
1

Başkent OSB Yayın Organıdır.

Yıl: 16  |  Sayı: 51   TEMMUZ | 2020 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
BAŞKENT OSB DE COŞKUYLA KUTLANDI

GELECEĞİN SANAYİ KENTİNDEN
“GELECEĞE NEFES”

BAŞKENT OSB 16. OLAĞAN 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ

ETKİNLİK

DÜNYA BANKASIN’DAN BÖLGEMİZE ZİYARET 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 
FATİH METİN’İN BÖLGE ZİYARETİ 

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN VİRÜS:

COVID 19 

İSO 500 SIRALAMASINDA 

BAŞKENT OSB’NİN
KATILIMCILARI İLK SIRALARDA

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ  
BEST OF BEST’19

ZİYARET

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN VİRÜS: COVİD-19 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEST OF BEST’19 • TÜRKİYE’NİN İLK ENTEGRE YERLİ GÜNEŞ PANELİ ÜRETİM FABRİKASI BAŞKENT OSB’DE
GELECEĞİN SANAYİ KENTİNDEN “GELECEĞE NEFES” • İSO 500 SIRALAMASINDA BAŞKENT OSB’NİN KATILIMCILARI İLK SIRALARDA! • TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN 
YARDIMCISI FATİH METİN’İN BÖLGE ZİYARETİ • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NE BAŞKENT OSB’DEN ZİYARET • BAŞKENT OSB 16 OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ 
• DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BAŞKENT OSB DE COŞKUYLA KUTLANDI • SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE “OSB LERDE TEKNOLOJİ” • GELİŞTİRME PROJESİ “ NDE BAŞKENT 
OSB MODEL OLDU • DÜNYA BANKASI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BAŞKENT OSB’Yİ ZİYARET ETTİ • BAŞKENT OSB KIDEMLİLERİNE PLAKET • ANKARA SANAYİ HAVZASI 
OSB’LERİ YAĞMUR SUYU VE ATIKSU TOPLANTISI • BAŞKENT OSB DE ISO50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ • BAŞKENT OSB EĞİTİME KATKI VERMEYE DEVAM 
EDİYOR • BAŞKENT OSB ÇALIŞANLARI FARKINDALIK EĞİTİMİNDE • BAŞKENT OSB’DE KVKK EĞİTİMİ • DİLARA DANACI İLE KORAY TOPÇUOĞLU HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ • 
KATILIMCILARIMIZDAN BİLAL AKDOĞAN’IN OĞLUBURAK AKDOĞAN DÜNYA EVİNE GİRDİ • RÖPORTAJ:ANKUTSAN • RÖPORTAJ:BRONZ OTOMOTİV



TEMMUZ | 2020



3

TEMMUZ | 2020Yıl: 16  |  Sayı: 51 

Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK 
Yayın Koordinatörü: Mehmet ERGİN 
Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Ahmet Zeki TOPDEMİR, 
Atakan YALÇINKAYA, Mehmet Atilla ALAKUŞ, 
Ali GÖK, İ. Arda ŞENGEÇ, Mehmet Mitat ALAGÖZ,
Murat Onur SEVİNÇ 

Yayına Hazırlayan: DUMEDYA Reklam Ajansı 
Tel: 0.312. 217 17 87 
e-mail: info@dumedya.com
www.dumedya.com | instagram: dumedyareklam

Ziyaret

Haber

Etkinlik

Tanıtım

Röportaj

KÜNYE

Baskı: Arkadaş Basım LTD ŞTİ
Zübeyde Hanım Mahallesi, Kazım Karabekir Cad. 
Sütçüoğlu İş Hanı No:37 D:4, 06070 Altındağ/Ankara, Türkiye
Tel: 0.312.341 63 10  / 0.312.341 57 07
Faks: 0.312. 324 03 91 e-mail: bilgi@arkadasbasim.com.tr

Bölge Müdürlüğü:
Sincan/ANKARA Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) 
Faks: 0.312. 640 11 11 
e-mail: info@baskentosb.org

İÇİNDEKİLER

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN VİRÜS: COVİD-19                                 6

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BEST OF BEST’19 10

TÜRKİYE’NİN İLK ENTEGRE YERLİ GÜNEŞ PANELİ ÜRETİM FABRİKASI BAŞKENT OSB’DE 11

GELECEĞİN SANAYİ KENTİNDEN “GELECEĞE NEFES” 12

İSO 500 SIRALAMASINDA BAŞKENT OSB’NİN KATILIMCILARI İLK SIRALARDA! 13

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI FATİH METİN’İN BÖLGE ZİYARETİ 14

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NE BAŞKENT OSB’DEN ZİYARET 15

BAŞKENT OSB 16 OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ 16

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BAŞKENT OSB DE COŞKUYLA KUTLANDI 18

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE “OSB LERDE TEKNOLOJİ”  20

GELİŞTİRME PROJESİ “ NDE BAŞKENT OSB MODEL OLDU 20

DÜNYA BANKASI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞIN’DAN BAŞKENT OSB’YE ZİYARET 21

BAŞKENT OSB KIDEMLİLERİNE PLAKET 22

ANKARA SANAYİ HAVZASI OSB’LERİ YAĞMUR SUYU VE ATIKSU TOPLANTISI   23

BAŞKENT OSB DE ISO50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ                                                                    24

BAŞKENT OSB EĞİTİME KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR 25

BAŞKENT OSB ÇALIŞANLARI FARKINDALIK EĞİTİMİNDE  26

BAŞKENT OSB’DE KVKK EĞİTİMİ  26

DİLARA DANACI İLE KORAY TOPÇUOĞLU HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ 27

KATILIMCILARIMIZDAN BİLAL AKDOĞAN’IN OĞLU BURAK AKDOĞAN DÜNYA EVİNE GİRDİ 27

RÖPORTAJ:ANKUTSAN 28

RÖPORTAJ:BRONZ OTOMOTİV 29



TEMMUZ | 2020



5

Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 

Yönetim Kurulu Başkanı

2003

Doğa olayları, savaşlar ve salgınlar; dünyanın güç ve ekonomi dengelerinin değiştiği, yeni kırılma noktalarının 
oluştuğu ve yeni alışkanlıkların kazanıldığı sonuçlara yol açmaktadır. Yüzyılımızda yaşayan hemen herkes , her 
kurum ve kuruluş tarihe daha yakından tanıklık ediyor. Tanıklık yetmiyor, geleceğimizi; yeni düzene, yeni koşullara, 
olası gelişmelere göre şekillendirmeye çalışıyoruz. 
  
Türkiye bu noktada mevcut potansiyelinin de üstüne çıkarak, medikal sektörde ve sağlık alanında ne kadar ileride, 
yetkin ve donanımlı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. 

Sanayici ve sanayi hemen her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de can simididir. Krizleri fırsata çevirebilecek 
potansiyelimiz vardır. Yeter ki akılcı, bilimsel, istikrarlı ve sürdürülebilir uygulamalar sergileyelim.

Yapılan sağlık yatırımlarının verimli kullanılması ve  üretilen ürünlerin bir çoğunun ihraç edilmesi, yeni yatırımlar 
yapılmaya çalışılması, daha başkalarının planlanması  sanayimizin ve sanayicimizin potansiyelinin bir göstergesidir.
Öngörülerimiz doğrultusunda, katılımcılarımızla birlikte üretmeye devam ettik. Bilimsel koşullara ve düzenlemelere 
uymak kaydıyla, sanayimizin çarkları döndü. Başkent OSB Kriz Yönetim Ekibi oluşturuldu ve risk analizi yapıldı, 
Acil Eylem Planı hazırlandı, uygulamalar sürdürüldü.

Yıllardır söylüyorum, “Türkiye  küresel tedarikte olumlu anlamda Çin’in alternatifi pozisyonuna geçebilir”. 
AB, küresel tedarik zincirindeki salgın engelini, en yakınında bulunan Türkiye’nin yüksek sanayi kapasitesi ile 
aşabilir.

Salgının bir diğer etkisi de “Nearshoring” kavramının gelişmesi ve uygulanıyor olmasıdır. Böylelikle AB’nin üretimini 
ve tedarik zincirini son kullanıcıya daha yakın olduğu yere taşıyacağını düşünüyorum. Ülkemiz bölgesel üretimin 
paydaşı veya parçası olmak noktasında her bakımdan çok uygun görünüyor.

Küresel üretim ve tedarik zincirleri de değişmeye başladı. Avrupa’da, Çin gibi uzak bölgeler yerine daha yakındaki 
ülkelere yoğunlaşma düşüncesi ön plana çıktı. Bu noktada avantajlı bir konuma gelebiliriz. 

Ülkeler uzaktan ticarette, tedarik ve üretim zincirlerinin yakında olmasını tercih edecektir. AB, taleplerini Türkiye’ye 
yönlendirebilir. Uluslararası ilişki ve güven alanlarında yaşanan sorunların aşılması halinde, ki aşılacaktır, sanayi 
çıtamız oldukça yükseklere çıkabilir. Türkiye’nin lojistik durumunun, talep sahibi ülkelere düşük üretim maliyeti 
sunabilecek kapasitede olması, üretim kalitesinin ve insan kaynakları yetkinliğinin üst düzeyde bulunması, bizim 
açımızdan büyük avantaj.

İstikrar, güven ve sürdürülebilirlik ortamında sanayicimizin üretemeyeceği ürün yoktur.
 
Yaşanan salgın, insanlığın karşı karşıya kaldığı büyük bir tehdittir. İkincisi de iklimsel denge değişikliğidir. Çevre 
bilincinin artırılması ve yaşatılması bir başka kaçınılmazımızdır. 

Özetle; Avrupa’nın tedarik için Çin’e ayırdığı ithalat yüzdelerinin azalacağını öngörüyorum. Türkiye daha büyük bir 
payla dünya üretiminde yerini alacaktır.

Ülkemiz; süreci doğru değerlendirecek, iyi yönetecek ve  fırsata çevirecektir.



TEMMUZ | 2020

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN VİRÜS: 

COVİD-19

Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm dünya ül-
kelerini uyarması, kısıtlamalar önermesi ve 
global pandemi ilan etmesinin ardından ise 
koronavirüs etkileri çok daha derinden gö-
rülmeye, hissedilmeye başlandı. Küresel 
bir sağlık sorununa sahip olmanın yanında 
maddi olarak da dünya bütün ekonomileri 
derinden etkileyen bir virüs ile karşı karşıya 
kaldı. Peki covid 19 nedir? Nasıl ortaya 
çıkmış ve nasıl yayılmıştır?

VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILIMI 

Salgının merkez üssünün Avrupa’ya ve 
hatta Amerika’ya değin kaymasından önce 
Dünya, Covid-19 salgınını ilk kez, Çin’in 
31 Aralık 2019’da Hubey eyaletine bağlı 

Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli 
bir solunum yolu rahatsızlığı ile duydu. Söz 
konusu bu gizemli solunum yolu rahat-
sızlığını yetkililerin Dünya Sağlık Örgütü’ne 
bildirmesiyle incelemeler başladı. İnce-
lemeler ile birlikte artan vaka sayıları da 
dünyanın çok sıkı önlemler alması gerektiği 
konusunda bir ipucu niteliğindeydi.
 
7 Ocak’ta Dünya Sağlık Örgütü, birdenbire 
ortaya çıkan ve pek çok kişiyi etkisi altına 
alan bu gizemli hastalığın SARS olmadığı 
beyanında bulundu. Ayrıca bu solunum 
yollarını büyük oranda tahrip eden ölümcül 
virüsün yeni tip bir koronavirüsten kaynak-
landığını da tüm dünyaya açıkladı. 
Bilim insanlarının hummalı araştırmaları 

ve eldeki bulgular sonucunda yarasalar-
daki bir betakoronavirüsün insana bulaşı 
sonucunda mutasyona uğramış hali olan 
yeni tip bu koronavirüse ise “2019-nCov” 
adı verildi. Ancak ilk kez ortaya çıktığı ülke 
olan Çin’deki Çinli bilim insanları 9 Ocak 
tarihi itibari ile bu hastalığın adını “yeni tip 
koronavirüs” olarak tarih kayıtlarına ekledi. 
11 Ocak tarihine gelindiğinde ise Vuhan 
yerel hükümeti, virüsün salgına dönüştü-
ğünü açıkladı ve ilk can kaybını duyurdu. 

Dünya üzerindeki pek çok ülke Aralık 2019 itibariyle kendisini gösteren ve hızla yayılım gösteren bir virüs nedeniyle derin bir krize 
doğru sürükleniyor. Küresel boyutta yaşadığımız, global pandemi olarak nitelendirilen ve milyarlarca insanı eve hapseden bu krizin 
adı ise covid-19. Nam-ı diğer koronavirüs.
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COVİD 19 TÜRKİYE’DE NASIL ORTAYA 
ÇIKTI VE YAYILDI?

11 Mart 2020 tarihine gelindiğinde Dünya Sağlık 
Örgütü bir açıklamada bulundu: Küresel Pandemi. 
Böylece 2009 yılında ortaya çıkan H1N1 virüsünün 
ardından ilk kez küresel çapta bir salgın ilan edildi. 
11 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye’de 
ilk vakanın olduğunu açıkladı ve hemen ardından 12 
Mart’ta ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 
eğitime ara verilerek virüsün yayılımını yavaşlatmak 
amaçlandı. 

VİRÜS SONRASI TÜRKİYE’DE NE GİBİ
DEĞİŞİKLİKLER MEYDANA GELDİ?

12 Mart tarihinde okullara ara verilmesi virüsün etki 
alanını bir hayli azalttı. İleri tarihlerden günümüz de 
dâhil olmak üzere Türkiye’de koronavirüsün yayılma-
sının önlenmesi için birçok önlem alındı ve yasaklar 
çok sıkı takip edildi. 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına 
sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası ve ülkeler arası 
seyahatın kısıtlanması gibi kurallar getilirdi ve halktan 
da zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları istendi. 
Bu esnada ülke genelinde birçok şirket ve kurum 
başta olmak üzere pek çok iş yeri evden çalışma 
sistemine geçti. Okullarda online eğitim üzerinden 
devam edildi ve günlük hayatta da sosyal mesafe 
sınırlaması getirildi.

VİRÜSÜN 
DÜNYA GENELİNDEKİ ETKİLERİ 

11 Ocak itibari ile salgına dönüştüğü kanıt-
lanan Covid-19 Dünya üzerinde de hızla 
bir yayılım gösterdi. Çin’in ardından ilk kez 
Tayland’da bir hastada görüldü. Hastanın 
Vuhan kentinden gelmesi virüsün kaynağı-
nın Çin olduğunu söyler nitelikteydi ve tüm 
dünya gözlerini Çin’e çevirdi. 

Japonya, Tayland, Guangdong, Pekin, 
Güney Kore gibi bölgelerde de yayılım 
gösteren virüs ortaya çıktığı Vuhan kentini 

hızla sarmaya devam etti. 21 Ocak tarihin-
de Amerika Birleşik Devletleri ilk vakasını 
açıkladı ve dünya genelinde önlemler 
alınmaya başlandı.

Avrupa’da 25 Ocak tarihinde ilk vaka Fran-
sa’da görülürken; Malezya ve Kanada’da 
virüs bulgusuna rastladığını duyurdu. 29 
Ocak 2020 tarihinde Orta Doğu’da ve Fin-
landiya’da görülen virüs, dünya ülkelerinin 
seyahatleri kısıtlamasını zorunlu hale ge-
tirdi. Covid-19 dünya genelinde yayılımını 
sürdürürken Çin’de pek çok şehir 
karantinaya alındı.

Filipinler ve Hindistan’da da 30 Ocak’ta ilk 
vakalar tespit edildi. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin koronavirüs 
nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardın-
dan, Rusya, İsveç, İngiltere ve İspanya da 
virüse yakalandı. 1 Şubat 2020 tarihine 
geldiğinde ise bu güne kadar 2019nCoV 
adıyla anılan virüs COVID-19 adıyla 
anılarak tarihteki yerini aldı. Şubat itibari ile 
dünya genelinde birçok ülkeye COVİD-19 
ulaştı ve etkileri son derece yıkıcı oldu. 

1 M
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KARANTİNA SÜRECİ

Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardın-
dan önlemler çok sıkı bir şekilde alınsa da 
virüsün yayılım hızı bir hayli fazla olduğu için 
ölümler meydana geldi. Her geçen gün 
artan hasta sayıları halka doğrudan yansıtıldı 
ve önlemlere uyulması önemle istendi. Pek 
çok ülkenin aksine günlük hayatta yaş sı-
nırlamalarının olduğu ve hafta sonlarında da 
sokağa çıkma yasağının olduğu gibi kurallar 
getirildi. Yurtdışından gelen vatandaşlara 14 
gün süreyle karantina şartı getirildi. Dünya 
üzerindeki hemen hemen tüm ülkelerin sınır 

kapılarını kapatması, iç ve dış hatlardaki 
uçuşların durdurulması, turların iptal edilmesi 
ve pek tabii her mekânın kapatılması ile de 
turizme bir sınırlama getirildi.

KORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK 
İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Covid-19 isimli virüsün dünya üzerinde 
hızla yayılması insanların da önlemler alması 
konusunda hızlanmasına yol açtı. Korona 
virüsünden korunmak için ilk olarak maske 
kullanma şartı getirildi ve 22 saniye süreyle 
ellerin yıkanması önerildi. Damlacık yoluyla 

bulaşan virüsten temizlik ve sosyal mesa-
fe ile korunulabileceği tüm bilim insanları 
tarafından onaylandı. Bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirmek, sigara, alkol gibi zararlı 
maddelerden uzak durmak ve kişisel temiz-
liğe önem verilmesi halinde virüsün bulaş 
riskinin çok az olduğu eldeki veriler ışığında 
kanıtlandı ve tüm vatandaşlardan bunlara 
uyulması beklendi. 
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•  Bölge katılımcıları ve çalışanlar, 
Covid-19 ile ilgili düzenli olarak bilgilen-
dirilmiş, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları 
tarafından eğitim almaları sağlanmıştır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ve alanında 
uzman kişilerin danışmanlığında bu bilgiler 
düzenli olarak güncellenmektedir.

• Covid-19  tedbir çalışmaları kapsa-
mında, Başkent OSB Risk Analizi ve Acil 
Durum Eylem Planı hazırlandı.

• Covid-19 ‘un psikolojik etkileri düşünüle-
rek, isteyen çalışanlar için Psikolog/İletişim 
uzmanından online farkındalık çalışması 
hizmeti alındı. 

• Korona virüsüyle ilgili tedbirlerin alınma-
sında, beraber hareket edilmesinin önemi 
vurgulanarak, bu kapsamda uygulama-
ları daha etkin hala getirmek için düzenli 
olarak E-Posta gönderilerek bilgilendirme 
ve güncellemeler paylaşılmış; OSBÜK, 
Sağlık Bakanlığı gibi kurumların bilgilendir-

me yazıları bu E-Postalar ile personel ve 
katılımcılara ulaştırılmıştır.

• Başkent OSB Yönetim Binası izole 
edilerek, sosyal mesafe kuralına uygun bir 
şekilde hizmet vermek üzere düzenlenmiş-
tir. Buna göre bütün çalışmalar yüz yüze 
görüşmeyi gerektirmeyen zorunlu durum-
lar haricinde telefon ve E-Posta yolu ile 
gerçekleştirilmektedir. Dijital ve görüntülü 
görüşme sistemleri kullanılarak toplantı ve 
görüşmeler yapılmaktadır.

• Tüm Bölge ve Bölge Yönetim Binası 
düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. 

• Bölge çalışanlarına, düzenli olarak mas-
ke ve siperlik temin edilmektedir.

• Tedbirli olmanın ve erken tanının hayat 
kurtaracağının farkında olarak, Her sabah 
ve gün içerisinde belli saatlerde çalışanla-
rın ateş kontrolü yapılmaktadır.

• Bölgeye ulaşım sağlayan personel 
servislerinin oturma planları, yayınlanan 
yönetmelik çerçevesinde revize dilmiştir. 
Servisler düzenli olarak dezenfekte edil-
mektedir.

• Bölge Yönetim Binasında yemek menü-
leri güncellenerek, bağışıklığı güçlendire-
cek gıda destekleri sağlanmıştır. Yemekha-
ne kullanım saatleri, kişi sayısı baz alınarak 
güncellenmiştir.

• Toplu kullanım alanları, sosyal alanlar 
kullanıma kapatılarak kalabalık oluşması 
önlenmiş, çalışanların ve bölgede bulu-
nanların sosyal mesafe kurallarına göre 
hareket etmesi sağlanmıştır.

Tedbirlerimizi alarak, sanayimizin çarklarının 
dönmesi için durmadan çalışmaya devam 
ediyoruz. Burası ‘’ Geleceğin Sanayi Kenti’’

BAŞKENT OSB COVİD-19 TEDBİRLERİ

Tüm Dünyayı etkisi altına olan Corona virüsü ( Covid- 19) ile ilgili tedirgin kelimesi yerine tedbir kelimesini tercih ediyoruz. Türkiye’nin 
en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden biri olan Başkent OSB Yönetimi olarak,  bölgemizde üretim yapan katılımcılarımızın ve kurum 
çalışanlarımızın sağlığı; bizim için çok önemli. Bu kapsamda bölgemizde pek çok önlem aldık ve almaya devam ediyoruz. Hiçbir virüs 
alacağımız önlemlerden daha güçlü değil!
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
BEST OF BEST’19
Hacettepe Üniversitesi Genç Araştırmacılar Topluluğu’nun düzenlediği Best Of Best’19 paneline 
konuşmacı olarak Başkan’ımız Şadi Türk katıldı. 

Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşen 
panelde liderlik özelliği ile öne çıkan Sn. 
Başkan’ımız gençlerin hayatına dokunarak; 
yönetim ve yöneticilik konularındaki 
tecrübelerini paylaştı. 

Programa genç araştırmacıların ilgilisi 
yoğundu. Panelin ardından Başkan’ımız Şadi 
Türk gelen soruları cevapladı.
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Bölgemiz katılımcılarından Kalyon Güneş 
Teknolojileri Üretim A.Ş. nin, YEKA GES-
1 projesi kapsamında hayata geçirdiği 
yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel 
üretim fabrikasının İşe başlama töreni 
gerçekleşti.

Devlet yetkilerinin, bölge katılımcılarının 
ve basının yoğun ilgi gösterdiği törene, 

Başkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Zeki Topdemir, Denetim Kurulu 
Üyesi Mitat Alagöz, Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ, Bölge Müdür Yrd. Sevda 
Güvenç ile diğer çalışma arkadaşlarımız 
katılım sağladı.

Yıllık 500 MW güneş paneli üretim 
kapasitesine sahip olması planlanan 

Türkiye’nin İlk Entegre ve Yerli Güneş 
Paneli Üretim Fabrikası; çağımızın en 
önemli araçlarının temelini oluşturan 
silikon işleme teknolojisini ülkemize 
kazandırırken; Ingot, Wafer, hücre ve 
modül üretimini tek çatı altında yapabilen 
dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak.

TÜRKİYE’NİN İLK ENTEGRE YERLİ GÜNEŞ PANELİ 
ÜRETİM FABRİKASI BAŞKENT OSB’DE
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GELECEĞİN SANAYİ KENTİNDEN
“GELECEĞE NEFES”
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Tarım ve Orman 
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlenen ”Geleceğe Nefes” fidan dikimi seferberliğine Başkent 
OSB‘de binlerce Ağaç dikerek katılım sağladı.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk’ün ilk fidanı dikmesi ile başlayan törene; 
Başkent OSB Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri, Bölge Müdürlüğü çalışanları, Başkent 
OSB Katılımcıları, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 
ekibi, Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
MYO Öğretmen ve öğrencileri, Başkent OSB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri 
ve öğrencileri katılım sağladı. 

Oldukça yoğun ilgiyle gerçekleşen törende 
3.000 fidan toprakla buluştu.
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İSO 500 SIRALAMASINDA BAŞKENT OSB’NİN
KATILIMCILARI İLK SIRALARDA!
Türkiye’de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek, bu kuruluşlara ait büyüklükleri ortaya koyarak Türk 
sanayinin gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak için gerçekleştirilen Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” araştırmasının 2019 sonuçları açıklandı!

Başkanımız Şadi Türk’ün Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptığı ŞA-RA Enerji İnşaat 
Tic. ve San. A.Ş. , Katılımcılarımızdan 
ASELSAN Elektronik San. ve Tic. A.Ş., 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve 
ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu 

Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. de Türkiye’nin 
ilk 500 sıralamasında en üst sıralarda yer 
aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nı hazırladığı 
‘’Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

2019 Araştırması’nda TÜPRAŞ, üretimden 
satışlarda 87 milyar 949 milyon lirayla 
listede ilk sırayı alırken, Ford 37 milyar 71 
milyon lirayla ikinci, Toyota ise 25 milyar 
851 milyon lirayla üçüncü oldu.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 
FATİH METİN’İN BÖLGE ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin DSİ 
çalışmalarını yerinde görmek üzere bölgemize ziyarette 
bulundu.Sn Metin’in ziyaretine Bölge Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi Türk ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz katıldı. 
Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Dağdeviren, DSİ 5. Bölge Müdürü Murat Alp ve beraberindeki 
heyet de eşlik etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk bölgemizde yapımına 
devam ettiğimiz Ankara Çayı kenarı yürüyüş yolu hakkındaki 
gelişmeleri Fatih Metin’e aktardı.  

Fatih Metin yapılan çalışmalar karşısında ülkemize katma 
değer kazandıracak Geleceğin Sanayi Kenti Bölgemize 
övgülerde bulundu. 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ’NE 
BAŞKENT OSB’DEN ZİYARET
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’a Yönetim Kurulumuz 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kendisine samimi ve çözüm odaklı yaklaşımından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz.

Ziyarete Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk ile birlikte Başkan Vekili 
Mehmet Ergin, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ve 
Hukuk Müşaviri Abidin Şahin katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk Bölgede Meslek Yüksekokulu 
kuruluşunun tarihçesini ve beklentilerini 
aktardı.

Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün teklifi ve Yükseköğretim 
Genel Kurulu’nun uygun görüşü ile 
15.02.2017 tarihinde kurulmuştur. 
Mevcut öğretim elemanlarının nitelikleri 
ve nicelikleri de dikkate alınarak, 2017-

2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 
Bilgisayar Programcılığı, Harita ve Kadastro, 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ve 
İnşaat Teknolojisi Programları ile öğretime 
başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda Bölge ve ülke 
ihtiyaçları dikkate alınarak Makine ve 
Teknolojileri Bölümü faaliyete geçirilmiştir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 
yüksekokulda eğitim-öğretimi yapılan bölüm 
ve programlar şu şekildedir: 
• Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
• Bilgisayar Programcılığı Programı
• İnşaat Bölümü
• İnşaat Teknolojisi Programı
• Elektrik ve Enerji Bölümü

• İklimlendirme ve Soğutma 
  Teknolojisi Programı
• Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
• Harita ve Kadastro Programı
• Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
• Makine Programı
• Kaynak Teknolojileri Programı

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 
okulda toplam kayıtlı 536 öğrenci 
bulunmaktadır.

Görüşmede Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran mesleki 
eğitime önem verdiğini vurguladı.

Başkent OSB olarak Prof. Dr. Mehmet 
Cahit Güran’a görevinde başarılar dileriz.
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BAŞKENT OSB 16 OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİ

Divan Başkanlığına Katılımcılarımızın oy 
birliği ile Sabri Zafer Udül, Divan Üyeli-
ğine Deniz Azapoğlu seçildi.Genel kurul 
açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk  ardından  2019 yılı 
faaliyetleri ile ilgi sunumunu gerçekleştirdi. 
Sunumunda; Ankara çayının etrafındaki 
yeşil alanların ve rekreasyon alanlarının 
oluşturulması için projeler üzerinde çalışıl-
dığını, DSİ ile birlikte yürütülen Ankara Çayı 
ıslah çalışmalarının tamamlanmak üzere 

olduğunu, Hizmet destek alanlarının son 
etap inşaatının devam ettiğini, Bölgemize 
ulaşımı sağlayan yolların ve aydınlatma-
larının ilgili kurumlar tarafından yapımının 
tamamlandığını söyledi. Konuşmasında  
Ankara Çayı  ıslah çalışmaları, büyük 
ölçekli yatırım ve destekleri için  Ankara 
Valiliği, Orman Bakanlığı ve DSİ’ne  bölge-
mizdeki faaliyetleri için teşekkür etti.

Pandemi ve Dünya’nın genel durumunun 
ekonomik kriz ortamı yaratması nedeniyle  
firmaların buna göre tedbirlerini almaları 
ve durumlarını tekrar güncellemelerinin  
faydalı olacağını vurgulayan Şadi Türk 
sözlerine Başkent OSB lojistik alanı ve 3. 
Etap genişleme alanı çalışmaları hakkında-
ki gelişmeleri aktararak devam etti.

04.04.2020 tarihinde yapılması planlanan ancak pandemi süreci nedeni ile ileri bir tarihe ertelenen Başkent OSB 16. Olağan 
Genel Kurulu 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü birlik ve beraberlik içinde COvid-19 önlemlerine dikkat edilerek gerçekleşti.
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Sayın Türk sunumunda bölgemize 2019 yılında yurt içinden 
ve yurt dışından gelen bakanlıklar, kurum ve kuruluşların üst 
düzey yöneticileri ile, elçilikler ve sivil toplum kuruluşlarının 
ziyaretlerini ve bölgemizde gerçekleşen organizasyonları 
aktardı. Böylece “İşbirlikleri ve dayanışmalar artırılmış ve 
anılan kurum ve kuruluşların bölgeye daha fazla katkılarının 
sağlanılmasına çalışılmıştır” dedi.

2020 Bütçesinin ve yatırımlarının görüşülerek kabul edildiği 
genel kurulda öneri ve taleplerin yansıra bölgenin gelişmesi 
için neler yapılabileceği de konuşuldu.
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BAŞKENT OSB DE 
COŞKUYLA KUTLANDI

Sayın Türk ‘’Geçmiş zamanda kadınlar hayatımızın 
her alanında yönetici olduklarını ve bu yöndeki 
başarılarını iş hayatında da kanıtlamışlardır.’’ Dedi. 
Koç Eğitmen (ICF-PCC) Sibel Toprak konuşmaları 
ile katılımcılarımızın hayatlarına dokunurken, 
Psikolog-İletişim Uzmanı Hande Cesur  iş ya-
şamında karşılaşılan zorluklar ve başa çıkma 
yöntemlerini aktardı. Program sonunda Yönetim 
Kurulu Üyemiz Murat Onur Sevinç konuşmacıları-
mıza hediyelerini takdim etti.

Gerçekleşen program kokteyl ile devam ederken 
BASAD Dernek Başkanı Soner Hasçelik misafirle-
rimizi çiçeklerle uğurladı.

Dünya Kadınlar Günü kapsamında bölgemizde bulunan katılımcılarımızın yoğun ilgisi ile Psikolog-İletişim Uzmanı Hande Cesur  ve 
Koç Eğitmen (ICF-PCC) Sibel Toprak söyleşi gerçekleşti. Programda açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Şadi Türk geleceğin kadınların devri olduğu ve bu durumdan gururlandığını, kadınların yöneticilik konusundaki başarılarını kanıtlamış 
olduklarını dile getirdi. 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE UNDP’NİN 
ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ “ OSB LERDE TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRME PROJESİ “ NDE BAŞKENT OSB MODEL OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP nin 
ortaklaşa yürüttüğü “OSB lerde Teknoloji 
Geliştirme” çalışmaları kapsamında 
Başkent OSB ve Manisa OSB rol model 
olarak çalışmalarını yürütüyor. 

Bu kapsamda sık bir araya gelerek 
çalıştaylar yapan ekip ODTÜ Teknopark ta 
bir araya geldi.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
UNDP, Cumhurbaşkanlığı Strateji 
geliştirme Ofisi, Manisa OSB yetkilileri 
ile Bölgemizden Yönetim Kurulu Üyemiz 
Murat Onur Sevinç, Bölge Müdür 
Yardımcımız Sevda Güvenç ile ilgili 
birimlerden çalışma arkadaşlarımız katıldı. 
3 gün süren çaliştayda OSB lerin 
Gelişimi, Politikaları ve Kümelenme 

konuları yer alırken Dijitalleşme, Ar-Ge, 
Yenilik ve Girişimcilik konularına da yer 
verildi. Toplantının 3 günü katılımcılarımız 
adına da faydalı olacağını düşündüğümüz 
Devlet Destekleri, Proje ve Program 
Tasarımı konuları ele alındı.
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DÜNYA BANKASI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI YETKİLİLERİ BİRLİKTE 
BAŞKENT OSB’Yİ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Daire Başkanı Orhan Kılınç ve 
Dünya Bankası yetkililerinden 
Baş Ekonomist Stefka Slavova 
bölgemizi ziyarete gelerek, 
ortak yürütülen ‘’Türkiye için 
Yeşil OSB Çerçevesinin 
Geliştirilmesi Projesi ‘’ ile ilgili bilgi 
paylaşımında bulundular.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Daire Başkanlığı ve Dünya 
Bankası Uluslararası Finans 
Kuruluşu’nun (DB-IFC) işbirliği ile 
2017 yılında başlatılan ‘’Türkiye 
için Yeşil OSB Çerçevesinin 
Geliştirilmesi Projesi ‘’nin amacı; 

yeşil OSB’ler (Eko-Endüstriyel 
Parklar) için ulusal bir çerçeve 
oluşturulması ve Organize 
Sanayi Bölgelerinde bu alandaki 
rekabetçilik fırsatlarının ortaya 
konulması. 

Proje detaylarının görüşüldüğü 
ve Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Atakan Yalçınkaya’nın da 
katılım gösterdiği bilgilendirme 
toplantısında, Bölgemizde söz 
konusu proje ile ilişkilendirilmiş 
olan öncü çalışmalarımız 
yetkililere aktarıldı.
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BAŞKENT OSB KIDEMLİLERİNE PLAKET

Başkent OSB Böle Müdürlüğünde görevli personelden 5. ve 10. yılını geride bırakan; Nazmi Fındıkçıoğlu, Serra Azizoğlu,  
Yılmaz Aydoğan, Emre Akkaya ve Serdar Danacı’ya plaket verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk;  çalışmaları, başarıları 
ve emeklerinden dolayı teşekkür ettiği çalışanların her birine plaketlerini taktim etti.

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Personeli Recep Kocakuşak’ın oğlu dünyaya geldi. 
Bebeklerine Aybars ismini veren Kocakuşak ailesine hayırlı olsun dileklerimizi 

sunuyor; Aybars bebeğe sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

        İyi ki doğdun Aybars Bebek
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ANKARA SANAYİ HAVZASI OSB’LERİ 
YAĞMUR SUYU VE ATIKSU TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk 
başkanlığında Ankara Sanayi Havzası 
‘nda yer alan ASO2&3 OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay, Dökümcüler OSB Bölge Müdürü 
ve diğer bölge müdürleri yağmur suyu ve 
atık su çalışmaları ile ilgili Bölge Yönetim 
binamızda değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. 

Ankara Sanayi Havzası ‘nda yer alan 
OSB’lerin ortak sorunu olan yağmur suyu 
ve atık suların Ankara Çayı’na ulaştırılması 
projesi detayları ile ele alındı. Daha önceki 
dönemde OSB’lerin kararı ile anlaşma 
sağladığımız firma projenin sunumunu 
gerçekleştirdi. OSB’lerin teknik ekipleri 
anlatılan sunum ardından yapılabilecek ek 
çalışmaları proje firmasına aktardı.

OSB Başkanları toplantı sonrasında 
projenin OSB’lerin öz kaynakları dışında 
kamu tarafından yapılmasının daha 
doğru olacağını, bununla birlikte kamu 
ile görüşmelerin de ortak yapılması 
hususunda işbirliği yaptılar.
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BAŞKENT OSB DE ISO50001:2018 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ EĞİTİMİ ANKARA KALKINMA AJANSI 
KATKILARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve katılımcı 
firmalarımızın katıldığı ISO50001:2018 
ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ 3 gün 
süre ile bölge yönetim binamızda gerçekleşti. 
Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Desteği ile 
gerçekleşen eğitimde sarf ettiğimiz enerji 
kaynaklarının önemi ve bu bağlamda enerji 
kaynaklarının sistemle yönetilebilir hale 
getirilmesi amaçlanmıştır. Eğitimde sistemin 
kurulması, sürdürülebilir hale getirilmesi ve 
sonuçlandırılması ele alınmıştır.

3 günlük eğitimin ardından eğitime katılan 
firmalarımız ve bölge çalışanlarımız başarı 
sertifikası almaya hak kazanmıştır. 
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BAŞKENT OSB EĞİTİME KATKI VERMEYE 
DEVAM EDİYOR

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım 
Yüksek Lisans Programı öğrencileri Sanayi 
Bölgelerinin Mekânsal Dönüşümü için OSB ‘mizi 
ziyaret etti. Bölgemizdeki çevre düzenlemesi ve 
sosyal donatı alanlarında incelemelerde bulunan 
öğrenciler bir dönem süren çalışmalarının sonucunu 
Yönetim Kurulumuzdan Ahmet Zeki Topdemir, 
Atakan Yalçınkaya ve Bölge Müdürümüz İsmet 
Üstündağ’ın da katıldığı programda tanıttı.
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 Bu çalışma ile birlikte bölge çalışanları 
‘’İş Yerinde Negatif Ortamla Başa Çıkma’’ 
konu başlığı altında bir çalışma yaparak; 
iş hayatında karşılaşılan yakınmaları 
aktarırken kendilerine yeni çözüm yolları 
buldular.

Gerçekleşen farkındalık çalışmasında İş 
ve Özel Hayatımızdaki Dengeyi sağlama, 
ruhsal denge ve empati kurmanın 
önemine vurgu yapıldı. Renkli anlatım dili 
ve sunumlarıyla Psikolog-İletişim Uzmanı 
Hande Cesur çalışanlarımızın kişisel 
gelişimine katkı sağladı.

Başkent OSB ailesi olarak hem 
çalışanlarımız hem de siz değerli 
bölge katılımcılarımızın iş hayatınızdaki 
başarısının yansıra kişisel gelişimlerine de 
katkı sağlayacak eğitimleri yakından takip 
ediyor ve destekliyoruz.

BAŞKENT OSB ÇALIŞANLARI 
FARKINDALIK EĞİTİMİNDE 
Başkent OSB çalışanları Psikolog-İletişim Uzmanı Hande Cesur ile birlikte Farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

BAŞKENT OSB’DE KVKK EĞİTİMİ 

Başkent OSB Bölge Personeli, Avukat 
Başak Kaplan’ın vermiş olduğu eğitim ile 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanun ile ilgili bilgilendirildi. Eğitimde KVKK 
kanunu ile ilgili çalışmaları aktarılırken, 
Başkent OSB’nin almış olduğu önlemler 
de gözden geçirilerek değerlendirildi. 
Eğitim sonunda Kişisel Verilerin Korunması 
mevzuatı kapsamında uygulanması ve 
hazırlanması zorunlu olan uyumluluk 
formlarını düzenleme adımı atılmış oldu.

Kişisel Verilen Korunması Kanunu yani 
kısaca KVKK kanun metini 24 Mart 
2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu 
tarafından kabul edilerek kanunlaşmış 
ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdi. KVKK Kanununun amacı, kişisel 
verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin 
işlenmesinde kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
yükümlülükleri ile uyacakları usul ve 

esasları düzenlemekle başlamıştır. 
Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri 
güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 

KVKK kanunu ile, kişisel verilerin sınırsız 
biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz 
kişilerin erişimine açılması, ifşası veya 
amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu 
kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne 
geçilmesi amaçlanır.



27

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Projeler ve Kalite Şef Yardımcısı olarak 
görevine devam eden Dilara Danacı hayatını Koray Topçuoğlu ile birleştirdi. 
Genç çiftin nikah şahitleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
ve Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk olurken düğün törenine Yönetim 
Kurulu Üyelerimizden Murat Onur Sevinç ve Ahmet Zeki Topdemir ile Hukuk 
Müşavirimiz Abidin Şahin de katıldı.

Dilara-Koray çifti nikah töreninin ardından masaları dolaşarak mutlu günlerinde 
kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler. 

Bizde Başkent OSB ailesi olarak genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Katılımcımız Aral Gübre Sanayi ve 
Ticaret A.Ş nin  Yönetim Kurulu 
Başkanı Bilal Akdoğan’ın Oğlu Burak 
Akdoğan Vali Galip Demirel Gölbaşı 
Vilayetler Evi Havuzbaşı Restaurant da 
hayatını Sena Danışman ile birleştirdi.

Başkanımız Şadi Türk mutlu günlerinde 
genç çiftin mutluluğuna şahitlik etti.

Bizde Başkent OSB ailesi olarak Burak 
& Sena Akdoğan çiftine mutluluklar 
diliyoruz.

DİLARA DANACI İLE KORAY TOPÇUOĞLU 
HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

KATILIMCILARIMIZDAN BİLAL AKDOĞAN’IN OĞLU
BURAK AKDOĞAN DÜNYA EVİNE GİRDİ
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RÖPORTAJ:
ANKUTSAN
ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt
Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rüstem Kesgi ile 
sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikâyesi nasıl başladı?

ANKUTSAN, 18 yıl önce Rüstem Kesgi ve Mustafa Çakal 
ortaklığında, yüzde yüz yerli sermaye ile Antalya’da kuruldu. 2018 
yılında Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdik 
ve bu yıl 2019 verilerine göre Türkiye’nin en büyük 330’uncu, 
Antalya’nın ise en büyük 3’üncü sanayi kuruluşu olduk. 2000’li 
yılların başında kurulmamıza rağmen hızlı büyüme grafiğimiz 
ile, başta Pizza Hut olmak üzere pek çok gıda devinin global 
tedarikçisi arasında yer alıyoruz. Bugün 800’den fazla çalışanımızla, 
Antalya, Mersin, Ankara ve Tekirdağ fabrikalarımızda oluklu 
mukavva ve kutu üretimi, Adana Fabrikamız da ise kağıt üretimi 
yapıyoruz. Başta Amerika olmak üzere Avrupa, Avustralya, Asya, 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde 5 kıta ve 50’den fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımızı arttırmak için mevcut 
pazarlarımızı geliştiriyor ve yeni pazarlar için araştırmalar yapıyoruz.

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz nelerdir?

Gelişen pazar beklentileri ve standartları doğrultusunda yüksek 
kalitede ürünler üreterek, yiyecek - içecek endüstrisi başta olmak 
üzere kimya, ilaç, kozmetik, tekstil, elektronik, inşaat, mobilya 
ve daha birçok sektöre hitap eden ürün çeşitliliğimiz ve ambalaj 
çözümlerimiz ile üretmeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz.

Hizmet verdiğimiz tüm bu sektörlerde ürün – hizmet - yaşam 
döngüsü sorumluluğumuz kapsamında doğaya dost, çevresel risk 
faktörlerini gözeten, enerji kaynaklarının doğru kullanımını öngören 
stratejik modelimizi ileri taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz.

Tedarikçisi olduğunuz başlıca firmalar/kurumlar 
kimlerdir?

ANKUTSAN olarak, faaliyetlerimizi sürdürürken; vizyonumuz 
doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri 

beklentilerini aşarak karşılayan, kolay ulaşılabilir ve güvenilir ürünler 
üretmekteyiz. Bu kapsamda, sağladığımız ürün ve hizmetlerde;  
gıda, kimya, mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başta 
olmak üzere sektörlerinde öncü ve lider, yerli ve yabancı birçok 
firmaya hizmet sağlamaktayız.   

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl gelişti?

ANKUTSAN olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde gerek kalitemiz 
gerekse vizyonumuz ve felsefemiz ile her zaman belirleyici bir rol 
oynadık ve oynayamaya devam edeceğiz. Sürekli ilerleme ve bir 
dünya markası olma amacı ile yola çıktığımız 2002 yılından bugüne 
5 farklı lokasyonda faaliyet gösteren fabrika yatırımlarımıza ek olarak 
Antalya Fabrikamızdaki tesisimizin kapasite artırım çalışmaları ile de 
istikrarlı yükselişimizi devam ettirmekteyiz.

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

İstihdamı arttırmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
ve yeni yatırımlar yaparak, kaliteli mal ve hizmet üretme misyonu ile 
sektördeki başarımızı sürdürülebilir kılmak ve yükseltmek öncelikli 
hedefimiz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

18 yıl önce yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş bir şirket olarak 
2018’de Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasına 
girebilme başarısını gösterdik. Şu günlerde ise; Temmuz ayında 
açıklanan 2019 verilerine göre, sektöründe en fazla büyüme 
gösteren şirket ve de Türkiye’nin 330’uncu büyük sanayi kuruluşu 
olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemiz ve geleceğimiz için 
üretmeye, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.
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RÖPORTAJ:
BRONZ OTOMOTİV
BRONZ OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş ile sektör 
hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikayesi nasıl başladı?

BRONZ OTOMOTİV, 2004 yılında Ostim 
Organize Sanayi Bölgesinde, Enerji, 
Otomotiv, Elektrik, Savunma Sanayi, 
Aydınlatma sektörlerine Sac Metal 
Şekillendirme ve parça imalatı üzerine 
çalışmaya başlamıştır.
Firmamız, artan müşteri taleplerini daha 
iyi karşılamak için üretim kapasitesini 
arttırmaya yönelik yapılan yeni makine 
yatırımları ile 2013 yılında Sincan Organize 
Sanayi Bölgesine taşınmıştır. 
2017 yılında yatırım yaparak, Otomotiv 
sektöründe seri üretime geçilmesi ve 
Enerji sektörünün sac metal  parça talebi 
artışını karşılamak için , Başkent Organize 
Sanayi Bölgesindeki 4000 m2 kapalı 3200 
m2 açık alanı ile toplam 7200 m2 lik yeni 
üretim yerine geçerek, gerek personeli, 
gerek makine parkı ve tecrübesi ile tam 
kapasite üretim yapan bir fabrika olarak 
yeniden yapılanmıştır. 

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

Firmamız; Otomotiv ve Enerji sektörü 
başta olmak üzere, metal parça 
üretimi ihtiyacı olan tüm sektörlere, 
kaliteli üretim ve mühendislik hizmetini 
sunmaktadır. Halihazırda sektörlerin 
ihtiyacını karşılayabilmek için günlük 300 
kalem 8.000 adet metal parça üretimi 
yapılmaktadır. 

Tedarikçisi olduğunuz başlıca 
firmalar/kurumlar kimlerdir?

Müşterilerimiz arasında yerli ve yabancı 
elektrikli otobüs ve tramvay üreten 
Otomotiv Ana Sanayi firmaları ve Türkiye’de 
faaliyet gösteren uluslararası enerji 
kuruluşlarıdır.

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl 
gelişti?

Firmamız, gelişen kalite sistemine uygun 
olarak aldığı IATF 16949:2016 ve ISO 
9001:2015 kalite sistem belgeleri ile 
otomotiv sektöründeki müşterilerimizle uzun 
dönemli iş sözleşmesi imzalamıştır.

Aynı zamanda; üretim kabiliyetine 
sahip olduğumuz, ithalatı yapılan enerji 
sektöründeki ihtiyaç duyulan metal ürünlerin 
yurt içindeki üretimini BRONZ OTOMOTİV 
olarak gerçekleştirerek büyüme ve yatırım 
sürecimiz gelişmiştir. 

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

İleriye dönük hedeflerimiz; üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi, fabrika içinde 
yürüyen üretimin online olarak planlama ve 
üretim personeli tarafından görüntülenmesi 
ve nihai hedefimiz ise müşterimizin 
siparişi verdiği andan sevk olana kadar 
olan üretim sürecini kendi bünyesinde 
görüntüleyebilmesidir. 

Bunun sağlanması için fabrikada çalışan 
makinelerden online bilgi alınıp ERP 
sistemine sürekli veri akışı sağlanması 
gerekmektedir. Aslında konu Endüstri 
4.0 uygulamasıdır. 2020 sonuna kadar 
hedefimiz bu sistemi kurmak ve doğru bir 
şekilde işletmektir,
Bir diğeri; yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanarak çevre kaynaklarını etkin kullanan, 
ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üreten 
fabrika olmak;

Son olarak, üretimde otomasyon sistemini 
devreye alarak; dünya çapında, otomotiv 
ve enerji sektörü için  lider yan sanayi 
kuruluşu olmaktır.



05:45

06:08

06:35

12:17

12:40

13:07

18:22

18:45

19:12 07:51

08:08

07:28

Sincan

06:15

07:00

Sincan

07:15

Sincan

07:30

Sincan

11:30

Sincan

18:30

BOSB

07:15

BOSB

08:15

BOSB

08:30

BOSB

12:30

BOSB

19:10

14:21

14:38

13:58

13:30

20:13

20:30

19:50

19:20

08:4508:00 08:30 12:00 16:30

08:45 09:15 13:15 17:15

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

53072

SİNCAN -  POLATLI POLATLI - SİNCAN

( PAZAR GÜNÜ HARİÇ HER GÜN )( HER GÜN TEMELLİ YÖNÜ )

Temelli

07:00

Temelli

13:00

Temelli

16:45

Temelli

18:10

BOSB

07:45

BOSB

03:45

BOSB

17:30

BOSB

18:55

( HER GÜN TEMELLİ YÖNÜ )



31



TEMMUZ | 2020


