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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’de Sanayici Olmak

Son dönemde en çok konuştuğumuz konuların ve  süreçte yaşadığımız olayların başında ülkemizin 
ekonomik durumu geliyor.  Ekonomik gelişmeler; holdinglerden, toplumumuzun en küçük birimi ailelere kadar 
herkesi ve her kesimi çeşitli boyutlarda etkiliyor. Hal böyle olunca ülkemizin resmine bakıp, ekonominin can 
damarlarından biri olan sanayinin bu resimde aldığı renkleri görmemiz gerekiyor. 
Dünyanın her yerinde sanayi ve sanayici, o ülkenin gelişmesinin ve büyümesinin baş aktörlerindendir. 
Ülkemiz sanayicisi bu görevi dışında, farklı sorumluluklar da yüklenir. Türkiye sanayicisi, ülkesi için gerekli 
olan her durumda daha çok çalışmaya, elinden gelenin en iyisini yapmaya ve gerektiğinde elini taşın altına 
koymaya hazırdır.

Her zaman altını çizerek söylediğim bir şey var ki, o da sanayimizin ve sanayicimizin zor zamanlarda bir 
can simidi olarak görülmesidir. Sakin bir denizde giden gemide can simidi gözünüzde sadece bir dekor 
olarak görünürken, deniz dalgalanıp hırçınlaştığında gözünüzü o simitten ayıramazsınız. Zorunlu kaldığınızda 
gemideki en büyük kurtarıcınız işte o can simidi olur. Gözlemlerime göre Türkiye’de de sanayi hep dalgalar 
arttığında önemseniyor. Sıkıntılı ekonomi süreçlerinin pozitif anlamdaki en büyük destekleyicisi olan 
sanayimizin, devlet ve toplumumuz tarafından da desteklenmesi çok önemlidir. Üretimin arttığı, tüketimin 
dengelendiği, dijital dönüşüm ve teknolojiye ayak uyduran bir yapı oluştuğunda, tarihin pek çok noktasında 
şahit olduğumuz zor zamanları ustalıkla aşan toplumsal gücümüzü bütün dünyaya yeniden göstereceğimize 
inanıyorum.

Ekonomide gündemimizi etkileyen en önemli etken, para piyasalarında meydana gelen ve yaklaşık olarak bir 
yılı aşkın süreden beri ülkemizi etkisi altına alan dalgalanmalardır. Bu süreçte ileriye yönelik atılım planlarının 
yanı sıra,  yaşanan sıkıntılı dönemleri dengeleyebilmek çok önemli.

Dengelerin yerine oturması hatta geleceğe güvenle bakabilmenin yolu da üretim! Ülkemizin içinde bulunduğu 
böylesi dönemlerde, Türk sanayicileri olarak biz yerli ve milli üretime yönelerek bu sloganı yaşam biçimi haline 
getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Ancak bu konu sadece biz sanayicilerin mücadelesi ile 
ilerlemez, devlet politikası olarak benimsenmelidir. Gerekli desteklerin sağlanması temel koşuldur. 
Ancak o zaman gerçekleşme sağlanır.

Küçük işletmelerin ve yeni yatırımcıların desteklenmesinin yanı sıra, bu zamana kadar sürekli üretmiş 
ve binlerce insana istihdam sağlayan büyük sanayi firmalarının da çeşitli reform ve destek paketleri ile 
güçlendirilmesi doğru olacaktır.

Ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmiş üreten bir Türkiye için daima kendi gücümüze inanmalı ve yılmadan 
çalışmaya devam etmeliyiz. Gelecekte ülkemizin çok daha güzel günler, başarılı yarınlar göreceğine inancım 
sonsuzdur. 

– Denis Waitley ‘in tespitlerinde geçtiği üzere; Hayatta kazanan insanlar daima, “yapabilirim, yapabileceğim 
ve yapıyorum!” diye düşünürler. Diğer taraftan kaybedenlerse, “neye sahip olmalıyım veya ne yapabilirim! ” 
gibi düşüncelere konsantre olurlar.
Her şeye rağmen hayallerimizi eksik etmemeliyiz. Hayallerimizin peşinde koşmalıyız. Günün birinde 
gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu birlikte yaşarız.

2003
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BAKAN YARDIMCISI PROF.DR. MAHMUT ÖZER’DEN
BAŞKENT OSB’YE İADE-İ ZİYARET

Başkent OSB Yönetim Kurulu, Bölgede 
yer alan eğitim kurumlarının son durumu 
hakkında bilgi vermek ve ihtiyaçları 
paylaşmak için M.E.B Bakan Yrd. Sn. 
Mahmut Özer’e ziyaret gerçekleştirdi.

Konuşmasında, Başkent OSB hakkında 
genel bilgileri paylaşırken, bölge olarak 
eğitime ne kadar önem verdiklerini anlatan 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
mesleki eğitimin son dönemde öneminin 
anlaşıldığını ancak Başkent OSB’nin bunu 
çok önceden fark ederek eğitim kurumları 
oluşturduğunu belirtti. 

Başkent OSB’nin Üniversite &Sanayi 
İşbirliği anlamında da öncü OSB’lerden 
biri olduğunu ifade ederken, bütün bu 
güzel projeleri sanayicinin kendi parası ve 
emeğiyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kurulmasının hemen ardından kısa sürede 
öğrenci sayısında artış göstererek eğitim-
öğretim hayatına devam eden Başkent 
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
ihtiyaçlarından bahsedilen görüşmede, 
Türk; ‘’ Burada yapılan her eser bizim 
sanayicimizin lokmasıyla ve emeğiyle 
yapıldı. Bundan sonraki dönem için size 
ihtiyacımız var’’ dedi. 

Sözlerine, ‘’Bir insanın en değerli varlığı 
kasasında saklıdır değil mi diye devam 
eden Şadi Türk; Bizim en değerli varlığımız 
çocuklarımız. Onları sahipsiz bırakırsak 
hırsızlar dadanır, kasaya koymazsanız 
bu altını hırsız sarar! Çocuklarımızı nitelikli 
eğitim ve projeler ile korumalı ve güzel bir 
gelecek vermeliyiz’’ diyerek düşüncelerini 
ifade etti. Son derece verimli geçen 
görüşme sonrasında Bakan yardımcısı 
Sn. Mahmut Özer yerinde incelemelerde 
bulunmak için, Başkent Organize Sanayi 
Bölgesini ve bölgedeki mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarını ziyaret etti ve OSB’nin 
isteklerini dinledi.
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Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, yeni yapılan pansiyon binası ve 
Mesleki Eğitim Merkezini gezerek yerine 
incelemelerde bulunan Sn. Mahmut 
Özer’e; Mesleki ve Eğitim Genel Müdürü 
Kemal Varın Numanoğlu, Ankara Milli 
Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Müdür Yrd. 
Bedri Ekşi, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Adem SOLMAZ ve Mamak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Özel eşlik etti.  

Ziyarette okullarda bulunan öğrencilerle 
sohbet eden Mahmut özer, onların eğitim 
kurumları ile ilgili düşüncelerini, öneri ve 
isteklerini de dinledi.

Bakan Yardımcısı Özer ziyaretin ardından 
düzenlenen toplantıda, Türkiye´de mesleki 
ve teknik eğitimin mevcut durumu, 2023 
Eğitim Vizyonu çerçevesinde mesleki 
eğitimde yapılan düzenlemeler ve 
başlatılan yeni projeler hakkında bilgiler 

verdi. Ana gündemin eğitim, istihdam, 
üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ve mevcut 
OSB mesleki ve teknik eğitim kurumlarının 
sayılarının artırılmasının olduğu toplantıda, 
2023 Vizyon Belgesi kapsamında 
mezunlara istihdamda öncelik verilmesi, 
kamu ve sivil toplum kuruluşlarının 
mesleki ve teknik eğitim kurumlarına 
sağladığı katkılara destek olunması ve 
patent düşüncesinin yaygınlaştırılması da 
görüşülen konular arasındaydı.
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ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN OSB’LER İLE 
BİR ARAYA GELDİ

Toplantının açılışında konuşan Vali Vasip 
Şahin, OSB’lerdeki sorunların konuşulup 
istişare edilerek fikir ya da eylem birliğinin 
inşası için buluşulduğunu belirtti. 
Ankara’ dan pek çok OSB’nin katılım 
sağladığı toplantıda, Başkent OSB adına 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki Topde-
mir, Hukuk Müşaviri Abidin Şahin ve Bölge 
Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç yer 
aldı. OSB Yöneticileri dışında, Ankara Vali 
Yardımcısı ve aynı zamanda Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanı olan Fatih Kaya, 

Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü 
Vehbi Konarılı, Ankara Sanayi Odası Baş-
kanı Nurettin Özdebir ve Ankara Ticaret 
Odası Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

Toplantıda, Ankara Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Vehbi Konarılı Türkiye’de yer alan 
Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili bilgilerin-
de yer aldığı, Ankara’da yer alan Organize 
Sanayi Bölgelerinin son durumunu ve 
gelişmelerini anlatan bir sunum gerçek-
leştirdi. 

Faaliyette olan ve olmayan OSB’lerin 
bilgisini paylaşan Konarılı sunumunda, 
OSB’lerin Ar-Ge Merkezleri ile Eğitim 
Kurumlarından da bahsetti.

Vehbi Konarılı’dan sonra, Anadolu OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi 
Tuncay söz alarak, daha önce Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk’ün 
yapmış olduğu sunumda da yer alan, aynı 
sanayi havzasında bulunan OSB’lerin ortak 
sorunları ve çözüm önerilerinden bahsetti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara’da bulunan OSB’lerin sorunlarının görüşülmesi ve gelişmelerinin takip edilmesi için 
Teknopark Ankara’da bir toplantı düzenledi.
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ANKARA 3. DÖNEM İL KOORDİNASYON 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

BAŞKAN ŞADİ TÜRK OSB 
SORUNLARINI ANLATTI

2019-3. Dönem Ankara İl Koordinasyon 
Toplantısı, Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir 
Başkanlığında gerçekleştirildi. Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk de 
toplantıya katılarak, Temelli sanayi havza-
sında yer alan OSB’lerin ortak sorunları 
ve bu sorunlara çözüm önerilerini anlatan 
sunumu 4 OSB’yi temsilen gerçekleştirdi. 
Sunumuna OSB’lerin bulunduğu havzanın 
konumunu ve bu konumun önemini ha-
tırlatarak başlayan Türk, bölgenin; Anka-
ra-Eskişehir Karayolunun 40. km sinde yer 

aldığı ve Avrupa-Asya Demiryolu üzerinde 
İstanbul-Akdeniz Çevreyolu üzerinde 
bulunduğunu belirtti. 

Sunumda Başkent OSB, Anadolu OSB, 
ASO 2.ve 3.OSB, Dökümcüler İhtisas 
OSB’nin ortak sorunları ve bu sorunlar için 
çözüm önerileri Vali Yardımcısı Bilal Bozde-
mir ve toplantıda yer alan kurula iletildi. 

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, sunumunda Havzada şu an 
bulunan toplam fabrika sayısının 566 
olduğunu ancak yakın zamanda bu sayının 
1.751 işletmeye çıkacağının öngörüldüğü-

nü belirterek istihdam durumu hakkında da 
bilgi verdi. Günümüzde 4 OSB’nin toplam 
çalışan kişi sayısı 19.372 kişi iken ilerleyen 
zamanlarda bu sayının 78.000-355.000 
kişiye çıkacağı düşünülüyor.

OSB’lerin hali hazırda eğitim 
hayatına başlayan ve yakın zamanda 
gerçekleştirmeyi planladıkları eğitim 
kurumları hakkında bilgiler sunum 
esnasında yetkililere anlatıldı. 
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Buna göre Mesleki Eğitim ve Üniversite, 
Sanayi İşbirliği’ne oldukça önem veren 
OSB’lerin kendi içinde yer alan eğitim 
kurumları şu şekilde;

Başkent OSB: Hacettepe Üniversitesi 
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Başkent OSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezi 
Anadolu OSB: Başkent Üniversitesi 
Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu
Bölgeler ile ilgili güncel bilgilerin 
paylaşımının ardından sunumda yer alan 

ve 4 OSB’nin de ortak olarak yaşadıkları 
sorunlardan bahsedildi ve bu sorunların 
çözümü için bazı öneriler sunularak 
taleplerde bulunuldu. 
Buna göre; 
EGO otobüs sefer sayısının arttırılmasının 
ve OSB’lerin içine girerek değişik 
güzergâhlardan havzaya hat tahsisi, tren 
seferlerinin sabah ve akşam yoğun mesai 
saatlerinde ihtiyaç kadar arttırılmasının 
bölgeye olan ulaşım sorununu 
çözebileceği önerileri sunuldu.
Bahsi geçen konulardan biri de sanayi 
havzasında yer alan “Gecekondu Önleme 

Bölgesi Projesi” oldu. 
Bu projede yer alan 25.000 konutun üst 
yapısının tamamlandığı ancak alt yapısı 
tamamlanmadığı için yerleşim olmadığı 
bilgisi paylaşıldı. Yerleşimin en kısa sürede 
sağlanabilmesi için; alt yapı yatırımlarının 
hızla tamamlanarak konutların bulunduğu 
bölgenin yerleşime uygun hale getirilmesi, 
haberleşme şebekesi, kreş-okul, hastane  
ve sağlık ünitesi, alışveriş merkezi, 
park, spor alanı gibi sosyal donatıların 
yapılmasının bu sorunun çözümüne katkı 
sağlayacağı düşüncesi yetkililere aktarıldı. 



11

Bu projenin aynı zamanda sanayi 
havzasında çalışanların yerleşim sorununu 
çözecek, havzanın ulaşım sorununu da 
hafifletecek bir proje olduğu fikrine varıldı.

OSB’lerin içinde bulunan yollar, havzanın 
genel anlamda yol durumu ile ilgili çok 
önemli konuların paylaşıldığı sunumda 
çözüm aranan en önemli sorunlardan biri 
de OSB’lerin su kaynakları oldu. 

Bu sorunu anlatırken Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk şunları 
ifade etti; ‘’Temelli Sanayi Havzasında 
yer alan OSB’ler içme ve kullanma suyu 
ihtiyaçlarını Ankara Çayı kenarında ve 
OSB’ler içinde açtıkları kuyularla yeraltı 
sularından temin etmektedirler. Bu, 
sağlıklı ve uzun vadeli bir çözüm değildir. 
Havzanın yeraltı sularını besleyen bu 
alanda ve çevresinde yapılaşmaya gidildiği 
takdirde, Havzanın suyunu sağlayan 

kuyuların verimliliğinin ve seviyesinin 
korunması mümkün olamayacaktır. Bu 
bağlamda havzada su temini sorununun 
ASKİ’nin yatırım programına alınması 
ile çözüleceği kanaatindeyiz. Devlet 
yetkililerimizden bu önemli ve acil konu ile 
ilgili destek bekliyoruz.’’
Son olarak, elektrik, sağlık merkezi 
ve itfaiye ile ilgili konuların ve çözüm 
taleplerinin paylaşımı ile sunum 
tamamlandı.
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BAŞKENT OSB HEYETİ CHP GENEL BAŞKANI 
KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Başkent Organize Sanayi Bölge Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk ve beraberindeki 
heyet CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezindeki 
makamında bir araya geldi.

Görüşmede Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na 
Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel eşlik 
etti. Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Şadi Türk de Başkan Vekili Mehmet 
Ergin’in yanı sıra, Yönetim Kurulu Üyeleri; 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Murat Onur Sevinç ve Denetim Kurulu 
üyesi Mehmet Mitat Alagöz, Hukuk 
Müşaviri Abidin Şahin ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç eşliğinde 
görüşmeye katıldı.

Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen 
görüşmede, ekonomide son dönemde 
yaşanan gelişmelerin yanı sıra,
Başkent OSB’de meydana gelen 
gelişmeler hakkında bilgi verilirken, 
ülkemizde sanayinin ve sanayicinin son 
durumu da değerlendirildi. 
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Haberin videosunu izlemek için 
QR kodu okutunuz.

Başkent OSB katılımcılarının aktif bir şekilde 
çalışarak ülke ekonomisine sunduğu katkılar 
hakkında yapılan sohbette, Başkan Şadi 
Türk; tamamen katılımcılarının sermayesi ve 
verdikleri emek ile hayata geçirilen bir bölge 
olduklarını anlatarak özel bir Organize Sanayi 
Bölgesi olduklarından bahsetti. 

Başkent Organize Sanayi Bölgesinin, tam 
kapasiteye ulaştığında 1000 sanayi parseli ile 
100.000 istihdam, 3 milyar dolar ihracat ve 
10 milyar dolar katma değer sağlamak gibi 
hedefleri de görüşme esnasında ifade edildi.
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KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ
BAŞKENT OSB’Yİ ZİYARET ETTİ
Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev beraberinde bulunan elçilik heyetiyle 
birlikte Başkent OSB’yi ziyaret etti. 

Kırgızistan Büyükelçisi ve heyeti Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı.Yapılan 
toplantıda iki ülke arasında yapılabilecek 
iş olanakları ve iş birlikleri masaya yatırıldı. 
Büyükelçi Omuraliev ayrıca, Başkent 
OSB fabrikalarını gezerek övgü dolu 
ifadelerde bulundu. Büyükelçi Omuraliev, 
misafirperverliklerinden dolayı Başkan 
Şadi Türk’e teşekkür ederek başladığı 
konuşmasında ülkeleri hakkında da bilgi 
verdi. 

TÜRKİYE 5. SIRADA

Omuraliev, “Bizim iş alanımızda en fazla 
kullanılan dil Kırgız ve Rus dili olmaktadır. 
Para birimimiz ise Som. Bulunduğumuz 
coğrafyada diğer para birimlerine nispeten 
daha güçlü para birimimiz var. Gayri Safi 
Milli Hasılamız 8 milyar dolara tekabül 
ediyor.

Büyüme oranımız ise % 3.5’ dir. Genelde 
üretimin olmadığı yerde ekonominin 

olmadığı konuşulur. Tabi ki büyük etken 
ancak hizmet sektörü küçümsenmeyecek 
bir alandır. ABD ekonomisinin % 70’i bu 
alandan karşılanıyor. 

Singapur’da da üretim yok ancak yüzde 
doksan hizmetle ayakta duruyor. Çin ve 
Rusya bizim en büyük partnerlerimizdendir. 
Türkiye de dış ticaret hacmimizde 5.sırada 
önemli bir yerdedir” dedi.
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İŞ KURMAK KOLAY

“2018 de, ithalatımızın ve ihracatımızın 
% 6’sı Türkiye’ye oldu” diyen Omuraliev, 
“Bizim 6.2 milyon olan nüfusumuz 
küçük olarak algılanabilir, ancak Avrasya 
adlı gümrük birliğimizle bu sayı 182 
milyona çıkıyor. Kırgızistan, Kazakistan, 
Rusya, Belarus dahildir. 3.500 km’lik bir 
mesafeden bahsediyoruz.

 Avro birliğimiz de var. Üretilen cihazlar 
sıfır vergiyle ihraç edilebiliyor. Bu haktan 

yararlanarak Çin’e çok düşük vergiyle 
ürün ihraç edebiliyoruz. Özgür ekonomi 
alanlarımız da mevcut. 

Kırgızistan’da öncelikli iş alanlarının tarım, 
üretim, enerji, turizm ve madencilik 
olduğunu söyleyebiliriz. Kırgızistan’da 
liberal bir düzen söz konusu. Bu nedenle 
iş kurmak kolay, vergiler düşük ve kaliteli 
eleman bulma olanağı daha iyi. 

Elektrik ve enerji ucuzdur. 61 ülkeye 
vizesiz girme olanağı vardır. Türkiye ile 

Kırgızistan arasında 90 gün vizesiz iki taraflı 
anlaşma mevcut. Şeffaf bir şekilde işe 
başlarsanız, kar elde etme olanaklarıyla 
gayet kolaydır” ifadelerini kullandı.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
ziyaretlerinden ötürü Omuraliev’e teşekkür 
ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerinin daha 
da gelişerek devam etmesini temenni 
ettiklerini söyledi. 
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T.C CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ 
BAŞKANLIĞINDAN BAŞKENT OSB ZİYARETİ

“Modern bir savunma sanayiinin geliştiril-
mesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mo-
dernizasyonunun sağlanması” amacıyla 
çalışmalarına devam T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan 
Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel 
ve beraberinde bulunan teknik bir heyet 
Başkent OSB’yi ziyarete geldi.

Başkent OSB Yönetim Kurulunun karşıla-
dığı heyet, tanışma ve istişare toplantısının 
ardından, Başkent OSB’de faaliyet gös-
teren savunma sanayii firmalarını ziyaret 
ederek yerinde incelemelerde bulundu. 
Final Metal Kaplama Boya İmalat Taşıma-
cılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Katmerciler 
Araç Üstü Ekipman Sanayi Ve Ticaret 

A.Ş., Milmast Yükseltme Sistemleri A.Ş., 
Yüksel Kompozit Teknolojileri A.Ş., Yepsan 
Savunma Ve Havacılık San. Tic. A.Ş, 
Gentex Norbo Korunma Teknolojileri A.Ş. 
firmalarını ziyaret ederek üretim yerlerini 
gezdi.
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Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde 
savunma sanayii altyapısının tesisine 
ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları 
tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip 
mekanizmaların oluşturulması amacına 
uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Ka-
nun’la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 
“Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek-

leme İdaresi Başkanlığı” (SaGeB) olarak 
kurulmuş, 1989 yılında Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı olarak yeniden yapılandırıl-
mıştır. 

Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştiri-
len düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na 
bağlanmış, 2018 yılında ise 703 sayılı 

“Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum 
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı olarak yeniden 
yapılandırılmıştır.



EKİM | 2019

Ziyarette Anadolu OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay’a Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri; Ayhan Çekim, 
Ahmet Kurt, Ercan Şanal, Burhan Yılmaz 
ve Sevim Elif Saçak Köksoy’un yanı sıra 
Bölge Müdürü İhsan Gökçınar eşlik etti. 

Ev sahibi Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk beraberinde bulunan 
Başkan Vekili Mehmet Ergin, Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri; Ahmet 
Zeki Topdemir, Ali Gök, Mithat Alagöz; 
Hukuk Müşaviri Abidin Şahin, Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç ile misafirleri 
ağırladı.

Görüşmede aynı havza içerisinde bulunan 
iki OSB’nin birlikte yapabileceği iş birlikleri 
konuşuldu.Sohbet havasında gerçekleşen 
toplantıda, Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk sözlerine ziyaret için 
teşekkür ederek başladı. İki OSB’nin ortak 
sıkıntılarından bahsettiği konuşmasında 
Türk şunları söyledi; Kurumsal firmalar 
yıllarını vererek ve çalışarak bir marka 
yaratırken, günümüzde bir de bakıyoruz 
ki onlarca firma çoğalmış. İşin kötüsü 
çoğunun ismini bile bilmiyoruz. 

Dışarıdan bakıldığında, firma sayısının 
artması iyi ve kârlı gibi gözükebilir ama 
bana göre bu doğru değil. Çünkü bu alt 

yapısız artış, uluslararası firmalarla rekabet 
eden firmaların gücünün zayıflamasına 
sebep oluyor. Geçenlerde buna benzer 
bir örnek ile karşılaştım. İhaleler yeterlilik 
koşullarıyle çıkar biliyorsunuz. Biz de bu 
koşullara ömrümüzü vermiş bir firmayız. 
Öyle ki, yeterliliklerimizi dünya çapında pek 
çok projede kullanıyoruz. 

Ancak Türkiyede otorite, rekabet 
koşullarının zayıflaması sebebiyle bunu 
bölmekten bahsediyor. Ülkenizdeki işin 
küçülmeye başlaması demek, sizin de 
küçülmeniz demek. Böyle birtakım sıkıntılar 
var. 

ANADOLU OSB YÖNETİM KURULUNDAN 
BAŞKAN’A ZİYARET
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Başkent Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.
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Unutmamak gerekir ki bilgi ve tecrübe 
çok önemli. Sanayide kaliteyi korumamız 
gerekli. Yanlış bilgilerle alttan birileri 
gelmeye başlıyor. Bu kalitenin düşmesine, 
rekebetin ve uluslararası piyasalardaki satış 
gücünün düşmesine sebep oluyor.Gün 
geçtikçe teknolojisi daha düşük ürünlerle 
rekabet etmek zorunda kalıyorsunuz. 

BÖLGENİN SIKINTILARI ORTAK 
SIKINTILARIMIZ

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Kutsi Tuncay, bölgeleri ve bölgede 
yer alan firmalar hakkında bilgi verdi. 
Tuncay, Karşı karşıya demir yollarının bir 

tarafında siz bir tarafında biz çalışıyoruz. 
Süreçlerimiz zor. Bireysel ve örgütsel 
sıkıntılarımız var. 

Kanunlarla ilgili problemlerimiz var. Buna 
rağmen ülke bizim, toprak bizim, vatan 
bizim ve birileri yapmalı bunu da biz 
yapmaya çalışıyoruz. Burada da sizler 
yapmaya çalışıyorsunuz tebrik ediyorum ve 
başarılar diliyorum. 

Ne kadar çok verimli hale getirebilirsek 
Ankara’ya o kadar katkımız olacaktır. 
Ankara il çerçevesindeki etkinliklere 
birimiz katılamazsak, birimiz katılmaya 
çalışıp bölgenin sözcüsü gibi davranmaya 

çalışıyoruz. Bölgenin sıkıntıları ortak 
sıkıntılarımız. Bazı hizmetleri alabilmemiz 
lazım. İş ve ilişkilerimizi sıklaştırarak 
bölgemizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi. 

Kendilerinin de işletmelerle ilgili 
ruhsatlanmaları sağlamaya çalıştıklarını 
ve bununla ilgili çok dikkat ettiklerini 
belirten Başkan Türk, “Yükümlülüklerin 
azalması açısından biz de her türlü kolaylığı 
sağlıyoruz. Çünkü ruhsatsız bir işletmenin 
başına gelebilecek bir olay herkesi yakar” 
diye konuştu.
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TEKNOLOJİYE AYAK UYDURARAK 
BÜYÜYEBİLİRİZ

“Sanayicilik tercih edilecek en zor 
kararlardan birisi” diyen Başkan Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ayrıcalıklı ve 
destekli bir şeyler üretiyorsanız kolay tabi 
ancak bizde öyle bir durum yok. Katma 
değeri yüksek ürün üretmek önemlidir. 
Katma değeri yüksek ürün kârlılığın yüksek 
olması demektir. 

Burada anlaşıldığının aksine ben her türlü 
ürünün sanayide üretilmesinden yanayım. 
En iyi örneklerden biri Almanya. Sanayide 
her türlü ürün üretimini görebilirsiniz. 
Dünya’nın en büyük markası olmak 
zorunda değiliz ancak çağa ve teknolojiye 
ayak uydururak büyüyebiliriz. 

Ben kendi markalarımı bu şekilde 
bir dünya markası haline getirdim. 
Sektörlerimiz yakın gelecekte kaybolacak 

ürünler üretmiyor, devamlılığı olan 
sektörlerdeyiz. Bu sebeple geleceğe 
heyecanla ve umutla bakabiliriz.Bu konuda 
bazı önemli noktaların altını çizmek gerekli. 
Örneğin daha az giderle daha çok üretim 
yapabilmeyi sağlamak ve bunu oturtmak 
önemli. Bunu sağlayabilirsek başarımız 
daha da artacaktır. Verimliliği artıracak tüm 
çalışmalar katma değeri artıracak ürünlerin 
elimizde olmasını sağlayacaktır.” 
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OSBÜK 17. OLAĞAN GENEL KURULUNU 
GERÇEKLEŞTİRDİ.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) seçimli 17.Olağan Genel Kurulu 
büyük bir katılım ile gerçekleşti.

Türkiye’de yer alan hemen hemen her 
OSB’nin temsilcilerinin oy kullanmak için 
hazır bulunduğu genel kurula, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 
katılım gösterdi.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk’ün bölgenin OSBÜK delegeleri 
ile beraber katıldığı toplantıda, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank 
sanayicilere seslendi.

Konuşmasında Türkiye’nin, dünyanın 
en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer 
alması hedefinde girişimci ve sanayicilere 
büyük görev düştüğünü söyleyen Varank, 
“Bu süreç içinde, OSB’lerimiz, Türk 
sanayisinin dünyayla entegre olmasını ve 
rekabet gücümüzün artmasını sağlayacak 
bir vizyona, hamd olsun kavuştular. 

Kendilerini büyütmekle kalmadılar, 
sanayimizin büyümesinde de lokomotif 
görevi üstlendiler.” şeklinde konuştu.

Türkiye OSB’lerinde bulunan 798 
delegenin 567’sinin katılarak oy kullandığı 
Genel Kurul’da, OSBÜK Yönetim Kurulu 
Başkanlığına yeniden Memiş Kütükçü 
seçildi. Genel Kurul ile OSBÜK yönetim 
kuruluna İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, 
Adana, Kayseri, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, 
Gaziantep ve Diyarbakır’daki OSB’lerden 
sanayiciler seçildi.
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BAŞKENT OSB YÖNETİMİNDEN 
MANSUR YAVAŞ’A ZİYARET

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, beraberinde bulunan Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdür 
Yardımcısı eşliğinde Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette ortak paydada uygulanacak 
projeler ve sanayiciler ile ilgili konular ele 
alındı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel 
seçimlerden sonra Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 
seçimlerden hemen önce Başkent 
OSB’ye gelerek Temelli sanayi havzasında 
bulunan OSB’ler ve sanayiciler ile 
buluşarak görüşmüştü. Yaptığı ziyarette 
bölgede incelemelere bulunan Yavaş, 
İstihdam için Organize Sanayi Bölgelerinin 
önemine de değinmişti.

Görüşmede Başkent OSB’deki gelişmeleri 
anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, havzada yer alan OSB’lerin ortak 
sorunlarını da paylaştı. Bu sorunlar için 
neler yapılabileceğinin görüşüldüğü ve 
ortak çözüm yollarının arandığı ziyarette 
görüşülen konulardan biri de Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ve OSB’ler arasında 
daha önceden imzalanan protokol oldu. 
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Zamanı dolan protokolün yeniden 
imzalanmasının çok iyi olacağını 
düşündüğünü belirten Türk, Yavaş’tan 
bölgenin iyileştirilmesi ile ilgili oldukça 
önemli olan taleplerde bulundu.

Bölgede yapılan yolların son 
durumunu paylaşan Şadi Türk, 
yolların iyileştirilmesi, EGO seferlerinin 
arttırılması, bölgeye içme suyunun 
getirilmesi gibi konuların çözümü 
konusunda Başkan Mansur Yavaş’tan 
talepte bulundu.
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BAŞKENT OSB’DE 
“İNOVASYON AMA NASIL?” 

TİM inovasyon ekibi adına sunumu 
gerçekleştiren Dr.Melih Pasin, ilk olarak 
İnoSuit projesinden bahsetti. Pasin, 
“İnoSuit projesini 4 kişi yönetiyoruz. 

Nedir İnoSuit projesi ondan bahsedelim. 
Burada temel amaç inovasyon 
yetkinliğimizi artırmak. İnovasyon herkesin, 
her şirketin istediği bir şeydir. Ancak temel 
soru nasıl yapılacağıdır” dedi.

İNOVASYON VERİMLİLİĞİ ARTIRIR

Türkiye’nin inovasyonda dünyada 50. 
sırada olduğunun altını çizen Pasin, 
“Üstümüzde Malezya gibi sürpriz ülkeler 
de var. İnovasyon verimliliğinde ise 
ülkemiz Dünyada 25. sırada. Ancak bu 
konuda da katkı az olduğundan verimlilik 
iyi olsa da sonucu çok fazla alamıyoruz. 
Bizim hedefimiz katma değerli üretimleri 
artırmak. 

Apple gibi markalar da üretmediği 
halde bunu yapabiliyor. Ya da Almanya, 
Japonya gibi ülkeler de örnek verilebilir. 
Kore elektronikte aynı şekilde, 
bilmediğiniz ayrıca gemi endüstrisinde de 
çok güçlüdür. Biz de ülke olarak ulusal 
planımızı ayarlayıp ilerlemeliyiz. İnovasyon 
kapasitesini artırınca verimlilik de artıyor. 
Daha katma değerli ürünler üretince daha 
rekabetçi hale gelirsiniz. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)  İnoSuit Programı kapsamında ‘’İnovasyon Ama Nasıl ?’’ konulu bilgilendirme 
toplantısı Başkent OSB’de gerçekleşti.
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Sonra ekonomik büyüme, bu sermaye 
büyümesi getiriyor. Sermaye büyümesi 
de altyapı ve insan kaynağı yatırımını 
destekleyecek hale getiriyor sizi. Bu da 
istihdamı artırıyor tabi. İstihdam kalkınmayı, 
kalkınmada sosyal refahı getirirken bu da 
tekrar inovasyona yatırımı getiriyor. 

Bu çarkla dönüyor. Bunun başlangıcı 
da inovasyondur. Peki buna nasıl 
başlayabiliriz? Yapmak istiyoruz ama 
yapamıyoruz. İnoSuit programıyla. 
Bir sistem kurmalıyız ki yöntem ve 
uygulamalar bize uygun olmalı. Kimseden 
alıntı olmamalı. Kurumsal olmalı. 

Bir ülkedeki inovasyon gücü, aktörlerin 
yetkinlikleri, aynı zamanda bu aktörler 
arasındaki iş birliğine bağlı. Bazen bu da 
yetmiyor ve bunların hepsinin çalışabilmesi 
için temelinde hangi kültürün, değerin ve 
normların olduğu önem kazanıyor” dedi.  

“İNOVASYON PROJELERİ YÖNETİMİ 
ÖNEMLİ”

İnovasyon projeleri yönetimi nasıl 
yapılır? Sorusunun da önemli olduğunu 
vurgulayan Pasin, “Bu alan adeta kendi 
başına farklı bir iş. Kurumsal hafıza çok 
önemli. Yani bilgi birikiminin şirkete mal 

edilmesi diyebiliriz. Bazı insanlar bazı 
şeyleri herkesten daha iyi yaparlar ancak 
dökümante etmeyi yapamazlar. Ve o insan 
şirketten gidince performansta düşüş 
olur. Bizim sistemde bu kurumsal hafızayı 
kuracak programlar mevcut. 

Bilgilendirme toplantısında Başkent OSB 
katılımcılarından Optima Mühendislik  A.Ş. 
yetkilisi  Dr. Asuman Korkusuz Ülgen’ de 
kısa bir sunum gerçekleştirerek, kendi 
firmalarının İnoSuit tecrübelerini anlattı.
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MERAL AKŞENER’E İADE-İ ZİYARET

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 
ile beraber, 2019’un ilk aylarında bölgeyi 
ziyaret ederek katılımcılarla buluşan İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener’e iade-i ziya-
rette bulundu.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk’ün, misafirperverliği için Akşener’e 

teşekkür etmesi ile başlayan ziyarette, ülke 
sanayisi ve sanayinin önemi, sanayicinin 
durumu ve beklentileri üzerine sohbet edildi. 
Şadi Türk, ‘’ Biz vatanımızı yüceltmek ve 
geliştirmek için çalışan, doğru işler yapan 
herkesi destekleriz. 

Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Biz de Baş-
kent OSB olarak, uzun yıllardır Türkiye sa-

nayisini geliştirmek ve ekonomimize katma 
değer sağlamak için çalışıyor ve üretiyoruz 
dedi.

Sanayinin son durumu ile ilgili değerlendir-
melerini de aktaran Başkan Türk, ‘’ülkemizi 
ve ekonomimizi geliştirmemiz için ihracat, 
ihracat yapabilmemiz için de üretim yapma-
mız gerekiyor. Üretim için maliyette önemli.
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Doğru verilerin toplanması, doğru değerlendi-
rilmesi ve sanayicinin ihtiyacının belirlenmesi 
gereklidir.’’ Diyerek düşüncelerini belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Baş-
kent OSB’ye yaptığı ziyareti hatırlatarak, bölgeyi 
çok beğendiğini ve etkilendiğini, Başkent 
OSB’nin Türkiye sanayisi için oldukça önemli bir 
merkez olduğundan bahsetti. 
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İMDER GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI BAŞKENT OSB’DE YAPILDI
İMDER Genişletilmiş Genel Kurul Toplantısı Başkent OSB’de gerçekleştirildi. Toplantıda Konuşan Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk, “Sanayideki sektörlerimize sadece zor zamanlarda değil, daima dört elle sarılmalıyız” dedi 

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İma-
latçıları Birliği (İMDER), Genişletilmiş Yöne-
tim Kurulu Toplantısı, Başkent OSB Yöne-
tim binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, Başkent OSB 
Katılımcılarından ve İMDER Yönetim Kurulu 
Üyelerinden MEKA Beton sahibi Mehmet 
Kaybal, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Merih Özgen, Makina İhracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş ve firma temsilcileri katıldı. Toplan-

tıda İMDER’in ekonomideki yeri, bugünü 
ve yarını konuşulurken Türkiye ve Ankara 
ekonomisinin daha iyi noktaya gidilmesi 
için yapılması gerekenler de konuşuldu.
 
SANAYİ GÖZ BEBEĞİ OLMALI !

Toplantıda konuşma gerçekleştiren 
Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk böyle bir toplantıya ev sahipliği 
yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi. 
Sanayinin lokomotiflerinden birinin de 
makine sektörü olduğunu vurgulayan 
Başkan Türk, şunları söyledi: “Değerli 

arkadaşlar, ben bir sanayici olarak zaman 
zaman serzenişlerde bulunuyorum. Belki 
de doğrusu budur. Son yıllarda yaşanan 
ülkemizde ve dünyada yaşanan dalgalan-
malara dalgalanmaya baktığımızda, bütün 
sektörlerin gözbebeği üretim sektörü ve 
sanayi. Ancak büyümenin yüksek ve 
dünyanın heyecanlı dönemlerinde de göz 
ardı ediliyor. Neden? Yatırım yapılması 
süreç alan, verime dönmesi ve rekabetin 
sonucunda marka oluşması da çok ciddi 
süre alan bir sektör. 
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Yani çok kısa sürede para kazanmanın 
zor olduğu bir sektör. Ülkemizin, 
zora düştüğünde dört elle sarılınan 
sanayicilerimizin, her zaman göz önünde 
ve gözbebeği olması gerektiğine 
inanıyorum. Kalkınmanın önde gelen 
ülkelerine baktığımızda, dünyanın ilk 10 
ülkesinin doğal kaynaklarla büyümeyi 
başardığını, diğer 6 tanesinin doğal 
kaynaklar olmaksızın sadece üreten ülkeler 
olduğunu görmekteyiz. Bizde ağlamak 
yerine sanayicilerimizi desteklemeliyiz. 
Bölgemiz 2001 yılında kuruldu ve 
Türkiye’nin en hızlı gelişen bölgelerinden 
birisi. Her sektörde üretim ve faaliyet 

alanında olan firma var. Makine de 
bunlardan biri. Özellikle Meka bölgemizin 
ilk katılımcı firmalarından. O da bizle 
birlikte gelişiyor. Sizle olmaktan mutluluk 
duyduğumuzu ve kapılarımızın size her 
zaman açık olduğunu belirtmek isterim.

ANKARA EKONOMİSİNİ AYAĞA 
KALDIRMAK ZORUNDAYIZ

Toplantıda konuşma yapan Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş Ankara ekonomisini ayağa 
kaldırmak zorunda olduklarını vurguladı. 
Ekonomiyi ayağa kaldırmak için öncellikle 

bir fuar alanına ihtiyaç olduğunu söyleyen 
Başkan Yavaş, “fuar alanını bitirebilirsek 
bu durum daha çok üretim, daha çok 
istihdam olarak Ankara’ya yansıyacak. 
Türkiye bir ekonomik kriz içerisinde. Biz 
belediye olarak 100.000 kişiyi işe alsak, 
100.000 kişi sırada bekler. Bunun için 
üretime destek olmaktan başka çaremiz 
yok Ankara’yı sanayinin başkenti olacak, 
üretimin her alanında diğer ülkelerin 
başkentleri ile yarışabilir bir konumda 
olacak hale getirmek istiyoruz. 
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Metro projelerimiz ile ilgili kredi 
görüşmelerimiz devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi olarak mutlaka sözleşmede belli 
bir oranda yerli malı kullanma mecburiyeti 
getireceğiz. Her türlü ihtiyacımız için yerli 
üretime dönelim, hangi sektör olursa 
olsun, yer ihtiyacı konusunda yardımcı 
olacağıma söz veriyorum” dedi.

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Merih 
Özgen, sanayimizde bölgesel kalkınma 
hususundaki farkındalığı arttırmak için 
toplantıyı her yıl farklı bir üretici firma ev 

sahipliğinde ve sanayi şehrinde yaptıklarını 
söyledi.  “Dernek olarak temsil ettiğimiz 
sektör için çalışırken bir taraftan da 
ülkemiz için mücadele veriyoruz” diyen 
Özgen, “Biz uluslararası şirketleri ve yerli 
şirketleri tek çatı altında topluyoruz. Ayrılığı 
değil birleşmeyi ön plana çıkaran yönetim 
anlayışına sahibiz. İş ve inşaat makineleri 
sektörünün yüzde 90’ını temsil ediyoruz. 

Ekonominin kılcal damarları içerisinde 
dolanan bir sektörden bahsediyoruz. 
Çünkü bütün bayındırlık yatırımlarında 

bizim makinelere ihtiyaç var. Ankara 
bizim için gerek özel gerekse kamu 
müşterilerimizin merkezi. Ayrıca iş ve 
inşaat makineleri konusunda merkez 
olmuş durumda. Hatta OSTİM bu 
makinelerin Türkiye’deki çekirdeği 
diyebiliriz. Tüm bunlar Ankara’nın iş ve 
inşaat makineleri ile iç içe geçtiğinin 
göstergesi” ifadelerini kullandı. 
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KOOPERATİFLER VE OSB’LER 
BAŞKENT OSB’DE BİRARAYA GELDİ

KONUT KONUSU 
MASAYA YATIRILDI

Ankara Vali Yardımcısı ve Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanı Fatih Kaya, 
Ankara’nın çeşitli kurumlarından yetkililer 
ve il müdürleri ile Başkent OSB’de istişare 
toplantısına katıldı. Toplantıda Başkent 
OSB sanayi havzasında yer alan konut ve 
kooperatiflerin sorunlarına çözüm bulmak 
için öneriler sunuldu. Toplantıda Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk 
de bulundu. Toplantıda konuşan Başkan 
Türk, “Valiliğimizin öncülüğünde bu tür 

toplantılar sıklaştı. Bu ay 3. toplantımız. 
Bölgemizdeki konut ve kooperatiflerinin 
eksikleriyle, altyapı sorunlarıyla alakalı bu 
konuları masaya yatırdık. Tamamlanması 
için neler yapılması gerektiğini sizlerle ko-
nuşalım istedik. Valimiz de yakından takip 
ediyor. İnsanlarımızın bölgede yaşaması 
için ne kaldı, neler gerekli onları konuşalım 
dedik” dedi.

YERLEŞMELERİ BEKLİYORUZ

Fatih Kaya ise, “Bizler tabi ki 1 Ocak 
itibariyle Sayın Valimizin görevlendirmesiyle 

birlikte, sizlerin sorunlarınızı, bölgedeki alt-
yapı sorunlarınızı öğrendikçe nasıl çözeriz 
diye toplantılarımızı yapmaya başladık. 

Birçok toplantı yaptık. Buna destek olan 
kurumlarımıza da teşekkür ederiz. Son 
toplantımızda şu kanıya vardık. Artık konut 
sahiplerimizin yerleşmesini bekliyoruz. ‘İlk 
zamanlar sorunlar olacaktır ancak bunları 
çözmek için gerekenleri yapacağız’ dedi. 
Biz de ‘sizleri çağırıp bunu müzakere 
edelim’ dedik. Şimdi bununla ilgili tüm bi-
rimlerden ilgili arkadaşlarımız burada. Bunu 
değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.
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Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan 
ASKİ Bölge Müdürü  “Altyapı projeleri 
devam ediyor. Abonelikler ve kayıtları 
yapabiliyoruz. Kanalizasyonla ilgili kalan 
çalışmalar yapılıyor. Bina ruhsatlarını 
da veriyoruz. Sistem içinde bizim 
çözebileceğimiz konularda kooperatif 
başkanları bize gelsinler” dedi.

ASFALT ÇALIŞMALARI KALDI

Altyapı projelerinin % 70’inin bittiğini 
belirten Başkan Türk, “Bir tek asfalt 
çalışmaları var. Bunlar da altyapılar bittikten 
sonra asfaltlanacak. Mansur başkanımız 

da bu konuda desteklerini bizzat 
vereceğini söyledi. Altyapı bittiği halde 
neden oralara taşınmalar başlanmadı 
bunları da tartışalım” diye konuştu. 
Enerjisa Temsilcisi ise, “Bölgede % 
75’i kapsayan bir projeyi uygulamış 
bulunmaktayız. 

Bütün yasal yükümlülüklerini sağlayıp 
hizmet alamayanlarla ilgili destek 
konusunda yardımcı olacağız. Ama 
burada durum şu, % 75’i kapsayan biten 
projelerde oturumlar ne durumda buna 
da bakılması lazım. Biz kurum olarak 
üstümüze düşeni yapmakla yükümlüyüz, 

her türlü desteği sağlayacağız” dedi.
Önemli olan bir başka hususun da sağlık 
hizmeti olduğunu belirten Kaya, “4 tane 
büyük organize sanayi bölgesi var. Sağlıkla 
ilgili önemli adımlar atılmalı. 

Bununla ilgili de elimizden geleni 
yapacağımızı belirtmek isterim. Eğitim 
alanında da yılsonuna kadar bir eksiğimiz 
kalmayacağınıda buradan söyleyeyim” 
dedi.
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 BAŞKENT OSB’DE 
 “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMI’’ 

Türkiye’nin sanayide cazibe 
merkezlerinden biri olarak günden 
güne gelişimini sürdüren Başkent OSB, 
Üniversite- Sanayi İşbirliği, mesleki eğitim, 
nitelikli iş gücü gibi konularda projeler 
üretmeye devam ediyor.

Daha önce pek çok kez, Ar- Ge Teşvikleri 
Genel Müdürlüğü ve İŞKUR ile ayrı ayrı 
çeşitli projeler gerçekleştiren, katılımcılarını 
bu kurumların bilgilendirme toplantıları 

ile buluşturan Başkent OSB, bu defa iki 
kurumun ortak yürüttüğü farklı bir proje için 
yetkililer ile bir araya geldi.

Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç’in ev sahipliğinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanı Zübeyde 
Arslanoğlu ve beraberinde bulunan Şube 
Müdürleri, İŞKUR Uzmanlarının da yer 
aldığı bir heyet ile bölgeyi ziyaret etti. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge 
Teşvikleri Genel Müdürlüğü’nün ‘’Nitelikli 
İşgücü Yetiştirme Programı’’ hakkında 
detayların paylaşıldığı toplantıda; Başkent 
OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 
(İŞKUR) arasında yapılabilecek olası 
işbirlikleri ve sanayinin dijital dönüşümü 
sürecinde ortaya çıkacak nitelikli insan 
kaynağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik 
yapılabilecek ortak çalışmalar görüşüldü.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 
BAŞKENT OSB TEKNİK MESLEK YÜKSEKOKULU 
YENİ ÖĞRENCİLERİNİ KARŞILADI

Üniversite & Sanayi işbirliğinin 
öncülerinden olan Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi; iş gücü piyasasının ihtiyaç 
ve beklentilerine uygun ‘’iş ve iş yeri temelli 
eğitim’’ anlayışı ile Bölge katılımcılarının 
etkin katılımına dayalı işbirliği ile ustalar 
yetiştiren, öğrencilerini işe ve bir üst 
öğretime hazırlayan eğitim yapılanmasına 
destek ve ara yüz olmuştur.

Eğitime destek vermek ve nitelikli iş gücü 
için, oldukça büyük bir alan ayırarak 
üzerine okul binası inşa eden Başkent 
OSB, bu okulu Hacettepe Üniversitesine 

tahsis etmiştir. 2017-2018 Eğitim- 
Öğretim yılında kapılarını öğrencilerine 
açan, Hacettepe Üniversitesi Başkent 
OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu; 
1200 kişilik bir öğrenci kapasitesiyle 
şuanda 570 öğrenciye eğitim vermekte.

2019-2020 Eğitim - Öğretim yılı açılışını 
yaparak yeni öğrencilerini karşılayan 
Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, yeni 
öğrencileri ile tanışma toplantısını Başkent 
OSB konferans salonunda gerçekleştirdi. 
Okul Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Karayiğit 

ve kadrosunun öğrencileri karşılayarak 
okul ve Başkent OSB hakkında bilgi 
verdiği toplantıda, öğrencilerin sorunları ve 
nasıl çözümleneceği de konuşuldu.

Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birinde 
okuma şansı elde ettikleri için öğrencilerine 
çok şanslı olduklarını belirten Prof. Dr. 
Ali ihsan Karayiğit, amaçlarının mezun 
olan öğrencilerinin bölge içerisinde yer 
alan birbirinden iyi sanayicilere istihdam 
sağlamak olduğunu söyledi. 
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetlerinin artırılması, Atılım 
Üniversitesi’ndeki akademik bilgi birikimi ve 
teknolojik olanakların sanayiye aktarılması 
amacıyla hazırlanan  Atılım Üniversitesi ve 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi arasında 
“Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü” 
imzalandı. İşbirliği Protokolü imza töreni, 
Atılım Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, ARGEDA-
TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim ve 
MŞMM Müdürü Dr. Besim Baranoğlu 
ile Başkent OSB Yönetimi adına Başkan 
Vekili Mehmet Ergin ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Üniversite- Sanayi İşbirliği Protokolü 
kapsamında; Başkent OSB’de 
bulunan firmalar ile Ar-Ge çalışmaları 

yürütülebilmesi, Avrupa Birliği ve Ulusal 
Destekli ortaklı projeler geliştirilmesi,
Akademik çalışmaların sanayiye 
aktarılması, Atılım Üniversitesi bünyesinde 
bulunan merkezlerin firmalara hizmet 
sağlaması, eğitim ve öğretimle ilgili 
konularda işbirlikleri geliştirilmesi 
planlanmaktadır.

BAŞKENT OSB VE ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
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RÖPORTAJ:
TİMSAN
İhracat odaklı büyümeye devam eden Timsan İhracat ile sektör 
hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Firma sektörünüz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? 
Üretim süreci ve konumunuzu anlatır mısınız? 

1988 yılında kurulan Timsan, 30 yılı aşkın bir süredir birçok farklı 
endüstriyel  sektörde, Türk firmalarının artan teknoloji ve kalite 
arayışlarına yıllardır çözüm üretmekte, dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak en son teknolojiyi ürünlerine adapte etmektedir.
Timsan bu komple sistem çözümünün projelendirmesini, imalatını 
ve montajını kendi bünyesinde yapan Türkiye’deki lider firma 
konumundadır.

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz nelerdir?

Firmanın faaliyet gösterdiği sektörler arasında özellikle doğalgaza 
alternatif ucuz enerji olarak görülen Biyokütle Yakıtlı Kazan 
Sistemlerinin tercih edildiği, Sıcak Su, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Yağ 
ile enerji ihtiyacı olan tesisler başta gelmektedir.

Endüstriyel toz toplama , filitre ve silo sistemleri ise Ahşap, 
Mobilya, Gıda, XPS, Kimya, Plastik vb. sektörlerde ihtiyaç duyulan 
sistemlerdir.

Biyokütle Yakıtlı Kazan Sistemleri ve Pnömatik toz-talaş toplama, 
filitrasyon,  ile başlayan sistem çözümleri, geri dönüşüm kırıcıları, 
kurutma fırınları, pellet tesisleri gibi talaşın yakılarak tesisin ihtiyacı 
olan enerjinin üretilmesine kadar birbiri ile uyumlu, yeniliğe açık, 
modüler tipte ürünlerden oluşmaktadır.

Timsan’ ın bünyesinde de farklı gruplar var bunlardan 
bahseder misiniz?

Timsan Bünyesinde Isı Grubu – HVAC Grubu – Makina Grubu 
olmak üzere 3 ana ihtisas grubu mevcuttur. Güçlü mühendis 
kadrosu ile müşterilerine hızlı ve güvenilir çözümler üreten firma, 

ürünlerinde, yılların tecrübesi ile oluşmuş tasarım birikimini, 
sektörün dünyadaki teknolojik gelişimine adapte ederek 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? 

Bugün Timsan’ın, ihracatı ve ürün yelpazesi her yıl hızla artan bir 
firma olmasındaki en önemli pay, müşteri memnuniyeti, emniyete 
verilen önem, kalite ve verimlilik ilkesindendir.   

Firmanın 2019 yılı hedefleri içerisinde yer alan yeni fabrika yatırımı  
ile kapasite ve ürün yelpazesinin artırılması konusunda yapılan 
çalışmalar ve projelendirme tamamlanmıştır. Timsan bu konudaki 
yatırım çalışmalarına  2019 yılı içerisinde hemen başlamak ve en 
kısa sürede tamamlamak için hedefini koymuştur.
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