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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

2003

Yaşadığımız bu yıla sanayici gözüyle bir manşet atacak olsak; ben bu manşete “Sanayi de 
Farkındalık Çağı” derdim.  Sanayi, pandemi döneminde dahi ayakta kalmayı başaran, hatta 
bununla da kalmayıp yükselişe geçen bir sektör olarak adını altın harflerle bu yıla yazdırmıştır.
Öyle ki pandemi sürecinde zorlu koşullara rağmen bölgemizde hızlı bir yükselişe geçti. 

Yatırımcı sayımız artarken istihdam oranımız ve kapasitemizde bununla birlikte ciddi bir artış 
gösterdi.  Başkent OSB’nin yatırımcısı parayı ve zamanı iyi yöneterek üreten işçisi ile birlikte, 
başta Ankara olmak üzere, ülke genelinde ekonominin cankurtaranı olma hususunda büyük 
katkı sağlamıştır. 

Sıkça vurguladığım üzere, yine tekrar etmek istiyorum. Kalkınma da iki tür başrol vardır. Biri 
“sonsuz doğal kaynaklar” diğeri ise üretimdir. Üretiminiz, etkin, hızlı, çeşitliliği olan, teknolojinin 
adımlarını takip eden, doğru zaman ve doğru yerde mali açıdan yönetilebilen, yerel ve 
küresel krizlere hazır olan güçlü bir yapıdaysa, engelleri kolaylıkla aşarsınız. İşte sanayi 
üretiminde bu vizyonla ilerlemeli ve hem bölge hem de ülke bazında üretim gücümüzle her 
zaman aranılan bir marka haline gelmeliyiz. 

Pandemi döneminde şu açıkça görüldü ki sanayi üretimi, aşıdan önce ekonomiyi aşılamış 
ve iyileşme aşamalarını hızlandırmıştır. Ülke olarak, sanayi üretimine sarılarak, bundan 
beslenmiş, güç almış ve gelir sağlamış durumdayız.  Örneğin turizm gibi çoğu sektör inişe 
geçerken,  sanayi durmaksızın çalışmış, üretmiş ve ulusal alanda gelir hareketlenmesine 
enerji kaynağı olmuştur. 

İsteğimiz; bu zor dönemlerde oluşan “sanayi üretimi farkındalığının” her dönemde 
gün geçtikçe değerlenerek devam etmesidir. Normalleşme başlayıp diğer sektörler 
canlandığında, ekonomiye kan pompalayan sanayimizin, kötü günlerde verdiği emek, 
harcadığı çaba, sağladığı katkı unutulmamalıdır. Çünkü sanayi kalkınmanın en büyük ve en 
önemli başrol oyuncularından biridir. Şu anda hem ulusal hem de uluslararası üretimde liste 
başına doğru yükselen trendler arasındadır. Uygarlığın simgesi, gelişmişliğin göstergesidir. 

Bir gün gelip maskeleri çıkarıp attığımızda, sizlere o maskeleri sağlayan sanayi üretiminin 
de kenara atılmayacağını ümit ediyor ve bu zor süreçte canla başla çalışan üreten 
çalışanlarımızdan, yöneten sanayicimize kadar herkese sonsuz emek ve özverileri için tekrar 
teşekkür etmek istiyorum.
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TÜRKIYE’NIN ILK VE TAM ENTEGRE GÜNEŞ 
PANELI ÜRETIMI BAŞKENT OSB’DE!

Türkiye’nin ilk ve tam entegre güneş paneli 
üretimi, bölgemizde bulunan Kalyon Güneş 
Teknolojileri Fabrikası tarafından gerçekle-
şiyor.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 400 milyon dolarlık 
yatırımın Türkiye’yi bu alanda liderliğe 
taşıyacağını söyledi.

Kalyon Açılışında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Katılımı
Bölgemizde faaliyette bulunan Kalyon
Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töre-
ni’ne Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip 
Erdoğan ve kabine üyeleri katıldı. Erdoğan 
konuşmasında “Türkiye’nin ilk ve tek tam 
entegre güneş paneli üretim tesisinin 
ülkemize, milletimize ve enerji sektörümüze 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkent OSB’nin kendisi için farklı bir yere 
sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, 
OSB’nin temelini kendisinin attığını hatırlattı. 

400 Milyon Dolarlık Yatırım
Erdoğan, 400 milyon dolarlık bir yatırımla 
100 bin metrekare kapalı alanda kurulan 
ve 1.400 kişiye istihdam imkanı sağlayan 
tesisin Türkiye’yi güneş paneli sektöründe 
liderliğe taşıyacağını söyledi. 

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Erdoğan, 
Başkent OSB’nin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu ifade etti.
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“Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç piyasa 
ve yurt dışına satmak yetmiyor”
Erdoğan, “Artık sadece üretmek, sadece ürettiğini iç pi-
yasa ve yurt dışına satmak yetmiyor. Şirketlerimizin üretim 
ile beraber inovasyona, araştırma geliştirme faaliyetlerine 
de ağırlık vermesi gerekiyor. 

Tesisimizin 100 mühendis ve araştırmacının çalışacağı 
modern bir araştırma geliştirme merkezi ile desteklenmiş 
olması bu bakımdan takdire şayandır.” ifadelerini kullandı.
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SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI 
MUSTAFA VARANK’TAN EPSILON ZIYARETI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
Başkent OSB bünyesinde savunma 
sanayisi alanında faaliyet gösteren Epsilon 
Kompozit firmasını ziyaret etti. Başkanımız 
Şadi Türk’ün ve Başkanvekili Mehmet 
Ergin’in katıldığı ziyarette, Bakan Mustafa 
Varank firmanın üretimleri ve ekonomi-
ye katkısı hakkında Başkan Şadi Türk 
tarafından bilgilendirildi. Ziyaretin ardından 
yönetim binasına geçen heyete, Ankara 
Valisi Vasip Şahin de katıldı.

Küresel Havacılık Devlerine 
Başkent’ten Kompozit Parça İhracı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, bölgemizde, faaliyetlerini sürdüren, 
Epsilon Kompozit Teknolojileri ve Savunma 
AŞ’yi ziyarete etti ve firma yetkililerinden 
bilgi alarak, üretim alanında incelemelerde 
bulundu. 

Bölgemizde faaliyet gösteren Epsilon 
firmasının yüksek teknolojili üretim kabi-
liyetine sahip olduğunu belirten Varank, 
“Kompozit, geleceğin teknolojisi. 

Çok hafif ama aynı zamanda çok sağlam 
malzemeleri kompozitten üretebiliyorsu-
nuz.” diye konuştu.

Varank, Türkiye’de havacılık, uzay ve 
savunma sanayisindeki gelişmelerle bu 
tür kabiliyetlerin paralel olarak gelişmesine 
de dikkati çekerek, “Burada hem kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz hem de 
büyük bir ihracat yapılıyor. Firma, Airbus 
gibi dünya havacılık devi firmaların bazı 
kritik parçalarında dünyada tek üretici 
konumunda.” ifadesini kullandı.

Büyük sanayi yatırımlarına ev sahipliği yapan bölgemizi ve bölgemizde yer alan EPSİLON Kompozit’i 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyaret etti.
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“20 Milyon Dolarlık Cironun Yüzde 90’ı İhracattan Elde 
Ediliyor”
Varank, firmanın cirosunun büyük bir bölümünü ihracattan elde 
ettiğini belirterek, “2019 rakamlarına göre 20 milyon dolarlık 
cironun yüzde 90’lık kısmı ihracattan elde ediliyor. Dolayısıyla 
firma, ihracata çalışıyor ve kilogram başına ihracat değeri 4 
bin 500 doları bulan yüksek kalitede ve katma değerli ürünler 
üretebiliyor.” dedi.

Firmanın TUSAŞ, Baykar ve Aselsan gibi yerli savunma sanayi 
firmalarına da üretim yaptığını anlatan Varank, şunları kaydetti:
“Kompozit ham maddesinin üretimiyle ilgili de Türkiye’de büyük 
yatırımlar var. Gerek bu ham maddeyi yurt içinde üretenler 
gerekse ham maddeyi işleyip nitelikli malzemeye dönüştüren 
firmalar Türkiye’nin gelecek dönem ekonomi planlamalarında 
ve üretim faaliyetlerinde önemli yer tutacak.”
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Spor Malzemelerinde Kompozit 
Kullanımı 
Varank, kompozit malzemelerin farklı kulla-
nım alanlarına dikkat çekerek devam etti:
“Kompozit, hafif ama sağlam olması 
sebebiyle birçok üründe kullanılabiliyor. 
Havacılık ve savunma sanayinin yanında, 
oltadan kayak malzemelerine kadar birçok 
spor malzemesi de kompozitten yapılıyor. 
Firmanın uluslararası markalarla da gö-

rüşmeleri var. Türkiye’ye yatırım çekmek, 
üretim ve ihracat kapasitesini artırmak 
adına görüşmeler devam ediyor.”

Başkent OSB Küresel Havacılık 
Devlerine Parça Üretiyor
Havacılık, uzay ve savunma sanayisinde 
kompozit parça imalat ve montaj alanın-
da faaliyet gösteren Epsilon Kompozit, 
Airbus, Bell Helikopter-Amerika, KAI-Kore, 

Baykar, TAI ve Aselsan’a helikopter, uçak, 
deniz ve kara araçları kompozit parça ve 
montaj ürünü sağlıyor.
Firma, kompozit parça imalat sektöründe 
TUSAŞ dışında doğrudan yurt dışıyla ça-
lışan ve offset dışı iş almayı başarmış tek 
özel firma özelliğine sahip olmasının yanı 
sıra dünya havacılık devi şirketlerin ihtiyaç 
duyduğu bazı parçaların tek tedarikçisi 
konumunda bulunuyor.
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“AR-GE HARCAMALARINA GÖRE EN BÜYÜK
 500 ŞIRKET” IÇINDE BAŞKENT OSB BAŞARISI

Başkent OSB, her alanda olduğu gibi 
katılımcılarıyla birlikte büyümeye ve başarı 
listelerine girmeye devam ediyor. İhracat-
cihaber.com’un haber yaptığı, Turkishtime 
Ekonomi ve İş Dünyası Portalı tarafından 
hazırlanan “2019 Ar-ge Harcamalarına 

Göre En Büyük 500 Şirket” araştırmasında 
Başkent OSB katılımcıları da yerini aldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şadi 
TÜRK’ün başkanlığını yaptığı ŞA-RA Enerji 
İnş. Tic. ve San. A.Ş. ve katılımcılarımız-
dan Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş, 

Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. 
A.Ş, Abdulkadir ÖZCAN Otomotiv Lastik 
San. ve Tic. A.Ş, Katmerciler Araç Üstü 
Ekipman San. ve Tic. A.Ş liste de boy 
göstererek Başkent OSB’yi bir kez daha 
gururlandırdılar.
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SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI SAYIN 
MUSTAFA VARANK BAŞKENT OSB’DE!

Bakan VARANK, ziyaret rotasında Başkent 
OSB içerisinde yer alan Kalyon Güneş Tek-
nolojileri Üretim A.Ş. ve Centurion Pharma 
İlaç Sanayi tesislerini inceledi. 

Ziyaret sırasında Sanayi ve Teknoloji Baka-
nımız Sayın Mustafa VARANK, üretimden     
Ar-ge’ye, yeni geliştirilen ürünlerden, dünya 
çapında ilgi gören tüm gelişmeler hakkında 
sunumlar ve tesis gezileriyle bilgilendirildi. 

Ankara Sanayisi Çok Canlı, Dinamik 
ve Katma Değeri Yüksek İşler Peşinde!
VARANK, tesislerin üretimleri, çalışma şe-
killeri, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi 

planlanan projeleri dikkatle dinleyerek notlar 
aldı. OSB’lerin önemini her daim vurgula-
yan VARANK, Ankara Sanayi yapısının çok 
canlı, dinamik ve katma değeri yüksek işler 
peşinde olduğuna vurgu yaptı. 

Biyolojik/ Biyoteknolojik Ürünlerde 
Başkentin İlk Üretim Tesisi; 
Centurion Pharma!
Biyolojik/biyoteknolojik ürünlerde başkentin 
ilk üretim tesisi olan Centurion Pharma ise; 
sektörün geleceğini etkileyecek “canlı aşı” 
ve “biyobenzer hücre” üretim hatları kurma 
planlarından bahsetti.

Dünyada Dört Aşamayı Tek Çatı 
Altında Toplayan İlk ve Tek Fabrikası!
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni 
katılan, Ingot, Wafer, Hücre ve Güneş 
Paneli ile dünyada dört aşamayı tek çatı al-
tında toplayan ilk ve tek fabrika olan Kalyon 
PV Güneş Teknolojileri Fabrikası da en yeni 
sistem ve teknolojilerini Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa VARANK ile paylaşarak 
gelişim süreçleri hakkında bilgiler sundular.
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Bölgemiz Yönetim Kurulu’ndan Ahmet Zeki 
TOPDEMİR, Atilla ALAKUŞ ve Bölge Müdü-
rümüz İsmet ÜSTÜNDAĞ da geziye katılım 
sağlayarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Mustafa VARANK’a eşlik ederek de-
ğerlendirmelerde bulundular. 
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Gelişen dünya koşullarında her geçen 
gün bilim, teknoloji ve araştırmanın önemi 
artmaktadır. Bu hususlarda profesyonel 
insanların yetişmesinde başrol üniversite-
lere aitken, gelişme sürecinde ise sanayi 
bölgeleri rol almaktadır.
Genç beyinlerin enerjisiyle, tecrübe ve 
birikimin birleşmesi sonucu, her konuda ol-
duğu gibi sanayi alanında da katma değeri 
yüksek üretimler, yeniliklerle ülke kalkınma-
sında itici bir güç halini alacaktır. 

Ankara’da Yer Alan Üniversiteler 
Dünya ile Yarışıyor

Ülkemiz üniversiteleri bu durumda oldukça 
başarılı bir yere sahiptir. Özellikle Başkent 
Ankara’da bulunan üniversitelerimiz dün-
yanın sayılı üniversiteleriyle yarışmaktadır. 
Biz de Başkent OSB olarak bu gücün her 
zaman farkında olduk. Üniversite, sanayi 
işbirliklerini önceliklerimizin liste başına 
yerleştirdik. 

Başkent OSB kurulduğu günden bu güne 
dünyaya açılan kapılarını, güncel tutmak 
adına, gelişim, ar-ge, üretim ve uygulama 
vb. birçok alanda üniversitelerle işbirliği 
içinde olmuştur.  Hacettepe, ODTÜ, Çan-
kaya, Atılım ve Başkent Üniversiteleri ile de 
protokolleri mevcut olup, iletişim ağı aktif 
bir şekilde devam etmektedir.

HACETTEPE ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ PROF. DR. 
MEHMET CAHIT GÜRAN’DAN BÖLGEMIZE ZIYARET
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Bu çerçevede bölgemizi ziyaret eden 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Cahit Güran’a rektör yardımcıları, 
danışmanları, özel kalemi, daire başkanları 
ile çok sayıda  akademisyen eşlik eder-
ken, bölge hakkında bilgiler aktarılmıştır.

Bu ziyaret rotasında Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Şadi Türk, Hacettepe Üniversitesi 
Başkent OSB Meslek Yüksekokulu ile 
bölgemizde bulunan diğer eğitim kurumları 
hakkında Sn. Güran’a bilgi verdi ve bölge-

mizde ki eğitim faaliyetlerini içeren güncel 
değerlendirme yapıldı.

“Hedefimiz dünyayla rekabet edebilir, 
ürün üretmek!”

TÜRK konuşmasında “Klasik OSB anlayışı 
dışında dünyayla rekabet edebilir, ürün 
üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için üniversi-
telerle yoğun bir işbirliği içindeyiz. Meslek 
Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi 
kurduk. 

300 öğrenci kapasiteli yurdumuz bu eğitim 
öğretim döneminde faaliyete geçecek. 
Eğitim kurumlarımızın gelişmesi için kamu 
kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim 
içindeyiz.’’ diyerek devam etti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Cahit Güran ve beraberindeki 
heyetin Bölgemizi ziyareti eğitim kurumları-
nı gezerek son buldu.
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CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJI VE BÜTÇE
BAŞKANLIĞI ILE SAN. VE TEKN. BAKANLIĞI 
PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI

OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi
 “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi” 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı tarafından 2020 Yılı Yatırım Progra-
mına alınan,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı) iş birliğiyle yürütülen bir projedir.

Projenin temel amacı OSB’leri, firmalara 
destek sağlayacak yenilikçi yapılara dö-
nüştürmek ve Türkiye’nin rekabet edebilirli-
ğine katkı sağlamaktır. 

Bu dönüşüm sürecinin, OSB’lerin kapasite 
gelişimini ve firmaların yenilik faaliyetlerini 
destekleyecek “Yenilik Merkezleri” kurul-
ması yoluyla gerçekleştirilmesi hedeflen-
mektedir. 

Başkent OSB Pilot Bölge
Projede bugüne kadar teknoloji geliştirme 
ekosistemi içinde yer alan tüm aktör-
lerle ilgili genel durum değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bunun yanı sıra ilgili mevzuat 
incelenmiş, saha analizleri tamamlanmış, 

uluslararası başarılı/örnek uygulamalar 
derinlemesine analiz edilmiştir. Bu analiz 
ve incelemeler sonucu,  yol haritası ve 
OSB’lere yönelik model önerilerinin sunul-
duğu bir sentez raporu oluşturulmuştur. 

Halihazırda mevcut durum ve sentez 
bulguları dikkate alınarak önerilen modelin 
kolaylaştırıcı unsurlarını test etmek, eksikle-
rin tamamlanması ve uygun modelin seçil-
mesi amacıyla pilot uygulama aşamasına 
geçildiğini de söyleyebiliriz. 
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Projenin Açılış Toplantısı Başkent 
OSB’de Gerçekleşti
Bu çerçeve de hızla ilerleme kaydeden,  
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
UNDP’nin ortak yürüttüğü ‘’OSB’lerde Tek-
noloji Geliştirme Projesi’’nin açılış toplantısı 
Başkanımız Şadi Türk’ün ev sahipliğinde 
bölgemizde gerçekleşti.

Toplantıya Başkanımız Şadi Türk ile Yöne-
tim Kurulu Üyemiz İsmail Arda Şengeç, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, Bölge 

Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç, Projeler 
ve Kalite Birimimizden Dilara Danacı 
katılırken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı Ofisi Doç. Dr. Mehmet 
Cansız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Orhan Kılınç, Ulusal Plan, Prog-
ram ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Uzman 
Burak Reis Sat ile UNDP Kapsayıcı ve 
Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi 
Pelin Rodoplu katıldı. Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan Doç. 
Dr. Mehmet Cansız üzerinde çalışılan ve 

bölgemizin pilot bölge seçildiği “OSB’lerde 
Teknoloji Geliştirme Projesi”nin katılımcılara 
katkısı, sürdürülebilir hale gelebilmesi için 
yapılması gerekenler ve daha birçok detayı 
Bölge Yönetimimiz ile paylaştı. 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Orhan Kılınç Bölgemizin proje için 
önemli bir konumda olduğundan bahsetti. 
Açılış toplantısının ardından proje ekibi 
katılımcı ziyaretlerinde bulundular. 
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BAŞKENT OSB YÖNETIMINDEN 
ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI
MANSUR YAVAŞ’A ZIYARET

Başta OSB’ler nezdinde, yerelde işbir-
liği içinde olmak, atılacak adımları daha 
güçlü kılarken, birlikte hareket etmenin hızlı 
faaliyete geçme ve uygulama anlamında 
da olumlu getirilerinin çok fazla olduğu 
bilinmektedir. 

Attığı adımlarda, bu bilinçle hareket eden 
bölge yönetimimiz, kurum ziyaretlerine 

aralıksız devam etmektedir. Ankara’ya 
yakışır bir OSB olmak için dünyayla 
rekabet halinde olan bölgemiz yönetimi, 
bu vesileyle Yönetim Kurulu Başkanımız 
Şadi TÜRK, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Zeki TOPDEMİR ve Bölge Müdürü İsmet 
ÜSTÜNDAĞ, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur YAVAŞ’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette bölgemizle ilgili konular görü-
şülerek, geliştirilmesi, olanak sağlanması 
gereken proje ve öneriler konuşulurken, 
bölgeye ve Ankara’ya katkı sağlayacak 
hizmetler hakkında görüşüldü.
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ADANA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI 
ZEYDAN KARALAR’DAN SÜRPRIZ ZIYARET!

“Başkent OSB projelerini dikkatle 
takip ediyoruz”

Bölgemiz belediye başkanlarından 
bürokratlara, sivil toplum kuruluşlarından 
parti temsilcilerine kadar herkesi 
ağırlamaya devam ediyor. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan KARALAR da bölgemize 
gelerek Başkent OSB’yi ziyaret etti. 

Gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi TÜRK, KARALAR’a 
bölgemiz hakkında bilgiler aktardı. Tanıtım 
filmimizle de detaylar görsel olarak 
sunularak KARALAR’ın merak ettiği tüm 
sorular cevaplandı. 

KARALAR, Başkent OSB’yi ve 
çalışmalarını beğeniyle takip ettiğini, 
sunulan tabloları görünce projelerini ve 
bugüne kadar hayata geçirilen bu özverili 

çalışmaları da takdir ettiğini dile getirdi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız TÜRK 
ise bölgemizin kurulduğu günden bu 
yana yaşanan gelişim sürecini, kat 
edilen yolları ve bölgemiz için hayata 
geçirilmesi planlanan gelecek plan ve 
projelerini KARALAR ile paylaşarak bölge 
gelişiminin dünya ve Türkiye çapında nasıl 
konumlandırmayı hedeflediklerini anlattı. 
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YÖNETIM KURULUMUZUN 2020 YORUMLARI

2020’ Ye Veda Ederken...

2020…
Sanırım bu yılı hiçbirimiz unutmayacağız.

Bu yıl; ders çıkarma, öğrenme, anlama, anlamlandırma, daha çok çalışma daha çok gayret etme ve 
asla pes etmeme yılı oldu.Hem bireysel hem toplumsal hem de dünya bazında “olağanüstü zamanlar” diye 
nitelendirebileceğimiz bir yıl yaşadık ve hala da yaşamaya devam ediyoruz.  

Hayatınızın belli dönemlerinde karşılaşmışsınızdır. 
Bazen yeni başlangıçlar için biraz alt üst olmak gerekebilir. 
Dünyaya farklı açılardan bakmak, yeniden yorumlayabilmek için bu şart olabilir.İşte biz de bu zamanlar içinde-
yiz. 
Enerjimizi daha fazla harcayarak, hep birlikte mücadele ederek bir yenilenme sürecine giriyoruz. Bunun adına 
ister yenilenme, ister farkındalık artışıyla yeniden yol alma diyelim.

Ben inanıyorum ki tüm sektörler, üreticiler, tüketiciler artık her şeyi daha farklı düşünecek, farklı algılayacak 
farklı yorumlayacak. Bu da teknoloji ve sanayi başta olmak üzere büyük bir değişim çağının kapılarını açacak.
Yani biz hep birlikte, bu kapıdan içeri adım atarak, dev bir yenilenme döngüsünün içine gireceğiz. Yerelde güç-
lenmeye her zamankinden daha fazla önem vereceğiz. Kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için daha fazla 
çalışacağız. Var gücümüzle açıklarımızı kapatacak, zayıf yönlerimizi güçlendirecek ve her şeyden önemlisi daha 
fazla “insan odaklı” düşünmeyi öğreneceğiz. Çünkü güç her zaman insandan yanadır.

Ve gelelim kapımızı çalmakta olan 2021 yılına…  2021’in, zor günlerinden güçlenerek çıkan ve mücadeleyi asla 
bırakmayan sektörler için bir yükseliş yılı olacağına inanıyorum. Tedbiri elden bırakmadan, kendimizi olum-
suzluklardan silkeleyerek, gelecek için büyük adımlar atmanın artık zamanı gelmiştir.  Başkent OSB olarak, 
2021’de de büyümeye ve kabımızdan taşmaya, dünyada yankı uyandırmaya devam edeceğiz.

Herkes için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum.

Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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MEHMET ERGIN
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

AHMET ZEKI TOPDEMIR
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

Sonlarına yaklaştığımız 2020 yılı, hepimizin hayatını derinden etkileyen ve daha önce tecrübe 
etmediğimiz olaylarla dolu bir yıl oldu. Yaşadığımız pandemi, her şeyden önce ölümle yaşam 
arasında ne kadar ince bir çizgi olduğunu ve sağlığımızın kıymetini bizlere hatırlattı. 

Pandeminin sosyal ve ekonomik etkileri toplumun her kesiminde derinden hissedilmiştir. Sanayici-
miz, pandeminin neden olduğu işgücü kaybı, lojistikteki aksamalar, iç ve dış pazardaki daralmalar, 
para piyasalarındaki istikrarsızlıklar gibi birçok sorunla boğuşmak zorunda kalmıştır. Kanımca bu 
dönemde en büyük sorunumuz döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalar olmuştur. Geçirdiğimiz bu 
zor dönemde, sanayicilerimizin toplum sağlığının korunmasında sağduyulu davrandığına inanıyo-
rum. Bölgemizde yer alan işletmelerdeki virüs vakaları, çalışanların daha çok işyeri dışından virüsü 
almalarından kaynaklanmıştır. Tüm zorluklara karşın sanayicimiz bu dönemde üretimi durdurma-
dan ülke ekonomisine katkılarını sürdürmüştür. 

Unutmamamız gereken husus, her zor dönemin birçok yeni fırsatı da beraberinde getirmesidir. 
Pandemi sonrasında, sosyal ve ekonomik alanda birçok değişim kaçınılmazdır. 
Bu analizleri doğru yaparak pandemi sonrasını firmalarımız ve ülkemiz için kazanca dönüştürme-
miz mümkündür.

Şu sırada dünyanın her yerinde vakaların hızla yükseliyor olması toplumun her kesiminin olduğu 
gibi, bölgemizde yer alan bütün işletmelerin de daha tedbirli davranmasını zorunlu kılmaktadır. 
Sağlığımızı ve çevremizin sağlığını önemseyen tedbirlere uyarak bu günleri de en kısa sürede atla-
tacağımıza inanıyorum. İnsan aklı, bu virüsle savaşını kazanacaktır. Önceliğimiz, pandemi geçene 
kadar azami tedbirlerle istihdamı korumak ve üretimi devam ettirmek olmalıdır. 

Dilerim en kısa sürede pandemi sona erer ve sağlıklı günlerimize kavuşuruz. 
Bu yıl yaşadığımız iki depremde ve pandemide kaybettiğimiz insanlarımızı rahmetle anıyorum.

UMUDUM VAR

Milenyumu beklerken heyecan doluydu yüreğimiz.
Takvim yaprakları 2000’i gösterdiğinde sanki sihirli bir el dokunacak hissi ve bekleyişi vardı.
Yüzyılın kapanışı,21.yüzyıldan beklentiler değişik duygular yaşattı hepimize.
Uzay Yolunu ailecek izlerken 2000’li yıllarda insanoğlunun ışınlandığını, galaksiler arası 
seyahatlerin mümkün olduğunu görüyor ve gelecek yüzyılın sürprizlerini bekliyorduk.
Yeni yüzyılın 20 yılını geride bırakıyoruz.
Savaşlar bitmedi, açlar doymadı.
Teknolojik zaferler(!) yaşanırken insanlık umutlarını geleceğe bıraktı.
Yeryüzü doğasıyla, canlısıyla, taşı ve toprağı ile bakirliğini yaşayamadı.
2021 ‘in adı Umut olsun.
Umutla beklentim açlıktan ve savaştan kimse ölmesin.
Umutla beklentim dereler özgür aksın, gökyüzünde bulutlar pamuk gibi beyaz..
Çiçekler solmasın, yapraklar dökülmesin.
Ormanımız yeşil, denizimiz mavi…
Umudum var mı?
Var.  



ATAKAN YALÇINKAYA
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

ATILLA ALAKUŞ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

2015 yılında OSB Yönetim Kurulu üyeliği için Şadi Bey aradığında, daha OSB’de yatırımcı olarak 
ilk senemizde idik. Yeni fabrika kurmanın heyecanı ve sorunları ile boğuşurken, bir yandan da 
OSB olarak sorunlarımızın çözülmesine katkıda bulunabilmek beni oldukça heyecanlandırmıştı. 
Sorunlar, uğraşlar, çabalar derken bugünlere geldik.

Bu yazıyı hazırlarken bir yandan da kısa bir süre içinde birlikte ne kadar hızlı yol aldığımızı düşün-
düm. Mesela, Başkent OSB camimizi açtık.  Meslek Yüksekokulu inşaatımız tamamlandı. Ulaşım 
ağlarımız güçlendi ve kolaylaştı. Arıtma tesisimiz faaliyete geçti. Mesleki Eğitim Merkezimiz aktif 
hale geldi. Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılarak öğrenci alımına başladı. Böy-
lece Orta ve yükseköğrenim kurumlarımız da oluşmuş oldu. Yurt binamız açıldı.

Ve projelerimiz durmak bilmedi. Sırada, Lojistik Merkezinin temelini oluşturacak olan yükleme ve 
boşaltma istasyonu 2020 sonuna kadar TCDD tarafından yapılarak OSB’mize kullanımına tahsis 
edilmesi, Anadolu OSB ile aramızdan geçen Temelli-Akıncılar yolunun tamamlanması gibi her 
geçen gün gelişen projelerimiz yer almaktadır.

Büyüyen ve gelişen OSB ile birlikte firmalar arası ticari ve sosyal faaliyetlerimiz de başladı. Firma 
olarak bizde birçok firmadan hizmet almaya ve hizmet sağlamaya başladık, aralarda dostluklar 
kuruldu. Önümüzdeki yıllarda ortak spor, dinlenme, ticaret gibi ortak kullanım alanlarımızın artması 
ile daha sıkı ilişkilerin kurulduğu bir OSB olmak hepimizin hedefi olmalıdır. Şimdi dönüp arkaya 
baktığımda son 6 yılda neler yapıldığını görebilmek, bunlara katkıda bulunmuş olmak beni gerçek-
ten gururlandırıyor. 

Bölgemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Son 6 yılda yapılanlara bakınca 20 yıldan kısa 
sürede koskoca bir OSB yaratılmış olmasına hayret etmemek gerekiyor. Hızla gelişen bölgemizin 
önümüzdeki 20 yılda ise neleri başarabileceğini artık sizlerin hayal gücüne bırakıyorum.

Dünya bize yüz yıllardan oluşan bir yaşam vadetmiş olsa da bazen tek bir yıl dahi hayatınızı 
alt üst etmeye yetebilir.  Siz daha ne olduğunu anlayamadan, sağlığınız, paranız ve haya-
tınıza dair tüm dengeler, öncelikler yer değiştirebilir. Bir de bakmışsınız ki, artık siz yaşamın 
getirdiklerine uyum sağlamak, onun kurallarına uymak zorunda kalmışsınız.

Cümlelerime çok umutsuzca başlamak istemezdim. Ama 2020 yılı bu gerçeği bize çok sert 
bir şekilde öğretti. Doğa başta olmak üzere dünyaya dair tüm dengelerin her an yer değişti-
rebileceğini ve onunla iyi geçinmemiz gerektiğini gösterdi.

Sağlık, ekonomi, ticaretin yanı sıra, özgürce nefes alabilmenin, sevdiklerimize sarılabilmenin 
ne kadar da kıymetli olduğunu hatırlattı. İşte bu sebeple artık aldığımız her nefes, sevdikle-
rimizle geçirilen her dakika, iş yaşamımız için attığımız her adım, aldığımız her karar, zaman 
harcadığımız her şeyin kıymeti gözümüzde daha da arttı. Önceliklerimiz yer değiştirdi. Eski-
den belki önce başarı derken, şimdi önce sağlık diyoruz. Önce iş derken önce aile diyoruz. 
Belki de asıl şimdi normal olana dönüyoruz. 

Ve 2021, karşımızda tüm heyecanı ve hayalleriyle taptaze duruyor. Dünya 2021 yılına 
büyük umutlarla gidiyor. Elbette biz de yeni yıl için çok heyecanlıyız ve artık zamanı, hayatı 
hor kullanmadan, kıymetini bilerek yaşamamız gerektiğini daha iyi anlamış durumdayız. 
Dünyayla birlikte biz de bir yaş daha büyüdük. Bir yaş daha olgunlaştık.  Bu yıl daha çok 
çalışmalı, daha çok üretmeli, tüm engelleri ortadan kaldırmalı, birlik beraberlik içinde iyiye ve 
iyileşmeye odaklanmalıyız.
 
Yeni yılın dünya üzerinde yaşayan tüm canlılara, sağlık, şifa, huzur, mutluluk ve başarı getir-
mesini diliyor; bu yıl bana armağan edilen en güzel hediye olan kızım Arya ve tüm çocuklara 
güzel bir dünya bırakmayı umut ediyorum.

Yönetim Kurulumuzun 2020 Yorumları
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ISMAIL ARDA ŞENGEÇ 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

MURAT ONUR SEVINÇ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

Değerli Başkent Organize Sanayii Bölgesi Katılımcıları, Değerli Dostlarımız,

2020 yılında Ülke olarak yeni zorluklar ve güçlükler ile karşılaşmış olsak dahi, 2021 yılının ilk 
gün gibi yine heyecan ve şevk ile başlayacağımız bir yıl olmasını diliyorum. 

Ülkemizden yetişmiş nice çalışma arkadaşlarımızın, dostlarımızın, risk ve kriz yönetim bece-
rileri sebebi ile nice uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik seviyelerinde görev yaptığını 
bilmekteyiz. Ülkemiz içinde bulunmuş olduğu bu coğrafya içerisinde her Türk girişimci, Kriz 
Yönetimi konusunda ister istemez kendisini başka coğrafyalarda olmadığı kadar geliştirmek 
zorunda kalmakta. 

Bizlerde bu durumu avantajımıza çevirmeli, yaşadığımız bu zorluklara hep pozitif yanından 
bakarak, gelecekteki başarılarımızın nüvesi olacak bu günleri ve tecrübeleri kucaklamalıyız. 

Münhasır Devletler Seviyesine ulaşmak adına başlatılmış olan bu yarışta, başladığımız gün ile 
bugünümüzü karşılaştırdığımızda verdiğimiz mücadeleden hepimiz adına onur duyduğumu 
belirtmek isterim.

Saygılarımla,

Son günlerini yaşadığımız 2020 yılı, hafızalarımızda bütün dünyayı etkisi altına alan COVİD 
19 salgınının, dünyada ve Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerin yaşandığı bir yıl olarak 
zihinlerde yer alacak olsa da, yıllar sonra dönüp geriye baktığımızda insanlık olarak almamız 
gereken derslerin farkına vardığımız ve zorlukları aşmak için ihtiyacımız olan değerlerimizi 
hatırladığımız bir yıl olacaktır.

Pandemi sonrası dünyanın eski dünya olmayacağı açıktır. Sosyal hayat, iş hayatı, toplumsal 
ilişkiler, ticaret ve hayatın tüm alanlarında salgın sürecinin izlerini göreceğiz. Özellikle sosyal 
hayatta ve ekonomide yol açtığı olumsuz tabloyu tersine çevirebilmek için dayanışma 
ruhuyla herkesin gücü nispetinde fedakârlık yapması ve özveriyle çalışması gereken bir 
döneme girmekteyiz.

Bu dönemde ülkemizin kalkınmasında başrol oynaması gereken sanayinin devlet politikası 
olarak desteklenmesinin gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır. Bugüne kadar yapılan destek-
ler sanayicimize katkı sağlamış olsa da işsizliğin azalması, ihracatın artması, kalıcı yatırımlara 
hız verilmesi ve yeni iş sahaları yaratabilmek için sanayimizin pandemi ve sonrası süreçte 
de yeni destek paketleri ile teşvik edilmesi gerekmektedir.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi olarak yaşanan bu zorlu sürece rağmen bünyemize 
birçok yeni yatırımcıların katılmış olması,  bölgemizin cazibe merkezi olma özelliğinin artarak 
devam ettiğini göstermektedir. Bu yatırımlar sayesinde özellikle işsizliğin arttığı bu günlerde 
bölgemiz yatırımcılarının yarattıkları yeni istihdam olanakları ile işsizlikle mücadeleye verdiği 
katkı gurur vericidir.

2021 yılının dağıtımına başlanan aşı sayesinde pandemi etkisinden kurtulacağımız, başka 
felaketlerin yaşanmayacağı, başta ülkemiz ve tüm dünyada refahın arttığı, insanların sağlık 
ve huzurla yaşayacağı bir yıl olmasını temenni ederim. Biz sanayicilerde bu hedeflere ulaş-
mak için var gücümüzü göstererek, ülkemizi Ulu Önder ATATÜRK’ün bizlere ödev verdiği 
muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsü ile çalışmaya devam edeceğiz.
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BAŞKENT OSB’DEN DSI GENEL MÜDÜRÜ 
KAYA YILDIZ ZIYARETI 

SINCAN BELEDIYE BAŞKANI 
MURAT ERCAN’DAN BAŞKENT OSB ZIYARETI

Başkent OSB çalışmalarına hızla devam ederken ziyaret rotasında bulunan görüşmelerde hızını kaybetmeden sürmektedir. 
Sanayi bölgelerinin gelişimi için hızlı adımlarla hareket etmek isteyen bölge yönetimimiz, Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
TÜRK, Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Zeki TOPDEMİR ve Bölge Müdürümüz İsmet ÜSTÜNDAĞ, DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ’ı 
ziyarette bulunarak, işbirlikleri ve yeni projeler hakkında OSB gelişim süreçlerine katkı sağlamak için bir araya geldiler.

Sincan Belediye Başkanı 
Murat ERCAN:
“Proje ve İşbirliklerinde Hep Birlikte 
Yol Almalıyız”

Sincan Belediye Başkanı Murat ERCAN 
bölgemizi ziyaret ederek görüş alışverişinde 

bulundu.  Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
TÜRK ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tara-
fından ağırlanan Sincan Belediye Başkanı 
ERCAN ile yapılan görüşmelerde hizmet 
güçlendirme adına yapılabilecek proje ve 
işbirlikleri görüşüldü. Her iki tarafta 
OSB’lerde hizmet kalitesini daha da artır-

mak için birlikte yol almanın önemine de-
ğindiler. Ülke ve dünya genelinde başarıya 
ulaşmak, Ankara sanayisinin gücüne güç 
katmak için yerelde yapılan birlikteliklerin ar-
tarak devam etmesinin sağlayacağı katkıları 
dile getirdiler.
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İş yaşamında beraber çalıştığımız arkadaşlarımız zamanla ailemiz 
gibi olur.  Eğer büyüğümüzse ağabeyimiz, küçüğümüzse kardeşi-
miz olarak hayatımızda yer edinir. Başkent OSB Ailesi için Mekanik 
ve Doğalgaz İşletme Biriminden Nazmi FINDIKÇIOĞLU da bizim 
için  “Nazmi Ağabey” idi. 

Saygı değer kişiliğiyle gençlere örnek bir “Ağabey” kimliğini temsil 
ederdi. 11 yılı aşkın süredir Başkent OSB Ailesinde yer alan 

Sn. Nazmi FINDIKÇIOĞLU, kendi kararı üzerine, çalışma hayatın-
dan ayrılarak, sivil hayatına geçiş yaptı. 
Bu vesileyle Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şadi 
TÜRK, Sn. Fındıkçıoğlu’yla vedalaşarak, bölgemize sunduğu katkı 
ve hizmetlerden dolayı “Teşekkür Belgesi” takdim etti. 
Biz de OSB Ailesi olarak Sn. Nazmi FINDIKÇIOĞLU’na sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam diliyoruz.

NAZMI FINDIKÇIOĞLU’NA 
TEŞEKKÜR BELGESI

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Alakuş’un 3. çocuğu Arya Alakuş 

22 Kasım 2020 günü dünyaya geldi. Alakuş ailesine hayırlı olsun dileklerimizi 
sunuyor; Arya bebeğe sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

            İyi ki Doğdun Arya Bebek

Hoşgeldin Bebek
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Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi TÜRK, 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz,
Bölge Müdürümüz tarafından karşılanan 
CHP Sincan İlçe Teşkilatı’na dünden bugüne 
Başkent OSB gelişim süreci aktarılarak 
sunumlar gerçekleştirildi.

CHP Sincan İlçe Teşkilatı da Sincan Böl-
gesinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetleri 
anlatarak, Sincan bölge gelişimine sağlana-
bilecek katkılar hakkında konuşuldu.

CHP Sincan İlçe Teşkilatı Başkanı Ömer YILMAZ,  
Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleriyle Başkent OSB’yi ziyaret ettiler. 

CHP SINCAN TEŞKILATI 
BAŞKENT OSB’YI ZIYARET ETTI
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2020 yılı hepimiz için zor geçerken,  kaybettiğimiz değerli isimlerin vefatı da Başkent OSB Ailesi olarak bizleri çok üzmüştür. 

Yaşamları boyunca her türlü desteği sağlayarak, ülkemizin ve sanayimizin 
gelişimine katkı sağlayan bu isimleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Değerli Katılımcılarımızdan, ŞA-RA Group Kurucu Ortağı, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkent Sanayiciler 
Derneği 2. ve 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı, Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şadi TÜRK’ün 35 yıllık ortağı olan, 
Sn. Raşit MOR, 5.10.2020 tarihinde vefat etmiştir.

Vefatını üzüntüyle öğrendiğimiz katılımcımız Sn.MOR, sanayi camiası için çok 
kıymetli bir isimdi. Uzun yıllar boyunca ŞA-RA Group ve Başkent OSB’nin değer 
kazanması için çalışan katılımcımızı minnetle anıyor, ailemizden bir kişiyi daha 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına 
bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Sn. Raşit MOR

Na-Me Endüstri Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. Kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı, önceki dönem Ankara Sanayi Odası Komite Üyesi, Plastik Sanayicileri 
Federasyonu ve Ankara Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 
Yüksek Teknik Öğretmen olan, Değerli Katılımcımız Sn. Mehmet GÜL 10.11.2020 
tarihinde vefat ederek aramızdan ayrılmıştır. 

Sn. GÜL’ün kurucu ortağı olduğu, NA-ME Endüstri Ürünleri Sanayi ve Dış 
Ticaret A.Ş. 1982 yılında kurulmuş olup; vizyoner yapısıyla, dünyadaki teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayarak, yaptığı değerli yatırımlarla günümüze ulaşan Na-Me 
Endüstri, üretiminin %20’ sini ihraç eder duruma gelmiştir. Sn. Mehmet GÜL’ü 
tekrar saygıyla anarken ailemizden bir kişiyi daha kaybetmenin üzüntüsünü 
yaşıyor; merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Sn. Mehmet GÜL

Değerli Katılımcılarımızdan ELİN Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje 
Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Savaş Elgin YALI, 3.11 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Sn. Savaş Elgin YALI’nın kurucusu olduğu Elin A.Ş 1981 yılında kurulmuş 
olup yurt içinde ve yurtdışında elektrik, mekanik ve enerji projeleriyle 
ülkemize ve bölgemize katkılar sunmuştur.  Değerli katılımcımızı saygıyla 
anıyor, ailemizden bir kişiyi daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, 
merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı 
diliyoruz.

Sn. Savaş Elgin YALI
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RÖPORTAJ:
DOĞAN YILDIZ
DOĞAN YILDIZ A.Ş. ile 
sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikâyesi nasıl başladı?
Hikayemize 2007 yılında Ankara Kazan da treyler ve stoklama 
tankları üretmek üzere, küçük bir atölye de 20 kişi ile başladık. 
İşimizi hep “bir adım ileri” taşıma felsefesi, artan müşteri talepleri ile 
birleşince 2012 yılında Başkent Organize Sanayi Bölgemize kiracı 
olarak yaptığımız ilk yatırım, 2017 yılında bizi OSB’mizde kendi 
tesisimize kavuşturdu.
Firmamız mal ve yük taşımacılığı sektörüne yönelik ürettiği taşıma 
çözümleriyle markalaşırken, bugün 57.500 m2’lik 3 tesisten 
oluşan bir yapıya kavuştu.

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz nelerdir?

Nakliye ve lojistik sektörü için karayolunda her türlü tehlikeli ve 
tehlikesiz; treyler veya kamyon üstü tanker ekipmanı üretmekteyiz. 
Otomotiv Endüstrisinde taşıt üretimi yanında satış sonrası 
hizmetler ve Tehlikeli Madde Taşıyan Taşıtların ADR Uygunluk 
Değerlendirmesi amacıyla, “ARAÇ VE ÜST YAPI MUAYENE 
MERKEZİ “ olarak da hizmet vermekteyiz. 
Bilgi ve tecrübe birikimini, yetişmiş insan gücü ve yüksek kalite 
anlayışıyla birleştiren Doğan Yıldız Grubu, üretiminin % 5’ini iç 
pazara satarken; üretiminin %95’ini 38’i aşkın ülkeye ihraç ederek 
sektöründe dünyada adından söz ettiren Türk markalarından biri 
olmuştur.

Tedarikçisi olduğunuz başlıca firmalar/kurumlar 
kimlerdir?

Firmamız yaptığı müşteri odaklı çalışmalar ve üretim kalitesiyle 
aldığı ulusal ve uluslararası kalite belgeleri sayesinde, enerji 
piyasasında dünyanın en saygın kuruluşlarının tedarikçi listesinde 
yer almakta ve bu kuruluşlara ürün sunmaktadır.(BP (British 
Petroleum), Shell Global, Total v.b)

Büyüme ve yatırım sürecinizi nasıl geliştirdiniz?
Dünya markası olma hedefiyle ilerleyen grup şirketleriyle, Ar-Ge 
ve inovasyon, hem paydaşlar hem de Doğan Yıldız Grubu için 
en öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bulunduğu sektörde 
kullanmakta olduğu ileri teknoloji kaynak otomasyonları, kesim, 
şekillendirme makinalarının yanı sıra  yüzey hazırlama ve yaş boya 
uygulama tesisi yatırımları ile ülkemizin sayılı tesislerinden biri 
haline gelmiştir.

Biz sektörümüzde, sadece bölgemizin ihtiyaçlarına değil, tüm 
dünyanın ihtiyaçlarına odaklandık. Şimdilik 3 kıtadayız! Her geçen 
gün yeni coğrafyaların ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek, tüm 
paydaşlarımız için kalıcı değer ve güçlü işbirlikleri inşa ediyoruz.

Geleceğe yönelik hedefleriniz/planlarınız nelerdir?

Firmamız, 4. Üretim Tesisinin inşasına önümüzdeki dönem 
başlayacaktır. Yeni üretim tesisimizde Endüstri 4.0 uygulamalarıyla 
işlevselliği, izlenebilirliği, hataya izin vermeyen üretim yapısını ve 
entegre iş zekası uygulamaları sayesinde işlerimizi kolaylaştırırken, 
müşterilerimize daha kaliteli taşıtlar üretmeyi hedefliyoruz.
Avrupa pazarında yeni oluşturduğumuz markamız ile çok 
yakında müşterilerimizin karşısına çıkacağız. Önümüzdeki yılın ilk 
çeyreğinde demo araçlarımız yeni markamızla yollarda olacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdi?

2015 ve 2016 yıllarında Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçısı 
arasına, Otomotiv Grubu içinde ilk 100 ihracatçı arasına giren 
Grup firmamız PETROGAS A.Ş. ile sektöründe yaratmış olduğu 
istihdam ve ihracat gücü ile ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmaya devam etmektedir.
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RÖPORTAJ:
RAPIDO MOBILYA A.Ş.
RAPİDO MOBİLYA A.Ş ile sektör hakkında 
bir röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikayesi nasıl başladı?

2004 yılında Ankara 1. OSB’sinde ofis 
koltuğu üretimi için kurulan Rapido bugün 
ofis mobilyası sektörüne yön veren 
firmalardan biri haline gelmiştir. 2019 
yılında taşındığı Başkent OSB’deki yeni 
tesislerinde büyüyen hedeflerinin peşinden 
her geçen gün artan bir heyecanla 
koşmaktadır.

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

Faaliyet alanımız oldukça geniş, Rapido 
olarak, ofisler, çalışma alanları, hastaneler, 
bankalar, okullar gibi mekanların tüm 
oturma ihtiyaçlarına cevap verebilen 
geniş bir ürün çeşitliliğine sahibiz ve 
alanımızda kaliteli hizmet anlayışımızdan 
ödün vermeden çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz.

Tedarikçisi olduğunuz başlıca 
firmalar/kurumlar kimlerdir?

İhracat müşterileri ve yurtiçi bayilerin yanı 
sıra, Devlet Malzeme Ofisi, sektörün önde 
gelen inşaat ve mimarlık firmaları, kurumsal 
zincir marketler Rapido’nun müşterileri 
arasında yer almaktadır.  Ayrıca birçok 
Şehir hastanesi, üniversiteler, savunma 
sanayi şirketleri ve bazı bankaların tercihi 
de Rapido ürünlerinden yana olduğunu da 
belirtmek isterim. 

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl 
gelişti?

Rapido, ofiste verimliliğinizi etkileyen 
faktörlerin en başında gelen ofis koltukları 
üretimini, 34,000 m2 alan üzerine kurulu 
fabrikasında, uzman çalışanları ile ve en 
önemlisi insan sağlığı, rahatlık ve ergonomi 
kavramları üzerine yoğun AR-GE çalışmaları 
yürüterek yapmaktadır. 

Ürün yelpazesi belirli aralıklarla, yapılan AR-
GE çalışmalarına göre düzenlenmektedir. 
Modeller, farklı zevklere göre alternatif 
seçimler sunmak için, estetikle ergonomiyi 
bir arada tutarak tasarlanmış, birbirinden 
farklı yüzlerce koltuktan oluşmaktadır. 

Ürün kalitesi haricinde koşulsuz müşteri 
memnuniyeti ve kesintisiz hizmet anlayışı  
Rapido’yu değerli müşterileri tarafından 
vazgeçilmez kılmaktadır.
Bu doğrultuda büyüme süreçlerimiz kendini 
yenileyerek gelişmektedir. 

Ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

Biz sektörün öncü firmaları arasında yer 
almaktayız.  Bu nedenle özelikle ihracattaki 
payımızı 3 yıl içerisinde %50 çıkarmayı 
hedefliyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz 
nelerdir?

Rapido yurt içi ve yurt dışından binlerce 
mutlu müşterisi ile birlikte giderek büyüyen 
bir aile olmanın gururunu yaşamaktadır. 
Elde edilen kazanımlarını yine ülkemiz 
ekonomisi ve insanı üzerine yatırım 
yaparak  değerlendiren Rapido, ilkelerinden 
vazgeçmeden inandığı yolda çalışmaya 
devam edecektir.
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