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Ça¤layan’a 
‘Destek’ ziyareti
Ça¤layan’a 
‘Destek’ ziyareti
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fiadi Türk ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer 
Ça¤layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad›lar, 
hem de desteklerini bildirdiler. [6’da ]

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk: 

“Amac›m›z TÜS‹AD
gibi etkili olmak”[22’da]

Baflkent Yat›r›m’dan
ODTÜ ile AR-GE iflbirli¤i 

ODTÜ Teknokent’te konuflan Baflkan Türk, “ODTÜ ile
imzalanan iflbirli¤i protokolü kapsam›nda AR-GE

çal›flmalar›na a¤›rl›k verece¤iz” dedi. [11’da]

l Do¤algaz kap›da [3’de] l Yollar›m›z asfaltland› [4’de] l Banliyö seferleri bafllad› [5’de]



Baflkan’dan
fiadi TÜRK

Yeni bir sayfa!
Ülkemiz bir demokrasi s›nav›ndan daha

baflar›yla ç›kt›… 22 Temmuz seçimleri
demokratik bir olgunluk içinde gerçekleflti. Ard›ndan
11. Cumhurbaflkan›m›z seçilerek göreve bafllad›.
Yeni hükümetimiz kuruldu. Bütün bu geliflmeler bize
flunu gösterdi: Halk güçlü iktidar ve siyasi istikrar
istiyor. Siyasi istikrar olursa ekonomik istikrar
da geliyor. 

Sanayicinin talebi, halk kitlelerinin talebinden
farkl› de¤ildir. Siyasi istikrar olacak ki, önünü
rahatl›kla görebilsin, gelece¤e dönük plan ve
program yapabilsin. Bu aç›dan bakt›¤›m›zda yeni
dönemi sanayicilerimiz ve ekonomimiz için iyi bir
flans olarak de¤erlendirebiliriz.

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’na bir sanayici
arkadafl›m›z›n gelmesini de biz sanayiciler için ayr› bir
flans olarak de¤erlendiriyorum. Say›n Zafer
Ça¤layan yaln›zca sanayici de¤ildir, y›llarca
Ankara Sanayi Odas› (ASO) baflkanl›¤›n› da
yapm›flt›r. Bu da Say›n Ça¤layan’a, ülke sanayisini
ve sorunlar›n› bir bütün olarak görme olana¤›
sa¤lam›flt›r. Sanayicinin sorunlar›n› bilen, bir
arkadafl›m›z›n o koltukta oturmas›n› sanayici ve
sanayileflmenin önündeki engelleri kald›rmak
konusunda da do¤ru bir karar olarak görüyorum.
Sanayicimiz, önü aç›ld›¤›nda neler yapabilece¤ini
göstermifltir, kendini kan›tlam›flt›r. Organize Sanayi
Bölgeleri’nin geliflimi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda da
Say›n Ça¤layan iyi bir f›rsatt›r. Bizzat yap›lan-
malar›n›n içinde bulundu¤u OSB’lerin ülke
ekonomisindeki yerini ve önemini iyi bilen bir
arkadafl›m›zd›r.

Say›n Ça¤layan, “kutlama ziyareti”mizde
OSB’lere karfl› hassasiyetini ve verdi¤i önemi çok net
biçimde bir kez daha vurgulam›flt›r. Organize Sanayi
Bölgeleri’nin gündemini fazlas›yla meflgul eden
OSB’ler yasa tasla¤› konusundaki “uzlaflmac›” ve
“uzlaflt›r›c›” tutumunu yeni dönemde her fleyin
daha iyi gidece¤inin iflareti olarak görmek gerekir.

Yeni dönem yeni umut demektir. Bu dönem
umutlu olmam›z› gerektiren daha çok neden var.
Baflta 22 Temmuz seçimleriyle belirsizlikler sona
erdi, yeniden siyasi istikrar sa¤land›. Yol haritas›
demokratikleflme ve ça¤dafllaflma olan Türkiye için
bunlar sevindirici geliflmeler...

fiimdi, s›ra tertemiz yeni bir sayfan›n
aç›lmas›nda…

Ve tabi, en önemlisi bu tertemiz sayfan›n alt›n
harflerle yaz›lmas›nda…

Bunun için umutluyuz, umutsuzluk için bir
neden yok…

Güvenlik 
için “Gece
devriyesi”
Baflkent OSB güvenli¤inin artt›r›lmas› amac›yla

20:00-06:00 saatleri aras›nda gezici devriye
yap›l›yor

Baflkent OSB girifl- ç›k›fl araç kontrolünün ve güven-
li¤inin sa¤lanabilmesi için stiker sistemine geçildi.
Stikerlar Baflkent OSB Bölge Müdürlü¤ü ‹dari ‹fller
Departman›ndan sa¤lanabiliyor.

Di¤er yandan h›rs›zl›k olaylar›na karfl›n etkin
mücadele edebilmek amac›yla güvenlik görevlileri
geceleri devriye ç›k›yor. Güvenlik elemanlar›n›n sahay›
daha h›zl› dolaflabilmesi için gereken mobilize
olanaklar› sa¤land›. Bu çercevede givenlik görevlileri
20:00-06:00 saatleri aras›nda gezici devriye ile tarama
ifllemi yap›yorlar.

Her türlü ifllemin yap›ld›¤› PTT flubesi
faaliyete...Baflkent OSB ‘de faaliyet gösteren
tesislerin ve bu tesislerde çal›flanlar›n; her

türlü PTT ihtiyac›n› karfl›layabilecek olan PTT
binas› faaliyete devam etmektedir.

‹dari bak›mdan Polatl› merkezine ba¤l› PTT
fiubesinde; Yurtiçi ve Yurtd›fl› On-line havelesi,
Tedafl Elektrik Faturalar›, Su Faturalar›, Sabit
Telefon, Turkcell, Vodafone, Avea Faturalar›, Kredi
Kart› Ödemeleri, Sigorta ‹fllemleri, Efektif ve Döviz
‹fllemleri, ‹nternet Eriflim Paketi…ifllemleri
kolayl›kla yapt›r›labilmektedir.

Dünyaya aç›ld›k...
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Baflkent OSB ‹tfaiye birimi, üretim yapan
fabrikalarda, teorik ve pratik temel yang›n
e¤itimi veriyor. Bu e¤itim sonucu fabrikalar-

da “Acil Eylem Planlar›” haz›rlan›p, uygun
personelden Acil Eylem Ekibi oluflturuluyor.

Baflkent OSB ‹tfaiye fiubesi, yang›na karfl› ve
yang›n ç›kmas› halinde ilk müdahale konusunda
fabrikalarda e¤itim çal›flmalar› yap›yor. Bu e¤itim
s›ras›nda fabrikalara risk analizleri yap›lmakta,
yanma nedir? (Is› kaynaklar›), Yanma çeflitleri,
yanma ürünleri ve insan sa¤l›¤›na zararlar›; yang›n
nedir? Yang›n s›n›flar›, yang›n›n oluflum safhalar›,
yang›n›n büyümesi ve yay›lmas›, yang›n›n nedenleri
ve endüstriyel yang›nlar, yang›n yerindeki tehlikeler,
yan›c› maddelerin s›n›fland›r›lmas›, fabrikalarda
güvenlik önlemleri, yang›n söndürücü maddeler,
yang›n söndürme prensipleri, yang›n çeflitleri ve
söndürücüleri, yang›n söndürme cihazlar›, yang›n
an›nda yap›lmas› gerekenler, iflletmede kurulacak
sivil savunma ekipleri ana bafll›klar› alt›nda teorik
e¤itim verilmektedir. Bu e¤itim sonucu fabrikalarda
“Acil Eylem Planlar›” haz›rlan›p, uygun personelden

Acil Eylem Ekibi
oluflturulmaktad›r. Oluflturulan
bu ekibe yang›n söndürme cihazlar›n›n ve
gerekti¤inde yard›m edilmesi amac›yla itfaiye
arac›n›n kullan›m tatbikat› ‹tfaiye Birim Sorumlusu
taraf›ndan yapt›r›l›yor.

‹tfaiye birimi, ayr›ca inflaat
aflamas›nda bulunan fabrikalar›n
sulama ihtiyac›n› karfl›l›yor.

Fabrikalar›n proje aflamas›nda
yang›n alg›lama, yang›n söndürme
ve tahliye projeleri incelenerek
gerekli önlemleri almalar›
konusunda yönlendirme yap›l›yor.

‹tfaiye flubesi ayn› zamanda GSM
yönetmeli¤i kapsam›nda yang›n ve patlamalara karfl›
önlemleri ald›rmak ve yeterlilik belgesi teyit etme
kontrol ve dan›flmanl›k görevini de yap›yor.

Bu arada, Baflkent Organize Sanayi Bölgemizin
güvenli¤ini artt›rabilmek için Ana Bulvarlara
(Atatürk, Baflkent, Recep Tayip Erdo¤an) yaklafl›k
100 metre aral›klarla hidrant montaj› yap›lmaktad›r.

Babrikalar›m›z›n enerji giderini azaltmak için yap›lmas› plan-
lanan do¤algaz da¤›t›m hatt› projelendirilmesi tamamlanm›fl

olup 15.08.2007 tarihinde ihaleye ç›kar›ld›, 23.08.2007’de teklifler
topland›. Alt› firma teklif verdi. Firmalar aras›nda en uygun teklifi
veren Özsoy Mühendislik Ticaret A.fi ihaleyi kazand›. 

Do¤algaz›n befl ay sonra fabrikalarda kullan›lacak flekilde
tamamlanmas› hedefleniyor. Do¤algaz›n gelmesiyle enerji
gereksinimi daha düflük maliyetle sa¤lanabilecektir.

Elektrik flebekesi tamam…
Baflkent Organize Sanayi Bölgemiz OG elektrik flebekesinde

mevcut projenin tamam› olan toplam 50 km. havai hat, 10 km.
yeralt› kablo flebekesi tamamlanm›flt›r.

Bölgemiz fabrikalar›n› besleyecek olan 22 adet Trafo binas›
tamamlanm›fl ve hepsine enerji verilmifltir.

Kat›l›mc›lara “Yang›n dersleri”

Do¤algaz kap›da

154 kV enerji iletim hatt› yap›l›yor
Baflkent OSB kat›l›mc›lar›n›n bundan sonra daha
verimli ve daha ucuz elektrik kullanmalar›na olanak 
sa¤layacak sa¤layacak 154 kV enerji iletim hatt› ve indirici
merkezi ile ilgili projelendirme ve etüt çal›flmalar› h›zla
devam ediyor.
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Baflkent OSB bulvar ve caddelerinin asfaltlanmas›
için temel haz›rl›klar› tamamland›. Plent-mix

malzeme serimi yap›larak, üst kaplama aflamas›na
getirildi.

Bulvarlar, bordür ve ya¤mur olu¤u imalat› ve
inflaat› kavflaklar dahil tamamland›..

Atatürk Bulvar› ile bafllayan asfaltlanma çal›flmalar›
Ekim ay› sonuna kadar tamamlanacak.

Baflkent OSB’yi Eskiflehir Yolu’na
ba¤layan yolumuz asfaltland›…

Bozuk olmas› nedeniyle Genel
Kurul’da elefltiri konusu olan
6,5 km’lik yolun tamam›n›n
asfatlanmas› sonucu araçlar›n daha
rahat seyir etmesi sa¤land›.

Temelli’nin Büyükflehir s›n›rlar›na
dahil edilmesi sonucu, asflatlanmas›
Ankara Büyükflehir Belediyesi
yetkisinde olan yolumuzun
geniflletilerek yeniden yap›lmas› için
yap›lan çal›flmalar sürüyor. 

Ba¤lant› Yolumuz da tamamBa¤lant› Yolumuz da tamam

Bulvarlar›m›z 
asfaltland›

Bulvarlar›m›z 
asfaltland›
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Baflkent Organize Sanayi Bölgesi (Baflkent OSB) ile DDY
aras›nda yap›lan görüflmeler sonunda bölgemize özel

banliyö tren seferleri bafllad›. Organize Sanayi Bölgemiz çal›-
flanlar›n›n ulafl›m›n› kolaylaflt›rmak amac›yla 3 Eylül 2007 ta-
rihi itibariyle Sincan-Polatl› trenine özel vagon ilave edildi.
Sadece Baflkent OSB çal›flanlar›na tahsis edilen vagonlar›n
bulundu¤u Banliyö trenlerin saatleri flöyle:

S‹NCAN      MALIKÖY POLATLI
07:57              08:31               09:27 V.
14:15              14:43               15:16 V.
19:50              20:18 21:09 V.

POLATLI   MALIKÖY   S‹NCAN
06:00                  06:31           07:06 V.
12:05                 12:38            13:10 V.
17:40                  18:17            19:01 V.

Ayl›k abonman kart ücretleri (YTL)
01-75 km. için           Tam: 65   Ö¤renci: 50
01-150 km. için          Tam: 75   Ö¤renci: 60

B‹LET ÜCRETLER‹ (YTL)
Sincan-Polatl› :2,50
Sincan-Mal›köy :1,50
Mal›köy-Polatl›    :1,50

Bulvarlar
ayd›nlat›l›yor
Baflkent OSB ana bulvarlar›

ayd›nlat›l›yor. Bu amaçla yap›lan
çal›flmalar Ekim 2007 itibariyle tamam-
lanacak. Böylece gelece¤in sanayi kenti
Baflkent OSB geceleri de parlayacak.

BAfiKENT 
OSB’YE BANL‹YÖ 

SEFERLER‹

Kullanma suyu 
depolar› temizlendi...
Kullanma suyu depolar›, Çevre Birimi

taraf›ndan, Ankara Büyükflehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon ‹daresi Genel Müdürlü¤ü
ekiplerine temizletildi. Depolar mekanik
temizli¤in yan› s›ra s›v› klor ile dezenfekte
edildi. 

Kuyu sular›n›n parametreleri, mevsime ve
ak›fl türlerine ba¤l› olarak de¤iflkenlik
göstermesi nedeniyle suyun fiziksel ve
bakteriyolojik analizleri s›k s›k yap›l›yor.  

Bu arada tüm parsellere ait pissu, kullanma
ve ya¤mur suyu ba¤lant›lar› tamamland›.
Baflkent OSB Bölge Müdürlü¤ü taraf›ndan
parsellerin kullanma suyu, pissu ve ya¤mur
suyu ba¤lant›lar› parsel içine kadar götürüldü.

ll. etapta parselizasyon
çal›flmalar› tamam...
TOK‹’den sat›n al›nan 4.096.000 m2 ‘lik alana sahip
2. Etab›n tüm parselizasyonu tamamlanarak Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤›’n›n onay›na haz›r hale getirildi. Onay
sonras› alt yap› proje çal›fllar›na bafllanacak.

BAfiKENT 
OSB’YE BANL‹YÖ 

SEFERLER‹
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Ça¤layan: “OSB’ler yasas› adil olacak”
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan› fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer Ça¤layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad›lar, hem de desteklerini bildirdiler. 

Ça¤layan: “OSB’ler yasas› adil olacak”
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yasas› adil olacak”
aret Bakan› Zafer Ça¤layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad›lar, hem de desteklerini bildirdiler. 

yasas› adil olacak”
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adi Türk baflkanl›¤›ndaki
Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu
üyeleri, Sanayi ve Ticaret
Bakan› Zafer Ça¤layan'›

makam›nda ziyaret ederek kut-
lad›lar. Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, sanayiciler olarak
arkalar›nda olduklar›n› söyledi¤i
Ça¤layan’a, “Sizin baflar›n›z
hepimizin baflar›s›d›r” dedi.
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan da sanayileflme
konusunda çok genifl aç›klamalar-
da bulunduktan sonra  geçen
dönem çok tart›flma konusu olan
OSB’ler yasa tasla¤›na
de¤inirken, “ Orada kimsenin
hakk› kimseye geçmeden, bütün
kesimlerin, bütün taraflar›n eflit
bir flekilde bu haklardan fay-
dalanaca¤› bir sistemi oturup,
hep beraber düzenleyece¤iz” diye
güvence verdi.

Türk’ün konuflmas›
Baflkent Organize Sanayi

Bölgesi Baflkan› fiadi Türk,
ziyarette, sanayicilerin, OSB’lerin
sorunlar›n› bilen Ça¤layan’›n
bakan olmas›ndan duydu¤u
memnuniyeti ifade etti. Türk
flöyle dedi:

“Ankara Sanayicileri olarak biz
Say›n Bakan›m›z›n görev almas›n›
hem Ankara sanayisi aç›s›ndan
hem Türkiye sanayisi aç›s›ndan
büyük bir flans olarak görüyoruz.
Kendi içimizden gelen, sorunlar›
bilen ve Ankara Sanayi Odas›
Baflkanl›¤› s›ras›nda da bu sorun-
lar› gündeme tafl›yan, sürekli de
gündemde tutan, Türkiye sanayi-
sine nelerin yap›lmas› gerekti¤ini
hepimizden daha çok bilen
içimizden gelmifl bir kardeflimiz,
a¤abeyimiz, arkadafl›m›z.  Say›n
Bakan›m›z›n görev süresi içinde
Türkiye’ye çok büyük katk›
sa¤layaca¤›na inan›yoruz. Ancak
do¤al olarak di¤er
Bakanlar›m›zdan farkl› bir yükü
var. Bakan›m›z›n flimdiye kadar
söylediklerini önüne koyup,
yapt›klar›n› görmek gibi net bir
durum var. O yüzden
Bakan›m›z›n görev süresi içinde
ifli zor. O konuda da Allah
yard›mc›s› olsun. Bizler de
Türkiye’nin sanayicileri olarak
her zaman destekleyicisi olaca¤›z.
Baflar›l› olmas› hepimizin baflar›s›
demektir. Bakanl›¤› inflallah

ülkemize hay›rl› olur.”
Türk, Bakan Zafer Ça¤layan’a

Baflkent OSB hakk›nda da genifl
bilgi verdi.

Buras› eviniz
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer

Ça¤layan’›n Baflkent OSB
heyetinin ziyaretinde yapt›¤›
konuflmada, daha önce Ankara
Sanayi Odas› Baflkan› olarak
verdi¤i hizmeti flimdi siyasi bir
kimlikle bakan olarak verece¤ini
hat›rlatt›. Ça¤layan flöyle konufltu:

“Say›n Baflkan, de¤erli
arkadafllar fleref verdiniz, hofl gel-
diniz. Bir kere kendi
evinizdesiniz. Geçmifl dönemde
Sanayi Odas› baflkanl›¤›nda
yapm›fl oldu¤umuz hizmetleri
inflallah bu sefer siyasi bir cenah-
ta, bakanl›k koltu¤unda sizlerle
beraber yapman›n keyfini,
hazz›n› yaflayaca¤›z. Gerçekten
Türkiye’de sanayi ad›na yap›lmas›
gereken çok fley var. Ama flunu da
kabul etmek laz›m ki; 2002-2007

dönemi özellikle Türkiye’de
makro ekonomik dengelerin tesis
edildi¤i, siyasi istikrar›n ve buna
ba¤l› olarak ekonomik istikrar›n
sa¤land›¤› bir dönemdir. Öncelik-
le bu altyap›n›n kurulmas›
gerekiyordu. Çünkü Türkiye
2001’de hepimizin bildi¤i gibi
çok ciddi bir krizle karfl› karfl›ya
kalm›flt›. Bu krizin asl›nda etkisini
y›llarca atlatmak ta mümkün
de¤ildi. Ancak siyasi istikrar ve
arkas›ndan gelen ekonomik
istikrarla Türkiye bu krizin
yaralar›n› acil bir flekilde
sararken, üzerine de enflasyonda,
faizde ve ihracatta çok önemli
geliflmeler kaydetti. Makro
ekonomide çok ciddi sars›lmaz
dengeler sa¤lad›. 

“fioklara karfl› 
sa¤lam yap›”
Bugün Türkiye özellikle ABD

kaynakl›, ABD’de yaflanm›fl olan
krizlerle e¤er 5 sene veya 6 sene
önce ayn› flartlarda karfl› karfl›ya
kalsayd›, çok ciddi bir kriz yaflaya-
bilirdi. Ama bugün d›fla karfl›, d›fl
floklara karfl› tesis edilmifl bir
yap›s› var. Merkez Bankas›’n›n
döviz yap›s›, 100 milyarlara
yaklaflan ihracat kapasitesi gibi.
Böylece Türkiye d›flar›ya karfl›
ciddi bir koruma halkas›, koruma
zinciri oluflturuyor. 

Baflkent OSB 
Baflkan› fiadi Türk,
”Say›n Ça¤layan’›n
baflar›s›, hepimizin

baflar›s›…”

Ş
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Mikro reformlar
fiimdi bu dönemde inflallah

sanayinin, Türkiye’deki ticaret
hayat›n›n, esnaf›n›n mikro
reformlarla desteklenece¤i daha
somut, daha radikal özellikle
rekabet gücü kazand›r›lmas› ve
girdi maliyetlerinin azalt›lmas›
konusunda daha somut tedbir-
lerin al›naca¤› bir dönem olacak.
Bu konu gerek AKP’nin seçim
bildirgesinde ve gerek Hükümet
program›nda Say›n Baflbakan’›n
talimat›yla yer ald›. Biliyorsunuz 1
Ocak 2008’den itibaren çok ciddi
radikal bir karard›r bu; Sosyal
Güvenlik ‹fl Veren Primi’nden 5
puanl›k bir düflüfl bafllayacak.
Bunun arkas›nda ifl dünyas›n›n
en büyük s›k›nt›s› olan mesleki,
teknik nitelikli eleman konusun-
da çok ciddi projeler var.
Bunlar›n en bafl›nda ‹flsizlik
Sigortas› Fonu’ndaki kayna¤›n bir
k›sm› aynen kanundaki kurulufl
amac›na uygun olarak iflsizlikle
mücadele ve mesleki e¤itim için
kullan›lacak. 

“OSB’lere ciddi görevler”
Bu konuda OSB’lere ciddi

görevler verilecek. OSB’lerin her
biri e¤itim akademisi gibi üniver-
site gibi çal›flacaklar. ‹kili e¤itim

sistemi ile endüstri meslek lis-
esinde okuyan çocuklar›m›z›n
OSB’lerde e¤itilirken, oradaki
sanayicilerin ihtiyaçlar› do¤rul-
tusunda tabii ki bir envanter
sonucunda bir taraftan da meslek
edindirme, meslek kazand›rma,
meslek gelifltirme ve meslek
de¤ifltirme gibi bafll›klar alt›nda
yeni meslek edindirmeleri
yap›lacak. KOSGEB’in geçmiflte
bafllam›fl olan destekleri bu
dönemde artarak devam ettirile-
cek. Kredi Garanti Fonu son
derece önemli. Kredi Garanti
Fonu’nun 5 katrilyon liraya kadar
(eski para ile söylüyorum)
kredilere teminat olma kapasitesi,
hacmi gelifltirildi. Bu 60 trilyondu
5 katrilyona ç›kart›l›yor, son
derece önemli bir geliflme.
Bununla beraber Kredi Garanti
Fonu ile kredi ihtiyac› olan

ipotek ve kefalet veremeyecek
olan firma e¤er projesi çizilirse
Kredi Garanti Fonu’na baflvura-
cak ve bankalar arac› olabilecek.”

Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu
Baflkan› fiadi Türk’ün  “Bu da
sizin geçmiflten beri söyledi¤iniz
projelerden biri” demesi üzerine;
Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan konuflmas›n› flöyle
sürdürdü:

“KOB‹’lere ortakl›k”
“Evet bunlar hakikaten 1996-

97’lerde Türkiye’nin gündemine
getirdi¤imiz konulard›. Yine
KOB‹ De¤iflim Sermayesi, hasbel
kader ben bunun baflkanl›¤›n›
yapm›flt›m Odalar Birli¤i Baflkan-
vekilli¤i dönemimde. ‹flletme
sermayesi ihtiyac› çeken
KOB‹’lere sermayesine ifltirak
ederek, nakit para verip,
KOB‹’nin belli bir hissesini yüzde
50’yi geçmemek üzere hissedar›
olacak. Bu yüzde 50’yi geçemeye-
cek. fiirketin iflletme sermayesine
katk›da bulunarak, firman›n iyi
bir flekilde rotaya tutunmas›,
iflletme anlam›nda kar edebilir ve
gelir elde  edebilir bir hale
getirilmesini müteakip ya geri
çekilecek veya halka açarak
hisselerin bu flekilde sahibi
olacak. Tabi bunlar bu dönemde
çok önemli konular. 

“‹htisas OSB’lere destek”
Bir di¤er önemli konu

OSB’lerin mutlaka ihtisas
OSB’leri olmas› konusundaki
destekler devam edecek.
Kümelenme dedi¤imiz art›k
belirli sektörlerde ihtisaslaflm›fl
örne¤in Konya’da otomotiv yan
sanayinde, Antep’te havac›l›k
sektöründe oldu¤u gibi kümelen-
me modelleri teflvik edilecek.
Hepsinden önemlisi sanayi gün-
deminde en önemli konu Türkiye
ilk defa y›llard›r söylenen bir fleyi
daha yap›yor. AKP Hükümeti
sayesinde ve AKP’nin Hükümet
program› sayesinde. ‹lk defa bir
parti ‘Sanayi Stratejisi ve Sanayi
Politikalar›’ bafll›¤› alt›nda ‘Nas›l
bir sanayileflme, nerede
sanaileflme ve hangi konularda
sanayileflme?’ konusunda bir
politika, strateji koyacak ki bu son
derece önemlidir. Ama bunun

Ça¤layan,
“Geçen dönem çok

tart›flma konusu olan
OSB’ler yasa tasla¤› için
‘Adil olacak.’ Teflvikler 

uluslararas› rekabet gücü
olan sektörlere 

verilecek”



yap›lmas› içinde yine y›llard›r
sanayiciler taraf›ndan dile
getirilen, her f›rsatta her kesim
taraf›ndan söylenen Sanayi Bilgi
Sistemi yani sanayi envanteri
Hükümet program›na girmifltir.
Öncelikle bunun çal›flmas›
yap›lacak. Bunun hemen
akabinde de Türkiye’nin flu anda
mevcut uygulam›fl oldu¤u teflvik
politikas› de¤iflecek ve teflvikler
sektörel ve bölgesel bazda ve
haks›z rekabet yaratmayacak
flekilde uluslararas› rekabet gücü
olan sektörlere verilecek. 

“Teflvik politikas›
de¤iflecek”
Sanayi stratejisi ve politikas›n›n

temel baca¤›nda sanayinin reka-
bet edebilir güce sahip olmas›
noktas›nda verimlilik art›fl› ve
teknolojik yenilikleri kendine
hedef alan bir politika olacak.
Bunlar› böyle özetin özeti olarak
söylüyorum. ‹nflallah zaman›
geldi¤inde bunlar› bir takvim
yap›p, bir eylem plan› ile karfl›n›za
ç›karaca¤›z. Bunlar Türkiye’de
sanayinin, üretimin, yat›r›m›n,
istihdam›n, ihracat›n artmas›
anlam›na geliyor. Çünkü Say›n
Baflbakan'›n koymufl oldu¤u
hedefle 2012 y›l›nda Türkiye 800

milyar liral›k bir gayri safi milli
has›lay› yakalamay› hedefliyor ki
bana göre çok rahat yakalanabile-
cek bir hedeftir bu. 2002 y›l›nda
180 milyar dolar gayri safi milli
has›las› olan Türkiye bugün 400
milyar dolar› geçmifltir. Bunu
gördük. Krizden ç›kan, büyüyen
bir Türkiye var. Dünya’n›n 17.
büyük ekonomisi neden ilk 10'un
içinde olmas›n. Türk insan›, Türk
giriflimcisi her türlü altyap› buna
müsait. 

“Türkiye’yi 
tutana aflk olsun”
TBMM’de yap›lan baz›

düzenlemelerle Türkiye’yi tutana
aflk olsun. Türkiye’nin flu anda
mevcut uygulam›fl oldu¤u teflvik
politikas› de¤iflecek ve teflvikler
sektörel ve bölgesel bazda ve
haks›z rekabet yaratmayacak
flekilde uluslararas› rekabet gücü
olan sektörlere verilecek. Bu
konuda somut, radikal bir tak›m
kararlarla Türkiye’de ekonominin
kal›c›, istikrarl› bir yap›
yakalamas› temin edilecek. ‹flimiz
zor gözükmekle birlikte bunlar
yap›ld›¤› zaman iflimizin bir kere
çok kolay oldu¤u görülecek. Bu
noktada ben de bunlar›n çok
rahat bir flekilde yap›labilece¤i

kanaatindeyim. Çünkü bunlar›n
hepsi Türkiye’nin menfaatinedir.

‹stihdamda bir çeflitlenmeye
gidilecek. ‹stihdam› sadece
sanayiden de beklemek art›k
do¤ru de¤il. Hizmet ve biliflim
sektöründe de mutlaka istihdam
yap›lmas›nda fayda var. Bu dönem
böyle topyekün yat›r›m›n,
üretimin ve istihdam
seferberli¤inin olaca¤› bir dönem
olacak. Onun için bu konuda
sizlerle çok s›k bir araya
gelece¤iz. 

“OSB’ler 
Kanunu’nda eflitlik”
OSB’ler Kanunu malum geçen

dönemden kalm›fl olan bir
çal›flmad›r. Orada kimsenin hakk›
kimseye geçmeden, bütün
kesimlerin, bütün taraflar›n
eflit bir flekilde bu haklardan
faydalanaca¤› bir sistemi oturup,
hep beraber düzenleyece¤iz.
Burada OSB’lerin baflar›ya
ulaflmas› hepimizin ortak amac›.
Burada da özellikle OSB Kanunu
konusu önceliklerimizden biri
olacak. ‹nflallah bunu bir ay
içerisinde gündeme getirerek,
TBMM’ne kanunlaflmak üzere
sevk edece¤iz.”
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ODTÜ Teknokent’te konuflan Baflkan Türk, 
“ODTÜ ile imzalanan iflbirli¤i protokolü kapsam›nda
AR-GE çal›flmalar›na a¤›rl›k verece¤iz” dedi. 

ODTÜ iflbirli¤i çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Baflkent
Yat›r›m A.fi, ODTÜ Teknokent fiubesi’nde üyeler için
bilgilendirme toplant›s› yap›ld›. Üyelere Teknokent
fiubesi’nden nas›l yararlanacaklar› da anlat›lan toplant›ya

çok say›da sanayici ve ifl adam› ve ODTÜ’den ö¤retim üyeleri kat›ld›.
ODTÜ Teknokent ‹kizler binas›nda düzenlenen toplant›n›n aç›l›fl

konuflmas›n› yapan Baflkent Yat›r›m A.fi Yönetim Kurulu Baflkan›
fiadi Türk, ODTÜ ile 23 Kas›m 2005 tarihinde iflbirli¤i protokolü
imzalad›klar›n› hat›rlatarak, AR-GE çal›flmalar›na a¤›rl›k verecekleri-
ni söyledi. Verdikleri destek için ODTÜ ö¤retim üyelerine teflekkür
eden Türk, geliflmede AR-GE çal›flmalar›n›n büyük önem tafl›d›¤›n›
belirterek, tüm sanayici ve ifl adamlar›n› kendilerine sunulan bu
olanaklardan yararlanmaya ça¤›rd›.

ODTÜ-B‹LT‹R Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler,
sanayicilere merkezin birimlerini slayt gösterisi eflli¤inde tan›tt›. 16
bölümden 100’ü aflk›n ö¤retim üyesinin birimin üyesi oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Gökler; ö¤retim üyeleri ve teknolojik donan›mlar›
ile AR-GE talep eden firmalara destek verdiklerini söyledi. TOFAfi,
Ford ve TEMSA gibi büyük firmalar›n da ODTÜ ile iflbirli¤i yapt›¤›n›
dile getiren Prof. Dr. Mustafa ‹lhan Gökler, bu firmalar›n Teknokent
içinde flubelerinin bulundu¤unu kaydetti. Amaçlar›n›n ulusal
kaynaklar› kullanarak AR-GE’ye hizmet etmek oldu¤unu vurgulayan
Gökler, “AR-GE ile ilgili projelerdeki çal›flmalarda Teknokent’e
baflvurman›z durumunda ö¤retim üyeleri sizlere destek sa¤lar. ‹kinci
olarak da kaynaklar›m›zdan yararlanmak için döner sermayeye
baflvurabilirsiniz” diye konufltu.  

ODTÜ Merkez Laboratuar› Müdür Yard›mc›s› Prof. Dr. Hayrettin
Yücel de, sanayicilere merkez laboratuar› hakk›nda bilgi verdi.
Tecrübeli ve bilgi birikimine sahip ö¤retim üyelerinden destek
alabileceklerini belirten Prof. Dr. Yücel, sanayicilerin iflbirli¤i
kapsam›nda irtibat ofislerini kullanarak laboratuar ve bilimsel
imkanlar›ndan faydalanabileceklerini söyledi. 

Baflkent 
Yat›r›m’dan ODTÜ 
ile AR-GE iflbirli¤i

Sanayi ve Ticaret 
Bakan› Zafer Ça¤layan
“Yat›r›mlar bugüne kadar bölge-

sel olarak teflvik ediliyordu ancak
yeni Hükümetin sektörel temelde
teflvikler getirece¤ini ifade ettiniz.
Konuyu biraz daha aktarabilir
misiniz?” sorusuna ise flu yan›t› verdi:

“Geleneksel sektörler var bir de
uluslararas› rekabet yapabilecek
sektörler var. Mesela geçmifl
dönemde yap›lan teflviklerden dolay›
flu anda un sanayinde öyle bir kuru-
lu kapasite var ki b›rak›n Türkiye’yi
beslemeyi dünyay› besleyebilecek bir
seviyeye gelmifl. Onun için burada
teflvikler yap›l›rken hangi sektör-
lerde Türkiye’nin baflar›l› olaca¤›
belirlenecek. Bütün sektörler için
f›rsatlar ne, zay›f yönler ne, nerede
ne yap›labilir? Sektörler bu anlamda
hem bugünün hem de yar›n›n reka-
bet gücünü teflkil edecek flekilde
belirlenip, o sektörlerin hangi den-
gelerde yap›laca¤› dikkate al›narak
teflvik politikas› uygulanacak.”

Sanayi ve Ticaret Bakan› Zafer
Ça¤layan, baflka sorulara yan›t
vermeyece¤ini belirttikten sonra
Baflkent Organize Sanayi Bölgesi
(Baflkent OSB) Yönetim Kurulu
Baflkan› fiadi Türk ve yönetim
kurulu üyeleri ile toplu hat›ra
foto¤raf›  çektirdi. 
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''DÜNYANIN EN 
fiANSSIZ SANAY‹C‹S‹
TÜRK‹YE'DE''...

Baflkent OSB Baflkan› Türk: ''Türkiye'de
devletin yapmas› gereken hizmetler de 
sanayiciden bekleniyor.'' Baflkent OSB'nin,
emsalleri aras›nda bir çok alanda ilkleri 
gerçeklefltirdi¤ini anlatan Türk, ''Genel 
Kurulunu yapan tek OSB biziz. Yat›r›mc› için 
maliyetleri en düflük OSB de biziz''...

''DÜNYANIN EN 
fiANSSIZ SANAY‹C‹S‹
TÜRK‹YE'DE''...
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Baflkent Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim
Kurulu Baflkan› fiadi Türk, Türkiye'deki
sanayicinin dünyan›n en flanss›z sanayicisi
oldu¤unu söyledi. Türkiye'de, devletin yapmas›

gereken birçok hizmetin sanayici taraf›ndan yerine
getirilmesinin beklendi¤ini anlatan Türk, ''Böyle bir
dünya düzeni yok'' dedi. 

Baflkent OSB III. Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›’nda konuflan fiadi Türk, 2006 y›l›n›n genel
bir de¤erlendirmesini yapt› ve önümüzdeki döneme
iliflkin program ve hedeflerini aç›klad›. Türk, ''2006 için
öngörülen çal›flmalar›n hepsi tamamland›, hedeflenen
tüm plan ve programlar afl›ld›. Bu hayranl›k yaratt›''
dedi.Tapular› vermeye
bafllad›klar›n› anlatan Türk,
do¤algaz› gelecek y›ldan itibaren
yat›r›mc›n›n hizmetine sunacak-
lar›n› aç›klad›. ''Baflkent OSB'nin
kurumsal ç›kar› ile üyelerinin
ç›karlar›n› dengelediklerini
anlatan fiadi Türk, “Yapt›¤›m›z
çal›flmalar ile sanayi yat›r›mc›s›na
kolayl›klar sa¤lad›k. Yarat›lan
katma de¤er ile ülkemizin loko-
motifi olaca¤›m›za inan›yorum''
fleklinde konufltu.

Baflkent OSB'nin, di¤er
OSB'lere göre birçok alanda ilk-
leri gerçeklefltirme özelli¤ine
sahip oldu¤unu anlatan Türk,
flunlar› söyledi:

''Demokrasiyi iflleterek kendi
genel kurul toplant›s›n›
gerçeklefltirme cesaretini gösteren
tek OSB biziz.  Biz, di¤er OSB'lere göre daha derli
toplu çal›flan bir bölgeyiz. Baflkent OSB, yat›r›mc› için
Türkiye'de maliyetleri en düflük OSB'dir.”

''Dünyan›n en flanss›z sanayicisiyiz''... 
Genel Kurulda çeflitli sorunlar› dile getiren üyelerin

konuflmalar›n› dinleyen ve elefltirilerini yan›tlayan
Baflkent OSB Baflkan› Türk, Türkiye'de devletin yap-
mas› gereken hizmetlerin, yat›r›mc› taraf›ndan yerine
getirilmesinin beklendi¤ini söyledi ve bu konuda flöyle
konufltu:

''Bu kadar flanss›z bir ülke sanayicisi dünyan›n hiç bir
yerinde görülmez. Devletin yapmas› gereken hizmetleri
biz yapal›m m› diye tart›fl›yoruz. Gerçi bu bize gurur
veriyor ama etimiz ne budumuz ne? Bu kadar çabam›za
karfl›n devlet yapmas› gerekeni yapm›yor, bana 'sen yap'
diyor. Milli E¤itim Bakanl›¤› bize eleman yetifltirmesi
gerekirken, bunu da bize b›rak›yor.

Bu bölgede Baflkent OSB olarak bizim flanss›zl›¤›m›z
h›zl› gitmemizdir. Biz üretim yaparken, di¤erleri henüz
altyap›lar›n› yap›yor. Biz önde gidiyoruz. O nedenle
rüzgar› biz al›yoruz. Ortak çal›flmada Baflkent OSB odak
noktas›ndad›r. Çeflitli s›k›nt›lar›m›z vard›r. Yat›r›mc›ya
öncelik vermek zorunday›z. Biz buray› yat›r›m yapmak
için ald›k, tarla olsun diye almad›k. Fabrika kuracak
herkese destek vermek zorunday›z.''

''Bizim yönetimimiz siyaset yapmaz''...
S‹T‹YAK dönemi dahil Baflkent OSB'yi her zaman

siyasetin d›fl›nda tuttuklar›n› anlatan fiadi Türk,
''Bizim yönetimimiz siyaset yapmaz, kendi ifliyle
u¤rafl›r. Herkes kendi kap›s›n›n önünü temizlerse,
yani kendi sorumlulu¤unu yerine getirirse Türkiye'de
sorun kalmaz. Biz Baflkent OSB olarak mevcut
s›k›nt›lar içinde nas›l pozisyon al›r›z çabas› içindeyiz.
Bizim inanc›m›z, düflüncemiz iflimiz olan sanayiyi
yapmak. Bu anlay›fl› tüm kat›l›mc›lar›m›za aktarmaya
çal›fl›yoruz ve bunda baflar›l› oldu¤umuza
inan›yorum.

Bizi ilgilendiren her konuda, her platformda
kendi ç›karlar›m›z› koruduk. Bugün burada Baflkent
OSB'nin genifllemesi ve büyümesi konufluluyorsa, bu

bizim baflar›m›zd›r. Temelli'nin
bugün aya¤a kalkmas›n›n sebebi de
Baflkent OSB'dir. Temelli, Baflkent
OSB ile Temelli oldu.''

''II.Etap do¤ru yat›r›m''...
Baflkent OSB Yönetim Kurulu

Baflkan› fiadi Türk, baz› üyelerin
henüz I.Etap arsalar›nda yat›r›mlar
tamamlanmad›¤› halde II. Etap arsa
al›nmas›n› elefltiren görüfllerini
yan›tlarken flunlar› söyledi:

''II. Etap 8 parseli S‹T‹YAK'tan
beri almay› planlad›k. Zamanlamay›
iyi yaparak uygun fiyata ald›k.
Buran›n al›nmas› I. Etab›n
yat›r›mlar›n› aksatmad›. Biz bütün
ifllerimizi uzun vadeli çal›flmalar
çerçevesinde planlayarak
yap›yoruz.''

''Baflkent A.fi. ile iyi ifller yap›yoruz''...
Baflkent A.fi. ile ilgili bilgi de veren Türk, bu

konudaki görüfllerini flöyle aç›klad›:
''Baflkent A.fi.'yi kurarken, tüm kat›l›mc›lar› ortak

olmaya ça¤›rd›k. Baflkent OSB'nin ifllerinin daha
kaliteli ve ucuz yap›lmas› için flirketi kurduk ve
flimdiden çok iyi ifller yap›lmaya baflland›. fiirkete
ortak olmak isteyen kat›l›mc›lar›m›z baflvurabilirler.

Dünyada ve Türkiye'de gelecekte enerji s›k›nt›s›
bekleniyor. Biz tedbirlerimizi flimdiden al›yoruz. Bu
amaçla Hidroelektrik Santral ihalesine kat›ld›k ve
kazand›k. Amac›m›z, Baflkent OSB'ye daha ucuz elek-
trik, daha ucuz do¤algaz ve daha ucuz su sa¤lamakt›r.
Di¤er OSB'lere göre nas›l daha avantajl› hale geliriz,
biz ona bakar›z.''

''OSBÜK yanl›fl yönlendiriyor''...
Konuflmas›nda organize sanayi bölgeleri yasa

tasar›s› tasla¤›na iliflkin görüfllerini de aç›klayan fiadi
Türk, de¤ifliklik önerisinin ''yeniden müteflebbis
heyeti oluflturma'' amac›na yönelik bir giriflim
oldu¤unu söyledi. Türk'ün görüflleri flöyle:

''Genel kurullar, hesap verme ve görüfl alma
platformlar›d›r. Yönetim bizde olursa genel kurulda
hesap veririz. Ama yönetim müteflebbis heyetlerinde
olursa böyle bir imkan olmaz. Bu bizce sak›ncal›d›r.
Yasa tasar›s›nda eksiklikler ve yanl›fll›klar vard›r. Bu
tasar›, Sanayi Bakan›n›n da, Baflbakan›n da görüflleri-
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ni yans›tm›yor. OSBÜK'ün yanl›fl yönlendirmesiyle
haz›rlanm›fl bir tasar›d›r. Yanl›fllar› düzeltme yolun-
daki giriflimlerimiz sürüyor.''

Akyürek: ''Sanayi bölgelerine 
karfl› duyars›zl›k var''...
Genel kurulda söz alan üyelerden Mehmet

Akyürek, kamunun sanayi bölgelerine karfl› duyars›z
kald›¤›n› dile getirdi ve ''Baflkent OSB'nin yol sorunu
var. On y›l önce OST‹M'de de ayn› sorun vard›. Bu da
gösteriyor ki, yetkililerin sorumluluklar›n› yeniden
gözden geçirmesi gerekiyor''dedi. Akyürek,
konuflmas›n› flöyle sürdürdü:

''K›sa, orta ve uzun vadede çözülmesi gereken
sorunlar›m›z var. En önem-
lisi yol sorunudur. Asl›nda
Büyükflehir Belediyesi'nin
bunu bir an önce çözmesi
laz›md›r. Ancak, Büyükflehir
Belediye Baflkan› Melih
Gökçek diyor ki, “Sanayi
bölgelerine bir çivi çakmaya-
ca¤›m.' Sanayi bölgelerine
böyle duyars›zl›k olmaz. Bu
yaklafl›m, Ankara'n›n dünya
flehirleri aras›nda yer almas›
hedeflerine uymuyor. 

Burada kurulu bulunan üç OSB birleflerek, koordi-
nasyon halinde, gereksinim duyduklar› elemanlar›n
e¤itimi çal›flmas›n› bafllatabilirler. Küçük ve orta boy
iflletmelere kredi veren Halk Bankas› vard›, o da
özellefltiriliyor. KOSGEB yok ediliyor, ifllevsiz hale
getiriliyor. Bütün bu olumsuz geliflmelere karfl›n
Baflkent OSB olumlu çal›flmalar yap›yor.

OSBÜK yasas›nda de¤ifliklik yap›larak, bizim
kendimizi yönetme hakk›m›z elimizden al›nmak
isteniyor. 'B›rak›n biz sizin ad›n›za OSB'leri yönetelim'
diyorlar. ‹flleyen demokratik mekanizma ifllemez
k›l›n›yor.''

Y›ld›r›m: ''Biz Arsa Ofisi de¤iliz''...
Üyelerden Cahit Y›ld›r›m, yapt›¤› konuflmada I. Etap

yat›r›mlar› tamamlanmadan II. Etab›n al›nmas›n›n
yanl›fl oldu¤unu savundu.
Y›ld›r›m, tren yoluna üst
geçitin yap›lmas›n› olum-
lu buldu¤unu, ancak
DDY’n›n yapt›rd›¤› üst
geçitin bölge içinde kalan
yol ile ba¤lant›s›n›n e¤ri
olmas›n› elefltirdi. 

Nihat Güçlü ''Bizi
y›ld›ramazlar''...
Toplant›da divan

baflkanl›¤›n› yapan Nihat Güçlü de, zaman zaman
bulundu¤u yerden görüfllerini aç›klad›. Güçlü, Melih
Gökçek'in yol konusunda kendilerini üzdüklerini
belirterek, ''Yolun yap›lmamas›, bölgedeki yat›r›mlar›
aksatacak bir davran›flt›r. Ama bunlar bizi y›ld›rmaya-
cak ve yat›r›m yaparak gerekli yan›t› verece¤iz'' dedi.

Güçlü,  ''Say›n Baflkan OSB Bülteni'nde bu y›l 100

fabrikan›n tamamlanaca¤›n› söylüyor. Ben bunu da
aflaca¤›m›za inan›yorum'' fleklinde konufltu.

Türko¤lu: ''Baflkent OSB 
Temelli'nin gözbebe¤idir'...
Temelli Belediye Baflkan› Alaattin Türko¤lu,

Baflkent OSB'nin, çorak araziyi alarak bir sanayi kenti
kurdu¤unu ifade ederek,
''Baflkent OSB,
Temelli'nin gözbebe¤idir''
dedi. Türko¤lu, flöyle
konufltu:

''Belediye olarak yolu
yapma gücümüz var.
Ancak yol yapma yetkisi
Büyükflehir
Belediyesi'ndedir. Ne
yaz›k ki, Büyükflehir
Meclisi'nden 'OSB'ler
kendi yolunu kendisi yaps›n' diye karar ç›kt›. Bu
do¤ru bir karar de¤il.''

Yeni yönetim kurulu
Genel kurula tek listeyle gidildi. Yap›lan oylamada

Yeni yönetim kurulu oybirli¤iyle seçildi. Yönetim kurulu
iki y›l görev yapacak.

Yeni Yönetim Kurulu asil üyeleri:
fiadi Türk (Baflkan)
Cavat Kömürcü (Baflkanvekili)
Burhan Akkoç
Edip Yaflar Al›çl›
Mehmet Ergin

Denetim Kurulu asil üyeleri:
S›rr› Yetkin
Nihat Örnek

Bölge Müdürü
Bu arada, genel kurulda yap›lan oylama sonucunda

Nabi Üner yeniden bölge müdürü olarak atand›. 
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Baflkent OSB Yönetim
Kururlu, Devlet Bakan› ve
Baflbakan Yard›mc›s› 
Cemil Çiçek’i makam›nda 
ziryaret ederek, temel atma
töreninde bulundu¤u
Bölgemize davet etti…

Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk Baflkanl›¤›n’daki
Yöneetim Kurulu Üyeleri,

Devlet Bakanl›¤› ve Baflbakan
Yard›mc›l›¤› görevine gelen Cemil
Çiçek’i makam›nda ziyaret ederek,
yeni görevinden dolay› kutlad›.

fiadi Türk, Baflbakan Recep
Tayyip Erdo¤an ile birlikte, Baflkent
OSB’nin temel atma törenine
kat›lan Cemil Çiçek’e, bölgemizin
gösterdi¤i geliflmeleri anlatt›.
Çiçek’e yap›lan çal›flmalar
konusunda bir dosya da sunan
Baflkent OSB Baflkan› Türk,
kendisini davet etti. 

Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Cemil Çiçek de yapt›¤›

konuflmada, ziyaretten dolay›
Baflkent OSB yönetimine teflekkür
etti. En k›sa zamanda Baflkent
OSB’yi ziyaret ederek geliflmeleri
yerinde görmekten memnun
olaca¤›n› anlatan Çiçek, Baflkent
Ankara sanayicilerinin sorunlar›n›
çözmek için bir araya gelerek

güçbirli¤i oluflturmalar›n› önerdi.
Baflkent OSB heyetinde, Baflkan

Türk’ün yan›s›ra Baflkanvekili
Cavat Kömürcü, Yönetim Kururlu
Üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet
Ergin, Yaflar Al›çl› ve Hukuk
Dan›flman› Avukat Abidin fiahin
yer ald›.

Çiçek’e “Kutlama” ziyareti
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Baflkent OSB’nin gelenek-
selleflen iftar yeme¤i bu y›l
Bilkent Otel’de verildi. Çok

genifl  kat›l›m›n oldu¤u iftar
yeme¤inde, Baflkent OSB
kat›l›mc›lar›n›n yan›s›ra baz›
Ankaral› sanayiciler de haz›r
bulundu.  

ASO Baflkan›  Nurettin
Özdebir, OS‹AD Baflkan› Nihat
Güçlü, OST‹M Baflkanvekili S›tk›
Öztuna’n›n da bulundu¤u
yeme¤e kat›l›m yo¤un oldu. Bunu
gören Baflkent OSB Baflkan› fiadi
Türk, “Giderek büyüyoruz” dedi.

Türk,  iftar sonras› k›sa bir
konuflma yaparak, bölgedeki
çal›flmalarla ilgili bilgi verdi. En
büyük sorun olan Eskiflehir Yolu”nu
Baflkent OSB'ye ba¤layan yolun
asfaltland›¤›n›, do¤algazin bu y›l
sonu itibariyle bölgede
kullan›lmaya bafllanaca¤›n› söyleyen
Türk, öngörüldü¤ü biçimde tüm alt
yap›n›n tamamland›¤›n› söyledi.

Baflkent OSB Baflkan› fiadi Türk
flöyle konufltu:

“Geleneksel iftar yeme¤imizde
bu y›l da bir araday›z. Tabi sizlerin
de fark etti¤i gibi her sene
geniflleyerek bir arada oluyoruz.
Ankara sanayisinin geliflmesinde de
bu gurubu görüyoruz. Bu ülkem
ad›na bizi mutlu ediyor.”

Her f›rsatta bölgeyle ilgili
üyeleri geliflmelerden haberdar
ederek yat›r›mc›lar›m›z›n biran
önce bölge içindeki faaliyetlerini
art›rmalar›n› teflvik etmeyi bir görev
kabul etti¤ini söyleyen Türk, flöyle
dedi: 

“Genel kurulumuzda
arkadafllar›m›z en önemli problem
olarak yol üzerinde durmufllard›.
Ben de 'Allah’›n izniyle bu sene
bitirece¤iz demifltim.'  fiu anda hem
Eskiflehir Yoluyla bölgemiz
aras›ndaki köy yolumuz asfalland›.
Hem de bölgemizin içerisindeki
bulvarlar ve sokaklar...

Di¤er taraftan do¤algaz
s›k›nt›m›z vard›. ‹halesini yapt›k ve
bu y›l sonu itibar›yla do¤algaz

kullan›ma haz›r hale gelecek.”
Ar›tma tesisi ve sosyal alanlar

d›fl›nda alt yap›ya yönelik
yat›r›mlar›n bu y›l itibar›yla tamam-
land›¤›n› ifade eden fiadi Türk,
DDY ile yap›lan anlaflmayla Sincan
Baflkent OSB aras›nda tren
seferlerine baflland›¤›n›
hat›rlatarak, kat›l›mc›lar› bundan
yararlanmaya ça¤›rd›.

Çal›flanlar›n 
çocuklar›na burs
Baflkent Sanayiciler Derne¤i

(BASAD) Baflkan› Yaflar Al›çl› da
söz alarak, çal›flmalar›yla ilgili bilgi
verdi. 

Al›çl›, BASAD'› 2006 y›l›nda
Baflkent Organize Sanayi bölgesinin
kat›l›mc›lar taraf›ndan
kuruldu¤unu ans›msatt›. fiu anda
80 civar›nda üyeleri oldu¤unu,
üyeler aras›nda sürekli iletiflimi
sa¤layabilmek amac›yla bir web
sayfas› haz›rlad›klar›n› ifade eden
Al›çl›, flöyle konufltu:

“Üyelerimizin iflyerlerinde
çal›flan iflçilerin çocuklar› için bir
burs program› haz›rlad›k. Bu burs
program› ile ilgili detayl› bilgileri
web sayfam›zda bulabilirsiniz.
Üyelerimizin iflyerlerinde çal›flan ve
yüksek tahsil yapan çocuklar›na
burs verece¤iz. Sizlerin de
iflyerlerinde çal›flan bu tür
arkadafllar›m›z varsa lütfen bize
bildirin. Web sayfam›z›n adresi
www.bsd.org.tr’dir.”

Belli konularda ayl›k yemekli
toplant›lar düzenlediklerini anlatan
Yaflar Al›çl›, konuflmas›n› flu sözlerle
tamamlad›:

“Birinci yeme¤imizi Haziran
ay›nda tertip etmifltik. Çal›flma
Bakanl›¤›’ndan ifl müfettiflleri gelip
ifl yerlerinin teftifli  konusunda ve
iflbirli¤i konusunda bilgiler vermiflti.
Ard›ndan araya seçim, yaz tatili
derken ramazan ay› girdi. ‹nflallah
Ekim ay›ndan itibaren ayl›k mutad
yemekli toplant›lar›m›za devam
edece¤iz. Bunlar yemek art›
konferans fleklinde olacak.” 

‹ftar yeme¤inde bir araya geldik….

Türk: “Giderek büyüyoruz...”
Kat›l›mc›lar›n iflçi çocuklar›na burs verilecek.
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Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi (Baflkent OSB)
“Gelece¤in Sanayi Kenti”

iddias›na uygun olarak
öngördü¤ü projeleri tek tek
gerçeklefltiriyor. En büyük
orta¤›n›n Baflkent OSB oldu¤u
Baflkent Yat›r›m, Üretim, ‹flletim,
‹nflaat ve Madencilik Sanayi ve
Ticaret A.fi.(Baflkent Yat›r›m A.fi),
Çaml›ca Hidro Elektrik
Santrali'nin su kullan›m Hakk› ve
‹flletilmesi ihalesini kazand›.
T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤› Devlet Su ‹flleri Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan 4628 Say›l›
Elektrik Piyasas› Kanunu ve bu
kanuna ba¤l› ç›kar›lan Elektrik
Piyasas› Lisans Yönetmeli¤i
çerçevesinde ihale edilen Çaml›ca
Hidro Elektrik Santrali'nin su
kullan›m Hakk› ve ‹flletilmesi

hakk›n› alan Baflkent Yat›r›m A.fi,
elektrik üretmek üzere buraya
baraj yapacak. Santral tamam-
land›¤›nda, Baflkent OSB
kat›l›mc›lar› daha ucuz elektrik
kullanacaklar...

Konuyla ilgili müjdeyi
kat›l›mc›lara veren Baflkent OSB
Baflkan› fiadi Türk, “Baflkent OSB
olarak her konuda öncülü¤ümüz
devam edecek. Gücümüzü
birlefltirirsek, daha çok ilke imza
atar›z”dedi.

Baflkent Yat›r›m A.fi Genel
Müdürü Mimar Serhat Ergöçmen
de yap›lacak baraj konusunda
teknik bilgi verdi. Ergöçmen
flunlar› söyledi:

“Bu ifl kapsam›nda Artvin’e
ba¤l› Arhavi ‹lçesinde, D.S.‹.
Trabzon bölgesinde, kurulu gücü
85.00 MW, toplam enerji miktar›

410.00 Gwh olan Çaml›ca Hidro
Elektrik Santrali ve Baraj›n› infla
edecektir.

Tesislerin yap›m süresi 3 y›l
olarak planlanm›flt›r. 2006 y›l›
D.S.‹. birim maliyet fiyatlar› ile
tahminen 134.000.000 USD tesis
inflaat ve iflletme yat›r›m›
yap›lacakt›r. Yat›r›m bedeli uzun
vadeli banka kredisi ve öz
kaynaklardan karfl›lanacakt›r.
Tesis, 49 y›ll›¤›na Baflkent Yat›r›m
A.fi taraf›ndan iflletilecektir.

Ana mühendislik yap›s› olan
baraj gövdesi ve su seviyesi
zeminden 100 metredir. Di¤er
mühendislik yap›lar› kapsam›nda,
çeflitli uzunluk ve yükseklikte
batardalar, su iletim ve
su derivasyon
tünelleri,

Hayal De¤il, Gerçek!

Baflkent OSB baraj yap›p, elektri¤ini kendi üretecek... Santral tamamland›¤›nda,
Baflkent OSB kat›l›mc›lar› daha ucuz elektrik kullanacaklar...

Baflkent OSB kendi 
elektiri¤ini üretecek
Baflkent OSB kendi 
elektiri¤ini üretecek
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regülatör tesisleri, çökeltim
havuzlar›, elektrik üretim santral›
binas›, flalt ve enerji üretim
sahalar›, enerji iletim hatlar›, tesis
içi ve d›fl› yollar› yap›lacakt›r.
Baraj inflaatlar› projelendirme ve
yap›m safhalar› ile çok titizlikle
çal›fl›lmas› ve özel itina gerektiren
yap›lard›r. Çal›flmalar› tüm
safhalar› Baflkent Yat›r›m A.fi
taraf›ndan gerçeklefltirilecektir.” 

Fizibiliteye onay
Baflkent Yat›r›m A.fi Genel

Müdürü Mimar Serhat
Ergöçmen’in verdi¤i ligiye göre,
Baflkent Yat›r›m A.fi, baraj ve hidro
elektrik santraliyle ilgi fizibilite
çal›flmalar›n› tamamlayarak Devlet
Su ‹flleri (DS‹)’nin onay›na sundu.
Fizibilite çal›flmalar› DS‹ taraf›ndan
onayland›. Baflkent Yat›r›m A.fi, bu
onay›n ard›ndan enerji üretimi için
Enerji Piyasas› Denetleme Kururlu
(EPDK)’na baflvurdu. 

EPDK’dan enerji üretme lisans›
al›nd›ktan sonra baraj ve hidro
elektrik santralinin inflaat›na
bafllanacak.

Baflkent Yap›ya yeni mekan
Baflkent OSB sadece yap›lan fabrikalarla büyümüyor; kurumsal olarak
da her geçen gün büyüyor. Büyüyünce Baflkent OSB ile ayn› mekana
s›¤amayan Baflkent Yat›r›m Afi yeni binas›na tafl›nd›. Baflkent Yat›r›m
Afi, çok k›sa bir sürede içinde Baflkent OSB'nin girifline yap›lan yeni
binas›nda faaliyetlerine devam edecek.
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A lacal› ‹nflaat A.fi'nin Kalite
Kontrol fiefi Mustafa
Mansur Çelebi, “Toplu

konutlar dahi prefabrik sisteme
geçmeye bafllad›. Biz de prefabrik
üzerine yo¤unlafl›yoruz.
Hedefimiz Türkiye'de üç firma
aras›nda olmakt›. Bunu da
baflard›k. En büyük güvenimiz
kaliteden taviz vermemek” dedi. 

Alacal› ‹nflaat A.fi'nin
merkezi ‹stanbul'da bulunuyor.
fiirketin as›l fabrikas› ise
Tekirda¤ Muratl›'da faaliyet gös-
teriyor. Alacal› ‹nflaat,
Ankara'daki ilk tesisini ise mart
ay›nda “Gelece¤in Sanayi Kenti”
Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi'nde (Baflkent OSB)
kurdu. Tesis dört bölümden
olufluyor. Tesisin iki bölümü
tamamland›. Di¤er iki bölümün
inflaat çal›flmalar› ise tüm h›z›yla
devam ediyor. 

Alacal› ‹nflaat, a¤›r sanayi
yap›lar›n›n yan› s›ra fabrika,
otel, havaalan› inflaatlar› da
yap›yor. Alacal›, prefabrik
sistem üretmede bu konuda
dünyan›n önde gelen ülkeler-
den Japonlarla ortakl›k yap›yor.

fiimdilik yurtiçinde faaliyet
gösteren Alacal› ‹nflaat'›n, bun-

dan sonraki en büyük hedefi
prefabrik inflaat malzemeleri
üretmek üzerinde yo¤unlaflmak.
Alacal› ‹nflaat A.fi. Kalite
Kontrol fiefi Mustafa Mansur
Çelebi, inflaat yap›m›nda her
geçen gün prefabrik sistemin
daha çok kullan›lmaya
baflland›¤›n› belirterek flöyle
konufltu: 

“Toplu konutlar dahi prefab-
rik sistemine geçmeye bafllad›.
Hedefimiz, bu alanda
Türkiye'de üç firma aras›na
girmekti, bunu baflard›k. Bu
baflar›y›, kaliteden hiç taviz
vermedi¤imiz için sa¤lad›k. Bu

anlay›fl›m›z hep devam edecek.
Önümüze gelen projeyi birebir
uyguluyoruz. Yani statik aç›dan
her türlü uygunlu¤unu
sa¤l›yoruz. Bunu sa¤lad›ktan
sonra d›fl görünüm, yani göze
hitap etmek de çok önem
tafl›d›¤› için ona çok dikkat
ediyoruz. Kesinlikle kaliteden
taviz vermek yok. Hem
flirketimizin çal›flanlar› ve
yöneticileri hem de iflverenimiz
bu konuyu çok önemsiyor.”

Tesis hakk›nda da bilgi veren
Çelebi, “Tamamland›¤›nda çok
büyük bir tesis olacak.
‹nflaat›m›z devam ediyor.
Planlama aflamas›nda dört
bölüm olarak geçiyordu. Buraya
çok büyük yat›r›mlar yap›ld›.
Yat›r›m›m›z› tamamlad›ktan
sonra ona uygun bir pazar
yaratma çal›flmalar›na
yo¤unlaflaca¤›z” dedi. 

“Gelece¤in 
yap›lar› prefabrik”
Dört bölümden oluflan tesisin iki bölümü tamamland›, 
Di¤er iki bölümün tamamlanmas› için çal›flmalar›n›
yo¤unlaflt›ran Alacal› ‹nflaat A.fi'nin en büyük 
hedefi, gelece¤in yap›lar› olarak gördü¤ü prefabrik 
üzerine yo¤unlaflarak ilk s›raya yerleflmek. 



Baflkent OSB'de faaliyet gösteren Sanem
Matbaas›, cilt malzemesinden ka¤›t masa
örtüsüne, medikal ka¤›ttan çanta sap›na
kadar genifl bir alanda üretim yap›yor..

C ilt üretiminde Avrupa üçüncüsü olan Sanem
Matbaas›, üretti¤i ürünlerin yüzde 40'›n›
Tanzanya'dan Avrupa'ya kadar bir çok ülkeye

ihraç ediyor.
Sanem Matbaac›l›k Baflkent OSB'de faaliyete geçen

ilk sanayi tesislerinden biri olmakla beraber bölgede
kendi alan›nda üretim yapan tek tesis. Matbaa denince
akl›n›za sadece bask› yapan bir tesis gelmesin, Sanem
Matbaac›l›k A.fi bir çok de¤iflik alanda matbaa
malzemeleri de üretiyor. Sanem Matbaac›l›k A.fi
Yönetim Kurulu Baflkan› Yaflar Al›çl› ile hem faaliyetleri,
hem de neden Baflkent
OSB'de yat›r›m yapmay› ter-
cih etti¤ini konufluyoruz.
Al›çl›, Baflkent OSB'de
yat›r›m yapmaktan oldukça
memnun, “Daha önce
flehrin merkezindeydik, ama
çok daha fazla insanla daha
az üretim yap›yorduk.
Burada daha az insanla
daha fazla üretim yap›yoruz”
diyor.

Sanem Matbaac›l›k
A.fi'nin Baflkent Organize
Sanayi Bölgesi (Baflkent
OSB) ile iliflkileri yaklafl›k
3.5 y›l öncesine dayan›yor.
Sanem Matbaac›l›k taban›
7200 metrekare olmak
üzere 14 bin metrekare alan üzerinde faaliyet
gösteriyor. 

250 kiflinin çal›flabilece¤i bir kapasitede sosyal tesise
sahip olan Sanem Matbac›l›k'ta üretim 7 gün 24 saat
vardiyal› olarak devam ediyor. Üretimin yüzde 40'›
ihraç edilirken, yüzde 60'› da iç piyasaya sunuluyor. Bu
ihracat›n %35'i Avrupa'ya, geri kalan %5'i de

Tanzanya'dan Brezilya'ya kadar dünyan›n birçok
ülkesine yap›l›yor. Sanem Matbaac›l›k, ihracat›n› her
geçen gün artt›rmay› planl›yor.

“Cilt üretiminde Avrupa'da üçüncüyüz” 
Sanem Matbaac›l›k Yönetim Kurulu Baflkan› Yaflar

Al›çl›, yapt›klar› üretim ile ilgili bilgi verirken, üç çeflit
cilt malzemesi ürettiklerini, bu alanda hem kapasite
hem de pazar pay› olarak Avrupa'da üçüncü
olduklar›n› aç›klad›. Al›çl›, medikal ka¤›d›n yan› s›ra
cilt kapa¤› ve çanta sap› imal ettiklerini anlatarak,
“Mesela çanta sap›n› çok az kifli bilir. Çantalarda
kullan›lan sap› Dubai'den Avrupa'ya kadar birçok
ülkeye ihraç ediyoruz” dedi. 

Avrupa'da ka¤›t masa örtüsüne ilgi büyük...
Sanem Matbaac›l›k, matbaa ürünlerinin d›fl›nda

dantel ka¤›t üretimi de yap›yor. Üretilen ka¤›t masa
örtülerinin büyük bölümü
Almanya'ya ihraç ediliyor.
Çünkü Türkiye ka¤›t masa
örtülerine pek al›fl›k olmasa da
Avrupa'da bu ürünler yayg›n
olarak kullan›l›yor. 

Hedefleri aras›nda yeni
ürün olmad›¤›n› anlatan Yaflar
Al›çl›, mevcut üretim kapa-
sitesini daha da yükselterek
faaliyetlerine devam edecek-
lerini dile getirdi. Al›çl› flöyle
devam etti: 

“Biz buraya gelmekle üre-
timimizi art›rd›k. Daha önce
flehrin merkezindeydik, ama
çok daha fazla insanla daha az
üretim yap›yorduk. Burada
daha az insanla daha fazla üre-

tim yap›yoruz. Eme¤i geçen, özveriyle çal›fl›p böyle bir
yeri bize kazand›ran herkese ayr› ayr› teflekkür ederim.
Havas› gayet temiz ve güzel bir yerde faaliyet
gösteriyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz. Bölge içi yol-
lar›m›z yap›ld›. En k›sa zamanda Eskiflehir Yolu’nu böl-
gemize ba¤layan ana yolumuz çözüme kavuflacak.”
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Sanem Matbaas›: 

On Parma¤›nda, 
On hüner...
On Parma¤›nda, 
On hüner...
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Baflkent Sanayicileri
Derne¤i'nin (BASAD) ilk
Ola¤an Genel Kurulu

yap›ld›. Genel kurulun aç›l›fl›n›
yapan Baflkan fiadi Türk, derne¤i
Türkiye'de önemli ve ses getiren bir
konuma getirmeyi amaçlad›klar›n›
söyledi. 

Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi'nde yap›lan genel kurula
genifl kat›l›m oldu. Genel
kurulda derne¤in bir y›ll›k
de¤erlendirmesini yapan BASAD
Baflkan› fiadi Türk, amaçlar›n›n
öncelikle ülke ç›karlar›
çerçevesinde OSB'nin ve içindeki
yat›r›mc›n›n haklar›n›n korunmas›
ve kollanmas› oldu¤unu ifade etti.
Di¤er sanayiciler ile iflbirli¤i yaparak
önemli ve ses getiren bir dernek
olmay› hedeflediklerini kaydeden
Türk, Baflkent OSB'nin sosyal
etkinliklerinin BASAD taraf›ndan
yürütüldü¤ünü anlatt›. Türk,
kaynak bulamayan bir dernek
olmad›klar›n›, OSB'nin
kaynaklar›ndan derne¤e destek
sa¤layacaklar›n› dile getirdi. Kendi

içinde güçlü bir ekonomisi olan
bir dernek için üye say›s›n›
art›rmak için çal›flmalara
bafllad›klar›n› vurgulayan Türk,
“Amac›m›z derne¤imizi
TÜS‹AD'›n küçük bir modeli
yapmak” dedi. Dernek üye
aidatlar›n›n yüksek olmas›
yönündeki elefltirileri de
yan›tlayan Türk, “Biraz da
sayg›nl›k olsun diye yüksek
tuttuk” diye konufltu. 

Genel kurulda, Derne¤in bir
y›ll›k faaliyet raporlar› da
de¤erlendirildi, oy birli¤i ile
yönetim akland›. Ard›ndan
yönetim, denetim ve onur
kurullar›n›n seçimi yap›ld›. 

Divan baflkanl›¤›n› Av. Abidin
fiahin'in yapt›¤› genel kurulda,
yeni yönetim kurulu asil
üyeliklerine; Yaflar Al›çl›, Mahir
Baykam, Nihat Örnek, Türel
Poyraz, Raflit Mor, Ahmet
Kocaadam, Ünal Kocaman oy
birli¤i ile seçilirken, yedek
üyelikler; Ahmet Yaflar Eflmekaya,
Kamil Taz›c›, Mehmet Ergin,

Sedat Ifl›k, Seyfettin Tüzün,
‹lhami Tütek, Ertürk Dölek'ten
olufltu. 

BASAD. yeni yönetim kurulu
kendi aras›nda yapt›¤› toplant›da
baflkanl›¤a Yaflar Al›çl›’y› getirdi. 

Basad yeni yönetim kurulu
kendi aras›nda yapt›¤› toplant›da
baflkanl›¤a Yaflar Al›çl›’y› getirdi. 

fiadi Türk: 

“Amac›m›z TÜS‹AD 
gibi etkili olmak” 
BASAD’›n Yeni Baflkan› Yaflar Al›çl›

Yönetim Kurulu

1. E.Yaflar ALIÇLI
2. Mahir BAYKAM
3. Nihat ÖRNEK
4. Türel POYRAZ
5. Raflit MOR
6. Ahmet KOCAADAM
7. Ünal KOCAMAN

Denetim Kurulu

1- Burhan AKKOÇ
2- Mehmet KAYBAL
3- Salih ÖZBULUT

Onur Kurulu

1. fiadi TÜRK
2. Abidin fiAH‹N
3. Mehmet Fatih SÖNMEZ
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Baflkent Organize Konut Yap› büyüyor

Baflkent Organize Konut
Yap› Kooperatifi 3. Ola¤an
Genel Kurulu yap›ld›.
Baflkanl›¤a yeniden 
Cavat Kömürcü seçildi.

Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi'nin konut
ihtiyac›n› gidermek

amac›yla kurulan Baflkent
Organize Konut Yap›
Kooperatifi'nin 3. Ola¤an Genel
Kurulu yap›larak yeni yönetim
kurulu üyeleri de belli oldu. 

Baflkent Organize Sanayi
Bölgesi'nde çok say›da üyenin
kat›l›m›yla gerçeklefltirilen
Genel Kurul'da Divan Heyeti
Baflkan› fiadi Türk oldu. Dernek
Baflkan› Cavat Kömürcü,
derne¤in faaliyetleri hakk›nda
bilgi verdi. Genel Kurulda yeni
arsa al›m› ve aidatlar
tart›flmalara neden olurken,
Baflkan Kömürcü, ihtiyaç duyul-
mas› halinde arsa al›m› yapacak-

lar›n› söyledi. Kömürcü,
Kooperatifin 1/1.000’lik

imar plan›n›n haz›rlanarak
Ankara Büyükflehir

Belediyesi’ne sunul-
du¤unu, ancak baz›

de¤ifliklikler gerekçesiyle onay-
lanmad›¤›n› hat›rlatarak, bu
konuda Büyükflehir Belediyesi
ile Temelli Belediyesi’nden
destek beklediklerini söyledi.

Halen 105 üyesi bulunan
derne¤in gelir gider hesaplar›
ile bilanço ve denetim kurulu
raporu okunarak kabul edildi.
Daha sonra yönetim kurulu üye
ve asil üyelerinin seçimi yap›ld›. 

Yönetim kurulu asil üyeleri: 
Cevat Kömürcü, Abidin

fiahin, Kamil Taz›c›, ‹lhami
Tütek, Ertürk Dölek oy birli¤i
ile seçilirken, yedek üyeliklere
ise Ahmet Kocaadam, Ersin
Ertan Er, Ahmet Ertafl, Nevzat
Öztürk, Meral Güler seçildi. 

Yönetim Kurulu üyeleri daha
sonra kendi aralar›nda
yapt›klar› toplant›da Baflkanl›¤a
yeniden Cavat Kömürcü'yü
seçtiler.

Baflkent Organize Konut Yap› büyüyor

Ankara Sanayi Odas› (ASO) Baflkan› Zaf er Ça¤layan'›n 22 temmuz
2007 seçimlerinden AKP'den milletvekili aday› olup, Meclis'e 
girmesiyle boflalan baflkanl›k koltu¤u'na Nurettin Özdebir seçildi.

Zafer Ça¤layan'›n 25 Temmuz 2007 tarihinde istifas›n› bildirmesinin
ard›ndan ASO Yönetim Kurulu 26 Temmuz 2007 tarihinde ola¤anüstü
toplanarak baflkanl›k seçimini gerçeklefltirdi.

Tek adayla yap›lan seçim sonucunda oybirli¤iyle ASO'nun baflkanl›¤›na
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› olarak görev yapmakta olan Nurettin Özdebir
seçildi. Nurettin Özdebir, 12 y›l süreyle en uzun süre baflkanl›k yapan Zafer
Ça¤layan'dan sonra Ankara Sanayi Odas›'n›n 9. Baflkan› olarak görev yapacak.

ASO'nun Yeni Baflkan› Özdebir

Nurettin
Özdebir

Cevat 
Kömürcü



Baflkent OSB baraj yap›p, elektri¤ini 
kendi üretecek... Santral tamamland›¤›nda,
Baflkent OSB kat›l›mc›lar› daha 
ucuz elektrik kullanacaklar... [ 18’de ]

Baflkent OSB baraj yap›p, elektri¤ini 
kendi üretecek... Santral tamamland›¤›nda,
Baflkent OSB kat›l›mc›lar› daha 
ucuz elektrik kullanacaklar... [ 18’de ]

Baflkent OSB kendi 
elektiri¤ini üretecek

Hayal De¤il, Gerçek!

Baflkent OSB kendi 
elektiri¤ini üretecek

Hayal De¤il, Gerçek!

EYLÜL 2007

''DÜNYANIN 
EN fiANSSIZ
SANAY‹C‹S‹
TÜRK‹YE'DE''...

BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü: 
Mal›köy/Temelli/ANKARA
Tel: 0.312.640 11 00 (8 Hat)
Faks: 0.312.640 11 11
e-mail: admin@baskentosb.org

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

Sahibi: 
Baflkent OSB 
Yönetim Kurulu Ad›na Baflkan
fiadi TÜRK

Yay›na Haz›rlayan:
CEGAM 
0312 441 37 23

Yay›n Koordinatörü: 
Cavat KÖMÜRCÜ

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

Baflkent
Organize 
Konut Yap›
büyüyor

Baflkent
Organize
Konut Yap›
Kooperatifi
3. Ola¤an
Genel

Kurulu yap›ld›.
Baflkanl›¤a yeniden
Cavat Kömürcü 
seçildi. [23’de]

''DÜNYANIN 
EN fiANSSIZ
SANAY‹C‹S‹
TÜRK‹YE'DE''...

[ 12’de ][ 12’de ]


