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Büyük hedefler

Son dönemde kalbimiz, ‘’Zeytin Dalı Harekatı’’ ile Afrin’de canı 
pahasına huzur, adalet ve vatan savunması için mücadele 
veren yüce Türk askeri ile beraber atıyor. Bu mücadelede 

hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, ordumuzun 
zafer ile ülkemize dönmesini ve terör denilen bu kötülüğün artık 
son bulmasını temenni ediyorum.

Değerli sanayiciler; son dönemde oldukça sık karşımıza çıkan, 
ülkemizin sanayisi ve ekonomisi açısından son derece önemli 
olan ‘’Yerli ve milli üretim’’ konusunda hem devletimiz hem de 
Sanayicilerimiz güzel projeler ile üretimlere başlamış durumda. 

Bu projelerin bir bölümünün bölgemiz Başkent OSB’de 
gerçekleşeceğini görmek gerçekten gurur verici. Yerli ve Milli 
üretimin en iyi projelerinden ve ‘’milli enerji’’ projesinin de 
bir parçası olan 450 milyon dolar yatırım maliyeti bulunan 
Türkiye’nin ilk entegre yerli güneş paneli üretim fabrikası ile 
Ar-Ge tesisi Kalyon Grup ve Hanwa Q-Cells işbirliği ile 
bölgemizde açılıyor. EKA-fotovoltaik hücre ve güneş modülü 
fabrikası ve AR-GE merkezi Önümüzdeki yıl tam kapasitesi 
ile üretime başlayacak. Ülkemizi gururlandıracak bir proje 
olmasının yanı sıra sağlayacağı istihdam ile de ülke ekonomisine 
çok büyük katkı sağlayacak.

Diğer yerli ve milli üretim markamız; çevreye ve insana 
duyarlı bir milli teknoloji firması olan üretim ve çalışma merkezi 
olarak Başkent OSB’yi tercih eden Aselsan A.Ş. ‘’Türkiye’nin 
teknolojik alanda dışa bağımlılığını azaltıp, küresel 
hedeflerine marka bilinirliğini artırarak ulaşarak halkına 
gurur veren bir savunma şirketi olmak.’’ misyonunu taşıyan 
Aselsan; basında ve sosyal medyada ‘’milli gururumuz’’ sloganı 
ile başarılarını paylaşıyor. Başkent OSB’de savunma sistemleri 
ile ilgili projelerin sistem seviyesi üretim, entegrasyon ve test 
faaliyetlerini gerçekleştirecek. İlk aşamada ‘’Hava Savunma 
Sistemleri’’ Projesi Seri üretimini yapacak olan Aselsan ile biz 
de gurur duyuyoruz.

Yerli ve milli üretim konusunda devlet yatırımcılara destek 
veriyor. Özellikle Kamu kurum ve kuruluşlarının alımlarını yerli 
üretimden yapması kalkınmayı ve üretimin gücünü artırarak 
dışa bağımlılık konusunda çok önemli bir yol kat etmemizi 
sağlayacaktır. Üretim öncesi en önemli şey olan AR-GE 
konusunda da biz sanayicilere destek olacak proje ve yatırım 
destekleri var. Böyle olunca geriye farkında olmak, sorumluluk 
almak ve üretmek kalıyor. 

Türkiye’nin her konuda yetkin olduğu ve kendi gücünün 
farkındalığı ile daha da başarılı günler göreceği için heyecanlı ve 
umutluyuz.

Ülkemi her zaman çok sevdim ve ülkemde yetişen; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji anlamında büyük başarılara imza atacak 
genç beyinlere güvendim. Bizim ilkelerimiz, ülkemizdir! 
Unutmamak gerekir ki; Büyük hedefler, büyük hayallerin 
sonucunda oluşur. 

ŞadiTÜRK
Başkent OSB 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Başkent OSB Yönetim 
Kurulu’ndan Yeni 
Katılımcılara Ziyaret.

  Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
beraberinde bulunan Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri 
eşliğinde Bölgeye yeni 
katılan ve her biri sektörünün 
öncü kuruluşlarından olan 
katılımcılarına hoş geldin 
ziyaretinde bulundu.

İlk olarak, Kronik 
hastalıkların tedavisinde 
global bir marka olmak’’ 
vizyonu ile uzun yıllardır 
ilaç sektörünün önde gelen 
isimlerinden olan, AR-GE ve 
üretim tesisini İstanbul’dan 
Ankara’ya Başkent OSB’ye 
taşımayı tercih eden Centurion 

İlaç’ı ziyaret eden heyet, İcra 
Kurulu Üyelerinden Ecz. Güniz 
Çakar ve Teknik operasyonlar 
Direktörü Gül Akından 
Centurion hakkında detaylı 
bilgi alarak, üretim tesisini 
gezdi. Gezi esnasında böyle 
donanımlı ve her ayrıntının 
özenle planlanarak yapıldığı 
bir tesisin Bölgede olmasından 
duyduğu memnuniyetini dile 
getiren Başkent OSB Yönetim 
Kurulu başkanı Şadi Türk; 
uzmanları ve Ar-Ge ekibini 
dikkatle dinleyerek yapılan 
çalışmalardan hakkında bilgi 
sahibi oldu.

İcra Kurulu Üyelerinden Ecz. 
Güniz Çakar; Başkent OSB’nin 
düzenli yapısı, geniş alanları 
ve profesyonel yönetiminden 
çok etkilendiklerini ayrıca 
Lojistik yapısının da çok 

iyi olduğunu vurgulayarak 
Başkent OSB’yi tercih ettikleri 
için mutlu olduklarını dile 
getirdi. Centurion İlaç’ın 
Başkent Ankara’nın ilk biyolojik 
üretim tesisi ve Ar-Ge’sini 
faaliyete geçirerek ilimizin 
önemli üniversiteleri ile de 
ortak projeler geliştirdiğini de 
sözlerine ekleyen Çakar; Bölge 
Yönetimine teşekkür etti. 

Başkent OSB’nin ikinci 
durağı, sektörünün en 
iyilerinden biri olan Yorum 
Matbaacılık oldu. Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk ve 
beraberinde eşlik eden Yönetim 
Kurulu Üyelerini karşılayan 
Yorum Matbaacılık Yönetim 
Kurulu Başkanı Yılmaz Ateş 
firması hakkında detaylı bilgiler 
vererek Başkent OSB’de 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 
de dile getirdi. 1981 yılından 
beri basım ve yayın sektöründe 
hizmet verdiklerinden bahseden 
Ateş; Baskı öncesi, baskı ve 
baskı sonrası birimlerimiz 
ile Başkent OSB’de bulunan 
entegre tesis ve üretimleri 
hakkında detayları anlattı.

Başkent OSB, Katılımcıları 
ve “Geleceğin Sanayi Kenti’’ 
vizyonu ile günden güne 
büyüyerek gücüne güç 
katmaya devam ediyor.

Sektörün En İyileri Başkent OSB’de!
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Başkent OSB’yi görünce 
oldukça etkilendiğini 
söyleyen Küçük, “Ülkemiz 
için oldukça önemli bir 
sanayi kenti” dedi.

    2017 Yılının Ağustos ayında 
göreve atanan ve hızla bölgeyi 
tanımak için çalışmalara 
başlayan, Sincan Kaymakamı 
Abdullah Küçük, Başkent 
OSB’yi ziyaret etti. 

Sincan Jandarma Komutanı 
Durmuş Kıranın da eşlik 
ettiği ziyarette, Başkent OSB 
Yönetim Kurulu üyesi Atakan 

Yalçınkaya, Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ ve Bölge 
Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç 
konukları ağırladı. Başkent OSB 
hakkında genel bilgiler alan 
ve bölge ihtiyaçlarını öğrenen 

Sincan Kaymakamı Abdullah 
Küçük, bölgeyi görünce oldukça 
etkilendiğini ve Başkent OSB’nin 
ülkemiz için oldukça önemli 
bir sanayi kenti olduğunu dile 
getirdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 
Başkent OSB’ye ziyarette bulundu.

     Ercan’ı makamında ağırlayan Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
bölgedeki gelişmeleri anlattı. Başkent OSB’nin 
gelişmesinin başta Sincan olmak üzere 
hem Ankara hem de Türkiye için çok önemli 
olduğunu vurgulayan Türk, Bölgede bulunan 
Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 
ve Başkent OSB Mesleki Teknik Lisesi gibi 

eğitim kurumlarının, sanayi için önemine 
değindi.

Şadi Türk, Başkent OSB’nin sadece bir 
sanayi bölgesi değil, sanayi ve sosyal yaşamın 
birleştiği, yaşanabilir bir kent olma yolunda 
emin adımlarla ilerlendiği konusunda herkesin 
hem fikir olduğunun altını çizdi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, 
Başkent OSB’ye ilişkin dileklerini ve gelişimi 
için yapabileceği desteklerini aktardı. Ercan, 
fırsat buldukça bölgeyi ziyaret edeceğini 
ifade etti. Murat Ercan, görüşmenin ardından 
Bölgeyi gezerek ziyaretini tamamladı.

Sincan Kaymakamı 
Abdullah Küçük Başkent OSB’de

Sincan Belediye Başkanı 
Murat Ercan’dan Başkent OSB’yi ziyaret
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Başkent OSB Yönetim kurulu Başkanı Şadi Türk ve 
beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı 

Niyazi Akdaş ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

Şadi Türk: ''Sanayide yaşanan sorunları güç birliği ile çözebileceğimize inanıyorum'' 

Meslek
Dayanışması

 Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu Üyeleri, ASO 
1.OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Niyazi Akdaş ve Yönetim 
Kurulunu ziyaret ederek 
“çalışmalarında başarılar diledi.

Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk 
başkanlığındaki heyeti ASO 1.OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi 
Akdaş ve Yönetim Kurulu üyeleri 
karşıladı. Ankara’da bulunan 
organize sanayi bölgelerinin 
genel durumları ve yaşanılan 
sorunların görüşüldüğü ziyarette 
konuşan Türk ‘’Biz klasik OSB 
anlayışı dışında dünyayla rekabet 
edebilir üretim yapma hedefi ile 
çalışıyoruz. Üniversitelerle yoğun 
bir şekilde işbirliği içinde beraber 
pek çok proje yürütüyoruz. 
Ankara’da faaliyet gösteren 
Organize Sanayi Bölgeleri ile 
beraber güç birliği oluşturarak, 
sanayide yaşanılan sorunları 
birlikte çözeceğimize inanıyorum. 
Ülke ekonomisine ve istihdamına 
katkı sağlayan girişimcilerden 
oluşan ASO 1. OSB’nin yeni 
yönetim ekibini tebrik ediyor, 
başarılar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

“BÖLGEDE YER ALAN 
OSB’LERLE İŞBİRLİĞİ 
İÇİNDE OLACAĞIZ”
ASO 1. OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Niyazi 
Akdaş ise OSB’lerin şehrin 
kalkınmasındaki önemine 
değindi. Akdaş, bölgede yer 

alan sanayiciler ile birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket 
edeceklerini de söyledi. Akdaş, 
ASO 1.OSB’nin ülke ekonomisine 
artı değerler katan bir sanayi 
merkezine dönüştürülmesi için 
var gücüyle çalışacaklarını ifade 
etti.
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Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi 
Türk ile TÜBİTAK  
Başkanı Prof. Dr. A. 
Arif Ergin’den devraldı 
işbirliğinin önemine 
vurgu yaptılar.

 22 Şubat 2018 Tarihli ve 
30340 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan kararla TÜBİTAK 
Başkanlığına atanan Prof. Dr. 
Hasan Mandal, TÜBİTAK Bilim 
Kurulu Toplantı Salonunda 
yapılan, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
de katıldığı törenle, görevi Prof. 
Dr. A. Arif Ergin’den devraldı.

Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, beraberinde 
bulunan Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri ile Prof. Dr. 

Hasan Mandal’ı makamında 
ziyaret ederek hayırlı olsun dile-
klerinde bulundu.

Şadi Türk, Prof. Dr. Hasan 
Mandal’ın göreve gelmesin-
den duyduğu mutluluğu ifade 
ederken; ‘’Ülkemizde bilimi ve 
teknolojiyi ileriye taşıyacağını 
düşündüğünüm, son derece 
iyi bir bilim insanısınız. Bugün 
yaptığımız konuşmalar ülke-
miz sanayisi ve bilimi için çok 

önemli ve değerliydi. Güzel 
işbirlikleri yapacağımıza inanıyor, 
görevinizin hayırlı olmasını dili-
yorum’ şeklinde düşüncelerini 
ifade etti. 

Başkent OSB’nin 
gelişiminden, Bilime ve Eğitime 
verdiği önemden söz açılan 
ziyarette, Prof. Dr. Hasan 
Mandal da bölge ile ilgili 
güzel düşüncelerini ileterek, 
işbirliklerinin önemine değindi. 

TÜBİTAK BAŞKANI HASAN MANDAL’A 
“HAYIRLIOLSUN” ZİYARETİ

Ankara Vali Yardımcısı Bozdemir’in 
başkanlığında, Karayolları Bölge 
Müdürü Özgür, TCDD Bölge Müdürü 
Yetkin ve bölgede bulunan OSB bölge 
müdürlerinin katıldığı toplantıda lojistik 
merkezinin kuruluşu konuşuldu.

 Kuruluşundan beri Başkent OSB yönetiminin 
gündeminde olan lojistik merkezinin yapılmasına 
kamudan da destek geldi.

Ev sahipliliğini Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nün yaptığı, Vali Yardımcısı Bilal 
Bozdemir’in başkanlığında, Karayolları Bölge 
Müdürü Onur Özgür, TCDD Bölge Müdürü Mahmut 
Yetkin, Bölgede bulunan OSB Bölge müdürlerinin 

katıldığı toplantıda, lojistik merkezinin yapılması 
enine boyuna tartışıldı.

Ankara’da bulunan sanayi kuruluşlarının lojistik 
işini kolaylaştıracağı ve ürünlerinin farklı bölgelere 
daha hızla ulaşmasını sağlayacak olan Lojistik 
merkezi kurulması projesi ile alakalı bilgilerin 
paylaşıldığı toplantıda, Başkent OSB’yi Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ergin, Yönetim 
Kurulu Üyesi Atakan Yalçınkaya ve Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ temsil etti.  ASO 2-3 ve Anadolu 
OSB Bölge Müdürleri de katıldığı toplantı oldukça 
verimli geçti.

İlerleyen günlerde yapılan araştırmalar ve 
sonuçlarına göre hayata geçirilmesi planlanan 
Lojistik merkez, Ankara’yı adeta bir liman kent 
haline getirebilecek bir proje.

Gündem lojistik merkezi



5. KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri Töreni 
Ankara’da gerçekleşti.

 Başbakan Binali Yıldırım, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) 
düzenlenen 5. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri Töreni’ne 
katıldı. Törende konuşan 
Başbakan Binali Yıldırım, 
KOBİ’lerin tanımının değişeceğini 
söyledi.

KOBİ’LERE DESTEK ÜST 
SINIRINI 125 MİLYON
Başbakan Binali Yıldırım, 

KOBİ’lere destek üst sınırının 40 
milyon liradan 125 milyon liraya 
çıkarıldığını ifade etti. 

KOBİ’lerin daha güçlü 
desteklenmesi için yapacak 
çok fazla iş olduğunu 
hatırlatan Yıldırım, “KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarından biri de 
danışmanlık ve rehberlik. 
Bunun için yeni bir sistem, yeni 

bir anlayış lazım. KOBİ’lerin 
hedeflerini gerçekleştirebilmeleri 
için o rehberliği de KOSGEB 
yapacak. Kaynağımızın en verimli 
şekilde kullanılması esastır. Her 
ilde, ilçede 5 tane önemli alan 
tespit edilerek, desteklerimizi, 
yatırımlarımızı oraya kanalize 
etmiş olacağız” diye konuştu.

294 İŞLETMENİN 
BAŞVURUSU TAMAMLANDI 
Stratejik Ürün Destek 

Programı’na da değinen Yıldırım, 
buradaki amacın ise yerli ve milli 

üretimi geliştirmek olduğunu 
söyledi. “İthal ürünleri ürettikleri 
takdirde bu desteklerden 
faydalanacak.” diyen Yıldırım, 
şöyle konuştu:

 “Destek ve üst sınır, KOBİ 
Tekno Yatırım Programı ile 
aynı olacak. Bu programlara 
duyurudan sonra çok ilgi oldu. 
Bin 722 işletme müracaat etti. Şu 
anda 294 işletmenin başvurusu 
tamamlandı ve bu projelerle dışa 
bağımlı olduğumuz ürünleri yerli 
kaynaklarla üretme imkanına 
sahip olacağız.” 

Başbakan Binali Yıldırım: 

“KOBİ’lerin 
Tanımı Değişiyor”

10BAŞKENT OSB
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KOBİ’lere yeni destekler 
öngören KOBİ Teknik Destek 
Yatırım ve Stratejik Ürün 
Destek Programları Başkent 
OSB’de tanıtıldı. 

KOSGEB Başkent OSB’de 
temsilcilik açacak.

  Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi (Başkent OSB) 
katılımcılarına yönelik düzenlenen 
bilgilendirme toplantılarına bir 
yenisi daha eklendi. Başkent 
OSB Bölge Müdürlüğü binasında 
yapılan toplantıda, KOBİ’lere yeni 
destekler öngören KOBİ Teknik 
Destek Yatırım Programı ve 
Stratejik Ürün Destek Programının 
tanıtımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, KOSGEB Sincan 
Ankara Müdürü Ahmet Koç, 
KOSGEB Teknoloji ve Yenilik 
Destekleri Uygulamaları Müdürü 
Nusret Özgünaltay, KOBİ 
Uzmanları Gül Polat ve Tülin Yücel 
katılımcılara bilgi verdi.

“BAŞKENT OSB’YE 
TEMSİLCİLİK AÇACAĞIZ”
Toplantının açılış bölümünde 

konuşma yapan KOSGEB Sincan 
Ankara Müdürü Ahmet Koç, destek 
programlarından 
havzadaki 
işletmelerin 
maksimum oranda 
faydalanmalarını 
arzu ettiklerini 
söyledi. Koç, 
“Sincan’da olmamız nedeniyle 
Başkent OSB’ye biraz uzağız. O 

nedenle buraya gidip gelmemiz 
biraz zor. Yakında Başkent 
OSB içerisinde bir temsilcilik 
açacağız. Böylece sizlere daha 
yakın olabileceğiz. Buraya uzman 
arkadaşlarımızı getirerek sizlerin 
taleplerini daha yakından takip 
edip çözüm bulmaya çalışacağız” 
diye konuştu.

İŞLETMELERE 
5 MİLYON TL’YE
KADAR DESTEK
Koç konuşmasını şöyle 

sürdürdü:
“Geçen Eylül- Ekim ayı gibi yine 

burada bir toplantı gerçekleştirmiş 
ve KOBİ-GEL Programı’nı 
uygulamaya koymuştuk. Üst 
limiti 1 milyon Türk Lirası olan 
bir destek programıydı. Bu 
programla ilgili değerlendirme 
çalışmalarını tamamladık. Bu 
noktada bölgemizden başvuruda 
bulunan firmalarımızın büyük 
bir çoğunluğunun programdan 
faydalanacağını ümit ediyorum. 
Bunun ardından Nisan ayının 
ortalarında da yeni destek 
programımızı açıklayacağız. 
Bu programların sayesinde 
işletmelere 5 milyon liraya kadar 
destek verebileceğiz.”

İKİ PROGRAM 
BİRBİRİNDEN FARKLI
Etkinlikte konuşan KOSGEB 

Teknoloji ve Yenilik Destekleri 
Uygulamaları Müdürü Nusret 
Özgünaltay tanıtımı yapılan 
destek programlarının bu güne 
kadar gerçekleşen destek 
programlarından çok daha farklı 
olduğunu belirtti. Özgünaltay  bu 

iki programdan bir tanesinin 
tamamen yerlileştirmeye yönelik 
destek olduğunu, diğerinin ise 
prototipi çıkmış ürünün seri 
üretimine yönelik bir destek 
olduğunu ifade etti. İki programın 
birbirine karıştırılmaması 
gerektiğini vurgulayan Nusret 
Özgünaltay şöyle devam etti:

 “Tekno yatırım desteği 
konusunda çağrı sistemi 
yok, sürekli açık bir destek. 
Stratejik Ürün Destek 
Programı ise biraz çağrı 
destekli bir program 
olarak planlandı. 
Sizlerden gelecek 
önerilerle revizyon 
yapılarak belki sürekli 
açık hale getirilebilir 
KOBİ Teknik Destek 
Yatırım Programı ve 
Stratejik Ürün Destek 
Programlarında şimdiye kadar 
olmayan çok değişik kalemler 
yer alıyor. Biliyorsunuz şimdiye 
kadar hep makine, teçhizat, 
yazılım, personel gibi modüller 
yer alıyordu. Fakat bu sefer 
arkadaşlarımız çok güzel bir 
kurgu yapıp tersine mühendislik 
dahil, destekler koymuşlar. Hatta 
nakliye, sigorta, montaj gibi 
kalemler yer almakta. Bunlar 
daha önceki programlara göre çok 
farklı destekler.”

Konuşmaların ardından KOBİ 
uzmanları Gül Polat ve Tülin 
Yücel, KOBİ Teknik Destek Yatırım 
Programı ve Stratejik Ürün 
Destek Programlarının detayları 
konusunda bilgiler verdi. Yapılan 
sunumun ardından toplantı soru 
cevap bölümü ile tamamlandı.

KOBİ’lere Tekno Yatırım Desteği

Nusret 
Özgünaltay
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Başkent OSB 
katılımcılarından, 
Kalyon Holding Enerji 
Grubunun Güney 
KoreliHanwha Q-Cells 
ile ortak girişimi 
olan Türkiye’nin ilk 
yarı iletken tesisi ile 
Ar-Ge Merkezi’nin 
Temel Atma Töreni 21 
Aralık 2017 Tarihinde 
gerçekleştirildi.

  Başbakan Binali Yıldırım’ın 
yanı sıra Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın hükümeti temsil ettiği 
törende Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, Hanwha Q 
Cells Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Howoo Shin ve 
Kalyon Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Kalyoncu da hazır 
bulundu.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
 KAYNAĞI VE İMKANI 
ÖZEL SEKTÖRDÜR”
 Temel atma töreninde 

konuşan Başbakan Binali Yıldırım 

bunun Türkiye için heyecan verici 
bir gelişme olduğunu belirtti. 
Bu fabrikanın  Konya Karapınar 
ile başlayan yenilenebilir enerji 
hamlesinin de devamı olacağını 
hatırlatan Yıldırım şöyle devam 
etti:

“Bundan 15 yıl önce 
kaynağınız nedir diye 
sorulduğunda, kaynak Türkiye 
cevabını veriyorduk. Yatırım 
yapmak, üretmek, istihdam 
kapısı açmak isteyen özel sektör; 
güvenin ve istikrarın ne anlama 
geldiğini en iyi bilendir. Bugün 
Türkiye’nin ekonomisi güven ve 
istikrar ortamında büyümeye 
devam ediyor. Yılın üçüncü 
çeyreğindeki büyüme yüzde 11,1 
olarak gerçekleşti. Son 6 yılın 

rekor büyümesini gerçekleştirdik. 
Bunlardan yola çıkarak biliyoruz 
ki Türkiye’nin en büyük imkanı ve 
kaynağı sizler yani özel sektördür. 
Zira yatırımlara baktığımızda; 
devlet kamu eliyle bir yatırım 
yapıyorsa özel sektör 8 yatırım 
yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin 
ekonomisindeki dinamizm, 
Türkiye’nin kalkınmasındaki 
en büyük payda özel sektörün 
girişimci ruhu yer almaktadır. 
Dünyayla rekabet edebilmek 
için özel sektör ile beraber 
kalkınmaya, özel sektörün 
öncülüğüyle büyümeye devam 
edeceğiz.”

“BÜYÜK PROJELERDE 
DAHA ÇOK YER ALMAK 
İSTİYORLAR”
Başbakan Yıldırım, temeli 

atılan Ar-Ge Merkezi’nin bu 
konuda örnek bir girişim 
olduğunu savundu. Yıldırım, bu 
merkezin  küresel anlamda Türk 
firmalarıyla diğer Koreli ortakların 
birlikte nasıl başarılı projeleri 
gerçekleştireceğini gösteren en 
güzel örneklerden birisi olduğunu  
da söyledi. Yıldırım Koreli 
firmaların büyük projelerde daha 
çok yer almak istedikleri bilgisini 
de verdi.

“ÖNEMLİ İLERLEME 
AMA YETERLİ DEĞİL”

DEV YATIRIM
Başkent OSB’de
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Yıldırım, temeli atılacak 
fabrikanın ve burada üretilecek 
panellerin Konya Karapınar’da 
20 milyon metrekarelik alanda 
kurulacak bin megavatlık güneş 
enerji tarlasının da bir başlangıcı 
olacağını söyledi. Yıldırım 
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bunu yaparken yerlileşme 
ve millileşmeye önem verdik. Bu 
cari açık içerisindeki enerji açığı 
payını da düşürmeye yönelik ciddi 
bir adımdır.Türkiye son 15 yılda 
kurulu gücünü 2,5 kat artırdı. 
Sadece artırmakla kalmadık 
aynı zamanda çeşitlendirmeyi de 
önemli ölçüde gerçekleştirdik. 
Bugün yenilenebilir enerji 
kaynağımızı yüzde 20’lerden, 
yüzde 32’lerin üzerine çıkarmış 
durumdayız. Önemli bir ilerleme 
yalnız yeterli görmüyoruz. Sadece 
parçaları getirip, birleştirip 
ürün elde etmek değil, yerli 
mühendislerin akıl ve alın terini 
işin içine koymak ve böylece yerli 
katma değeri daha yüksek bir 
ürün elde etmek asıl amacımız. 
Temelini atacağımız fabrika bu işi 
yapacak. Yerlilik oranı yüzde 60 ile 
başlayacak ve zaman içerisinde 
daha da artacak. Bu proje için 
fabrika ve Ar-Ge merkezinin 24 ay 
olarak konuşulan yapım süresi 12 
aya çekilecek ve ilk ürün çıkacak.”

“BU KİLOMETRE 
TAŞI OLACAKTIR”
Temel atma töreninde 

konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin 
ilk yerli güneş modülü entegre 

tesisinin, enerji teknolojilerinin 
yerlileştirilmesi için kilometre 
taşı olacağını kaydetti. Albayrak  
“Kurulacak fabrika yıllık 500 
megavat ingot, wafer, 650 
megavat hücre ve 800 megavat 
panel üretecek kapasitede 
olacak. Bu tesisler Türkiye’yi 
enerji teknolojilerinde dışa 
bağımlılıktan kurtarmak için 
ortaya koyduğumuz Milli

Enerji ve Maden Politikası 
kapsamında çok önemli bir idealin 
hayata geçirilmesi anlamını da 
taşıyor’ dedi. Albayrak sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Türkiye ekonomisi son 
15 yılda büyürken enerji 
sektörü de büyüdü. Bu süreçte 
kamu-özel sektör tarafından 
100 milyar dolarlık yatırım 
hayata geçirildi. Elektrikteki 
kurulu güç kapasitesini 32 bin 
megavattan 85 bin megavat 
seviyesine çıkardık. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın koyduğu 
2023 ve 2053 hedefleri için bu 
seviyelerle elbette yetinemeyiz. 
İkinci bir ekonomik sıçramanın 
dinamiğini oluşturacak şekilde 
enerji stratejilerimizi yeniden 
ele aldık. Söz konusu güneş 
enerjisi projesi hem enerji 
teknolojilerine bağımlılığı 
azaltacak, hem de Türkiye’nin 
potansiyelini değerlendirerek 
ihracatçı konuma geçebileceği 
bir endüstri yaratacak. Bu 
kapsamda dünyanın en büyük 
fotovoltaik güneş enerjisi üretim 
alanını çok özel bir şartnameyle 
ihaleye açtık. Şartnamemizin 
özelliği, teknoloji transferini, bu 
teknolojilerde Türkiye’yi üretim 
üssü haline getirmeyi öncelik 
olarak belirlemesi oldu. Bunun 
için ilk yıl yüzde 60, ikinci yıl 
yüzde 70 oranında yerlilikle 
gerçekleştireceğiz. Buranın altını 
çizmek isterim, fason üretim veya 
montaj değil, doğrudan teknoloji 
üretimi yapacak fabrikayı ve 
yüzde 80’i Türk mühendislerden 
oluşacak Ar-Ge merkezini şart 
koyduk. Yarışma sonunda, 
yerlilik oranlı destekle bugün 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizmasında 

(YEKDEM) kilovat saat başına 
yaklaşık 20 dolar/cent ödediğimiz 
fiyatı, 6,99 dolar/cente indirip 
tarihi bir düşüş sağladık”

“BİRİLERİ LAF ÜRETECEK,
 BİZ İŞ ÜRETECEĞİZ”
Modül fabrikasını takiben 

kurulacak Ar-Ge merkezi ve 20 
milyon metrekarelik alana inşa 
Edilecek bin megavatlık güneş 
enerjisi santralinin sektöre de 
dinamizm katacağını belirten 
Albayrak konuşmasını şöyle 
bitirdi:

“Bu yolda kimseyi mahcup 
etmeyeceğiz. Biz hizmetin 
bayrağını sallayacağız. Türkiye’nin 
büyümesi için elini taşın altına 
koyan herkesin destekçisi 
olacağız.”

YILDIRIM’A ‘GÜNEŞ 
PANELİ HÜCRESİ’ PLAKETİ
Fabrikayı yapacak olan 

Hanwha Q-Cells- Kalyon Ortak 
Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı 
Cemal Kalyoncu günün anısına 
Başbakan Yıldırım’a bir adet 
“Güneş Paneli Hücresi Plaketi” 
takdim etti. Cemal Kalyoncu ile 
grubun Güney Koreli temsilcisi de 
birer konuşma yaptı. 

Tören, katılımcılarla birlikte 
Güneş Modülü Fabrikası Ve Ar-Ge 
Merkezi’nin temelinin atılmasıyla 
sona erdi.
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü: “En 
kazançlı yatırım Ar-Ge’ye 
yapılan yatırımdır.”

Ar-Ge merkezlerinde 
üretilen projelerin kamuoyu ile 
paylaşıldığı, Ar-Ge merkezlerinin 
sorunlarının tartışıldığı, 
başarılı Ar-Ge merkezlerinin 
ödüllendirildiği ve yeni Ar-Ge 
merkezi  belgelerinin verildiği 
Özel sektör Ar-Ge Merkezleri 
Zirvesi’nin altıncısı 20- 21 Aralık 
2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) 
Congresium’da gerçekleşen zirvede 
Başkent OSB’yi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk temsil etti. Türk 
ve beraberindeki heyet fuar alanında 
bulunan Başkent OSB katılımcılarının 
sergilerini de gezdiler.

“AR-GE EN KAZANÇLI 
YATIRIMDIR”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü yaptığı 
konuşmada Ar-Ge’nin önemine 
değindi.

En kazançlı yatırımın Ar-Ge’ye 
yapılan yatırım olduğunu 
söyleyen Özlü, “Ar-Ge’ye yatırım 
yaptıkça, ihracat artmaktadır. 
Sürdürülebilir ihracat için 
Ar-Ge ve inovasyon zorunludur. 
Türkiye’nin lokomotifi 
ihracat, ihracatın lokomotifi 
Ar-Ge ve inovasyondur” 
dedi. Özel sektörü Ar-Ge 
konusunda desteklediklerini 
ve desteklemeye devam 
edeceklerini ifade eden Bakan 
Faruk Özlü şöyle devam etti:

“2018 yılı gider bütçemizden 
yaklaşık 5 milyar lira kaynak 
ayırıyoruz. Toplam Ar-Ge 
harcamalarında, özel 
sektörümüzün payı yüzde 
47’dir ve bu önemli bir orandır. 
Bugün itibarıyla ülkemizde 762 
özel sektör Ar-Ge, 138 tasarım 
olmak üzere, toplam 900 
özel sektör Ar-Ge ve tasarım 
merkezi sayısına ulaşmış 
bulunuyoruz. Sadece bu yıl 426 
Ar-Ge, 130 tasarım merkezi 
açtık. 2008 yılında sadece 20 
Ar- Ge merkezimiz vardı. 2 yıl 
öncesinde 232 Ar-Ge merkezimiz 
bulunuyordu. Bugün bu sayının 
900’e ulaşması, katettiğimiz 
mesafenin büyüklüğünü 
göstermektedir. 2010 yılında, 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde 

6. Özel Sektör Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri Zirvesi 
Ankara’da Gerçekleşti

 Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü
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10 bin kişi çalışırken bugün bu 
sayı 44 bin 303 kişiye ulaşmış 
durumda. Buluşlara ilişkin gayri 
maddi hakların kiralanması, 
devri ve satışını katma değer 
vergisinden istisna ettik,  
yüklenilen vergilerin indirimine 
imkan sağladık Üniversite 
öğretim elemanlarının Ar-Ge 
ve tasarım projelerinden elde 
ettikleri gelirlerin yüzde 85’ini 
hiçbir kesintiye tabi olmaksızın 
alabilmesini mümkün kıldık. 
Öğretim elemanlarımızın Ar-Ge 
ve tasarım merkezlerinde sürekli 
ya da kısmi süreli çalışmasına 
olanak sağladık.”

“ÖZEL SEKTÖR İÇİN 
YENİ BAŞLANGIÇ”
Zirvenin ilk konuşmasını 

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. Dr. Elife Ünal 
yaptı. Ünal şunları söyledi:

“Ülkemizin rekabet gücünün 
artırılmasına katkıda bulunmak 
ve Ar-ge çalışmalarının yasal 
bir mevzuata oturtulmasını 
sağlamak amacıyla ilk olarak 

2008 yılında Ar-Ge Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu kanun 
sayesinde 10 tam zamanlıya 
eşdeğer tasarım personelli 
merkez kurulabilmesinin de 
önü açılmıştır. Uygulamada 
ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap 
verebilmek üzere de 2016 
yılında da Ar-Ge Reform Paketi 

çıkarılmıştır. Bu kanunla 
Ar-Ge ve İnovasyon eko 
sistemini hareketlendirecek 
çok kapsamlı değişiklikler 
getirilmiştir. Bu değişiklikler 
de  özel sektör kuruluşlarımız 
için yeni bir başlangıç 
olmuştur. Bundan sonraki 
hedefimiz, bu merkezlerimizde 
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yapılan çalışmaların 
niteliğinin iyileştirilmesi, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ve artan bir şekilde devam 
etmesi olacaktır.”

“MARKA OLMA YOLUNDA 
EMİN ADIMLARLA…”
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Ziya Altunyaldız ise  Türklerin 
başarıyı hızlı yakalamak isteyen 
bir millet olduğunu vurguladı. 
Altunyaldız “Kabuğumuz kırıldı, 
başarıyoruz, başarmaya devam 
ediyoruz, sabırla yolumuza 
devam edeceğiz. Ar-Ge’de, 
inovasyonda ve markada sabırla 
yol alacağız. Küresel anlamda 
yüksek katma değerli ürünlerle 
ve markalarımızla Türkiye’yi 
marka olma yolunda emin 
adımlarla ufka doğru taşıyacağız” 
şeklinde konuştu.

BAŞARILI 
FİRMALARA ÖDÜL
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, konuşmasını 
bitirdikten sonra  değişik 
performans kriterlerinin yanı 
sıra sektörel bazda ve gösterge 
setlerinde önemli aşamalar 
kaydeden 25 özel sektör Ar-Ge 
ve tasarım merkezine ödül 
vererek, temsilcilerini tebrik etti.
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ÖDÜL ALAN ŞİRKETLER

Etkinlikte, Ar-Ge Merkezleri Performans 
Endeksinin 2016 sonuçlarına göre, genel 
sıralamada en iyi gelişme gösteren Ar-Ge 
merkezi birincisi Arçelik AŞ, ikincisi Eczacıbaşı 
Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve üçüncüsü 
Aselsan AŞ yöneticileri ödüllerini aldı.

Diğer ödül alan şirketler ve sektörleri:
Sektörel bazlı sıralamada;
Bankacılık ve finansta Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ
Cam ve seramikte Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve 
Ticaret AŞ
Dayanıklı tüketim mallarında Arçelik AŞ
Bilgisayar ve iletişim hizmetlerinde Turkcell Teknoloji 
Araştırma ve 
Geliştirme AŞ
Elektronikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
Gıdada Elvan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
İklimlendirmede Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima 
Sanayi ve Ticaret AŞ
Kimyada DYO Boya fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ
İlaçta Sanovel Sanayi ve Ticaret AŞ
Makine ve ekipmanda Durmazlar Makine Sanayi ve 
Ticaret AŞ
Tekstil ve hazır giyimde Korosa Teknik Tekstil AŞ

Metal ürünlerde Norm Cıvata 
Sanayi ve Ticaret AŞ
Savunma ve havacılıkta Aselsan AŞ
Petrol ve petrol ürünlerinde TÜPRAŞ Türkiye Petrol 
Rafineri AŞ
Otomotivde Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret 
AŞ
Otomotiv yan sanayisinde Tırsan Treyler Sanayi ve 
Ticaret AŞ birinci oldular.

Alt bileşen bazlı sıralamada;
Ar-Ge personel istihdamına göre Roketsan Sanayi ve 
Ticaret AŞ
Ar-Ge harcama yoğunluğuna göre Biota Bitkisel İlaç 
ve Kozmetik 
Laboratuvarları AŞ
Proje kapasitesine göre Roketsan 
Sanayi ve Ticaret AŞ
İş birliği ve etkileşim durumuna göre Netaş 
Telekomünikasyon AŞ
Ticarileşme durumuna göre Kazlıçeşme Deri Ürünleri 
Araştırma Geliştirme 
Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fikri mülkiyet yetkinliğine göre Türkiye Şişecam 
Fabrikaları A.Ş 
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Başkent OSB’deki eğitim 
kurumlarında, dördüncü 
nesil sanayi devrimine 
ve belirli mesleklere 
yönelik nitelikli insan 
gücü yetiştirilecek.

Şadi Türk: “Mesleki 
eğitimin yaygınlaşmasını 
arzuluyoruz.”

Gülay: “Başkent 
OSB’de bulunan eğitim 
kurumları mesleki 
eğitime rol model 
olabilir.”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) 
arasında, Başkent OSB’de 
faaliyet gösteren okulların, 
dördüncü nesil sanayi devrimi 
(Endüstri 4.0) sürecinde, uygun 

alt yapıyı oluşturarak işe dayalı 
öğrenme anlayışıyla, belirli 
mesleklere yönelik nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesini 
sağlamak amacıyla “Eğitim, 
Uygulama ve Geliştirme İşbirliği 
Protokolü”  imzalandı.

Protokole MEB adına Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 
Osman Nuri Gülay, Başkent 
OSB adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk İmza attılar. 
İmza törenine, Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Mehmet Ergin, Denetim kurulu 
Üyesi  Sırrı Yetkin, Başkent OSB 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, 
Başkent OSB Bölge Eğitim 
Sorumlusu Selami Babacan, 
Mesleki Eğitim Merkezi Okul 
Müdürü Sıdıka Başbuğa da 
katıldı.

“MESLEKİ EĞİTİMİN
 YAYGINLAŞMASINI 
ARZULUYORUZ”
Başkent OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Şadi Türk, 

genç nesillerin eğitimine 
önem verdiklerini belirterek, 
Türkiye’nin ara eleman 
ihtiyacına katkı sağlamak üzere 
çalışmalar yaptıklarını söyledi. 
Bu amaçla Başkent OSB’de 
1200 öğrenci kapasiteli bir 
eğitim kurumu inşa ettiklerini, 
bunun yanı sıra Mesleki Eğitim 
Merkezi ve modelleme atölyesi 
kurduklarını ifade ederken 
sözlerine şöyle devam etti:

“Mesleki eğitimin 
yaygınlaştırılmasını 
hedefliyoruz. Bu amaçla 
bölgemizde yaklaşık 200-250 
dönümlük bir alanı eğitime 
tahsis ettik. Devletimizin de 
mesleki eğitim konusunda hem 
eğitime, hem de sanayiciye 
önemli katkılar sağladığını 
görmekten mutlu oluyoruz. 
Ancak yapılan bu katkının ve 
ayrılan kaynağın doğru yeri 
bulması için akılcı bir şekilde 
kullanılması gerekli.

Başkent OSB olarak 
bünyemizde bulunan iki eğitim 
kurumu ile mesleki eğitim 

Başkent OSB ve MEB Arasında 
İşbirliği Protokolü İmzalandı
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konusunda iddialı hale geldik. 
Bu eğitim kurumlarında eğitim 
alacak olan öğrencilerin 
barınma ihtiyaçlarını gidermeye 
yönelik olarak bir de öğrenci 
yurdu projesi oluşturduk buna 
karşın bölgede kurulu bulunan 
ve ileride oluşturulacak 
eğitim kurumları için yönetici 
ve eğitmen kadrolarının 
sağlanması konusunda 
MEB’den gereken hassasiyeti 
göstermesini bekliyoruz.

“OSB’LERİN 
İÇİNDE OLMALI”
Türk’ten sonra söz alan 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürü Osman Nuri Gülay, 
Başkent OSB yönetiminin 
mesleki eğitim konusunda 
gösterdiği iyi niyet ve çabaları 
yakından takip ettiklerini ifade 
etti.  Gülay, mesleki eğitim 
kurumlarının OSB’ler içerisinde 
yer almasının önemine de 
değindi. Gülay ‘Bu sayede 
öğrenciler daha yoğun ve yerinde 
eğitim alabilecekler. Bu da 
mesleğe daha hakim kişiler 
olarak yetişmelerini sağlayacak. 
Başkent OSB’de bulunan eğitim 
kurumları bu konuda rol model 
oluşturacaktır” dedi.

PROTOKOLDE 
NELER VAR?
Protokolle, Başkent 

Organize Sanayi Bölgesinde 
gerçekleştirilecek faaliyetler, 

diğer organize sanayi 
bölgelerindeki mesleki eğitim 
okulları için de örnek model 
teşkil edecek. Ayrıca, geleceğin 
sanayi anlayışına uygun eğitim 
ortamı ve işgücü ihtiyaç analizi 
yapılacak. Protokolle gelişen 
ve değişen şartlara uygun 
olarak öğretim programı ve 
materyallerinin geliştirilmesi, 
eğitim binası inşa edilerek 
faaliyete geçirilmesi, ilgili 
paydaşlarla birlikte yönetim 

ve işleyiş sistemi kurulması 
ve geliştirilmesi sağlanacak. 
Protokol kapsamına alınan 
okulların derslik, atölye ve 
laboratuarları yeni teknolojiyle 
desteklenecek. Başkent OSB’de 
sektör çalışanlarına meslek 
kursları açılıp öğrencilere 
işletmelerde mesleki eğitim, 
staj ve sosyal etkinlik imkânları 
sağlanacak. Mezun öğrencilerin 
ise Başkent OSB’de istihdamına 
destek olunacak.



20BAŞKENT OSB

  Bu yıl 54. Yılını kutlayan ve 
bunu Türkiye’nin önde gelen 

sanayicilerine verdiği 54 ödül 
ile taçlandıran ASO, İhracat, 
kurumlar-gelir vergisi,   ARGE 
Merkezi- patent, yaratılan katma 
değer ve istihdam özel ödülü 
olmak üzere 5 kategorideki 
ödülleri aralarında Başkent OSB 

katılımcılarının da bulunduğu 35 
firma paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde bulunan Millet 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ödül törenine;  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Julide Sarıeroğlu, Ankara 
Valisi Ercan Topaca, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir 
ve Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk’ün yanı 
sıra Yönetim, Denetim Kurulu 

ASO’NUN 54. YILINDA,  
BAŞKENT OSB’YE
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üyeleri ve Bölge Müdürlüğü 
de katılım gösterdi. Oldukça 
yoğun katılımın olduğu törende, 
milletvekilleri, bürokratlar, iş 
dünyası temsilcileri ve çok sayıda 
sanayici de yer aldı.

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret 
ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, ASELSAN 

Araştırmalar Merkezi Yönetim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Çelik ve Akana Mühendislik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Köksal Özdemir, ödüllerini 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldılar

Başkent OSB Katılımcısı 
olan ve kendi sektöründe 

Türkiye’nin en iyileri arasında 
yer alan ŞA-RA Enerji A.Ş, 
Akana Mühendislik ve Aselsan 
San. Ve Tic. A.ş ödül töreninde 
birkaç ödül alarak başarılarını 
bir kez daha taçlandırdı. 
Katılımcılarımızın aldığı ödüller;

ŞA-RA Enerji A.Ş; 2017 
Kurumlar Vergisi Ödülü ve 

ÖDÜL YAĞDI!
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Yaratılan Katma Değer Ödülü.
Akana Mühendislik ve Tic. 

A.Ş; ARGE Merkezi Ödülü.
Aselsan San. Ve Tic. A.ş; 

İhracat Ödülü, ARGE Ödülü, 
ARGE Merkezi Ödülü, Yaratılan 
Katma Değer Ödülü.

CUMHURBAŞKANI RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN; 
“ANKARA, SANAYİNİN VE 
TİCARETİN DE MERKEZ 
ŞEHİRLERİNDEN BİRİDİR”
Ankara’nın sadece idari 

başkent olmadığını, aynı 

zamanda sanayinin ve ticaretin 
de merkez şehirlerinden 
biri olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara’nın sonradan başkent 
ilan edilmiş şehirler gibi sadece 
bürokratik kuruluşlardan ve 

“

“Ankara, 
sanayinin ve 
ticaretin de 
merkez 
şehirlerinden 
biridir.
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onların destek unsurlarından 
ibaret olmadığını, en başından 
itibaren, sanayide, ticarette, 
tarımda, eğitimde, kültür ve 
sanatta iddia sahibi bir şehir 
olduğunu ispat ettiğini belirtti.

Ankara il sınırları içinde 
faaliyet gösteren 13 organize 
sanayi bölgesinin, üretimin 
her alanında Türkiye’ye ve 
dünyaya hizmet verdiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara’nın özellikle savunma 
sanayiinde iyi bir damar 
yakaladığını kaydetti.

Çok sayıda bakan, milletvekili, 
oda başkanı, bürokrat ve 
sanayicinin katıldığı törende 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, ödül alan 54 
şirketi ve yöneticilerini kutladı.

Ankara’nın sadece idari 
başkent olmadığını, aynı 
zamanda sanayinin ve ticaretin 
de merkezi şehirlerinden 
biri olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ankara’nın sonradan başkent 
ilan edilmiş şehirler gibi sadece 
bürokratik kuruluşlardan ve 
onların destek unsurlarından 
ibaret olmadığını, en başından 
itibaren, sanayide, ticarette, 
tarımda, eğitimde, kültür ve 
sanatta iddia sahibi bir şehir 
olduğunu ispatladığını söyledi.

Ankara’da faaliyet gösteren 
13 organize sanayi bölgesinin, 

üretimin her alanında Türkiye’ye 
ve dünyaya hizmet verdiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ankara’nın özellikle 
savunma sanayinde iyi bir ivme 
yakaladığını ifade etti.

DEMOKRASİYLE BİRLİKTE 
EKONOMİ KALKINDI
Ekonomideki hedeflere 

ulaşmak için gereken her 
türlü tedbiri alarak, her türlü 
adımı attıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişte 
yaşadığı büyük krizlere 
bakıldığında hepsinde de siyasi 
istikrarsızlıkla birlikte ekonomik 
zayıflığın rol oynadığının 
görüldüğüne dikkat çekti

Geçtiğimiz 15 yılda 
demokrasiyle birlikte ekonomiyi 
de ayağa kaldırmanın 
mücadelesini verdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
attıkları her adımda önlerine 
akıl almaz engeller çıkartıldığını 
söyledi. 

ASELSAN Araştırmalar Merkezi Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik ödülü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden aldı.

ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü aldı.

Akana Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı
Köksal Özdemir, ödülünü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
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GELİŞMİŞ ÜLKELER 
ARASINA GİRMEK
2013 yılında milli 

gelirin 950 milyar dolara 
kadar çıktığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu rakamı biraz daha yukarı 
çektiklerinde Türkiye’nin 
gelişmekte olan ülkeler 
sınıfından gelişmiş ülkeler 
sınıfına geçme yolunun 
çoğunun da kat edilmiş 

olacağını ifade etti. Tam 
bu noktada, 2013 yılında, 
Türkiye’nin tarihinin en büyük 
saldırı dalgalarıyla karşı 
karşıya kaldığını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
hadiseler zincirinin bugüne 
kadar geldiğini ifade etti. 
Bütün bunlara rağmen darbe 
girişiminin gerçekleştiği 2016 
yılının dahi 863 milyar dolarlık 
millî gelirle ve 2.9 büyüme 

oranıyla kapatıldığını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“2017 yılının ilk üç çeyreğinde 
yüzde 7,4’lük büyüme oranına 
ulaştığımızı düşündüğümüzde 
milli gelirimiz de buna uygun 
bir artışla inşallah yeniden 
bizi hedeflerimize yaklaştıran 
bir seviyeye gelecektir. İhracat 
16 yıl önce 36 milyar dolardı, 
şimdi 158 milyar doları aştık, 
bak nereden nereye geldik.”
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İhracat Ödülleri Dalında
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş
MAN Türkiye A.Ş
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş
Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş
Ortadoğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş
Roket Sanayi ve Tic. A.Ş
Yiğit Akü Malzemeleri Nak. Tur. İnş. Sanayi ve Tic. A.Ş
Mitaş Enerji ve Madeni İnş. İşleri Türk A.Ş
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makine İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş
Mikropar Makina Sanayi ve Tic. A.Ş, Erkunt Sanayi A.Ş

Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Dalında
ŞA-RA Enerji İnş. Tic. Ve San. Aş.
Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş
Gürmat Elektrik Üretim A.Ş
Ortadoğu Rulman Sanayi ve Tic. A.Ş
GAMA Güç Sistemleri Müh. Ve Taah. A.Ş
Gimsa İnş. San. Tic. Tur. İth. İhr. LTD. ŞTİ
Fırat Tahinve Susam San. A.Ş
Üstünçelik Malz. İml. Montaj İnş. Taah. Tur. 
Tic. Ve san. A.Ş
MAN. A.Ş
BAŞTAŞ Başkent Çimento San, Tic. A.Ş
Güriş İnşaat ve Mühendislik A. Ş
STM Savunma Teknolojileri Müh. Ve Tic. A.Ş
Armin Elektrik İnş. San ve Tic. A.Ş
İBA Kimya ve Tic. A.Ş
Mitaş Enerji ve Madeni İnş. İşleri Türk A.Ş
Recep Altuğ Paslanmaz Çelik Mamülleri Satışı
Ertunç Özcan-Tıbbı Cihaz Üretimi

AR-GE Patent ve Ar-Ge Merkezi Dalında
Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş
MAN Türkiye A.Ş
Roket Sanayi ve Tic. A.Şakana Mühendislik ve Tic. A.Ş
Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş
Astor Transformatör Enerji Turizm İnş. Ve Petrol San. ve Tic. A:Ş
Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş
KSB Pompa. Armatür San. Ve Tic. A.Ş
Sisoft Sağlık Bilgi Sistemleri LTD. ŞTİ
STM Savunma Teknolojileri Müh. Ve Tic. A.Ş
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Tic. A.Ş
Pİ Makine Otomotiv İnş. Mak. Paz. İhr. İth. San ve Tic. Ltd. Şti

Yaratılan Katma Değer Dalında 
ŞA-RA Enerji İnş. Tic. Ve San. Aş.
Aselsan Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş
MAN Türkiye A.Ş
Roket Sanayi ve Tic. A.Şakana Mühendislik ve Tic. A.ş
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Makine İmalat Sanayi ve Tic. A.Ş

Özel Ödül
Kolin İnşaat San ve Tic. A.Ş
Türkerler İnş. Turizm Madencilik Enerji Üretim Tic. Ve San. A.Ş
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş

EKONOMİ 
KORUNAKLI ALANDA
İstihdam konusunda da 

yatırımcılardan destek beklediğini 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye bölgesel 
ve küresel krizlerin arasında 
ekonomisi için kendine korunaklı 
bir alan sizlerle beraber 
oluşturmayı başarmıştır. Bu 
sayede en ağır saldırıların 
bile üstesinden kısa sürede 
gelebiliyor, hemen toparlanıp 2023 
hedeflerimize odaklanabiliyoruz.”

EKONOMİ DİPLOMASİYLE 
TAÇLANDIRMAK 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ülkesini seven, milletine aşkla, 

sevgiyle, samimiyetle hizmet eden, 
2023 hedeflerimize gönülden 
bağlı, kendi geleceğini devletinin 
geleceğinden ayrı görmeyen iş 
adamlarımızla birlikte inşallah 
daha nice zaferlere birlikte 
yürüyeceğiz. İş adamlarımızla 
birlikte dünyayı karış karış geziyor, 
her ülkenin potansiyelini en azami 
derecede kullanabileceğimiz 
yolları, yöntemleri araştırıyor, 
güçlü bağlantılar kuruyoruz. 
İş adamlarımızın kazancının 
ülkemizin kazancı olduğunu 
bildiğimiz için bu konuda ileri 
geri konuşan hiç kimseye de 
aldırmıyoruz. Siyaset diplomasisini 
ekonomi diplomasisiyle 
taçlandırmaya devam edeceğiz.” 

“İHRACAT CİDDİ BİR 
YÜKSELİŞ VE HIZ YAKALADI”
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Bülent Tüfenkci de 
Ankara’nın, yeni açılan organize 
sanayi bölgeleri, fabrikaları,  
işletmeleriyle değer, hizmet ve 
istihdam ürettiğine dikkat çekti. 
Bakan Tüfenkci, Türkiye’nin son 15 
yılda ihracatta ciddi bir yükseliş ve 
hız kazandığını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından 
ASO 54’üncü Yıl Ödüllerinin 
takdimine geçildi. Ödüle layık 
görülen 54 firmanın temsilcileri 
ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 
Ödül alan firma ve kategorileri şu 
şekilde sıralandı.
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 Protokol Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk ve Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hamdi 
Mollamahmutoğlu tarafından 
imzalandı. Törene Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. H. Selçuk 
Geçim, Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sıtkı Kemal İder, 
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Can Çoğun, Mekatronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Müfit Gülgeç, Teknoloji 
Transfer Ofisi Müdürü Tankut 
Aslantaş, Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Ergin, 
Atilla Alakuş, Atakan Yalçınkaya, 
Ahmet Zeki Topdemir Denetim 
Kurulu Üyeleri; Sırrı Yetkin ve Ali 
Gök Başkent OSB Bölge müdürü 
İsmet Üstündağ, Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç ile 
Başkent OSB Eğitim Yöneticisi 
Selami Babacan katıldı.

“SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ 
BİZİM STRATEJİK 
PLANIMIZIN PARÇASIDIR”
Protokol imza seremonisi 

öncesi konuk heyete Başkent 
OSB’yi tanıtan bir sinevizyon 
sunumu yapıldı. Sinevizyon 
gösterimi sırasında Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, bölge ile ilgili bilgiler verdi. 
İlk sözü alan Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hamdi 
Mollamahmutoğlu, sanayiyle 
işbirliğinin stratejik planlarının 
bir parçası olduğunu vurguladı. 
Mollamahmutoğlu konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

İşlerin değil çok lafın üretildiği 
bir ülkedeyiz. Ben mühendis 
değilim hukukçuyum. Bu zamana 
kadar çıkan engellerin geneli 
mevzuattan dolayı çıkıyor. Bu 
alanda çalışan insanlar somut 
sorunları bilmezler. Dolayısıyla 
mevzuat hazırlanırken işin asıl 
zorluğunu çeken grupların, 
firmaların görüşlerine itibar 
edilmiyor. Yapılan mevzuatlardan 
dolayı birçok sorun çıkıyor ve 
daha sonra revizyona gidiliyor. 
Fakat her şeye rağmen Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi çok 
güzel işlere imza atmış. Bizlerde 
sizlerle iyi bir ilişki içinde olacağız. 
OSB çok güvenilen bir partnerdir.”

“BÖLGENİN TEMEL TAŞIYIZ”
Başkent OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı Şadi Türk konuşmasında, 

Başkent OSB‘nin  yaptığı 
çalışmaları anlattı. Türkiye’de 
kendi olanaklarıyla kurulan tek 
OSB olduklarını ifade eden Türk 
şöyle konuştu:

“Klasik OSB anlayışı dışında 
dünyayla rekabet edebilir ürün 
üretmeyi hedefliyoruz. Bunun 
için üniversitelerle yoğun bir 
işbirliği içindeyiz. Meslek Yüksek 
Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi 
kurduk, sürekli seminer ve eğitim 
çalışmalarıyla katılımcılara 
destek olduk. Sanayi bölgelerinde 
genellikle arazi kıymetlidir. Bu 
kıymetli arazinin tek hedefi var, 
o da sanayidir. Başkent OSB’de 
yer alan arazi için para vermeyin, 
destek verin diyoruz devletimize. 
Biz bu bölgeye geldiğimizde ne 
Çankaya Üniversitesi vardı ne 
de diğer konutlar. Biz bu bölgeyi 
hareketli tutan temel taşız. 
Yaptığımız her çalışma ülkemiz 
için. Bizde israf yok, bütçe var. 
Onun için paramız kıymetli. 
Paramızın kullanımına çok 
dikkat ediyoruz. Bu bütçeyi kendi 
içimizden üretiyoruz. İlk üniversite 
çalışmalarımız 2004 yılında ODTÜ 
ile başladı ve başarılı çalışmalara 
imza attık. Aynı zamanda 
Ankarada savunma sanayisinin 
kökleşmesini sağlamış olduk.
Şu anda ASELSAN, HAVELSAN 

Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi 
Türk: “Teknolojiyi 
yakalayamazsak 
geriye düşeriz.”

Çankaya Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mollamahmutoğlu: 
“Sanayi ile 
işbirliği bizim stratejik 
planımızın bir parçasıdır.”

Çankaya Üniversitesi ve 
Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi arasında İşbirliği 
Protokolü imzalandı.

Başkent OSB ve Çankaya
Üniversitesi Arasında 
İşbirliği Protokolü
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ve on beşe yakın savunma 
sanayi şirketi bizim üyemiz. 
Yaklaşık 20-25 yabancı sanayi 
şirketi yine bölgemizde faaliyet 
gösteriyor. Bu yoğunluk artıyor ve 
bölgemizde hem çalışan fabrika 
sayısı hem de çalışan sayısı 
artıyor. Bölgemizdeki istihdam 
sayısı ise yaklaşık 15 bin” dedi.

AR-GE’YE 50 
MİLYON DOLAR YATIRIM
Sanayi parseli olan 

katılımcıların Başkent OSB’de 
yapılan her seçimde seçme-
seçilme hakkı bulunduğunu 
ve bu durumun katılımcıların 
artmasını sağladığın sözlerine 
ekleyen Türk, “Şimdi yeni bir 
çalışmamız da var. 8000 dönümü 
kapsayan bir alana doğru 
genişliyoruz.

Buraya katılımcılarımızı 
götüreceğiz ve Türkiye’deki 
güneş paneliyle ilgili projemizi 
gerçekleştireceğiz. Burada bin 
kişi istihdam edilecek. Ar-Ge’ 
ye sözleşme gereği 50 milyon 
dolarlık yatırım olacak. Yol 
çalışmamız tamamlandığında bu 
bölgelere ulaşım çok daha rahat 
olacak” diye konuştu.

“BİZ SANAYİCİLER 
ARASINDA DA  
REKABET VAR”
Genellikle, sanayiciler 

arasında bir bütünlük 
sağlanamıyor. Böyle bir durum 
olunca ülkemiz sanayisinin 
gelişmesinde de engeller de 
ortaya çıkıyor. Üniversiteler 

arasındaki rekabet biz sanayiciler 
arasında da var. Bu tatlı bir 
rekabet olduğunda ve zarar 
vermediğinde iyi ancak, OSB’ler 
arasındaki rekabet birazda yıkıcı 
bir rekabet. İleride bu durumun 
zararları aşama aşama gündeme 
gelecektir. Bu durumun 
düzelmesini isteriz.

 Şu an bölgemiz arazisinin 
içinden geçen Ankara çayı 
DSİ’nin desteğiyle düzenlemeye 
girmeye hazırlanıyor. Çayın 
yatağının temizlenmesi Başta 
Başkent OSB ve çevresi olmak 
üzere tüm Ankara için de güzel 
bir haber.

 Biz bölgemizde sanayicinin 
kendi sosyal imkanları olsun 
istiyoruz. Başkent OSB çok 
yakında  Fuar alanlarıyla, sosyal 
alanlarıyla, ibadethaneleriyle 
bir yaşam alanı olacak. 
Biz bölgemizde sanayi ve 
sosyal yaşam gibi her şeyin 
harmanlanmasını ve bunun 
olabileceğini de  herkesin 
görmesini istiyoruz. 

Sanayide en önemli şeylerden 
biri Teknoloji.Yeni fabrika kurmak 
kadar mevcut fabrikaların 
kendilerini yenilemeleri de çok 
önemlidir. Fabrikaların kayıt 
altına alınması ve yenilenmesi 
gerekiyor, yoksa fabrikalar 
birer çöplük haline gelecek. 
Eğer fabrikalarımız teknolojiyi 
yakalayamazsa ürettiği ürünlerde 
de geriye düşecek. Şu an 
fabrikalar para kazanıyor ama 
50 yıl sonra para kazanamazlar. 
Bizim Başkent OSB olarak 

İdealimiz kurumsal olmak.
 “Sanayiler arasında bir 

bütünlük yok. Bu durum ortaya 
çıkınca engeller de ortaya 
çıkıyor. Üniversiteler arasındaki 
rekabet biz sanayicilerde 
de var. Bu OSB’ler arasında 
birazda yıkıcı bir rekabet. 
İleride bu durum aşama aşama 
gündeme gelecektir. Şu an 
arazimizin içinden geçen Ankara 
çayı DSİ’nin desteğiyle ıslah 
edilecek. Bu bizim için olumlu 
bir yaklaşım. Çayın yatağının 
temizlenmesi Ankara için de 
güzel bir haber. Sanayicinin 
kendi sosyal imkanları olsun 
istiyoruz. Fuar alanlarıyla, sosyal 
alanlarıyla, ibadethaneleriyle bir 
yaşam alanı olacak.

Biz her şeyin harmanlanması 
ve herkesin görmesini istiyoruz. 
Teknokentlerde böyle bir durum 
yok. Yeni bir hukuki durum 
oluşması gerekiyor. Hukuki 
yapının kanunlarla donatılması 
gerekir. Yeni fabrika kurmak 
kadar mevcut fabrikaların 
kendilerini yenilemeleri de çok 
önemlidir.  Fabrikaların kayıt 
altına alınması ve yenilenmesi 
gerekiyor, yoksa fabrikalar 
birer çöplük haline gelecek. 
Eğer fabrikalarımız teknolojiyi 
yakalayamazsa ürettiği ürünlerde 
de geriye düşecek. Şu an 
fabrikalar para kazanıyor ama 
50 yıl sonra para kazanamazlar. 
İdealimiz kurumsal olmak fakat 
ülkemizde çok zor.”
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Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Tuna: 
“Başkent OSB’nin kent 
ve ülke için öneminin 
farkındayız.”

Tuna, Başkent OSB’ye 
başta ulaşım olmak 
üzere Sıkıntıların 
giderilmesi için’ gerekli 
desteği vereceklerini de 
ifade etti.

  Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Yönetim Kurulu Üyesi Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
Üyeleri Ali Gök, Sırrı Yetkin, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve yardımcısı Sevda Güvenç’ten 
oluşan heyet, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı 
makamında ziyaret ederek 
kutladı. Şadi Türk, bölgedeki 
gelişmeler hakkında Tuna’ya 
bilgi verirken,bölgede yaşanan 

ulaşım sorunları ile ilgili 
Mustafa Tunadan destek istedi.

Oldukça sıcak bir 
atmosferde gerçekleştirilen 
ziyarette konuşan Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, Sincan Belediye 
Başkanlığı döneminde Mustafa 
Tuna’nın Başkent OSB’ye 
önemli destekler verdiğini 
hatırlattı. Türk bu desteğin 
devamını diledi. Bölgeye yoğun 
bir talep olduğunu vurgulayan 
Türk şunları söyledi:

TUNA’dan Başkent OSB’ye 
Tam Destek Sözü
Başkent OSB Yönetim Kurulu Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun Ziyaretinde bulundu.
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“Özellikle yabancı 
yatırımcılarımızın ilgisi 
giderek artıyor. Bu da bizim 
açımızdan bölgemizde 
yürütülen çalışmalarımızın 
başarılı olduğunun bir işareti. 
Hedefimiz Başkent OSB’yi 
çok daha modern bir yapıya 
kavuşturmak. Çalışmalarınız 
tamamlandığında bölgemiz 
Avrupai bir OSB olacak. Ama 
şunu belirtmek isterim ki 
ulaşım bölge için önemli 
bir sıkıntı. Ankara Temelli 
belediye otobüsleri haricinde, 
Başkent OSB’ye direk seferler 
konulursa sorun çözülür.” 

TUNA’DAN 
DESTEK SÖZÜ
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa Tuna ise 
konuşmasında, Başkent 
OSB’nin bölgede kurulu 
olan sanayi kuruluşları ile 
ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağladığını ifade etti. 
Büyükşehir belediyesi olarak 
Başkent OSB’nin öneminin 
farkında olduklarını belirten 
Tuna, ellerinden gelen katkıyı 
sağlayacaklarını söyledi. 
Başkent OSB’ye, bölgenin 
içerisinden geçecek şekilde 
belediye otobüsü seferi 
düzenlenmesi konusunda 
gerekli incelemelerin yapılması 
ve sorunun giderilmesi 
hususunda ilgililere gerekli 
talimatı vereceğini söyleyen 
Başkan Tuna, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Yatırımcının önünü açmak 
hepimizin görevi.İmkanlarımızı 
birleştirerek vereceğimiz 
hizmetler bereketli oluyor. 
İşbirliği ile gerçekleştirilecek 
organizasyonlarla Ankara 
ekonomisine sağlayacağımız 
katkının artacağına 
inanıyorum.Başkent OSB bizim 
için önemli, imkanlarımız 
ölçüsünde her türlü desteği 
vermeye hazırız.”

  Başkent OSB, Bölgesinde eğitime katılan öğrencilerin 
hayatını kolaylaştırmak için atılımlarda bulunmaya devam 
ediyor. Başkent OSB‘de Öğrencilerin konaklama sorununu 
gidermek amacıyla ortaöğretim öğrenci pansiyon binası inşa 
etmek için Milli Eğitim Bakanlığı’na 8.830,00 metrekarelik 
alan tahsis edildi.  Beklenen inşaat kısa sürede başladı. 
Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
tarafından 300 kişilik yurt (pansiyon) binasının yapımına 
başlandı. Başkent OSB’de öğrenciler çok yakın zamanda, son 
derece modern ve konforlu konaklama imkanına sahip olacak.

Başkent OSB’de 
300 kişilik yurt yapılıyor

BAŞKENT OSB 
USTALARI BELGELENDİ
  Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Bölge çalışanlarına yönelik düzenlenen KALFALIK – USTALIK sınavları Şubat ayında gerçekleşti. Sınava 120 Bölge çalışanı katıldı. Bilgisayarlı Makine İmalatı ve Kaynakçılık alanında yapılan sınavlarda başarılı olan katılımcılara Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından belgeleri verildi.
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ASKİ Genel Müdürü 
Prof. Dr. Cumali Kınacı, 
Başkent OSB dahil, 
bölgeye içme suyu 
getirecek borunun 
döşenmesine bu yıl 
başlanacağını açıkladı.

Kınacı: “Sincan’dan geçen 
2 bin 200 milimetre 
çapında bir içme suyu 
boru hattı planlandı. 
Bunun inşaatına bu yıl 
içerisinde başlayacağız.”

Şadi Türk: “Amaç direkt 
Avrupa’ya Orta Doğu ve 
Asya’ya mal yüklemek.”

 ASKİ Genel Müdürü Prof. 
Dr. Cumali Kınacı Başkent 
OSB dahil, Sincan’dan 
geçerek bölgeye içme suyu 
getirecek 2200 mm çapında 
borunun döşenmesine bu yıl 

başlanacağını açıkladı.
ASKİ Genel Müdürü Prof. 

Dr. Cumali Kınacı beraberinde 
Genel Müdür Yardımcısı Sinan 
Tahsin Sarıoğlu, Özel Kalem 
Müdürü Zeki Şaltu, Su İnşaat 
Daire Başkanı Tarkan Cineviz, 
Kanal Yatırım Daire Başkanı 
Özlem Kantar, Şube Müdürleri 
ve kontrolör oluşan kalabalık 
bir heyetle Başkent OSB’yi 
ziyaret etti. Konuk heyet, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Yönetim Kurulu Başkan 
vekili Mehmet Ergin, Yönetim 
kurulu Üyesi Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu Üyesi Sırrı 
Yetkin, Başkent OSB Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ, Bölge 
Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç 
tarafından karşılandı.

Ziyarette, Temelli Sanayi 
Bölgesine içme ve kullanma 
suyunun sağlanması, Ankara 
Çayı’nın kirlilik sorununa 
çözümün yanı sıra, Ankara’nın 
ileri arıtılmış evsel atık sularının 
sulamada kullanılması, 

bölgedeki su kaynaklarının 
korunması gibi konularda 
karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu.

AMAÇ DİREKT AVRUPA, 
ORTA DOĞU VE ASYA’YA 
MAL YÜKLEMEK
Başkent OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı Şadi Türk, konuk 
heyete izletilen bir video sunum 
eşliğinde Başkent OSB ile ilgili 
bilgiler verdi. Bölgeye girişte 
yol kenarında bulunan yaklaşık 
700 dönümlük sahanın özellikle 
boş bırakıldığını söyleyen Şadi 
Türk, bu alada organize sanayi 
bölgeleri ve Ankara’nın sanayi 
limanı haline getirilmesi ile ilgili 
bir proje gerçekleştireceklerini 
ifade etti. Türk şunları söyledi:

“Fizibilite çalışmalarına 
başladık. Bu konuda Liman 
işletmeciliği alanında tecrübeli 
bir Alman firmasını danışman 
olarak seçtik. Şimdi de 
Kalkınma Ajansı ile birlikte, 
nasıl bir proje yapmak lazım, 
burada ne üretilir, nasıl taşınır, 

Kınacı müjdeyi verdi:
İÇME SUYU GETİRME 
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR!
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Ankara’nın kapasitesi nedir, 
bunun fotoğrafını çekiyoruz. 
Bundan amaç, direkt Avrupa’ya 
ve yeni bağlantılarla Orta Doğu 
ve Asya’ya mal yüklemek. 
İkincisi de Mersin gibi, İzmir gibi 
limanlara da konteynırları rahat 
gönderebilmek. Bu demir yolu 
limanı projesini, Devlet Demir 
Yolları da yatırım kapsamına 
aldı. Bize de bu çerçevede bir 
yükleme hattı verecek.”

ÇALIŞMALARIMIZI 
ÇEVREYİ KORUYARAK
SÜRDÜRÜYORUZ
Ankara Çayı’nın 10 

kilometrelik bir bölümünün 
Başkent OSB’nin içerisinden 
geçtiğini belirten Şadi Türk, 
çayın her iki yakasında da 
yaklaşık bin dönümlük bir alanı 
yeşil alan olarak belirlediklerini 
söyledi.

Şadi Türk, “Oraya sosyal 
tesisler, cami, eğitim kurumları 
gibi sosyal donatılar yaptık. Bunu 
bize kimse zorla yaptırmadı. 
Biz çevremizi de korumak, 
güzelleştirmek için yaptık” diye 
konuştu.Doğal gaz, elektrik, 
yol, alt yapı gibi konuları 
çözdüklerini, ancak bölgede 
içme suyu sorunu olduğunu 
vurgulayan Başkent OSB 
Başkanı Türk , çevrede bulunan 
kaynaklardan geçici çözüm 
bulmaya çalıştıklarını belirtti. 
Türk, “Bu bölgede birçok konut 
inşa edildi. Bunların da içme 
suyuna ihtiyacı var. Bu bizi neden 
ilgilendiriyor? Burada çalışan 
insanları ikamet ettirmemiz 

gerekli. Bunun için ilgilendiriyor. 
Üstelik bölgemiz Sincan’a doğru 
genişliyor. İleride daha çok 
içme suyuna ihtiyaç olacak” diye 
konuştu.

DESTEK BEKLİYORUZ 
Sanayinin ülkenin gelişmesi 

için önemli bir unsur olduğunu 
ifade eden Türk sözlerini 
‘Biz bölge yönetimi olarak 
katılımcılarımıza elimizden gelen 
destek ve kolaylığı sağlamaya 
çalışıyoruz. Bu çerçevede 
kamunun da bizlere gereken 
desteği göstermesini bekliyoruz” 
diye tamamladı.

KINACI’DAN SU MÜJDESİ
ASKİ Genel Müdürü Prof. 

Dr. Cumali Kınacı ise içme 
suyu boru hattı ile ilgili projeleri 
olduğunu ifade etti. Kınacı  “Biz 
konuya iki şekilde bakıyoruz. 
Birincisi acil karşılanması 
gereken hizmetler nelerdir? 
İkincisi ise Ankara’nın tüm bir 
master planının hazırlanması.

Bu plan çerçevesinde 
önümüzdeki yaklaşık 50 yıllık bir 
zaman diliminde gerekecek alt 
yapı ihtiyaçlarının neler olacağını 
belirlemek ve bu çerçevede 
yatırımları gerçekleştirmek. Bu 
bölgeyle ilgili Sincan’dan geçen 
2 bin 200 milimetre çapında bir 
içme suyu boru hattı planlandı. 
Bunun inşaatına bu yıl içerisinde 
başlayacağız” dedi.

ANKARA’NIN İÇME 
SUYU GEREDE’DEN
Bir diğer projelerinin ise 

kullanılmış evsel atık suların 
arıtılarak sulama suyu olarak 
tarımsal alanlarda kullanılması 
olduğunu kaydeden Kınacı şöyle 
devam etti:

“Arıtma tesisinin yapımına 
yönelik bir projemiz var. 
Bu sanırım iki, üç yıl sürer. 
Bu tamamlandıktan sonra 
sulama suyu konusundaki 
sıkıntı büyük ölçüde çözülmüş 
olacak. İçme suyu ile ilgili 
de çok yönlü çalışmalar var. 
Bunlardan birisi Gerede 
suyunun Ankara’ya verilmesi.
Gerede suyu en geç bu yıl 
Aralık ayında Ankara’ya akmaya 
başlayacak. DSİ bununla ilgili 
şuan 32 kilometrelik bir tünel 
inşaatını yapıyor. Tünelin 
tamamlanmasına yaklaşık 
2,5- 3 kilometrelik bir bölüm 
kaldı. Bu tamamlandığında 
Ankara’nın içme suyu 
ihtiyacının yaklaşık yüzde 
50’sini Gerede’den karşılamış 
olacağız. Böylece Kızıl 
Irmak’tan su alma ihtiyacı 
ve büyük maliyette ortadan 
kalkmış olacak.”

DESTEĞE HAZIRIZ
ASKİ Genel Müdürü Prof. 

Dr. Cumali Kınacı konuşmasını, 
“Destek olmamız gereken 
konularda her zaman desteğe 
hazırız. Alt yapı konusunda 
gereken çalışmalar yapılıyor. 
Sizlerinde öngörüleriniz ve 
destekleriniz bizim için önemli. 
Elbirliği ile mevcut sorunların 
çözümünü sağlayacağımızı 
düşünüyorum” diye bitirdi.
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Başkent OSB’li 
sanayicilerin 
aralarındaki işbirliğini 
geliştirip güçlendirmek 
amacıyla kurdukları 
Başkent Sanayiciler 
Derneği (BASAD) üyeleri 
düzenlenen gece ile yeni 
yıla merhaba dedi.

 BASAD Yönetim Kurulu 
tarafından Wyndham Hotel’de 
düzenlenen etkinliğe Başkent 
OSB ve BASAD Yönetim Kurulu 
üyeleri ve çalışanları  eşleriyle 
birlikte katıldı.  Yöresel oyunlar 
ve danslarla renklenen yemekte 
konuşan BASAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Hasçelik, artık 
geleneksel hale getirdikleri 
yılbaşı yemeği etkinliğinin bu yıl 
12’incisini gerçekleştirdiklerini 
hatırlattı. Hasçelik  “BASAD 
olarak çalışmalarımızı 
gerçekleştirirken en büyük 
desteği Başkent OSB yönetici ve 
çalışanlarından gördük. Dernek 
işi biraz da sevgi işi, gönül işi. 

Bu sevgi, gönül işinde bizimle 
beraber olan ve gönülden çalışan 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“EN ZOR YÖNETİLEN
 KURUMLARIN BAŞINDA 
DERNEKLER GELİR”
Başkent OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Şadi Türk 
ise konuşmasında sosyal 
dayanışma, aidiyet duygusu ve 

birlikteliğin önemine değindi. 
Türk “Türkiye’de en zor yönetilen 
kurumların başında dernekler 
gelir. Herkesin içerisinde olmak 
istediği ancak olurken de biraz 
nazlandığı, aidat ödemediği, 
başkana ve yönetimine çok 
görevler yüklediği yapılardır. 
Ama biz bunu aşmaya 
çalışıyoruz. BASAD’ın kurulması 
bizim kendi planlamalarımız veya 
kendi düşüncelerimiz açısından 
iyi bir örnek. Sanayinin kendi 
çarkları içerisinde yoğunluk var. 
Bu yoğunluk içerisinde, yoğun 
iş hayatında verebileceğimiz 
keyifli molalardan birini böyle 
organizasyonlar sayesinde 
vererek biraz soluklanma imkanı 
bulmuş oluyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE PARMAKLA 
GÖSTERİLEN BÖLGEYİZ”
Gerçekleştirilen başarılı 

çalışmalar neticesinde Başkent 
OSB’nin örnek gösterilen bir

Yapılanmaya kavuştuğunu 
kaydeden Türk sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Şu anda Ankara’nın en iyisi 
olmanın ötesine geçtik. Artık 
Türkiye’de parmakla gösterilen 

BASAD’da 
Yeni Yıl Coşkusu
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bir bölgeyiz. Bu bize gurur 
veriyor. Yönetim tekniğimiz, 
projelerimiz, planlamamız, 
hayata geçirdiğimiz eserlerimiz 
ve bunların yanı sıra kimseye 
minnet duymadan, para derdine 
düşmeden kendi kaynaklarını iyi 
yöneten bir OSB’yiz. Bir yılı daha 
geride bırakıyoruz.

Tabi insan hayatı sınırlı 
bir süreden oluşuyor. Geride 
bıraktığımız yıl içerisinde bize 
kalan ne var diye baktığımızda 
her halde başarılarımız, 
çocuklarımızın huzurlu ve 
mutlu bir yaşam sürmesini 
sağlamak, ülkemizin daha iyiye 
gittiğini görmek kazançlarımız 

olsa gerek. Bunun dışında 
gezdiklerimiz, gördüklerimiz, 
yediklerimiz, içtiklerimiz 
farkındaysanız bir hiç olarak 
kalıyor. Bugüne geldiğimizde 
çalışmalarımız bizlere gurur 

veriyor. 2017 bizim için, 
bölgemiz için başarılı bir yıldı. 
Arkadaşlarımızla konuşuyorum, 
büyük bir oranda şirketlerimiz 
de tek tek işlerinde başarılı. 
İnşallah bu başarılarının 
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yeni yılda da sağlıklı ve mutlu 
bir şekilde devam etmesini 
diliyorum.” 

BASAD AİLESİNE YENİ 
KATILAN ÜYELER
Yapılan konuşmaların 

ardından BASAD’a yeni katılan 
üyelere katılım sertifika ve 
plaketlerinin verilmesine 
geçildi. Gecede hazır bulunan 
üyelere katılım sertifikaları 
ve plaketleri Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk ve BASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Soner Hasçelik 
tarafından takdim edildi. Geceye 
katılamayan yeni üyelerin 
katılım sertifika ve plaketleri 
ise daha sonra kendilerine 
ulaştırılmak üzere emanete 
alındı.

YENİ ÜYELER 
BASAD ailesine yeni katılan 

üyeler şu isimlerden oluştu:
Cenk Doğancıoğlu, Burcu Ateş, 

Ahmet Aydoğan, Cemal Yücer, 
Karacan Yeriş ve Barış Nalçacı. 
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Başkan Şadi Türk; 
yeni yıllarını kutladığı 
Başkent OSB Bölge 
çalışanlarına, 2018 
ile ilgili hedefleri de 
anlattı.

 2018 yılını karşılar 
karşılamaz, Başkent 
OSB Bölge Müdürlüğü 
çalışanları ile bir araya 
gelen  Başkan Şadi Türk; 
yeni yıllarını kutladığı 
çalışanlara 2018 ile ilgili 
hedefleri anlattı.

Kurulduğu günden 
bugüne, hedefe doğru 
ilerlerken çalışmanın ve 
emek vermenin en güzel 
örneklerinden birinin 

Başkent OSB çalışanları 
olduğunu dile getiren 
Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Türk, ekip 
performansından ne kadar 
memnun olduğunu ifade 
ederken, Başkent OSB’nin 
en iyi yönetilen OSB’lerden 
biri olduğunu hatırlattı ve 
teşekkür etti.

Şadi Türk şöyle konuştu:
“Başkent OSB’yi 

farklı bir bakış açısı ve 
anlayışla yönetiyoruz. Tüm 
katılımcılarımızın etkin 
biçimde kararların içinde 
yer alabildikleri, dernek, 
şirket ve kooperatifler 
kurduk.  Bölgemiz 
her geçen gün yeni 
katılımcıların eklenmesiyle 
daha da büyüyor. Bu 

sebeplerle önümüzdeki 
dönem Bölgemiz daha 
da hareketlenecek ve 
gücüne güç katacak diye 
düşünüyoruz. 

Her sanayicinin önceliği 
elbette para kazanmak ve 
kaliteli ürünler üreterek 
büyümek. Başkent OSB’de 
Kurulu bulunan firmaların 
çoğu pek çok OSB’ye 
göre farklı avantajlara 
sahip. Bölge yönetimimiz, 
yerel yönetimler gibi 
çalışıyor. Temizlik, çevre 
düzenlemesi, yol ve benzeri 
çalışmaları yapan bir bölge. 
Bu doğrultuda en iyi hizmeti 
ve yönetimi sunmaya 
devam edeceğiz çünkü 
vizyonumuz; Geleceğin 
Sanayi Kenti olmak.” 

TÜRK,YENİYILDA
ÇALIŞANLARİLE
BİARAYAGELDİ
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Başkent OSB Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek 
Okuluna ‘’Danışma 
Kurulu’’, Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezine 
de ‘’Eğitim Planlama ve 
Yürütme Kurulu’’ görev ve 
sorumluluğunu üstlenecek 
“Başkent OSB Eğitim 
Kurulu” oıluşturuldu.

 Başkent OSB eğitim 
faaliyetlerine yeni bir bakış açısı ve 
ivme kazandıracak olan Başkent 
OSB Eğitim Kurulu hayata geçirildi. 

Eğitim Kurulu, Bölgede 
faaliyette bulunan Hacettepe 
Üniversitesi Başkent OSB Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek Okuluna 
‘’Danışma Kurulu’’, Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezine de 
‘’Eğitim Planlama ve Yürütme 
Kurulu’’ görev ve sorumluluğunu 
üstlenecek. Eğitim Kurulu,  hem 
Başkent OSB Yönetim Kurulundan, 
hem de bölge katılımcı firmaların 
temsilcilerinden oluşan bir kadroya 
sahip.

Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Atakan Yalçınkaya’nın 
başkanlığını yaptığı kurulda, Optima 
Mühendislik ’ten  Asuman ÜLGEN, 
Efor Endüstriyel’den Erdinç FIRAT,  
Centurion Pharma  firmasından 
Gül AKIN ve  Akana Mühendislik  
firmasında da Köksal ÖZDEMİR yer 
alıyor. 

Kurulda Eğitimci olarak da 
Hacettepe Üniversitesi Başkent 
OSB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali 
İhsan KARAYİĞİT, Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
Sıdıka BAŞBUĞA ve Başkent OSB 
Eğitim Yöneticisi Selami BABACAN 

da üye olarak görev alıyor. 
Eğitim Kurulu, Milli Eğitim 

Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü ile yapılan 
işbirliği protokolü çerçevesinde 
oluşturulan’’ Eğitim Planlama 
ve Yürütme Kurulu’’ görevini 
üstlendiğinde, Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü adına Sabit 
GÜVEN, Sincan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü adına Ahmet Gürsel 
AVCI’da kurul üyesi olarak görev 
alacaklar.

Sanayide olduğu gibi eğitimin 
de Başkenti olmayı hedefleyen 
Başkent OSB, üniversiteler ile 
işbirliği yapmaya da devam ediyor.

Eğitimin de Başkenti 
Olma Yolunda
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OSTİM OSB Sanayici 
İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği  (ORSİAD)  ile 
TUSİAV’ın  birlikte 
organize ettikleri 
“Sanayinin Çınarları 
Vefa Ödül Törenin” de 
Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi 
Türk de  ‘’Liderlik 
ödülü’’ layık görüldü. 

 OSTİM OSB Sanayici 
İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği’nin (ORSİAD) TUSİAV 
ile beraber düzenlediği ve 
bu yıl ilki gerçekleşen “ 
Sanayinin Çınarları Vefa Ödül 
Töreni” OSTİM OSB Konferans 
salonunda yapıldı.

Törende, yıllardır çalışarak 
ve emek vererek işlerini 
geliştiren, ülkesine hizmet 
etmenin mutluluğunu yaşayan 
sanayicilere ödüller verildi. 
Vefanın ne kadar önemli 
olduğunun vurgulandığı günde, 
eski dostlar da bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadı.

ORSİAD Başkanı Nedret 
Yener, OSTİM OSB Başkanı 
Orhan Aydın ve TÜSİAV 
Başkanı Veli Sarıtoprak’ın 
ev sahipliğini yaptığı 
organizasyona, Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk de katıldı ve ‘’Liderlik 
ödülü’’ aldı.

Ödülünü aldıktan sonra 
teşekkürlerini ileten Şadi 
Türk yaptığı konuşmada; 
öncelikle böylesine güzel bir 
organizasyonu düzenledikleri 

için ORSİAD ve TUSİAV’a 
teşekkürlerini iletti. Bu 
organizasyonda yer alan 
herkesin 80’li yıllardan beri 
ortak bir nokta olan OSTİM ve 
ortak bir çabada birleştiğini 
ifade eden Şadi Türk, sözlerini 
şu şekilde sürdüdü: 

“Ankarada bugün 
sanayi konuşuluyorsa bilin 
ki bu salonda bulunan 
ve bu sahnede ödüllerini 
alan arkadaşlarımızın, 
sanayicilerimizin emeği 
büyüktür. Bu sanayici 
arkadaşlarımızla hepimiz 
birbirimizi uzun zamandır 
tanıyoruz. Hepimiz uzun 
soluklu bir çalışma ve yarışın 
sonunda buralara geldik. 
Ankara’da OSB’lerin gelişmesi 
sanayinin oldukça ilerlemesini 
sağladı. Çalışan ve emek veren 
tüm sanayici arkadaşlarıma 
tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı 
bir hayat diliyorum.”

Sanayinin 
Çınarlarına 
Vefa Günü



Spiral kaynaklı boru 
üretimi yapan Akmermer 
Fabrikası, çiçeği 
burnunda bir Başkent 

OSB katılımcısı.. Katılımcımız 
Mehmet Akmermer, fabrikayı 
bir yıl gibi kısa bir sürede 
tamamlayarak Ağustos 2017 
üretime başlamış. Hedefi büyük, 
8 bin 127 metrekare kapalı alan 
kendisine yetmemiş, daha büyük 
bir alanda faaliyet göstermek 
hedefinde.. Tüm tesislerini 
övgüyle söz ettiği  Başkent 
OSB’de toplamak istiyor... 
Ve doğal olarak sanayici ve 
yatırımcıları Başkent OSB’ye 
yatırıma davet ediyor.

Şimdi, Başkent OSB’nin 
çiçeği burnunda katılımcısını 
tanıyalım:

n Başkent OSB’deki 
fabrikanızın temelini ne 

zaman atınız, ne zaman 
tamamladınız?

24.6.2016 da 
arsayı 

aldık, 

03.08.2017 de iskan ruhsatını 
aldık. Fabrikamız 17.08.2017 de 
üretime başladı.. Yani bir yıl gibi 
zamanda inşaatını tamamlayıp,  
boru fabrikamızı üretime aldık,

n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz, 
yetiyor mu size?

Akmermer: “Başkent 
OSB’ye yatırım yapın”
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15 bin 400 metrekare arsa 
üzerine 8 bin127 metrekare 
kapalı alanda faaliyet 
gösteriyoruz.

n Faaliyet alanınız nedir, ne 
üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?
Spiral kaynaklı boru 
üretiyoruz. Çap Ø 219-
Ø 1422 mm kalınlık 4mm 
ile 16 mm arası kalınlıkta 
çelik boru üretiyoruz. Yıllık; 
35.000-40.000 ton üretim 
yapıyoruz.

n Tam kapasiteyle çalışır 
durumda mısınız? Kaç 
kişiye istihdam olanağı 
sağlıyorsunuz?
Şu an 30 kişiyle tek vardiya 
çalışıyoruz. İki vardiyaya 
tam kapasiteyle çalışınca 
50 kişiye istihdam olanağı 
sağlamış olacağız.

n İhracat yapıyor musunuz?
İhraç kaydıyla satışlarımız 
oldu, ilerleyen zamanlarda 
ihracat da yapacağız.

n Başkent OSB’yi neden 
tercih ettiniz? Başkent 
OSB’ye yatırım yapmak 
isteyenlere tavsiyeleriniz 
olacak mı?
Başkent OSB’yi tercih 
etmemizin en önemli 
sebebi altyapı hizmetlerinin 
hemen hazır olması. 
OSTİM ve Keresteciler 
sitesinde de işyerlerimiz 
var.  Elektrik, su, doğalgaz, 
telefon gibi hizmetler 
de sıkıntı yaşadığımız 
için buraya geldik. Her 
ortamda Başkent OSB’yi, 
iş arkadaşlarımıza, 
yatırımcılara özellikle 
tavsiye ediyoruz.

n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz 
nedir?

Her iki yanımızdaki 
parseller dolu olduğu için 
şimdiden yeni arsa arayışı 
içerisindeyiz. Daha büyük 
parselde yeni yatırımlar 
yapacağız. OSTİM’deki iş 
yerimizi de buraya taşıma 
niyetindeyiz.
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