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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

İkinci yarı başlıyor…

Mayısı ortaladık. Yılın ilk yarısını neredeyse geride bıraktık. Eminim pek çoğumuz geride bıraktığımız 
2018 yılının ülkemize olan etkilerini bu yıl da yaşamaya devam etti. Giden 2018 hepimiz için zordu. 
Özellikle ikinci yarısı ekonomik anlamda sıkıntılı geçti. Başkent OSB’nin diğer kurumlardan farkı, 
yaşanan krizlere, sıkıntılara rağmen sanayicimizin yere düşmemesi oldu diyebiliriz. Bu hepimizin işini 
doğru, dikkatli, özenli yaptığını gösterir. Bölgemizin tüm katılımcılarıyla şunu paylaşmak isterim ki; 
işinizi doğru yaptığınız, - her şeye ve bütün sıkıntılara rağmen - sanayimize, ülkemize ve bölgemize 
zeval getirmediğiniz için hepinizden Allah razı olsun!

Şimdi önümüze bakma zamanı! Başkent OSB’nin kendine has tarzı yatırımcıları ile uyum içinde bir 
yapı sergilemesinin en belirleyici etkenlerinden biridir. Katılımcılarımızla beraber ne olursa olsun, 
kendimiz için olduğu kadar ülkemiz için de çalışmaya devam ettik. Bundan sonra da tüm zorluklara 
göğüs gererek daha huzurlu ve umutlu günler için çalışacağımızdan, başarılı olacağımızdan 
şüphem yoktur.

Yaptığımız her başarılı uğraşıda, karşılaşılan güçlükleri aşmada temel itekleyicimiz, pozitif enerji 
kaynağımız zorlu yolcuğumuzun felsefesini ve bakış açımızı ifade eden sözdür. Bütün yolların 
kesiştiği o sihirli söz ‘’ Geleceğin Sanayi Kenti’’ dir. 

Öngörülerimiz, planlama ve gerçekleştirmelerimiz, yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilir 
yolculuğumuz ekseninde, 15. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. Kamusal otoritenin denge 
ve denetimi çerçevesinde özerk OSB yaklaşımımız genel kurullarla yakından ilişkilidir. Neredeyse 
kurulduğu günden beri genel kurul yapan, en yetkili organı genel kurul olan OSB olarak OSB’lerin 
kurumsallaşmasına önemli katkılarımız oldu, olmaya da devam edecek. 

Katılımcılarımızın yoğun ilgisi ile gerçekleşen Genel Kurul’da yine üretim, katılım, sorgulama, hesap 
verme, ölçülülük, seviye, birlik ve bütünlük yaklaşımı hakimdi. Seçimde oy birliği ile verdiğiniz 
desteğe, organlara seçilen arkadaşlarımızla birlikte layık olmaya çalışacağız. Katılımcılarımızın 
güveni, desteği, emeği, beklentisi boşa düşürülmeyecektir. Her bir katılımcımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Bilin ki, Başkent OSB benim ve katılımcılarımızın alın teri, göz nuru, göz bebeğidir! Onu 
gözümüz gibi korumak hepimizin öncelikli işidir. Üretim üssü ve sanayi yapılanması olarak çok daha 
ileri noktalara taşımakla yükümlüyüz. Yükümlüğün gereği yerine getirilecektir.

Önümüzdeki süreçte ülkemizin ekonomik olarak rahatlaması ve mevcut konumunu çok daha 
güçlendirmesi temel beklentimizdir. Zaman çok kıymetlidir, dikkatli ve verimli kullanılmalıdır. 
Anonim sözlerden birinde; ’Zamanı ve sözleri dikkatsizce kullanma, ikisi de geri alınamaz!’’ denilir. 
Zamanı ve sözü en iyi, en doğru ve en verimli kullandığınız başarı dolu günler dilerim.

2003



MAYIS | 2019

ANKARA VALISI VASIP ŞAHIN 
BAŞKENT ORGANIZE SANAYI BÖLGESI BAŞKANI 
ŞADI TÜRK’Ü ZIYARET ETTI

Ankara Valisi Vasip Şahin Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi  Başkanı Şadi 
Türk ve Yönetim Kuruluna ziyarette 
bulundu. Yönetim Kurulu ile istişare 
toplantısı gerçekleştrien Vali Vasip Şahin, 
Bölgede değerlendirmeler yapmak ve 
projeleri görmek için sahaya çıktı.

Samimi bir havada geçen ziyarette Vali 
Şahin’e Başkent OSB’nin yatırım planları, 
gelişimi ve altyapı çalışmaları ile ilgili bir 
proje sunumu gerçekleştirildi.Vali Şahin, 
projeyi çok beğendiğini belirterek, Valilik 

olarak ellerinden geldiğince yardımcı 
olacaklarını söyledi. Sunum sonrasında 
OSB’lerin en büyük sorunlarından biri olan 
kalifiye eleman sorunu masaya yatırıldı. 

Başkent OSB’nin kurulumu ve zaman 
içinde gelişiminden bahseden Başkan 
Türk, 90’lı yıllarda kooperatifleşmeye 
başladıklarını vurgulayarak şunları 
söyledi: “Kooperatifleşmemizin nedeni 
fabrikalarımızı yapacak uygun ve yeterli 
arazi bulamamamızdı. 

Bu aşamadan sonra Polatlı’ya gittim. 
Açıkçası buradaki prosedürleri 
tamamlamakta ve arazi edinilmesinde 
zorlandık.

Ardından nerede uygun sanayi olur onu 
bulduk ve 6 senemizi verdik çalışmalara.” 
Başkent OSB’nin bulunduğu alanla ilgili 
tarihsel bir veri de aktaran Başkan Türk, 
“Bölgemizin bir özelliği daha var onu 
da açıklamak isterim. Bu alan Kurtuluş 
Savaşı’nda lojistik destek sağlayan bir 
bölge olarak kullanılmıştır. 
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Mehmetçiklerimizin postallarıyla toprağı 
çiğneyerek uçak iniş ve kalkışlarında 
kullandığı alan burası. Buranın böyle tarihi 
bir anlamı da var” diye konuştu.

ANKARA BIR LIMAN 
ŞEHRI OLSUN

İstişare toplantısında bahsedilen 
konulardan birisi de, Başkent OSB’nin 

büyük önem verdiği ‘’Lojistik Merkez’’ oldu.
Lojistik Merkezin tamamlanması 
durumunda Ankaranın resmen bir 
liman şehri olacağına dikkat çekilirken, 
Eskişehirdeki lojistik alan örneği göz önüne 
getirildi.Bölge fabrikalarından bahseden 
Şadi Türk ‘’250’ye yakın fabrikamız 
faaliyette, bu sene hedefimiz bunu en az 
300’e çıkarmak’’ şeklinde konuşarak bölge 
hedeferinden bahsetti. Hızlı bir büyüme 

kapasitesiyle gidiyoruz. Bu sene ekonomik 
krizle alakalı bazı yavaşlamalarımız oldu 
ancak yine de büyüme olabileceğini 
düşünüyoruz” dedi.
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SORUNLARI AŞACAĞIZ

Vali Vasip Şahin; sıkıntılı bir sene 
geçirildiğini ancak moral bozmaya 
gerek olmadığını eskisinden çok 
daha iyi durumda olunduğunu ve 
gelecek günlerde daha iyi durumlara 
gelineceğinden bahsederek ‘’ Bu ülkede 
sizlerin gelişmesi, ülkenin de gelişmesi 
demek’’ ifadesini kullandı.

Başkent OSB’den övgü ile bahseden 
Şahin, “Proje için gerçekten sizleri tebrik 
ediyorum. Bu bölge çizilerek çok güzel 
seçilmiş ve planlanmış. Yani baktığınızda 
tabiri caizse OSB gibi OSB. Girişi çıkışı 
belli, planı belli, düzeni belli. Başkan 
Türk’te Vali Şahin’e tebriklerinden ötürü 
teşekkür ederek, “Ankara valiliğimiz 

bize bu anlamda çok destek oldular, 
çok sağ olsunlar. Türkiye’de 5. OSB 
konumundayız. Burası Ankara’nın en bakir 
alanıydı. Çok doğru yapmışız” dedi.

ARA ELEMAN VE EĞITIM SORUNU 
KONUŞULDU

Toplantıya Hacettepe Üniversitesi Başkent 
OSB MYO Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan 
Karayiğit de katıldı. Bölge hakkında 
yapılan sohbete katılan Karayiğit; “Sayın 
Valim biz geçen sene eğitime başladık. 
İlk başladığımızda 80 civarı öğrencimiz 
vardı şimdi ise bu rakam 300’e çıktı. 
Okulumuzda Makine, İklimlendirme 
Soğutma, Harita, Bilgisayar Programcılığı 
ve İnşaat Teknolojisi olmak üzere 5 
bölümümüz var. Yeni bir program açmak 

için de çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. 
Kaynak Teknolojisi bölümü açmak istiyoruz 
ama öğretim elemanı olmadığı için şu 
anda öğrenci alamıyoruz. Bölgede ise en 
çok istihdam sağlayanlardan biri kaynak 
teknolojisi” dedi.

Seneye 500-600 civarı öğrenci olmasını 
beklediklerini ifade eden Karayiğit, “Ulaşım 
sorununu çözdük. Sınıflarımız son derece 
modern. 

İstihdama yönelik düşünen öğrenciler 
genelde bizi tercih ediyor. Staj imkanı 
oldukça fazla. Stajını bitiren öğrenciler 
istihdam ediliyorlar. Bizim asıl hedefimiz 
öğrenci burada eğitimini görsün ve 
bitince burada işe girsin” diyerek bölge 
okullarından ve ihtiyaçlardan bahsetti.
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MÜHENDIS ELINE TORNAVIDA 
ALMAMALI

Vali Şahin, çocukların bizim çocuklarımız 
olduğunu ve geleceklerini sağlamak için 
onlar için en iyisi neyse onu düşünmek 
gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili görüşlerini 
aktaran Başkan Türk ise, “Bizim 
zamanımızda Meslek Yüksekokulları vardı. 
Ben de elektrik mühendisiyim. 

Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. 
Şimdi ki anlayışta istiyorlar ki mühendis 
eline tornavidayı alsın tamir yapsın. 
Ben buna karşı çıkıyorum. Mühendis 
ülke için yararlı olabilecek projeleri 
hazırlamalı, gelişimleri sunabilmeli. 
Meslek yüksek okulları ve liselerin 

eksik kadro yetiştirmesinden kaynaklı 
bunları yapamıyoruz tabi ve maalesef 
mühendislere kalıyor bu işler. 

Sanayicimizin bir kısmı alaylı yapıdan 
geldiği için bunu da bir türlü anlayamıyor 
açıkçası. Bu bana göre çok önemli. 
Eskiden bu liseler ve yüksekokullar bu 
açığı çok ciddi bir şekilde kapatıyordu. 
Şimdi bu köprü kayboldu. Bizim burada 
tam da canlandırmaya çalıştığımızda o 
yapı” şeklinde konuştu. 

IŞBAŞI EĞITIM PROGRAMI

Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezinde 
1 gün okulda eğitim alıp 4 gün işyerine 
iş başı eğitimi alan öğrenciler, hem ara 

elaman ihtiyacını karşılıyor hem de mesleki 
yönden kendilerini geliştirmiş oluyorlar.
Mesleki Eğitim Merkezinde, tam donanımlı 
labaruvarlar, atölyeler yani bir öğrencinin 
ihtiyacı olan ne varsa bulunuyor.

Vali Şahin istişare toplantısı sonrasında 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ve 
beraberinde bulunan ekiple sahaya 
çıkarak bölgeyi gezdi. 

Başkent OSB Eğitim Kurumlarını, öğrenci 
yurdu, cami ve Ankara çayını gezerek 
yerinde incelemelerde bulunan Vali Vasip 
Şahin, sonrasında bölgeden ayrıldı.
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IYI PARTI GENEL BAŞKANI 
MERAL AKŞENER BAŞKENT OSB’YI ZIYARET ETTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret etti. Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk tarafından karşılanan Akşener, 
ziyarette yaptığı konuşmada sanayicilerin 
sorunlarına değinirken, Türkiye’nin ara 
eleman sıkıntısını vurguladı. Başkan Şadi 
Türk ise Akşener’den OSB’ler için destek 
çağrısında bulundu.

Konuşmasına, “Bölgemizde başarılı bir 
siyasetçi ağırlıyoruz” diyerek başlayan 
Şadi Türk, Başkent OSB’ye verdiği 

önemden ötürü Akşener’e teşekkür etti.  
Türk, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 
“Hepimizin derdi sanayi. 

Bizim işimiz bu. Cumhuriyetimizin kurulup 
gelişmeye başladığı günlerden itibaren 
sanayi bir şekilde desteklenmeye 
çalışılmış. Biz sanayiciler bugünlere 
kendi imkanlarımızla geldik ve ülkemizin 
gelişmesi ve ekonomik refahı için 
dünyanın birçok yerine ürettiklerimizi 
satmak için çabalıyoruz.

Hep söylediğim bir şey var; Nasıl ki açık 
denizde gemi batmaya başladığı zaman 
can simidi akla geliyorsa, ekonomik 
sıkıntıya girdiğimiz zaman da sanayi 
akıllara geliyor. İlk 10’da yer alan dünya 
ülkelerine baktığımız zaman doğal 
kaynaklardan beslenen ülke sayısı 3 ama 
sanayisi ile kalkınmış ülke sayısı 7.
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Haberin videosunu izlemek için 
QR kodu okutunuz.

Bu bize örnek teşkil etmelidir. Almanya, 
Japonya ve Çin gibi kaynakları sınırlı 
olmasına rağmen ancak üreterek gelişen 
ülkeler gibi olabilmeliyiz. 

Sanayimizin desteklenmesi için, biz 
sanayicilerin de kendini doğru ifade 
etmesi önemli. Sanayiden anlayan 
sanayi ile yaşayan kişilerin bilgi verip 

aydınlatması lazım.Son yıllarda ülkemiz 
ekonomik olarak zor bir dönemden 
geçiyor ve biz sanayicler bundan oldukça 
fazla etkileniyoruz. Ancak yine de moral 
bozmadan, işimize daha çok sarılarak 
dünya piyasaları ile rekabet etmeye, kendi 
kalitemiz ile ilerlemeye çalışıyoruz. 
Şu an ülkemizin 168 milyar doları aşan 
ihracatının içinde %85’ini sanayi ürünleri 

oluşturuyor. Evet bunu gururla söylüyoruz 
ancak bu rakamları 250-300 milyar 
dolara çıkarmak hiç zor değil hatta ufak 
dokunuşlar ile bunu kolayca yapabiliriz. 
İlerleyen günlerde desteklerin artacağını 
ve sanayimizin çok daha iyi yerlere 
geleceğine eminim.
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MERAL AKŞENER  
“YENILIKLERE AÇIĞIZ’’

Başkent OSB’de sanayiciler ile bir 
arada bulunmaktan dolayı büyük bir 
heyecan ve mutluluk duyduğunu 
belirterek konuşmasına başlayan Meral 
Akşener; şu an içinde bulunduğumuz bu 
organizasyonu uzaktan dinlerdik. 

Gelince kendimiz de şahit olduk ki 
çok önemli bir başarı öyküsü ve çok 

önemli bir model. Bu modeli siyasi 
partiler uygulayabilir. Devlet uygulayabilir. 
Türkiye’nin tüm kaynakları verimli, israfa 
kapalı ve umutların somut başarılara 
döndüğü model olarak kullanılabilir ve çok 
büyük fayda sağlar. 

Yıllar evvel bir toplantıda Tınaz Titiz Bey bir 
teklifte bulunmuştu. Kendisini saygıyla yad 
etmek isterim. Problemlerini doğru tespit 
edemeyenler, doğru çözüm bulamazlar, 
kaynaklarını doğru kullanamazlar ve 

sonunda mutlaka bütün adımlar çarçur 
olur.

Biz bir buçuk yıllık bir partiyiz. Bir buçuk 
yılın yedi ayında iki seçim geçirmiş 
olacağız. Bu tür örneklere ciddi ihtiyacımız 
var. Yeni olmamız yeniliklere açık 
olmamızı sağlayacak. Başkent OSB gibi 
özel organizasyona müthiş bir değer 
katmışsınız. 
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Ben siyasi partilerin, iktidarda olanların 
Türkiye’nin sorunlarını çözmekle görevli 
olduğunu ancak muhalefette kalanların 
da sizler gibi organizasyonların taleplerini 
iktidar tarafından duyulmasını sağlama 
görevi olduğunu düşünüyorum. Biz bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Sanayide kullanılan 
akaryakıtın vergisinin azaltılmasını, 
elektriğin ucuzlatılmasını istedik, 
otomotivde ÖTV’nin indirilmesini talep 
ettik. Bunların bir kısmı yerine getirildi bir 
kısmı getirilmedi. 

Ancak biz peşine düşmeseydik hiçbirinin 
sonuçlanması mümkün olmazdı. Biz 
görevimizi yapmaya devam ediyoruz. 
Sanayiciyi bisiklete binen pedal çeviren 
olarak tanımlarız. Sanayici sürekli yatırım 

yapmak zorundadır ve bankada asla 
parası yoktur. Teknoloji çok hızlı gelişiyor, 
yaptığı her yatırımı yenilemek zorundadır. 
Devlet de sanayiciye bu gözle bakmak 
zorundadır. Biz de elimizden geleni 
yapacağız.”

AKŞENEŞER
“GÖRDÜĞÜM BIR MUCIZEYDI’’ !

Başkent OSB’de 15.000 kişinin çalıştığını, 
aidat almadan, devletten talep etmeden 
üreten grupların olduğunu belirten 
Akşener; ‘’ Gelecekte, başkanımızın da 
dediği gibi bu havzada 60.000-300.000 
insanın çalışacağı bir organizasyondan 
bahsediyoruz.

Başkan anlatırken çok sıradan bir şeymiş 
gibi anlattı. Ama yurdu, üniversitesi ve 
Ankara Çayı’nın geçeceği yerle ilgili 
anlattıkları heyecan doluydu. Sosyal 
projesini de içinde barındırıyor. Bunu doğru 
anlatırsak dikkat çekecektir. Arkadaşlara 
metin hazırlatmıştım ancak onu okumaktan 
vazgeçtim. Çünkü aşağıda gördüğüm 
bir mucizeydi. Bunu her yerde anlatmak 
gerektiğini düşünüyorum. Kendinizle gurur 
duyun. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. 
Müthiş bir saygı hissine kapıldık. 
Samimiyetle, saygıyla selamlıyorum” dedi.
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ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANI 
MANSUR YAVAŞ BAŞKENT OSB’DE
Mansur Yavaş Başkent OSB’yi ziyaret etti! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerden 
hemen önce Başkent Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.       

Mansur Yavaş, Başkent Organize Sanayi 
Bölgesine gelerek, sanayi havzasında yer 
alan sanayiciler ile görüştü.

Başta Başkent OSB katılımcıları olmak 
üzere, çevre OSB’lerin ve pek çok 
sanayicinin katıldığı toplantıda Mansur 
Yavaş soruları cevapladı.

Sohbet havasında geçen toplantının 
açılış konuşmasını yapan Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Ankara’nın genel sorunlarının çözümü 

için çabaladıklarını belirtti. Türk, 
“Doğduğumuz, büyüdüğümüz, para 
kazandığımız şehir Ankara. Biz burada 
doğduk, burada doyduk ve bu 
topraklarda yaşamaya devam ediyoruz.

Biz bu şehrin zor tarafında yani sanayi 
tarafındayız. Ben bu zorluğu şöyle 
tanımlıyorum. Örneğin; transatlantikte 
gidiyorsunuz, tüm ihtiyaçlarınız 
karşılanıyor, her şey var ancak bir kenarda 
da can simidi duruyor. 

Normal yaşarken onu pek 
umursamıyorsunuz. Ama gemi batarken 
herkes ona saldırıyor. Sanayi böyle bir 
şey.

Bence her kamu görevlisi uzun vadede 
sanayi planlaması yapmak zorunda. Bir 
şehrin kalkınmasında sanayi çok önemli. 
Biz de Valilerimizle, İl ve İlçe Belediye 
Başkanlarımızla görüşerek hem destek 
taleplerimizi ilettik hem de daima işbirliği 
içinde olduk.
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Ankara memur şehri olarak anılmaktan 
öteye geçmeli. Ankara sanayi şehri, 
üniversite şehri. Şehirlerin kendi 
dokusunda kendi karakterine uygun 
şekilde yapılanması gerekiyor.

Mansur Yavaş’a  başarılar dileyen Türk, 
“Dünyada başarıya ulaşmış ülkelerin 
neredeyse hepsi çalışarak, üreterek 
gelişmiş ülkelerdir. Bizim kaynaklarımız 
da bol değil. Bu yüzden çok daha 

fazla çalışmamız gerekiyor. Bu ülke 
yöneticilerinden, il yöneticilerine kadar 
herkesin görevi” diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ
SORUNLARA DEĞINDI

Başkan Türk’ten sonra kürsüye gelen 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş OSB’lerin sorunlarından 
ve çözüm önerinden bahsetti. Yavaş, 

şu ifadeleri kullandı: “Belediye Başkanı 
olduğum zaman ilk verdiğim vaadlerden 
bir tanesi, Beypazarına bir organize sanayi 
bölgesi kurmaktı. Daha sonra 2000 
dönümlük arazi aldım, tüzel kişilik olarak 
ilk defa tek kişi olarak organize sanayi 
bölgesini kurdum. Planlama aşamasına 
geçince birtakım kamulaştırmalar gerekti. 
Daha sonrası şanssızlığımız 2001-2002 
dönemi krizleri de olunca talep olmadı ve 
feshetmek durumunda kaldık. 
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Ancak neden organize sanayi diye 
diretiyorduk? Çünkü bir ilçede zenginlik 
sağlayıp insanları mutlu edecekseniz 
istihdam sağlamak zorundasınız. İstihdam 
sağlamak için de en önemli sektör 
sanayidir. 

Buranın taşımasıyla ulaşımıyla ilgili sorunlar 
olduğu söylendi. Ben 2014 yılında da 
buraya gelmiştim. Geldiğimde bir köyün 
içinden gelmiştik. Ben eskiye takılmak 
istemiyorum. Ortada bir problem varsa 
bunu nasıl çözeceğimizi tartışmalıyız. 
Yapacağımız iş şudur; işi bilen insanlarla 
ne yapacaksak ortak adım atmamız 
gerekiyor. 4 tane yan yana organize 
sanayi bölgesi var ve Eskişehir yoluna 
bağlanmamış olmasını neyle izah edebiliriz 
bilmiyorum” dedi.

“Sanayicinin işi zor. Üretmek zor iş” 
diyen Yavaş, “Siz hem üretip hem 
vergi vererek işçinin ücretlerini ve 
diğer giderleri karşılıyorsunuz. Zaman 
zaman da kredilerle boğuşurken bir de 
pazarlamasıyla uğraşıyorsunuz. Üstüne 
maliyeyle, belediyeyle de uğraşıyorsunuz. 
Kolay yoldan da para kazanabilirdiniz. 
Örneğin siz şimdi 300 konut yapılma 
hakkı olan bir arsa alıp onu 1200 konuta 
çıkarıp hop havadan 900 konut para 
kazanırsanız, o vatandaşın kul hakkına 
girmiş olursunuz. 

Peki o vatandaşın hakkı ne? Üretmek 
yerine kolay yoldan para kazanmaya 
alıştılar. Ben 2014 yılında aday olduğumda 
sadece imar değişikliğiyle 14 milyar lira 
rant elde edildiğini söylemiştim. Yani 20 

kişinin cebine girdi bu. Peki vatandaşın, 
sanayicinin belediyenin cebinde ne var? 
Hiçbir şey yok. Dolayısıyla böyle ballı kolay 
para işi varken sanayi desteklenmedi. 

Sadece sanayi değil tarım ve hayvancılık 
bitti. Vatandaş sıkıntılı. Üretimi 
desteklemek lazım. En önemlisi bu. 
Anıtkabir’e yılda 6 buçuk milyon kişi 
gidiyor günü birlik. Bunun 2 milyonunun 
Ankara’daki okullar ve yerlisinin olduğunu 
farz ederseniz gelen 3-4 milyon kişiyi 
bir gece konaklattığınız zaman oradaki 
esnafın gelirini düşünmeniz lazım. Orada 
yol gösterecek belediyedir. Belediye 
teknolojik olayları takip etmek yerine daha 
önceden, gelecekte olacak teknolojik 
yenilikleri inceletip iş adamlarına sunması 
lazım. Yenilikleri takip etmemiz lazım” dedi.
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GECEKONDULARA DIKKAT ÇEKTI

Ankara’nın sorunlarına dikkat çeken 
Başkan Şadi Türk ise, “Ankara’da park 
yeri sorunları gibi bir sürü sorunlarımız var. 
25.000 konutluk gecekondu bölgemiz var. 
Bu arkadaşlarımızın hepsi burada sahipsiz 
kaldı. Binalar yapıldı ancak altyapı yok. 
Bizim çalıştıracağımız binlerce insanın da 
oralarda yaşamlarını sağlamamız lazım” 
diye konuştu.

Şadi Türk’ün ifadelerine katıldığını belirten 
Yavaş, “Belediyeler vatandaşın parasını 
harcıyor ve bunu yaparken vatandaşın 
önceliğini dikkate almak zorunda” dedi. 
Ankara’nın girişine yapılan kapıların 
yanlışlığına da vurgu yapan Başkan 
Mansur Yavaş, “Bence estetik de değildi. 
Saat kuleleri ve Çin’den ithal edilen bir 
sürü oyuncak görüyorsunuz. Belediyelerin 

önceliği insanlara temiz hava vermektir. 
Belediye olarak musluktan içilebilir su 
temin edeceksiniz, ulaşımı sağlayacaksınız 
ve halkın yaşayabileceği yerlerde düzeni 
sağlayacaksınız” dedi.

Başkan Türk’te Yavaş’tan sonra şehirle ilgili 
kendisinin de bir tespiti olduğunu ifade 
ederek, “Bizim ülke olarak kaynaklarımız 
çok kısıtlı, ve kaynaklarımızı savruk 
kullanmamalıyız. İhtiyaçlarımız kadar 
harcanmalıyız. Ben mühendisim ve bu 
açıdan bakıyorum. Yapılan her yapının ne 
kadar dayanacağına bakıyorum. 

MANSUR YAVAŞ; 
“HIZMETLERIMLE GÖRÜNECEĞIM”

Sanayicler ile düşüncelerini ve projelerini 
paylaşan Mansur Yavaş, “Bazı konularda 
önceliklere bakmak lazım. Bir köyün 

asfaltının yapılması mı bir organize 
sanayinin yapılması mı önemlidir? Burada 
önceliği belirlemek lazım. Boşa giden çok 
para mevcut. 

Asfalt ihalelerine birçok firma girebilir değil 
mi? Şimdi Ankara’nın asfalt ihalelerine 
bakın bunca yıldır sadece bir firma almış. 
Bir sürü firmanın olması gerekmez mi? 
Belediye şeffaf olmak zorundadır. İnşallah 
hizmetleriyle görünen, kimsenin partisine 
karışmayan bir belediye başkanlığı 
yapacağım” ifadelerini kullandı.
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MEHMET ÖZHASEKI 
BAŞKENT OSB’YI ZIYARET ETTI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binasına 
gelerek, Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk,sanayi havzasında yer alan diğer OSB başkanları ve sanayiciler ile bir 
araya geldi.

Cumhur ittifakının Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesine 
gelerek Yönetim Kurulu ve sanayi 
havzasında yer alan diğer OSB başkanları  
ve sanayiciler ile bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, seçimlerin 
ülkemize hayır getirmesini temenni ederek, 
sanayicilerin sorunlarına temas etti.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken 
100 yıllık demokrasi geleneğiyle devam 
eden ülkemiz, pazar günü yine inşallah 

hayırlı bir seçim dönemi yaşayacak. 
Milletimizin iradesi ile seçeceği Belediye 
Başkanı hangisi olursa olsun, şimdiden 
ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor 
ve görevinde başarılar diliyorum” diyerek 
konuşmasına başlayan Başkan Şadi 
Türk, “Sonuçta bir vatanımız var ve eğer 
bir şeyler yapacaksak birlikte yapıp 
çabalamamız gerektiğini düşünüyorum” 
dedi.

Belediyeciliğin, hem altyapıyı hem 
teknik hem sosyal yapıyı oluşturması 
açısından zor görevleri üstlendiğini ifade 
ederek şunları söyledi: “Bir de Türkiye 
nüfus açısından baktığımızda değişim 

yaşamıştır. 70’li yıllarda köylü nüfusu yüzde 
60 iken bugünlerde yüzde 5’e kadar 
düşmüştür.  Bir yandan genç nüfusun 
artması, bir yandan köy nüfusunun azalıp 
şehir nüfusunun artması bir yandan da 
alt yapıların yoğun bir ihtiyaç halinde 
önümüze gelmesi belediyelerin yükünü 
de artırdı. Ben bir mühendis olarak 
baktığımda ivedilikle çözülmesi gereken 
bir sürü sorun olduğunu görüyorum. 
Başkanlarımız da ellerinden geldiği kadar 
bu sorunları çözmeye çalışıyor. Son 
yıllarda Ankara’da da olumlu gelişmeler 
yaşadık. Yeni dönemde daha sağlıklı daha 
planlı bir şehir planını seçilmeniz halinde 
bize sunacağınızdan hiç kuşkumuz yok. 
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Başkent OSB, 2001 yılının başında özel 
organize sanayi yasasıyla kurulmuş bir 
organize sanayi bölgesi. O yıllara dek 
bir tek Sincan Organize Sanayi Bölgesi 
varken bugün Ankara’da11 tane Organize 
Sanayi Bölgesi var. Başkent OSB bugüne 
tamamen kendi kaynaklarıyla gelmiş olan 
altyapı desteğini kamudan almaksızın 
arazi alımlarını birebir insanlardan ve 
kamulaştırma bedelini ödeyerek almış 
ve tamamen kendi bütçesiyle kendisini 
çeviren bir organize sanayi bölgesidir. 

Ben tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim. 
18.000 dönümlük organize sanayi 

bölgesindesiniz. 250’ye yakın çalışan 
fabrika var. 2003 yılında sayın 
Cumhurbaşkanımızın temel atmasıyla 
faaliyete geçmiş bir bölge burası.15.000 
çalışanın olduğu bir bölgedeyiz.

Bu bölge çalışanlarının ulaşım ve altyapı 
gibi ihtiyaçlarının büyük kısmı çabalarımız 
sonucunda kısmen çözülmeye başladı.

Yol sorunumuz çok fazlaydı bunları 
aşmış bulunmaktayız. Sincan Belediye 
Başkanımız Murat Ercan ve Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Mustafa Tuna bize 
bu konuda çok destek verdi, emekleri 

büyük.Ama ihtiyaçlarımız bitmedi. 
Bu bölge, Ankara ve Türkiye sanayisi 
açısından çok önemli. Ankara’da sanayi 
daha teknolojik gelişiyor. Üniversiteleri 
daha yoğun bir şehir. 

Neredeyse 20 yabancı yatırımcımız var, 
savunma sanayi, tıbbi firmalar ve teknolojik 
üretim yapan firmalar gün geçtikçe artar 
yoğunlukta devam ediyor. Bu diğer illere 
göre ön plana çıkmamızı sağlıyor. İhracat 
tutarlarında da büyük farklılık olduğu 
görülüyor.
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Gelecek dönemlerde de Ankara sanayisi 
adına ciddi hizmetler vereceğiz. Camimizi 
yaptık, eğitim kurumlarımız var.Meslek 
Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi ve 
Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz faaliyette. 
Bunların hepsinin yatırımlarını kendi 
kaynaklarımızla yaptık. Biri Milli Eğitim 
Bakanlığı, diğeri Hacettepe Üniversitesi 
işbirliğiyle devam etmektedir.”

ÖZHASEKI TARIHE 
VURGU YAPTI!

Sanayicilere hitab eden Mehmet 
Özhaseki, sanayiye çok önem 
verdiğini bu yüzden de bugün burada 
olduğunu özellikle vurguladı.Özhaseki, 

“Coğrafyamızın özelliği topluca insanların 
yaşadığı en eski yer olması. 

Bilim adamlarının araştırmalarına göre 12 
bin yıl önce Göbeklitepe’de kalıntılara 
ulaşıldı. Bu durum buranın insanların 
yaşadığı en eski yerleşim yerlerinden 
biri olduğuna işaret ediyor. Şehirlerimize 
bakarsanız, 8-10 bin yıllık şehirler. 
Devletlerin tarihinden bile eski şehirlerimiz 
var. 

Şehirler aslında kültürün geliştiği, 
medeniyetin geliştiği, kalkınmanın 
başladığı yerdir. Demokrasi de kültür 
de şehirlerde gelişir. Komple şehirlerde 
gelişim olursa ülke toplu gelişir. Şehirler 

canlı organizmalardır. İnsan gibi her 
anında bakıma ihtiyaçları vardır. Yöneticileri 
ufuklu ise ve gelişimleri için proje ortaya 
koyuyorlarsa o şehirlerin geleceği 
aydınlıktır. 

Değilse Allah korusun şehirlerin işi zor. 
Anadolu’da 30 tane şehir ismi sayabilirim 
eskiden çeşitli devletlerin başkentleriydiler. 

Neden başkentliklerini devam 
ettiremediler? İşte bundan dolayı. Hızla 
değişim yaşıyoruz. Her anında müthiş bir 
değişim var. Eğer onu doğru anlayabilirsek 
ayakta kalıyoruz. Ben babamdan 
manifaturacıyım. İlkokuldan beri ömrümüz 
manifatura topları arasında geçti. 
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Öğrenciliğimde fabrikalardan mal toplar 
getirirdim. Eskiden aldığımız malları 
bugün alan satan, yüzüne bakan var mı? 
Yok. Hızla değişen bir çağda yaşıyoruz. 
Siyasetçiler de kendilerini yenilemek 
zorunda. 30 yıl önceki belediye 
başkanlığıyla bugünkü aynı değil. 
Olaya farklı bakmak zorundasınız. 

Bunu yakalayamayanın durumu gittikçe 
kötüleşiyor. Naçizane 22 yıllık Belediye 
Başkanlığım var. İlk teklif geldiğinde 

rahmetli babam ‘aman ne işimiz var 
bizim girmeyelim böyle işlere’ dedi. 
Sonra aile meclisinden karar çıktı 
ve vazife gibi yaptık. Gittik başladık. 
Vatandaşta sevip oyunu verdi. Ama 
elhamdülillah hizmet ettik” dedi.  

SANAYININ DESTEKÇISI 
BELEDIYELER

“Ömrümüz belediyecilikle geçti. 
Sanayicinin en büyük desteği ve 

garantisi belediyeler olmalıdır. Örneğin; 
Ankara’da Kızılay’dan hava alanı 
arası neden bağlanamadı? Ulaştırma 
Bakanımızla da görüştük, inşallah birlikte 
adımlar atacağız. Yapacağız bunu çaresi 
yok. Önemli olan proje. Muhtarların bile 
projeleri var. ” ifadelerini kullandı.
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BAŞKENT OSB 15. OLAĞAN GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTI
Katılımcıların yoğun ilgisi ve desteği ile her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde geçen Genel Kurul ile 
birlikte Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk oy birliği ile Başkanlık görevine devam ediyor.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 15. 
Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. 
Açılış konuşması ile Katılımcıları ve 
misafirleri karşılayarak hoş geldiniz diyen 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Başkent OSB’nin bu sene 15. Olağan 
Genel Kurulunu gerçekleştirdiğini, 
Türkiye’de kurulduğu günden bu yana 
Genel Kurul ile yönetilen nadir OSB lerden 
biri olduğunu sözlerine ekleyerek toplantıyı 
başlattı. Divan Kurulunun oylanarak 
seçilmesi ile, Divan Kurulu Başkanlığını 
Yalco Dış Tic. Yönetim Kurulu Başkanı 

Mesut Yalçın üstlenirken, Pimsun Mak. ve 
Otomotiv. San. Yönetim Kurulu Başkanı 
Burak Egeligi de divan kurulu üyesi oldu.

Oylamaların ardından söz alan Başkan 
Türk, sanayicinin sorunlarına eğilerek 
şunları söyledi: “Bir yılı daha geride 
bıraktık. 2019 yılı umarım hayırlı bir yıl olur. 
2018 yılı çok hırpalayıcı geçti. Türkiye’de 
maalesef sanayici olmak oldukça zor. 
Bunu ben hep söylüyorum, sanayiciye 
rahatı yerinde zengin diye bakılır, ama 
borçlarını kimse bilmez, sıkıntılarını kimse 

bilmez. Sanayicilerin  desteklenme 
konusunda ilk sıraya alınması gerekirken  
durum maalesef öyle değil. Ancak zaman 
zaman önemi anlaşılıyor. Dünyadaki 
gelişmelere baktığımız zaman sanayicilik 
üst kimlik olarak gözüküyor ancak üzülerek 
söylüyorum ki Türkiye’de bu böyle değil.

Biz küçük bir ofiste bir elemanla çalışan, 
yaşayan insanlar değiliz.
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Sırtımızda yükümüz çok fazla. 
Müşterilerimizin iş yoğunluğu var, plansız 
gelir yatırıma zorlar. Yatırım yaparsınız 
borcunuz olur. Bu borcunuzu ödemek 
için işe ihtiyacınız olur. İşi bulamayınca 
yatırım çöp olur. Bankalar tepenize biner. 
Geri dönüş hesaplanamaz. İşe girdiğiniz 
insanlar sırtınızda yük olur. 

Sonunda bir bakarsınız ömür bitmiş ve 
siz de yaşamış sayılmışsınız. Kayıplar 

ve kazançlar çok net olur bizde, 
kaçamazsınız. Alacaklınla muhatap 
olmak zorundasın. Bütün bunlar söz 
konusu olunca, zor bir yıl geçirdiğimizi 
düşünüyorum. hepimiz adına 
konuşuyorum 2018 yılı zordu. 

Umarım 2019 yılı ekonomik anlamda 
hem Türkiye hem de Dünya açısından 
çok daha farklı olur ve daha ferah günler 
görürüz.

KRIZDE DE DURMADIK

Başkent OSB’nin krize rağmen kurumsal 
hareketliliğinin durmadığından bahseden 
Şadi Türk, Katılımcılara 2018 yılında 
gerçekleşen faaliyet raporunun sunumunu 
yaptı. Oldukça hareketli bir yıl geçirildiğini 
ifade eden Türk, bölgenin gelişimi için 56 
ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bölgede pek 
çok ziyaretçi ağırladıklarından bahsetti.

Haberin videosunu izlemek için 
QR kodu okutunuz.



MAYIS | 2019

BAŞKENT OSB’DE 
NELER OLDU?

Başkent OSB’de eser diye 
nitelenecek yapıların oluştuğuna dikkat 
çeken Başkan Türk, bununla gurur 
duyduklarını söyledi. Türk, “Camimize 
gittiğimizde gururla camimizi 
gösteriyoruz. Keza okullarımız laf 
söylenmeyecek derecede kaliteli. 
Bölgemizin gelişimi herkesin dudağını 

uçuklatacak derecede güzel gelişiyor. 
Kimsenin beklemediği bir hızla da 
büyüyoruz. Değerli arkadaşlar bu 
arada tabi bölgenin gelecekteki 
sosyal yapısına uygun yatırımlarımız 
da devam ediyor. Hizmet destek 
alanlarındaki 3. kısım inşaatlarımız 
başladı ve devam etmektedir. Yine 
bankaların bulunduğu hizmet destek 
alanlarındaki işyerlerindeki 2. kısmı 
4 bloktan oluşan 8 adet iş yeri 

inşaatı tamamlanmış durumda. Çarşı 
restoran inşaatı başladı ve 4 blokta 
devam etmekte. 

Bu yıl, ekonomik koşullar rahatlasın 
diye biraz yavaş gittik. Bu yapılar 
tamamlandığında sosyal doku da 
tamamlanacak. Özellikle Akıncılar-
Temelli yolunun açılmasıyla 
bölgemizde inanılmaz bir faaliyet 
olacağına inanıyoruz.

Başkent OSB Kurucu Üyelerinden olan ve
yakın zamanda hayatını kaybeden rahmetli 
Ünal Kocaman’nın anısına, oğlu 
Burak Kocaman’ a Şilt takdim edildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, uzun yıllar 
bölgemize hizmet veren Sırrı Yetkin’ e teşekkür etti.
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Başkent OSB’mizin ticari gelişim 
açısından diğer OSB’lerden bir adım 
önde olmasını istiyoruz. Bu arada 
daha önce planladığımız gibi Ankara 
Çayı’nın iki yanına sanayi parselllerine 
yer vermeyerek, sosyal dokunun 
canlaması için çalışmalar başladı. 
Ankara Valiliğinin desteği ile yürütülen 
Ankara Çayı’nın ıslahı çalışmaları şuan 
da %45 seviyesinde. Oldukça güzel 
bir görüntü elde etmeye başladık.

10 km gidiş geliş bisiklet yolları 
oluşturmak ve insanların rahat edeceği 
ağaçlandırılmış piknik alanı oluşturmak 
istiyoruz. Geleceğin sanayi kenti 
derken sadece sanayiden oluşan bir 
alan istemiyoruz. Arıtma tesisimizin 
1. etabının 2. kısmını tamamladık. 
Büyükşehir’in yaptığı yaya yolları 
ve hız kasisleri icraatları devam 
ediyor. Pansiyon yurt binası inşaatı 
tamamlandı. Bölgemizin önemli 
sorunlarından biri olan ve ana giriş 
kısımında bulunan tek giriş-çıkış 

yolumuzun ikinci kordidorunu Devlet 
Demiryolları’nın desteği ile oluşturduk.

Devlet Demiryolları’ndan Bölgemize 
yükleme-boşaltma rampası yapılması 
ve Malıköy istasyon yolunda yapılacak 
rampaya kadar uzatılması konularında 
girişimler yaptık.  Sanırım 2020 yılında 
faaliyete geçecektir.

Su ihtiyacımızı kuyularımızdan 
karşılarken olabildiğince ucuz fiyatla 
katılımcımıza su temin edelim diye 
çabalıyoruz. 

Su konusunda diğer OSB’lerden çok 
daha ucuzuz. %14’lük bir büyümemiz 
var. Doğalgazda da satışlarımız artı. 
Elektrik beslemelerini de arttırdık. 
7/24 kesintisiz elektrik sunmaya 
çalışıyoruz. Meslek eğitim merkezimiz 
Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu 
Lisesine dönüştürüldü. Eğitimle alakalı 
yenileşmeye yönelik çalışmaların 
içinde bulunmaya çalışıyoruz. 

Kalite Yönetim belgelerimiz yenilendi. 
Bölgemizde kapı kontrollerinde araç 
tanıma ve plaka okuma sistemi 
devreye sokuldu. Umarım gelecek  
yıllarda bu faaliyetlerimiz artar. 
Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

Katılımcıların yoğun ilgisini gören 15. 
Olğan Genel kurul Toplantısı, birlik ve 
beraberlik duyguları ile gerçekleşti. 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, 
4 yıılık dönem için seçildi. Yönetim 
Kuruluna eklenen yeni üyeler oldu. 
Buna göre, Sevinç Makina Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Sevinç ve TR- 
ARGE Yönetim Kurulu Başkanı İsmail 
Arda Şengeç Yönetim Kurulu üyesi 
olurken, Kemipaz Endüstri firmasının 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mitat 
Alagöz Denetim kurulu Üyesi oldu.
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SINCAN BELEDIYE BAŞKANI MURAT ERCAN’IN 
BAŞKENT OSB ZIYARETI

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni 
ziyaret etti. Sıcak bir ortamda geçen 
ziyarette Başkent OSB’ye yapılan yatırımlar 
konuşuldu. 

Konuşmasına Ercan’a ziyaretinden ötürü 
teşekkür ederek başlayan Başkan Şadi 
Türk, “son dönemde Başkent OSB’de 
meydana gelen gelişmelerden ve iş 
hayatından bahsetti. 

İş dünyasının durumu hakkında yapılan 
sohbette, Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk’ün Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı 
ve Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden biri 
olan Şa-Ra Grouptan da bahsedildi.
Dünyanın bir çok ülkesine ürün veren ve 

Ankaranın 5. büyük sanayi şirketi olan 
Şa-Ra, Türkiye’nin de en önemli sanayi 
kuruluşlarındandır. 
Şirket ve sanayi dışında memleketimizin 
faydasına olacak ne varsa yapmaya 
çalışıyoruz diyen Şadi Türk, ‘’ Benim bir 
duam var Allahım yükü ver taşıyacak güç 
de ver’’ şeklinde düşüncelerini paylaştı.

YÖNETIM KURULU ÜYELERI 
DE KATILDI

Ziyarete Başkent OSB’nin Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı. Şadi Türk, Sincan 
Belediye Başkanı Murat Ercan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ülke sanayisinden ve 
ekonomi üzerine sohbet gerçekleştirdiler.
Bölge Yönetiminin çalışma sisteminden 

de bahsedilen görüşmede Yönetim 
kurulu Başkanı Şadi Türk, ‘’ Bizde yönetim 
Genel Kurullarda yapılan seçimle iş 
başına geliyor. Sabit olan kadrolarımız 
Bölge Müdürlüğümüzde çalışıyor. Şuan 
48 personelimiz var. Bizimle aynı yapıya 
sahip pek çok OSB’de çalışan personel 
sayısının yarısı gibi bir kadroyla  son 
derece profesyonel bir hizmet veriyoruz. 
Az kişiyle çok iş başarıyoruz!Sağolsunlar 
arkadaşlarımız başarılı.’’ şeklinde konuştu.

Sincanın Ankara sanayiinin lokomotifi 
olduğu ve Sincan Belediyesinin de 
istihdam ve güç açısından çok şanslı 
olduğu görüşleri iletildi.
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CAN SUYU OLDU

Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk,  
“Sincan bizim için çok önemli. 
Sorunlarımızı sizin marifetinizle büyük 
şehre taşımaya başladık. En büyük 
sorunumuz ulaşımdı. Onu da Mustafa 
Tuna zamanında çözdük. Allah 
kendisinden razı olsun. Can suyu oldu. 

Köy yollarından gidiyorduk. Şuan da 
ulaşımımız oldukça rahatladı.
Rahmet olsun Cevat Bakanımız 
bölgemizin mimarı. Onları da unutmamak 
lazım. Şimdi bugün 10.200 dönümlük 
alanda biz kendi şahsi paramızla mülkiyet 
sahibi olduk. Ciddi bir yatırım. Binlerce 
şükür. İhtiyaçlarımız için de sizden destek 
bekliyoruz” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 
Başkent OSB’de son dönemde gelişen 
projeler ve ileri ki zamanlar için gerekli 
olacak ihtiyaçlar hakkında bilgi aldıktan 
sonra, desteklerini esirgemeyeceğini ve 
elinden ne gelirse yapacağını belirterek 
bölgeden ayrıldı.
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YÖK Başkan Vekili Rahmi Er ve Hacettepe 
Rektörü Prof.Dr. A. Haluk Özen Başkent 
Organize Sanayi bölgesinde yer alan 
eğitim kurumlarını ve Bölge yönetimini 
ziyaret etti.

Ziyarette üniversiteler ile sanayinin ortak 
çalışma yapmaları hususu masaya 
yatırılırken Başkent OSB’de açılan 
bölümler için akademik kadro sorunu da 
konuşuldu.

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, YÖK 
Başkan Vekili Er ve Rektör Özen’e 
’e ziyaretlerinden ötürü teşekkürde 
bulunarak, ülke sanayisinin gelişmesi için 
üniversitelerin yardımının önemine dikkat 
çekti. 

Türk, Başkent OSB olarak yaşadıkları en 
büyük sorunun açılan bölümlere akademik 
kadro bulamamaları olduğunu belirterek, 
kadro konusunda destek istedi.

BÖLÜMLER AKTIF HALE GEÇMELI

Başkan Türk, YÖK’ünde kendilerine çok 
fazla yardımda bulunduğunu belirterek, 
sanayinin ihtiyacı olan 4 bölümünün 
açıldığını ve geçen sene de Makine 
bölümünün öğrenci kabulene başladığını 
belirtti. 

Şimdi esas ana sıkıntımız akademisyen 
kadroyla ilgili. Atanması gereken kadrolar 
var. Aktivite arttıkça ihtiyaçlar da artıyor. 
Öğrencinin ihtiyaçları da artıyor. 50 
öğrencinin ulaşım sorunu oluyor, ama bu 
sayı 500 kişi olsaydı çoktan çözülmüştü. 
Ricamız bize özel bakmanız, öyle de 
bakıyorsunuz hem kendi adıma hem 
bölgemiz adına teşekkür ediyorum. Bizim 
şu anda tek sorunumuz onaylanmış 3 
bölümümüzün aktif hale geçmesidir” diye 
konuştu.

9-10 KADROYA IHTIYAÇ VAR

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Özen ihtiyacı bildiğini ve bunu 

gidermek için elinden geleni yapacağını 
belirtek, Başkent OSB Meslek Yüksek 
Okulundan övgü ile bahsetti.
YÖK Başkan Vekili Rahmi Er de: “Biz 
YÖK olarak buralara program açılmasını 
yürekten destekliyoruz. Mekanınız, 
donanımınız ve öğrenci akışımızdan 
hiçbir kuşkumuz yok. Burası Hacettepe 
markasını ve Başkent OSB markasını 
taşıyor. Bu ikisi de birer markadır. 

Tabii ki buraya gelen öğrenci 
büyük hayallerle gelir ve bunu 
gerçekleştireceğine eminiz. Yani bizim 
beklentimiz bu. 

Başkent OSB’nin ve eğitim kurumlarının 
gelişimi için herkesin yürekten 
çalışacağının hem fikir olunduğu 
görüşmeleri sonrası Başkent OSB eğitim 
kurumlarını ve öğrenci yurdunu gezerek 
incelemelerde bulunan misafirler bölgeden 
ayrıldı.

YÖK BAŞKAN V. PROF. DR. RAHMI ER 
VE HACETTEPE ÜNIVERSITESI REKTÖRÜ 
PROF. DR HALUK ÖZEN 
BAŞKENT OSB’YI ZIYARET ETTI.
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BAŞKANIMIZ ŞADI TÜRK, 
ANKARA KALKINMA AJANSI YÖNETIMINDE !

Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi 
Bölgelerinden biri olan Başkent OSB’nin 
ve en büyük sanayi kuruluşlarından ŞA-RA 
Enerjinin Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

İş dünyasının en başarılı isimlerinden biri 
olarak anılan, düzgün duruş ve düzgün 
çalışma prensibini benimseyen Şadi Türk, 

Ankara’nın ve ülkemizin gelişmesi için 
çalışmaya, emek vermeye pek çok farklı 
kolda olduğu gibi Ankara Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak da devam 
edecektir.

‘’Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal 
açıdan küresel bir başkente dönüştürecek 
kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde 
ve hayata geçirilmesinde öncü olmak’’ 

Vizyonu ile yola çıkan Ankara Kalkınma 
Ajansı, Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı 
hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye 
yönelik stratejiler geliştirmek, destekler 
vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, 
izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve 
iletişim faaliyetlerini yürütmek misyonu ile 
çalışmalarına devam etmektedir.
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BAŞKENT OSB YÖNETIMI 
HACETTEPE ÜNIVERSITESINDE

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, beraberinde bulunan Yönetim 
ve Denetim Kurulu eşliğinde, Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk 
Özen’i ziyaret etti. Üniversite & Sanayi 
işbirliği konusunda Türkiye’ye öncülük 
eden kurumlardan biri olan Başkent OSB, 
kendi bünyesinde bulunan Hacettepe 
Üniversitesi Başkent OSB MYO ve 
eğitim kurumları ile yakından ilgilenerek, 
çalışmalarına devam ederken, yeni 
projelerde geliştiriyor.

Prof. Dr. Haluk Özen’e yapılan ziyarette bu 
projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunup, 
gelişmeler paylaşılırken, okulun ihtiyacı 
olan Öğretim elamanı ve açılan bölümler 
ile ilgili talepler de iletildi.

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 
hali hazırda eğitim verdiği bölümler;
Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, 
Harita Kadastro, Makine

2017-2018 öğretim yılında faaliyete geçen 
okulda toplamda 460 kayıtlı öğrenci 
bulunuyor. Açılmasına izin verilen ve 
kadro ataması sağlandığında öğretime 
başlayacak olan bölümler ise şöyle;

Kaynak Teknolojisi Programı, Kontrol ve 
Otomasyon programı, Bilgisayar Tasarım 
ve Animasyon.
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ANGIAD YÖNETIMI BAŞKAN ŞADI TÜRK’Ü 
ZIYARET ETTI

BAŞKAN TÜRK’TEN 
GENÇ IŞADAMLARINA TAVSIYE

Ankara Genç İş Adamları Derneği 
(ANGİAD) Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Şadi Türk’e ziyarette 
bulundu. Ziyarette genel anlamda, 
derneklerin sorunları ve nasıl gelişeceği 
hakkında konuşuldu. 

Dernekleşmenin zorluğundan bahseden 
Başkan Şadi Türk, dernek yönetiminin 
mali kaynak ve gelire ulaşmak 
konusunda zorluklarını anlatarak, 
derneğin iyi olabilmesi için faal olması 
gerektiğini ifade etti. 

Derneklerin ana sorununun aidiyet 
duygusu olduğunu dile getiren Başkan 
Şadi Türk, ANGİAD Başkanı Serhan 

Yıldız ve Yönetim Kuruluna tavsilerde 
bulundu.

Başkent OSB’den ve Yönetim kurulu 
Başkanı Şadi Türk’ten övgü ile 
bahseden ANGİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Serhan Yıldız, Başkan Şadi 
Türk’e bir plaket taktim etti.



33

BAŞKENT YATIRIM A.Ş. 
15. GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTIRDI

Kurulduğu 2005 yılından bu yana, 
Başkent OSB ve katılımcılarının gereksinim 
duyduğu alanlarda üretim ve işletim yapan 
Başkent Yatırım A.Ş.’nin  15. Olağan 
Genel Kurul Toplantısında öncelikle 
kapsamlı olarak bilgilendirmelerde 
bulunuldu.Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ergin ve Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk’ün yanı 
sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve hissedarlar 

toplantıda yer aldı. Her zaman olduğu gibi 
üretim ve dayanışma ekseninde, birlik 
ve beraberlik içinde geçen toplantıda, 
Başkent Yatırım A.Ş.’nin bu zamana 
kadar yapmış olduğu işler ve yapmak 
için hazırlıklara başladığı projelerden 
bahsedilerek; Bankalar, KSS ve çarşı 
projesinin inşaat çalışmalarına devam 
edildiği bildirildi. 

Genel Kurul Üyeleri  bu projelerin hem 
bir ihtiyaç olduğunu hem de gelecekte 
bölgeyi daha da hareketlendirerek bir 
çekim merkezi haline getireceğini ifade 
ettiler. Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu’nun 
2018 yılında gerçekleşen proje ve işlerin 
Faaliyet Raporu’nu sunduğu toplantıda 
Mehmet Ergin yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanlığına seçildi.

Başkent Sanayiciler Derneği, üyelerinin yoğun katılımı ile 7. Olağan 
Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk’ün divan başkanlığını üstlendiği toplantıda, dernek başkanı 
Soner Hasçelik 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bir 
sunum yaptı.

Ankara’nın saygın derneklerinden biri olan Başkent Sanayicileri 
Derneği (BASAD), Ankara Başkent Organize Sanayinin gelişmesi 
için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında 
tanıtmak ve sektörel işbirliğini sağlamak amacıyla kurulduğu 2006 
yılından bu yana hizmetlerine devam etmektedir. Bugün BASAD’ın 
her biri sektörünün öncüsü olan firmalardan oluşan pek çok üyesi 
bulunmaktadır.

BASAD 7. GENEL KURULUNU 
GERÇEKLEŞTIRDI

Başkent OSB kuruluşlarından Başkent Yatırım A.Ş. 15. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel
Kurulda tamamlanan, yapımı süren ve kısa gelecekte gündeme gelecek olan projeler masaya yatırıldı.
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IŞKUR ISTIHDAM SEFERBERLIĞI TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTIRILDI

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
İŞKUR İstihdam Seferberliği Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Ferhat Kocaer, 
katılımcıları İŞKUR’un çalışmaları hakkında 
bilgilendirdi. Kocaeli, İŞKUR’un eliyle 
işyerlerine sağlanan işçi ihtiyacının 
prosedürlerini ve şirketlerin yapması 
gerekenleri anlattı. “Bilgilendirme 
toplantılarını yapmamızda bize yardımcı 
olduğu için Başkent OSB yöneticilerine 
çok teşekkür ediyoruz” diyerek 
konuşmasına başlayan Kocaer, “Amacımız 
istihdam ve istihdamı çeşitlendirmek,
işçilerle işverenlerin sosyal hayatlarını 
düzene sokabilmektir. Bu nedenle 
çalışmalarımızdan bahsedeceğim. Biz 
istihdamın olduğu her alanda bulunmaya 
çabalıyoruz. Bunun için de farklı 
politikalarla hareket ediyoruz. Pasif ve aktif 
iş gücü politikalarını yürütüyoruz. Pasif iş 
gücü politikası olarak sosyo-ekonomik 
işsizliğin önündeki etkiyi azaltmak için 
çaba sarf ediyoruz. 

Aktif iş gücü politikası olarak işsizliğin 
önündeki esas problem olan 

mesleksizliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. 
Pasif istihdam politikalarının ilki olarak 
işçilerimize ödenen işsizlik ücretleri var. 
İşçilerin bunu hak edebilmesi için kendi 
kusuru dışında işten çıkarılması, son 120 
gündür sigortasının yatması ve en az 
600 günlük sigorta priminin bulunması 
gerekiyor. Bu işçilere sunduğumuz hizmet 
bunun yanında işverenlere sunduğumuz 
hizmetler de var. Ücret garanti fonumuz 
var ve böylece işveren ücret ödeme 
zorluğuna düştüğü zamanlarda İşçinin 
alacakları İŞKUR tarafından karşılanıyor. 
İşçi maksimum 90 gün boyunca Ücret 
Garanti Fonu’ndan yararlanabiliyor” dedi. 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞI’NE 
DEĞINDI

Kısa Çalışma Ödeneği’nden de 
bahseden Kocaer şunları söyledi: “Kısa 
Çalışma Ödeneği şu an uygulanan bir 
şey değil yıllardır uygulanıyor. Sadece 
uygulamasında küçük bir değişiklik oldu. 
Kısa Çalışma Ödeneği’ne işverenler 
nasıl başvurabilir ona değineceğim. Kısa 

Çalışma Ödeneği’nden yararlanabilmeniz 
için öncelikli olarak iş yerindeki işinizin en 
az üçte bir oranında azalması gerekiyor. 
Örneğin; altı gün çalışan bir kişinin artık 
iki gün çalışır duruma gelmesi gerekir. 
Bu ödeneğe dört koşulla başvuru şekli 
bulunuyor. Bunlar; genel ekonomik kriz, 
sektörel kriz, bölgesel kriz ve diğer zorlayıcı 
nedenler dediğimiz başlıklardır. 

Peki Kısa Çalışma Ödeneği’ne nasıl 
başvuru yapacağız? Hazırlanması gereken 
evraklar var. Eğer yardım almak isterseniz 
de merkezimize gelebilirsiniz. Sizin yapmış 
olduğunuz başvurular için biz aynı gün 
içerisinde müfettişleri gönderiyoruz. 
Müfettişlerin analizinden sonra sizin 
bununla ilgili destek alıp almamanızla ilgili 
sonuç belirleniyor. Şu anda en son yapılan 
40 başvurudan bildiğim kadarıyla 12 
tanesi ret aldı. Bu 12’nin yarısından fazlası 
da işleri düzeldi diye kendi isteğiyle geri 
çekildi.
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Bizim temel hedefimiz kişinin orada 
mesleki deneyim ve beceri kazanması, 
İş hayatına alıştırılması. İş başı eğitim 
programına katılmış kişiler %92 oranında 
hala çalışma hayatındalar. Bunların % 82’si 
de ilk katıldıkları eğitim programı ile alakalı 
işler. Güzel rakamlar bizim için biz istiyoruz 
ki % 99 olsun, % 100 olsun. Bizim 
amacımız kişiler bir şekilde iş hayatına 
adapte olsunlar. Çünkü işsizlik öyle bir 
şey ki bir süre sonra işsizlik meslek haline 
geliyor insanlarda.”

KATILIM YAŞI 15

“Kısacası biz bu programlarla kişileri iş 
hayatına adapte edilebilir hale getirip 
meslek kazandırdığımız için ve beceri 
kazandırdığımızdan dolayı istihdam 
edilebilirliklerini kolaylaştırıyoruz” diyen 
Kocaeli, temel maksatlarının bu olduğunu 
vurguladı. İŞKUR’dan işçi talebi için en 
az iki çalışanı olan kurum ve şirketlerin 
başvurabileceğine dikkat çeken Kocaeli,  
şirket çalışanlarının yüzde 30 oranında 
talepte bulunulabileceğini söyledi. 

YASAKLAMA GELEBILIYOR

Eğitime katılan kişilerin yüzde ellisinin işe 
alınmasını istedikleri söyleyen Kocaer, 
“Ayrıca bu kişiler üç ay boyunca hiç 
çalışmıyor şeklinde gözüküyorlar yani 
sizin yanınıza gelip eğitim aldıklarında 
herhangi bir çalışma süreleri olmamış 
oluyor bu sayede diğer teşviklerden de 
yararlanabiliyorsunuz. Program kaç gün 
düzenlenmişse o kadar çalıştırmanızı 
istiyoruz sizden. 

Üç programa katıldıysanız biz de sizden 
kesintisiz üç ay sigortalı çalıştırmanızı 
istiyoruz. Eğer aksi bir şekilde siz kişileri 
çalıştırmak istemiyorsanız veya kişiler 
orada çalışmak istemiyorlarsa sizden 
başka yeni kişileri istihdam etmenizi 
istiyoruz. Bunu da yapmazsanız sizden 
ödediğimiz parayı geri almıyoruz ama 
sizi yasaklıyoruz. İstihdam zorunluluğunu 
yerine getirirseniz programdan sonra tekrar 
yeni birilerini programa katıp istihdam 
edebilirsiniz Eğer bunu uygulamazsınız 
bir yıl beklemek zorunda kalırsınız” diye 
konuştu.

Organize sanayi bölgeleri ile ortaklaşa 
yaptıklar programları olduğunu hatırlatan 
Kocaeli, “İlave istihdam teşviki olan 
7103 sayılı kanun çıktı. 4447. maddenin 
geçici 19. Maddesi elemanı aldığınız bir 
günden önceki takvim yılı. Yani 1 Mart’ta 
başlatacaksınız bir eleman için 2018 yılının 
12 ayın ortalaması üzerinde personel 
olması gerekiyor. Normalde tüm işyerlerine 
959,40 TL pirim desteği, 153,74 TL de 
damga ve gelir vergisi desteği sağlıyoruz. 

Bir çalışanın tüm giderlerini İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan biz karşılıyoruz Diğer 
kısmını da maliye kendisi karşılıyor. 6000 
TL ücret alan bir kişinin sigorta priminin 
tamamını biz karşılıyoruz. Ondan sonrası 
yine sizin üzerinizde. Burada maksimum 
yararlanabilme süresi kadınlarda 12 ay 
ve 18-25 yaş arası erkeklerde 18 ay 
olarak destek veriyoruz. Örneğin, birinci 
ay ortalamamızın üzerinde, ancak ikinci 
ay personellerde azalma oldu o zaman 
yararlanamamaya başlıyorsunuz. Ama 
ilerleyen aylarda tekrar ortalamanın 
üzerine çıktığı zaman yararlanmaya devam 
edebiliyorsunuz. 31.12. 2020’ye kadar 
geçerli bu durum. 
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BAŞKENT OSB PERSONELINE IŞ GÜVENLIĞI 
EĞITIMDE TAM NOT!
Kurum içi eğitimlere büyük önem veren Başkent OSB Bölge Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini güncelledi. 
Personelin yoğun katılımı ile gerçekleşen eğitim sonrası bir de Yangın tatbikatı yapıldı. Habersiz gerçekleştirilen 
tatbikata, oldukça büyük olan Yönetim Binasından rekor sürede çıkan birimler toplanma alanında buluştu. 
Toplanma alanında, kontrollü yangın çıkarılarak, yangın söndürme tatbikatı da gerçekleştirildi.
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Mesleki Eğitim konusunda başarılarıyla 
gurur sebebi olan Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi, sanayicilerimizin ara 
elaman sorununu çözmeye devam ediyor.

İş Tabanlı Beceri Eğitimi sistemi 
sayesinde, öğrenciler hem okulda hem de 
fabrikalarda iş başında eğitim görerek çok 

daha bilinçli yetişiyorlar. ‘’Stajyer Öğrenci’’ 
olarak çalışmaya başlayan ve başarıları 
nedeniyle ödüllendirilen öğrencilerden biri 
de Sedat Tosun.Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi Makine Teknolojisi Alanı 
Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı (CNC)10. 
Sınıf öğrencisi Sedat Tosun, Başkent 
OSB Katılımcılarından Mutay Enerji 

Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. şirketinde 
aldığı görevler ve bu görevleri başarı ile 
tamamlaması nedeniyle firma tarafından 
ödüllendirildi.Hem sanayicinin, hem okulun 
hem de öğrencinin memnuniyet sağladığı 
bu güzel sistem sayesinde geleceğe 
umutla bakan gençlerin adresi Başkent 
OSB Mesleki Eğitim Merkezi oluyor.

2019’un Hüseyin Saylam’a  Yeni Yıl Hediyesi

 Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Çevre Biriminde, Çevre Uzmanı olarak görev yapan Hüseyin Saylam 2019’un ilk 
ayında Baba oldu. Oğullarının İsmini Halil Emin koyan Saylam ailesine hayırlı olsun diyor, Halil Emin bebeğe 

sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz.

BAŞKENT OSB MESLEKI EĞITIM 
MERKEZI MEYVELERINI TOPLUYOR



39

KOBI TEKNO YATIRIM DESTEK 
PROGRAMI AÇILDI

KOSGEB’den üretime dayalı projelerinize; 
Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji 
alanlarında yer alan ürünler için 500 Bin TL, 
Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji 
alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL 
destek!

KOBI TEKNOYATIRIM - KOBIGEL 
DESTEK PROGRAMLARI ANLATILDI

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri 
doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin, ekonomideki paylarının ve 
etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin 
ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi 
amacıyla hazırlayacakları projelerin 
desteklenmesini amaçlayan KOSGEB- 
KOBİ Gelişim Destek Programı, farklı proje 
çağrıları yapmaya devam ediyor.

Proje çağrıları hakkında KOBİ’leri 
bilgilendirmek için KOSGEB Sincan 
Müdürlüğü ve Başkent OSB KOSGEB 
Temsilciliği işbirliği ile bir bilgilendirme 
toplantısı düzenlenerek, sanayicilerin yeni 
yatırım destek programlarından haberdar 
olması sağlandı.

Oldukça yoğun bir katılım ile gerçekleşen 
bilgilendirme toplantısında İmalat Sanayi 
Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin 
Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital 
Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin 
Arttırılması konulu KOBİGEL proje çağrılarına 
ve yenilenerek destek başvurularına açılan 
Kobi Teknoyatırım  destek programına nasıl 
katılım sağlanacağı konusunda detaylar 
paylaşıldı.

DESTEK KALEMLERI VE ORANLARI
 
Makine-teçhizat desteği %100 
(%60 Geri ödemesiz + %40 Geri Ödemeli) 

Üretim hattı tasarım giderleri desteği
%60 Geri ödemesiz 

Yazılım giderleri desteği %60 Geri ödemesiz 

Personel gideri desteği %60 Geri ödemesiz 

Eğitim ve danışmanlık desteği %60 Geri 
ödemesiz 

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 
Geri ödemesiz
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RÖPORTAJ:
TR ARGE
TR ARGE Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Arda 
Sengec ile sektör hakkında bir röportaj gerçekleştirdik.

Firma sektörünüz hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz? 

2001 yılında Araştırma Geliştirme firması 
olarak kurulan şirketimiz 2008 yılında 
Sualtı Sistemleri dünyasına giriş yapmış 
olup sonrasında çalışılan belirli sualtı 
uygulamalarından doğan ihtiyaçlar 
doğrultusunda bugüne kadar Uzaktan 
Kumandalı Sualtı Sistemleri (ROV), 
Otonom Sualtı Sistemleri (AUV) ve 
Batarya Teknolojileri üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. 

Tedarikçisi olduğunuz başlıca 
firmalar/kurumlar kimlerdir? 

Kurulduğu günden bugüne 
firmamızın operasyon kapasitesi Türk 
Deniz Kuvvetlerinin özel ihtiyaçları 
doğrultusunda gelişmiş ve büyümüştür. 
Öte yandan uluslararası platformlarda 
firmamız NATO Çalışma Gruplarında 
ülkemizin Savunma Sanayi temsilcisi 
olarak yer almıştır.  

Gelişim süreciniz ne durumda? 

Şu an geldiğimiz noktada, yerli bir 
üretici olarak Başkent Organize Sanayi 
Bölgesinde yer alan yeni tesisimizde 
kendi tasarımlarımız ve üretim hattımızla 

Savunma Sektöründen edindiğimiz 
tecrübeleri ve teknolojileri, Sivil Açık 
Deniz, Kıyı Operasyonları gibi çeşitli 
alanlarda da kullanabilecek olmaktan 
mutluluk duymaktayız.
 
Ileriye yönelik hedefleriniz 
nelerdir? 

TR Araştırma ve Geliştirme Şirketi 
olarak, sunduğumuz çözümler ve 
teknolojilerde kalite, iş güvenliği, entegre 
lojistik destek ve idame etmeye olan 
bağlılığımızdan ve Türkiye’de kendi 
uzmanlık alanımızda yerli üretimde lider 
olma hedefimizden taviz vermeyerek 
emin adımlarla ilerlemeye devam 
edeceğiz.
 
Biz Başkent OSB’de olmaktan çok 
mutluyuz. Bu güzel röportaj için de 
teşekkür ederiz.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Müfettişi Dr. Dilşad AKAL  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
geliştirilen’’Sanayi politikaları ve ilgili mevzuata katkı sağlamak’’ için Başkent OSB Katılımcıları ile buluştu. Başkent OSB 
Katılımcı Firmalardan gelen temsilciler mevzuat ile ilgili detaylı bilgiye sahip olduktan sonra, uzmanlar merak edilen soruları 
cevaplandırdı.

REHBERLIK VE TEFTIŞ BAŞKANLIĞI BAŞKENT 
OSB’YI BILGILENDIRDI

Başkent OSB’de 5. Ve 10. Yılını kutlayan personeller;
Ahmet Kelismail, Ertan Şeker, Uğur Koç, Belgin Karar, Didem Altuntov, Mert Yenice, Musa Bostancı, Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türkün elinden tebrik / teşekkür belgelerini aldı.

BAŞKENT OSB’NIN KIDEMLILERI
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