet yol kotu ve imar çap› belgesi veril-
di. Bu firmalardan 123'ü çal›flmalar›na devam edi-
yor.

44 Kat›l›mc›ya tapu
2009 y›l› sonuna kadar tapusunu alan kat›l›mc›

say›s› 44  oldu. Temmuz 2010 tarihi itibariyle bu
rakam 47 oldu.

Lojistik merkezi
Bölgede faaliyette bulunan yat›r›mc›lar›n ham-

madde sa¤lamas› ve ürünlerinin nakliyesinde piyasa
ile rekabet edebilmesi amac›yla lojistik merkezi ku-
rulacak ucuz ulafl›m arac› olan demiryolu tafl›mac›l›-
¤›n›n ilk ad›m› olan lojistik merkezinin istasyonu-
nun projeleri haz›rlanarak Devlet Demir Yollar›'nca
onaylad›. Protokoller uyar›nca arsa takaslar› ve böl-
ge içinde kalan arazilerin sat›n al›nmas›na baflland›. 

Güvenlik binas›
Baflkent OSB'nin ana girifl kap›s› ile güvenlik bi-

nas›n› projesi haz›rland›, 2010 yat›r›m plan›na al›n-
d›. Ayn› flekilde Bölge Müdürlü¤ü ‹tfaiye binas› pro-
jeleri de tamamland›, ihalesi 2010 y›l›nda yap›lan
itfaiye binas›n›n yap›m›nada bu y›l bafllanacak.

I. etapta bulunan bulvar-cadde ve sokaklar›n tre-
tuvarlar›n›n toplam 206.000 m2 stabilize malzeme
ile dolgusu tamamland›. 2009 Y›l› içinde 5459,35
metre bordür tafl›, 68.354 m2 kilit tafl› döflendi. 2007-
2008-2009 y›llar›nda toplam 85.922 metre bordür ta-
fl›, 206,364 m2 kilit tafl› döflendi. 2010 Ocak ay›ndan
2010 Temmuz ay›na kadar  da 790 m bordür tafl›
4,275 m2 kilit tafl› döflendi.

Kesintisiz su hizmeti
Kat›l›mc›lara kesintisiz su hizmeti verebilmek için

gerekli rutin çal›flmalar yap›ld›. 
Yeflil alanlara (45.900 m2) damla sulama sistemi

tesisat› döflendi.

Su bedeli al›nmad›
Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da kat›l›mc›lardan su

bedeli al›nmad›. 2009 y›l› toplam su tüketimi
331.168 m3 oldu¤u dikkate al›n›rsa, kat›l›mc›lara bu
yolla sa¤lanan ekonomik destek 460.000,00 TL oldu.

Do¤algazda serbest tüketici olduk
Alt yap›s› 2008’de tamamlanan Do¤algaz, BO-

TAfi ile Baflkent Gaz›n aralar›ndaki anlaflmazl›klar
ve bürokratik ifllemleri nedeniyle gecikerek ancak
2009 A¤ustos ay›nda bafllanabildi.

Do¤algaz abone say›s› 2009 y›l› sonunda 23’e
ulaflt›. Ocak 2010’dan Temmuz 2010’a kadar 9 yeni
do¤algaz abonesiyle birlikte bu say› 32 oldu.
Bununla birlekte Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
serbest tüketici olma hakk›n› kazand›. Böylece

Baflkent OSB 2009 y›l› için öngördü¤ü yat›r›mlar›n tümünü gerçeklefltirdi.

Parsele 
göre 
verilen 
tapu 
say›s›

2006 
Y›l›

3

2007 
Y›l›

7

2008 
Y›l›

19

2009 
Y›l›

15

TOPLAM

44
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do¤algaz TL/m3 fiyat› 0,61’den
0,51’e düfltü.

‹tfaiye ve yang›n güvenli¤i
Yang›n söndürme arac› her-

hangi bir duruma karfl› sürekli
hizmete haz›r halde tutuldu.

Sahada bulunan yang›n hid-
rantlar›n›n periyodik bak›m ve
kontrolleri yap›ld›.

Saha içerisinde her türlü yan-
g›n güvenlik önlemleri al›narak
sürekli gözetim yap›ld›. ‹tfaiye bi-
rimi saha içerisinde ve d›fl›nda 5
yang›na müdahale etti, yang›nlar›
herhangi bir hasara yol açmadan
söndürdü.

‹flletmelere yang›nla ilgili e¤i-
tim verildi, Örnek Acil Eylem
Planlar› oluflturuldu ve gerekli tat-
bikatlar yap›ld›.   

Elektrik 
OG elektrik flebekesinde mev-

cut projeye ilave edilen yeni par-
sellerin enerji ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere ayd›nlatma kablo flebe-
kesi döflendi. Böylece bölgenin
elektrik flebekesinde 53.950 mt.
havai hat, 12.065 mt OG yeralt›
kablosu ve 14.403 mt. AG ayd›n-
latma kablosu tesis edildi.

II.Etap elektrik da¤›t›m flebe-
kesi için yeralt› projesi haz›rland›
ve ilgili kurulufllara onaya gönde-
rildi. 

Bölgenin kurulu gücü 3.375
kVA artt›rarak toplam 36.975 kVA
ç›kart›ld›.

Çevre 
Piyasadan dan›flmanl›k hizme-

ti alarak, çevre ile ilgili yap›lacak
ifllerin planlamas› yap›ld›. At›k su-
yunun kirlilik de¤erleri, doluluk
oran› konusunda ayr›nt›l› rapor
haz›rlanarak, Sanayi ve Ticaret

Bakanl›¤›, Ankara Valili¤i, Sanayi
ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü ve OSB
Üst Kuruluflu’na baflvuru yap›ld›.

‹lgili bakanl›klar ve il müdür-
lükleri ile gerçeklefltirilen görüfl-
meler, Baflkent OSB’den Merkezi
At›ksu Ar›tma Tesisinin termin
plan›na göre devreye al›nmas›n›n
Çevre Bakanl›¤› mevzuat›n›n ön-
gördü¤ü kirlilik oranlar›n› aflma-
d›¤› için istenmeyece¤i belirtildi. 

Kat›l›mc›lara düflen görev
Ancak mevzuat›n öngördü¤ü

oranlar afl›ld›¤› takdirde  ar›tma-
n›n kurulmas› zorunlu olacak.
Baflkent OSB Yönetimi, tüm kat›-
l›mc›lardan bu durum göz önün-
de bulundurularak at›klar› deflarj
sistemine verirken mevzuat›n ön-
gördü¤ü kirlilik oran ve limitleri
aflmamas› konusunda azami dik-
kat ve duyarl›l›¤› göstermelerini
istedi. Limitlerin afl›lmas›n›n ha-
linde hem kat›l›mc› hem de böl-
genin yasal aç›dan sorumluluklar›
olacak. 

Personel durumu
Baflkent OSB’nin geliflen ihti-

yaçlar›na paralel olarak teknik,
mali ve idari kadrolar›m›z tespit
edildi, gereksinim duyulan alanla-
ra deneyimli elemanlar atand›.
2009 y›l› bafl›nda  33 kifli olan Böl-
ge Müdürlü¤ü personeli, 2009 y›-
l› sonunda 39'a ç›kar›ld›.

Güvenlik
Baflkent Organize Sanayi Böl-

gesi’nde 24 saat güvenlik hizmeti
veriliyor. 

Kat›l›mc›lar›n iste¤ine uygun
olarak bölgeden Sincan’a ulafl›m›
sa¤layan  yol da hizmete sonuldu,
bu kap›da da gerekli güvenlikler
sa¤land›, 24 saat güvenlik eleman›
bulundurulmaya baflland›.

2010 y›l› yat›r›m planlar›
Baflkent Organize Sanayi Böl-

gesi Yönetim Kurulu 2009 Y›l› Fa-
aliyet Raporunda, 2010 y›l› yat›-
r›m planlar›na da yer verildi.

Buna göre 2010 y›l›nda yap›la-
cak ifller flöyle:

Yap› imar 
n II.Etap alt yap› ya¤mur suyu

ve pis su flebekesi tesisi yap›lacak.
n Bölge Müdürlü¤ü ana girifl

güvenlik binas› yap›lacak.
n Bölge Müdürlü¤ü ‹tfaiye bi-

nas› ‹nflaat› yap›lacak.
n Eksik kalan ve yeni aç›lan

yollar›n parke döflemesi tamamla-
nacak.

n Yeflil alanlar›n ›slah çal›flma-
lar› sürdürülecek.

n Bölge Müdürlük binas› ta-
mamlanacak.

n Kuzey kap›s› ç›k›fl›  infla edi-
lerek Sincan ba¤lant› yolunun k›-
salt›lmas› sa¤lanacak.

Elektrik 
n II.Etap elektrik flebekesi tesi-

si yap›lacak.

Mekanik çal›flmalar› 
n II.Etap do¤algaz flebekesi te-

sisi yap›lacak.
n II.Etap su flebekesi, su depo-

su ve terfi merkezi tesisi yap›lacak. 

Çevre
n Yap›lacak etüt çal›flmalar› ile

yer alt› su kaynaklar›n›n yerleri
belirlenerek verimi en yüksek
noktalarda su kuyular› aç›lacak.

n Kullan›m suyunun iyilefltiril-
mesi için kullan›m suyunun ar›t›l-
mas› yap›lacak.

n Yeflil alanlara a¤aç dikilerek
refüj ›slah› ve yeflil alanlar›n bak›-
m› sa¤lanacak.
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'n›n  büyük baflar›s› 
fiA-RA Enerji ‹nflaat Ticaret A.fi., aralar›nda TÜPRAfi-Türkiye Petrol Rafinerileri A.fi.,
EÜAfi Elektrik Üretim A.fi., Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar› A.fi., Arçelik A.fi, Türk
Otomobil Fabrikas› A.fi. ve Ford Otomotiv Sanayi A.fi. gibi ülkemizin dev flirketlerinin
yer ald›¤› ilk 500 sanayi kuruluflu aras›nda kendisine 320'nci s›rada yer buldu.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk'ün yöneti-
mindeki fiA-RA Enerji ‹nflaat Ticaret A.fi bü-
yük bir baflar›ya imza atarak, Türkiye'nin ilk

500 sanayi kuruluflu aras›nda kendisine yer buldu.
Yaflanan ekonomik krize ra¤men üretim ve sa-

t›fllar›nda art›fl sa¤layan fiA-RA Enerji ‹nflaat Tica-
ret A.fi., aralar›nda TÜPRAfi-Türkiye Petrol Rafi-
nerileri A.fi., EÜAfi Elektrik Üretim A.fi, Oyak-Re-
nault Otomobil Fabrikalar› A.fi., Arçelik A.fi, Türk
Otomobil Fabrikas› A.fi. ve Ford Otomotiv Sanayi
A.fi gibi ülkemizin dev kamu ve özel sektör
firmalar›n›n da bulundu¤u Türkiye'nin
ilk 500 sanayi kuruluflu aras›nda 320'nci
s›rada yer ald›. 

‹stanbul Sanayi Odas›'n›n
(‹SO) her y›l firmalar›n üretim-
leri ile sat›fllar›n› esas alarak yapt›-
¤› de¤erlendirme sonucu belirle-
nen Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuru-
luflu aras›nda  Türkiye çap›nda 320'nci s›-
rada yer alan fiA-RA Enerji ‹nflaat Ticaret
A.fi,  Baflkent Ankara'daki firmalar aras›nda da
15. s›rada bulunuyor. Firma, 2008 y›l›nda da 371
s›rada yer alm›flt›.

Ekonomik çevrelerde, kriz nedeniyle tüm dün-
yada ekonominin darald›¤› bir dönemde fiA-RA
Enerji ‹nflaat Ticaret A.fi'nin 2008'e göre 2009'da
51 basamak yükselerek 371'nci s›radan 320'nci s›-
raya yükselmesi büyük bir baflar› olarak de¤erlen-
diriliyor.

Y›llardan beri ülkemizde iddia sahibi olan bir
çok büyük firmay› geride b›rakan fiA-RA sadece
sanayide de¤il, turizmde de iddial›. 2001 y›l›nda
170 yatak kapasiteli tek tesisle turizme ad›m atan
fiA-RA'n›n bugün 1500 yatak kapasiteye sahip befl

tesisi bulunuyor. 
Ayn› zamanda Baflkent OSB'yi “Gelece¤in sana-

yi kenti” yapan kadronun bafl›nda bulunan fiadi
Türk, Baflkent OSB Bülten'e yapt›¤› aç›klamada
baflar›da vizyon ve iddian›n önemini vurgulad›.
Gerek Baflkent OSB'de, gerekse flirketlerinde ilke
olarak her zaman hedeflerini büyük tuttu¤unu ve
gerçeklefltirmek içinde büyük çaba gösterdi¤ini
anlatan Türk, “‹ddiam›z önce Türkiye'de sonra
dünyada söz sahibi olmakt›r” dedi. 

fiA-RA GROUP
1985 y›l›nda kurulan fiA-RA GRO-

UP,  25 y›l gibi çok k›sa bir sürede
bir dünya flirketi oldu. Türki-

ye'nin yan›s›ra Avustralya’dan ‹r-
landa’ya, Cezayir’den Etiyopya, Pa-

kistan’a farkl› k›talarda Türk Taah-
hüt sektörünün gurur armadalar› ara-

s›na girmeyi baflaran fiA-RA, bir çok sek-
törde faaliyetlerini baflar›yla sürdürüyor. 

Anahtar teslim enerji nakil hatlar›ndan trafo
merkezlerine, yol ve otoyol inflaatlar›ndan endüs-
triyel binalara, boru hatlar›ndan kanalizasyon alt-
yap› inflaat ifllerine kadar pek çok hizmeti ayn› ça-
t› alt›nda sunan fiA-RA, faaliyet gösterdi¤i alanlar-
da ilk olmay› hedefliyor. 

fiA-RA, Türkiye’de aralar›nda TE‹Afi, TEDAfi
gibi kurumlara müteahhitlik hizmeti veriyor. Ya-
ratt›¤› farkl› bir kurumsal kimlikle benzerlerin-
den farkl› misyona sahip olan fiA-RA, özellikle
enerji nakil hatlar› ve trafo merkezleri konusunda
yaln›z ülkemizin de¤il, bölgenin de önde gelen
kurulufllar›ndan biri olarak kabul görüyor.



www.kobalinsaat. com
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19Haziran'da yap›lan ge-
nel kurulda, Baflkent
Konut Yap› Konut Yap›

Kooperatifi Baflkan› Cavat Kömür-
cü, son bir y›l içinde yap›lan çal›fl-
malar hakk›nda üyelere bilgi verdi
ve üyelerin konuya iliflkin sorular›n›
yan›tlad›.

Geçen y›l yap›lan genel kurulda
üyelerin iki y›ll›¤›na seçilmesi se-
çimlerin olmad›¤› genel kurulda,
yönetim ve denetim kurulda, Yöne-
tim Kurulu Faaliyet raporu ile De-
netim Kurulu raporlar› okunup
onand›. 

2500 a¤aç dikildi

Faaliyet Raporunda, kooperatif
arsas›nda yeflil alan olarak olufltu-
rulan bölgelere, toprak yap›s›na ve
planlamaya uygun olarak sedir (to-
ros), ard›ç(sabin), servi (mavi), ›h-
lamur (gümüfli), hufl, ladin (mavi),
ehrami karaçam, at kestanesi (be-
yaz çiçekli), erguvan, katalpa, süs
elmas› (afl›s›z), mahlep, ladin (ba-
t›) olmak üzere 2500 adet a¤aç di-
kildi¤i belirtildi.

Eskiflehir-Ankara Yolu'nun 15

mt. Geniflli¤inde stabilize yol ba¤-
lant›s› yap›lan arazinin çevresi be-
ton direk ve fens teli ile  kapat›ld›.

Bölgenin hidrojeolojik etüdleri
yapt›r›larak, su sondaj› yapt›r›labi-
lecek bölgeler belirlendi ve iki nok-
tada su arama ve sondaj yapt›rma
ruhsat› al›nd›. 

Araziye  içme suyu hatt›n›n çe-
kilmesi ve su aboneli¤i için ASK‹
Genel Müdürlü¤ü’ne baflvuru ya-
p›ld›.

Yol, pissu, kanalizasyon vb alt ya-
p›yla çal›flmalar›n devam etti¤i be-
lirtilen raporda, gelecek genel ku-
rula kadar yap›lacak çal›flmalar flöy-
le özetledi: 

Yap›lacak çal›flmalar 
n Yap›lacak villa ve çok katl› ko-

nutlar›n avam projeleri ve mimari
tasar›mlar› için gerekli çal›flmalar
sürdürülecek.

n Yol, pissu, kanalizasyon vb alt
yap› planlar› haz›rlat›lacak.

n Altyap›n›n avam projeleri ve
mimari tasar›mlar›n›n ard›ndan
inflaat çal›flmalar› için firmalarla gö-
rüflmeler yap›lacak. 

n Su sondaj› yapt›r›lacak.
n Elektrik hatt› çekilmesi için ge-

rekli giriflimlerde bulunulacak.
n A¤açlar için su ba¤lant›s› yapt›-

r›lacak.

Çevreci kooperatif
Baflkent Konut, inflaatlardan önce çevreyi yeflillendiriyor. 2500 a¤aç dikildi...

S.S. Baflkent Organize Konut Yap› Kooperatifi 6. Ola¤an Genel Kurulu’nu yapt›.

Çevreci kooperatif

Yeni idari bina sonbaharda tamam...

Baflkent OSB'nin ad›na yak›fl›r flekilde tasarlanan
Bölge idari binas›n›n yap›m› öngörüldü¤ü çerçe-

vede sürüyor. Kabas› tamamlanan detay ifllerinin de
yap›lmaya baflland›¤›  Bölge idare binas›n›n Eylül-

Ekim 2010 tarihinde tamamlanmas› bekleniyor. 
I. ve II. etab›n tümünü kapsayan Ankara Çay› Çev-

resi Kentsel Tasar›m Projesi kapsam›nda Sosyal Do-
nat› Alan› olarak ayr›lan bölgede, yaklafl›k 5.500.m2

kapal› alana sahip idari binan›n yap›m›na 24. 08.
2009 tarihinde bafllanm›flt›.  

Çok amaçl› planlanan idari bina, bölge müdürlü-
¤ünün yan›s›ra, bölge kat›l›mc›lar›n›n da gereksinim-
lerine yan›t verecek flekilde planland›.

Baflkent OSB'nin yeni bölge müdürlü¤ü 
binas›n›n yap›m› öngörüldü¤ü çerçevede
h›zl› bir flekilde devam ediyor...



Baflkent OSB Baflkan Vekili
Cavat Kömürcü, SAVTEK
2010’nun iki ayr› oturumunda,
Baflkent OSB’yi anlatt›..  

Baflkent Organize Sanayi Böl-
gesi’nin sponsorluk yapt›¤›
Savunma Sanayi Kongre-

si’nin (SAVTEK) beflincisi 23-25 Ha-
ziran tarihleri aras›nda Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi‘nde topland›.

Türk Silahl› Kuvvetleri, üniversi-
teler ve savunma sanayi temsilcileri-
ni bir araya getiren kongre, fonksi-
yonel bir ara yüz olufltururken, üre-
tilen bilginin paylafl›m›na yönelik
ortak bir platforma dönüfltü. 

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Acar, aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, bi-
limden beslenmeyen teknolojinin
uzun süre baflar›l› olamayaca¤›n›
belirterek, tedarik politikalar›n›n ve
bu alandaki çal›flmalar›n önemine
de¤indi. Türkiye'nin bir çok alanda
oldu¤u gibi savunma sanayiinde de
iddial› olmas› için insan gücünün
önemine dikkati çeken Rektör
Acar, "Küresel ölçekte iddial› ürün-
ler gelifltirmek istiyorsak yetifltirilmifl
kiflilere ihtiyac›m›z var. Gençleri bu
sektöre çekmek çok önemli." diye
konufltu. 

Bilimsel Kararlar Destek Merke-
zi Baflkan› Hava Tu¤general Erhan
Pamuk, Ar-Ge çal›flmalar›n›n öne-

mine de¤indi¤i konuflmas›nda, Ar-
Ge faaliyetlerine kat›lmayan ülkele-
rin tek bafllar›na ayakta kalamaya-
caklar›n› söyledi. Ar-Ge'nin yap›ld›-
¤› en büyük faaliyet alan›n savunma
sanayinde oldu¤unu belirten Pa-
muk, bunun askeri gücün yan›nda
siyasi ve ekonomik güce de dönüfl-
tü¤ünün alt›n› çizdi. Ar-Ge faaliyet-
lerine önem verilmesinin zorunlu-
luk haline geldi¤ini ve baflkas›ndan
al›nan teknolojinin pahal› ve güve-
nilir olmad›¤›n› ifade eden Erhan
Pamuk, devlet üniversitelerinin ve
sanayinin ortak yo¤un flekilde çal›fl-
malar› gerekti¤ini vurgulad›. 

Savunma Sanayi Müsteflar› Mu-
rat Bayar da kongrenin aç›l›fl top-
lant›s›nda bir sunum ile kat›lanlar›
bilgilendirdi. 25-30 y›ld›r savunma
sanayine büyük bir kaynak tahsis

edildi¤ini belirten Bayar, bu kay-
naklar›n Türk Silahl› Kuvvetleri'nin
hangi problemine çözüm sa¤lad›¤›
sorular›na yan›t aranmas› gerekti¤i-
ne dikkati çekti. Bayar konuflmas›n-
da, TUSAfi’ta ilk insans›z hava arac›-
n›n üretildi¤i müjdesini verdi.  

Sonbaharda uçufl testlerine bafl-
lanacak olan uça¤›n 24 saat havada
kalmas› ve 30 bin feet irtifaya ç›kma-
s› bekleniyor. TUSAfi’ta üretilen
Türk ‹nsans›z Hava Arac›, k›sa ad›y-
la T‹HA, ‹srail üretimi Heron veya
yeni ad›yla Gözcü’den daha üstün
özelliklere sahip.  Sistem, 30 bin fe-
etten, hava bulutlu bile olsa net gö-
rüntüyü harekat merkezine iletebi-
lecek.  Bu sistemde de t›pk› Heron-
larda oldu¤u gibi ASELSAN üretimi
kamera kullan›lacak. 

Baflkent OSB Baflkan Vekili Ca-
vat Kömürcü iki ayr› oturumda, Bafl-
kent OSB’ye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler
verdi ve kat›l›mc›lar›n sorular›n› ya-
n›tlad›.

SAVTEK 2010 dolay›s›yla verilen
resepsiyona Baflkent OSB Yönetim
Kurulu Baflkan› fiadi Türk, Bafl-
kanvekili Cavat Kömürcü,  Yönetim
Kurulu Üyeleri Burhan Akkoç,
Mehmet Ergin, Denetim Kurulu
Üyesi S›rr› Yetkin, Baflkent OSB Böl-
ge Müdürü Nabi Üner kat›ld›...

SAVTEK 2010’nun kapan›fl otu-
rumunda, Baflkent OSB Baflkan Ve-
kili Cavat Kömürcü’ye, plaket veril-
di. Kömürcü’ye plaketini Prof. Dr.
Kemal Leblebicio¤lu verdi..

Baflkent OSB SAVTEK 
2010’a sponsor oldu
Baflkent OSB SAVTEK 
2010’a sponsor oldu
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1990Y›l›nda proje ofisi ola-
rak kurulan AKANA

Mühendislik, inflaat, beyaz eflya,
otomotiv ve savunma sanayinde
hem mühendislik, hem de üretim
alan›nda faaliyet gösteren öncü
bir firma.

Müflteri ihtiyaç ve beklentileri-
ni en iyi flekilde karfl›layacak, tek-
nolojinin izin verdi¤i en pratik ve
kaliteli mühendislik çözümlerini
üreterek uygulamaya geçirme ko-
nusunda baflar›l› bir grafik ortaya
koyan AKANA Mühendislik, sek-
törün çözüm orta¤› olarak; hassas
parça üretiminden anahtar tesli-
mi tesislerin kurulmas›na kadar
faaliyet gösteren, teknoloji üre-
ten, dünya ölçe¤inde tan›nm›fl ve
güvenilen Türkiye’nin  lider bir
mühendislik  flirketi olarak ad›n-
dan söz ettirmektedir.

Mühendislik bafll›¤› alt›nda,
ARGE, tasar›m, sistem entegras-
yonu/otomasyon ve robotiks ile
dan›flmanl›k hizmeti veren AKA-
NA Mühendislik, savunma sanayi,
beyaz eflya, otomotiv, inflaat sektö-
rü ve yap› malzemeleri sektörleri-
ne dan›flmanl›k hizmeti veriyor.
AKANA Mühendislik’in Üretim
bafll›¤› alt›ndaki hizmetleri ise, ta-
lafll› üretim, kaynakl› yap› üretim,
montaj ile servis ve bak›m.

AKANA Mühendislik Ltd.
Genel Müdürü Köksal ÖZDEM‹R
sorular›m›z› yan›tlad›.

n Klasik bir soruyla bafllaya-
l›m, Baflkent OSB'deki fabrikan›-
z›n temelini ne zaman at›n›z, ne
zaman faaliyete geçtiniz?

Fabrikam›z›n temelini eylül
2008'de att›k. Tamamlan›p faali-
yete geçmesi 2010 nisan...

n Kaç metre karelik alanda fa-
aliyet gösteriyorsunuz?

Arsam›z 3.600 m2. Kapal› ala-

Türkiye’nin lider 
bir mühendislik 
flirketi AKANA...
Hassas parça üretiminden, anahtar teslimi tesislerin 
kurulmas›na kadar her türlü hizmeti veriyor



n›m›z, yani üretim yapt›¤›m›z
alan 2.150 m2'dir.  

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

Akana Mühendislik, özel maki-
ne tasar›m› ve imalat› yapan bir
firma... A¤›rl›kl› olarak mühen-
dislik ve AR-GE  alanlar›nda faali-
yetlerinde bulunuyor. Kendi tasa-
r›m› olan özel amaçl› makinele-
rin üretim ve montajlar›n› ger-
çeklefltiriyor. Bu kapsamda savun-
ma sanayi, imalat sanayi, beyaz efl-
ya sektörüne hizmet veriyor.

Akana, tesis güvenlik belgesini
alma çal›flmalar›n› son aflamaya
getirdi.

Ayn› zamanda NAMSA müte-
ahhidi bir firma.

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

Firmam›z tam kapasite çal›fl›-
yor,  flu anda 48 kifliyi istihdam
ediyor.

n ‹hracat yap›yor musunuz?
Evet. hem mühendislik hem

de ürün esasl› yurt d›fl› kaynakl›
farkl› proje çal›flmalar› yürütüyo-
ruz.

n Baflkent OSB'yi neden ter-
cih ettiniz? Baflkent OSB'ye yat›-
r›m yapmak isteyenlere tavsiyele-
riniz olacak m›?

Baflkent OSB'yi tercih etmemi-
zin en temel nedeni ilk yat›r›m
maliyetlerinin uygunlu¤u. OSB
bizlere haz›r ve planlanabilir alt-
yap› olanaklar› sunuyor. 

Tabii handikaplar› da var;
uzak oluflu ve dolulu¤un yeteri se-
viyede olmamas›ndan kaynakla-

nan hizmet sorunlar› gibi... Bu
belirtti¤im sorunlar kendinden
kaynakl› olmayan  belediyeyi, ka-
rayollar›n›, demiryollar›n› vs. ilgi-
lendiren konular.

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

Piyasa ve proje geliflmelerine
göre, yine Organize Sanayi bün-
yesinde yeni bir yat›r›m düflünü-
lebiliriz.
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Baflkent OSB'nin 
çiçe¤i burnunda yeni
kat›l›mc›lar›ndan Genel
Makina Tasar›m'› (GMT)
alan›nda oldukça iddial›.

Genel Makine Tasar›m  Bafl-
kent OSB'nin çiçe¤i bur-
nunda kat›l›mc›lar›ndan... 1

Mart 2010 y›l›nda Baflkent OSB'de-
ki tesislerinde faaliyete geçen Genel
Makina Tasar›m faaliyette bulundu-
¤u alanda oldukça iddial›. 1996 y›-
l›nda kurulan Genel Makine Tasa-
r›m k›sa bir süre içerisinde önemli
projelere imza atm›fl... Yurt içinden
ve yurt d›fl›ndan 30’u aflan baraj, re-
gülatör ve ayr›ca birçok endüstriyel
tesiste, vinç ve di¤er ekipmanlar ol-
mak çeflitli ürünleri bulunan bir fir-
ma Genel Makina Tasar›m... 

Baraj ve regülatörler yap›lar› dai-
mi teçhizatlar›, kald›rma ve iletme
makinalar›, hidroelektrik santralle-
ri, türbin ekipmanlar›, çelik yap›lar,
hidrolik silindirler, hidrolik güç
üniteleri ve ekipmanlar›, özel amaç-
l› makina imalatlar› konular›nda fa-
aliyetlerini sürdüren Genel Makina
Tasar›m, ulusal ve uluslararas› plat-
formda bir marka olarak, kalite ve
müflteriye verdi¤i önemle makina

sektöründe hedefine emin ad›mlar-
la ilerliyor. 

Ça¤dafl teknoloji ve bilgi sistem-
lerini deneyimiyle birlefltirerek ta-
ahhütlerini, projelendirmeden tes-
limata kadar geçen süreçte, kalite-
den taviz vermeden, uygun fiyat ile
garantili olarak yapan Genel Maki-
na Tasar›m, ifllerini tasar›mdan bafl-
layarak anahtar teslimine kadar ti-
tizlik ve sorumlulukla yap›yor.

Baflkent OSB’deki tesislerinde
Uluslararas› standartlarda, sahip ol-
du¤u ISO 9001/2008 Kalite Güven-
ce Sistemi ve ça¤dafl teknoloji ile
üretim yapan Genel Makina Tasa-
r›m Yönetim Kurulu Baflkan› Tevfik
Anteplio¤lu sorular›m›z› yan›tlad›.

Barajlar Genel Makina 
Tasar›ma emanet...
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n Baflkent OSB'deki fabrikan›-
z›n temelini ne zaman at›n›z, ne za-
man tamamlad›n›z?

Fabrika binas›n› haz›r sat›n al-
d›k. 1.300 m2 olan ‹dari ve sosyal bi-
na temellerini Eylül 2009 att›k. 21
fiubat 2010'de tamamlad›k.

n ‹dari Bina ile birlikte kaç met-
re karelik alanda faaliyet gösteriyor-
sunuz? 

Üzerine bulundu¤umuz alan
34.200 m2'dir. Bunun 27.000 m2
aç›k, 7.200 m2 kapal› alan.

n Faaliyet alan›n›z nedir, ne üre-
tiyorsunuz, y›ll›k üretim kapasiteni-
zi ö¤renebilir miyiz ? 

Genel Olarak; Makine imalat›
yap›yoruz. Ancak, ihtisas alan›m›z;
baraj hidromekanik teçhizatlar›
(kapak, vana, cebri boru, ›zgara, ka-
pak kald›rma tertibatlar› vb.) kald›r-
ma ve iletme makineleri (her türlü
vinç, transfer arabalar› vb.), türbin
ekipmanlar›, Çelik yap›lar, Özel
amaçl› makine imali ve montaj›.

Y›ll›k üretim kapasitemiz; 7.100
tondur.

nTam kapasiteyle çal›fl›r durum-
da m›s›n›z, flu anda kaç kifliye istih-
dam olana¤› sa¤l›yorsunuz?

fiunu memnuniyetle belirtmeli-
yim ki, krize karfl›n tam kapasiteyle
üretim yap›yoruz.105 kifli kadrolu
çal›flan ve ayr›ca alt tafleronlar ol-
mak üzere toplam 178 kifliye ifl ola-
na¤› sa¤l›yoruz.

n ‹hracat yap›yor musunuz? 
Evet, Almanya, Avusturya, Suudi

Arabistan.

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

Baflkent OSB'nin bir çok avanta-
j› var. Bunun bafl›nda alt yap›s›n›n
tamamlanmas› geliyor.  Bir di¤er
önemli faktör iyi çal›flan yönetimi
var. Arazisinin düz olmas›n› da ayr›
bir art› olarak görmek gerekir.

Yat›r›m yapmak isteyenlere Bafl-
kent OSB'yi tavsiye ediyoruz. Onla-
ra buradaki avantajlar› anlat›yoruz.

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

‹fl kapasitemiz durumu ve baz›
yabanc› Türbin imalatç›lar› ile bir-
likte, türbin parçalar› imalat›na gir-
me planlar›m›z var. Bu do¤rultuda
kapal› alan›m›z› art›rmak istiyoruz.



KARLIK KRK ÖZEL GÜVENL‹K VE
KORUMA H‹ZMETLER‹ A.fi.
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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.




