
Sanayicinin sorumluluğu

Günümüzde sanayinin, kalkınmanın ve 
gelişmenin lokomotifi olduğu herkes 

tarafından kabul görmüştür. Elbette 
tarım, turizm ve hizmet sektörleri 
de önemlidir ancak kalkınmda, 
büyümede ve bilimsel gelişimde 
süreklilik sağlayan sektörün sanayi 
olduğu gerçeği ortadadır.  3’de
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr Faruk Özlü,  
Ankara’nın sanayi şehri kimliği 
kazanmasında OSB’lerin 
önemli rolü bulunduğunu 
söyledi. Melih Gökçek  de 
“OSB’lere önemli hizmet 
yatırımlarımız var” dedi. 30’da

Vali Topaca 
sorunlara el koydu

Ankara Valisi Ercan Topaca 
başkanlığında Başkent OSB’de 
yapılan toplantıda, daha çok 
yatırım ve daha çok istihdam için 
sanayicilerin önündeki engellerin 
kaldırılması ve bu konuda 
kamunun sağlayabileceği destek 
konuşuldu.  12’de

Büyükşehir Belediyesi ile “Hizmet Protokolü” Başkan’dan



FIRSAT BiR 
KERE GELiR

Başkent Yatırım İşletim İnşaat Emlak Taşımacılık Madencilik ARGE San. ve Tic. AŞ.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Malıköy - Temelli - Sincan / ANKARA

Tel: 0312 640 13 73 - 74 - 75 Faks: 0312 640 13 76

“Geleceğin Sanayi Kenti” Başkent OSB’de hizmet 
destek alanlarımızın satışı devam ediyor.

Başkent Yatırım A.Ş. 
Başkent OSB Kuruluşudur.

                                            ndeki 
fırsatı kaçırmayınız!



Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler

Sanayicinin sorumluluğu

Günümüzde sanayinin kalkınmanın ve 
gelişmenin lokomotifi olduğu herkes 
tarafından kabul görmüştür. Elbette 

tarım, turizm ve hizmet sektörleri de önemlidir 
ancak kalkınmada, büyümede ve bilimsel 
gelişimde süreklilik sağlayan sektörün sanayi 
olduğu gerçeği ortadadır. Bundan dolayıdır 
ki günümüzde sanayinin yeni evresinden, 
Endüstri 4.0 ya da diğer adıyla “4. sanayi 
devrimi”nin uygulamasından söz ediliyor. 
Klasik sanayi işletmelerinin süreç içerisinden 
dönüşümünün kaçınılmazlığı konuşuluyor. 
Şimdilerde teknoloji ile “kendin yap” diye 
özetlenebilen yeni bir üretim biçiminden, 
Maker’den bahsediliyor.   

Dünyada bilim ve teknolojide yaşanan 
gelişmeler adeta baş döndürüyor. Son 30 
yılda teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmeler 
neredeyse üç bin yıllık sanayi birikimini katladı. 
Teknoloji üreten ülkeler ekonomide aldıkları 
yol sayesinde zengin refah toplumları oldu. 
Tarım ülkeleri, tarımda teknoloji kullanmayan 
ya da sanayide emekleyen ülkeler geri kalmış, 
halkları neredeyse sefalete mahkum...  

Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte 
sanayileşme arayışına giren, artan oranda 
sürekli çaba gösteren Türkiye’nin son 50 
yılında zihinlerde yapılan devrim gerçek 
hayatta da yaşam bulmaya başladı. Bunda en 
büyük pay kuşkusuz sanayicinindir. Sermayesi 
ve emeğiyle hiç bir karşılık beklemeden bırakın 
elini, gövdesini taşın altına koymuştur.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, ülkemiz ya da 
dünya ne zaman ekonomik krize girse çıkışı 
sanayi ve sanayicide aranıyor. Yükü sanayici 
omuzluyor.

Her zaman olduğu gibi bugün de bize 
büyük görevler düşüyor. Görevimizi hakkıyla 
yerine getirebilmemiz için OSB olarak fark 
yaratmamız lazım, şirketlerimiz ile fark 
yaratmamız lazım.

Bölge olarak ciddi bir gelişmişlik 
içerisindeyiz. Yıllık ortalama büyümemizin 
yüzde 15’in altına düşmediğini 
söylersem sanıyorum ne demek 
istediğim daha iyi anlaşılacaktır. 

Yeter mi, yetmez!
Bölgemizi dünyayla rekabet 

edebilir düzeye getirmemiz lazım. 
Bu da ancak ileri teknoloji ile 
olanaklıdır. Buna mecburuz. 

Sanayiciler olarak 
sıkıntılı süreçleri sırtlama 
gibi bir görevimiz ve 
sorumluluğumuz 
olduğunu asla 
unutmayacağız.
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BAŞKENT
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Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK

Yayın Koordinatörü: Mehmet ERGİN

Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Mehmet Atilla ALAKUŞ, Mehmet ERGİN
Ahmet Zeki TOPDEMİR, Atakan YALÇINKAYA, Ali GÖK 

Yönetime 
güven tam!

Tüm kararlar oy birliğiyle alındı.
Türk: “Ülkenin sıkıntılı sürecini sırtlamalıyız” 
2016 yılında Türkiye ekonomisi %2.9 büyümesine 
rağmen, Başkent OSB’nin ortalama büyümesi 
%15’in üstünde kaldı.

Kobi işveren hakları 
masaya yatarıldı
İş ve Sosyal Güvenlik 
Danışmanı Av.Tansel Güven 
sunulan teşviklerden kimlerin, 
nasıl yararlanabileceklerini 
ayrıntılı olarak 
anlattı.

Başkent Yatırım güven tazeledi 37sayfa
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Sincan Kaymakamı Salim 
Demir, Başkent OSB’nin de 
aralarında bulunduğu bölgedeki 
tüm OSB yönetimleriyle karakolun 
yapılacağı yeri görüştü.

 

Başta Başkent OSB olmak 
üzere bölgedeki dört 
OSB’nin yanı sıra, yeni 

yerleşim merkezleriyle yoğun bir 
nüfusun yaşadığı bölgede güvenlik 
sorunlarının yaşanmaması için 

çalışmalar yapılıyor. Bu konuda 
Sincan Kaymakamlığı, güvenlik 
açısından jandarmanın yetki alanında 
bulunan bölgede bir jandarma 
karakolu yapılması için çalışmalar 
başlattı.

Sincan Kaymakamı Salim Demir, 
Sincan Jandarma komutanı Binbaşı 
Yavuzkan Duman ve Sincan İlçe 
Emniyet Müdürü Oğuzhan Yüce ile 
birlikte konu hakkında Başkent OSB 
yönetimine bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Kaymakam, görüşmede karakolun 

yapılacağı yer konusunda Başkent 
OSB Yönetiminin görüşünü aldı.
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
Başkanvekili Mehmet Ergin, Ahmet 
Zeki Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Mehmet Atilla Alakuş, Denetim 
Kurulu üyesi Sırrı Yetkin, Hukuk 
Danışmanı Av Abidin Şahin, Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ve Bölge 
Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç’in  
katıldığı toplantıda, Başkent OSB’nin 
konuyla ilgili görüşleri konuklara 
aktarıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 102. Yılı nedeniyle Başkent OSB Yönetim 
Kurulu üyesi Atakan Yalçınkaya, Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ, Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç, Kıbrıs Gazileriyle birlikte Malıköy Tren 
İstasyonu Müzesini ziyaret ettiler. 

Başkent OSB Yönetiminden anlamlı ziyaret. 
Başkent OSB Yönetim Kurulu üyesi Atakan 
Yalçınkaya, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, Bölge 

Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç, Kıbrıs Gazileriyle 
birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 102. Yılı nedeniyle Malıköy Tren İstasyonu 
Müzesini ziyaret etti, saygı duruşunda bulundu.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde komuta 
merkezinden sonra en önemli üs olan, savaşan 
askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve yaralı 
askerlerin ilk müdahalelerinin yapıldığı yer Malıköy 
Tren İstasyonu, Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 
işbirliği ile 25 Haziran 2008 tarihinde müze olarak 
düzenlendi.

Başkent OSB yöneticileri, 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde, müze 
haline getirilen, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hayati 
bir yere sahip Sakarya Meydan Muharebesinin önemli 
üslerinden Malıköy Tren İstasyonu’nu Ankara Klasik 
Otomobilciler Klübü’nün organizasyonu ile misafir 
edilen Kıbrıs Gazileri ile birlikte gezerek bu anlamlı 
günde anlamlı bir ziyareti gerçekleştirmiş oldular. 

Bölgeye Jandarma 
karakolu yapılacak

Özel günde anlamlı ziyaret
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Başkent OSB Başkanı Şadi Türk’ün 
yönetim kurulu başkanlığını yaptığı 
ŞA-RA Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi 

A.Ş. başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul 
Sanayi Odası’nın belirlediği Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Kuruluşu arasında her 
yıl basamakları hızla çıkarak başarı çıtasını 
yükselten ŞA-RA,  2016 yılında ISO 500 

sıralamasında, 57 basamak daha yükselerek, 
183. sıradan 126. sıraya çıkma başarısını 
gösterdi. Kamu ve kamu destekli firmalar bir 
yana bırakıldığında özel firmalar arasında 118. 
sırada yer alan ŞA-RA, Ankara sıralamasında 
ise, Aselsan, Roketsan, Tusaş gibi kamu 
destekli firmaların ardında 8. sırada kendisine 
yer buldu. 

 

BiRiNCi 500 BüYüK BAĞLI BULUNDUĞU KAMU SIRA ÖZEL SIRA ÜRETİMDEN SATIŞLAR
KURULUş SIRA NO ODA / KAMU NO NO (NET) (TL)
2016 2015
20 23 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 19 3.712.045.327
25 24 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 23 2.933.961.665
29 36 TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 27 2.497.800.265
78 - - Ankara Sanayi Odası - 71 -
83 90 MAN Türkiye A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 76 1.125.110.007
89 127 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 82 1.061.851.821
115 154 Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 108 875.131.186
126 183 Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 118 831.590.000
130 - RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 122 802.249.458
140 94 Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 132 764.827.709
154 170 Eti Soda Üretim Pazarlama Nakliyat ve Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 146 709.128.815
205 269 Park Termik Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 196 567.985.888
207 214 Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 198 558.106.065
233 199 Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 224 502.928.151
245 241 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 236 480.537.156
281 253 Ortadoğu Rulman San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 272 437.836.807
289 221 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 280 430.020.594
293 218 HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 284 424.611.609
297 297 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İth. İhr. Tic. ve San. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 288 421.088.609
299 283 Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 290 418.695.070
318 334 Emek Boru Makina San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 309 396.552.573
353 348 Nuh'un Ankara Makarnası San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 344 353.940.561
356 296 Şahinler Metal San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 347 349.833.667
363 364 Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 354 346.755.576
369 430 Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 360 338.808.467
391 479 Yakupoğlu Tekstil ve Deri San. Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 382 315.047.378
411 356 Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 402 292.549.249
430 484 BAŞTAŞ Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 420 277.728.418
470 - Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. Ankara Sanayi Odası - 459 255.280.279

  

KURULUşLAR

ŞA-RA büyük bir 
başarıya daha imza attı

ŞA-RA, Ankara’da ise, 
Aselsan, Roketsan, Tusaş 
gibi kamu destekli firmaların 
ardından 8. sırada yer aldı.

ŞA-RA, Türkiye’nin En Büyük 
500 Sanayi Kuruluşu arasında 
bir önceki yıla göre 57 basamak 
yükselerek 126. oldu. 
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Başkent OSB Yönetimi, bölge 
katılımcıları için düzenlenen 
iftar yemeğine ev sahipliği 
yaptı. Her yıl geleneksel 
olarak verilen iftar yemeğine 
üst düzey bürokratların 
yanı sıra geniş bir davetli 
topluluğu katıldı. 

Başkent OSB, bölge 
katılımcılarına iftar 
yemeği verdi. Bilkent 

Otel’de gerçekleşen iftar 
yemeği, Başkent OSB 
Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyelerini, bölge katılımcılarını, 
çalışanlarını, iş adamlarını 
ve bir çok bürokratı bir araya 
getirdi. 

İftar yemeğine Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik,  
ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir, Vali Yardımcıları Bilal 
Bozdemir,  Süleyman Hürrem 
Aksoy ve YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. Hasan Mandal,çeşitli 
kurum ve kuruluşların 
genel müdürleri ile bölge ve 

il müdürleri, Başkent OSB 
katılımcıları, Başkent OSB 
çalışanları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

2017 en faal 
yıllarımızdan birisi oldu
Geleneksel iftar yemeği, 

imamın ezan ve dua 

okumasıyla başladı.
Okunan duanın ardından 

kürsüye gelen Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk kısa 
bir selamlama konuşması 
yaptı. Niyetli konukları 
düşünerek konuşmasını kısa 
tutan Şadi Türk, “Özellikle 
2017 yılı sizlerinde bildiği 

Geleneksel  iftar
yemeğine yoğun katılım
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gibi bölgemizin en faal 
dönemlerinden birisi oldu. 
Ama bu faaliyetleri kendi 
kaynaklarımızdan çok kamu 
kaynaklarından elde ettik” 
dedi. Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Ramazan ayının hayırlara 
vesile olması ve gelecek 
Ramazanda da birlikte 
olabilmek adına temennilerini 
ifade ederek konuşmasını 
sonlandırdı. 

Başkent OSB Yönetimi 
tarafından geleneksel olarak 
düzenlenen iftar yemeği 
yapılan dua ve Tasavvuf 
Müziği gurubunun canlı 
performansının ardından sona 
erdi. 
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Başkent OSB’nin, Başkent 
OSB Mesleki Eğitim Merkezi 
ile birlikte düzenlediği 
“Kariyer Günleri” 
etkinliğine Sincan’da 
bulunan 27 ortaokuldan 540 
8. sınıf öğrencisi katıldı.

Başkent OSB’li sanayiciler 
ile Başkent OSB yetkilileri, 
öğrencilere Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
geleceklerindeki önemini ve 
hayata nasıl hazırlanmaları 
gerektiğini anlattılar.

Eğitime yaptığı 
yatırımlarla dikkatleri 
üzerinde toplayan 
Başkent OSB, 

gençlerin geleceğine de 
yön veriyor. Başta Mesleki 
Eğitim Merkezi olmak üzere 
kurduğu eğitim tesislerini 
gençlerin hizmetine sunan 
Başkent OSB, geleceklerini 
arayan öğrenciler için 
“Kariyer Günleri” düzenledi.

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi ile birlikte 

organize edilen ve üç gün 
süren “Kariyer Günleri” 
etkinliğine  Sincan’da bulunan 
27 ortaokuldan 540 8. sınıf 
öğrencisi katıldı. Başkent OSB 
yetkilileri ve sanayicileri, 24-26 
Mayıs 2017 tarihleri arasında 
üç gün boyunca “Kariyer 
Günleri”ne katılan öğrencilere, 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin geleceklerindeki 
yerini ve hayata nasıl 
hazırlanmaları gerektiğini 
anlattılar.

Geniş Katılım oldu
Başkent OSB Yönetim 

Kurulu üyesi sanayici Mehmet 
Atilla Alakuş, Başkent 
OSB Denetim Kurulu üyesi 
sanayici Ali Gök, Başkent OSB 
katılımcılarından sanayici Zafer 
Üdül, Başkent OSB Eğitim Birimi 
Yöneticisi Selami Babacan ve 
Başkent Mesleki Eğitim Merkezi 
Müdürü Sıdıka Başbuğa’nın 
konuşmacı oldukları “Kariyer 
Günleri”ne ilgi yoğun oldu. 
54 öğretmenin eşliğinde 540 
öğrencinin yanı sıra, toplantıya 
Başkent OSB Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ, Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç  
katıldı. 

Gelen öğrenciler, ilk önce 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi’ni gezdiler ve merkezle 
ilgili bilgi aldılar. Ardından 

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü 
toplantı salonunda öğrencilere 
pratik ve teorik eğitim, eğitim 
standartları ve uygulamaları 
anlatıldı. 

Babacan: Hem teorik 
hem pratik eğitim 
Başkent OSB Eğitim 

Yöneticisi Selami Babacan’ın 
öğrencilere kısa bir hoş 
geldiniz konuşmasının 
ardından Başkent OSB ve 
Eğitim kurumlarını tanıtan 
bir sinevizyon gösterimi 
yapıldı. Sunumun ardından 
tekrar kürsüyle gelen Selami 
Babacan, Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi’nde eğitim 
alan öğrencilerin hem okulda 
hem işyerlerinde çalışarak, 
hem teorik hem pratik eğitim 
aldıklarını söyledi. Babacan 

Geleceklerini Başkent 
OSB’de arıyorlar
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öğrencilerin haftada bir 
gün okulda, diğer günler ise 
işyerinde çalışarak eğitici 
ustalar nezaretinde eğitimlerini 
sürdürdüklerini ifade etti.  

Öğrencilere 
maaş ve sigorta
Öğrencilerin eğitimlerini 

işyerlerinde çalışarak 
sürdürmeleri nedeniyle 
asgari ücretin en az yüzde 
30’u seviyesinde bir ücret de 
aldıklarını söyleyen Babacan, 
“Öğrencilerimizin iş yerinde 
çalıştıklarından dolayı 
yemek, ulaşım, iş kıyafeti 
gibi ihtiyaçları çalıştıkları 
işyeri tarafından karşılanıyor. 
En önemlisi de Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından sigortaları 
başlatılıyor” dedi.

Yatılı eğitim
Gelecek yıl yatılı eğitim 

verebilmek amacıyla 
bir yurt inşa 
edileceğini kaydeden 
Selami Babacan 
şunları söyledi:

 “Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Ankara 
Valiliği buraya bir 
öğrenci pansiyonu 
yaptırıyor. Bu pansiyon 
yaklaşık 300 kişilik 
bir kapasiteye sahip 
olacak. Yatılı olarak 
eğitim almak isteyen 
öğrencilerimiz Milli Eğitim 
Bakanlığının yatılı eğitim 
sınavına girerek burada 
kalabilme imkanına sahip 
olabilecekler.”

Ali Gök: Başarıya 
ulaşmak için önemli 
imkanlara sahipsiniz
Selami Babacan’ın 

konuşmasının ardından söz 
alan “Kariyer Günleri”nin ilk 
gün konuşmacısı Başkent OSB 
Denetim Kurulu üyesi sanayici 
Ali Gök, genç nesillere yardımcı 
olabilmek için ellerinden 
gelen ne varsa yapmaya hazır 
olduklarını ifade etti. Ali Gök, 
iş yaşamının zorluklarla dolu 

olduğunu anlattı. Gök, şöyle 
konuştu:

“Türkiye’de sanayici 
olmak gerçekten zor. Ancak 
başarılamayacak bir şey de 
değil. Başarmak için yaptığınız 
işe saygı duymanız ve başarıya 
ulaşabilmek için çok çalışmanız 
gerek. Bizim zamanımızda 
çok fazla imkanlar yoktu ama 
günümüzde sizler başarıya 
ulaşmak için çok daha fazla 
imkanlara sahipsiniz. En 
önemlisi sizlerin eğitimini 
sağlayacak yeterli donanıma 
sahip öğretmenleriniz var. 
Devletin yine sizlere yönelik 
bazı imkanları var. Tüm 
bunların yanında bizim gibi 

sanayi kuruluşlarının sağladığı 
destekler var.” Konuşmasında 
yaşamından da örnekler 
veren Gök, kendi işyerini 
kurana kadar bir çok değişik 
işte çalıştığını, o dönemde 
kendisine bir hedef belirlediğini 
ve bu hedefe ulaşmak için çok 
çalıştığını ifade etti. Ali Gök, 
“Başarıya ulaşabilmek için çok 
çalıştık. Başarıya ulaşmanın 
en önemli unsuru yaptığınız 
işe inanmak, yılmamak,  
yapabildiğinin en iyisini 
yapmak için çalışmak” dedi. 

Başkent OSB önemli 
bir fırsat sunuyor
Kendi işyerinde yaklaşık 

150 kişinin çalıştığını söyleyen 
Gök, hem yurt içi hem de yurt 
dışı piyasalara yönelik olarak 
faaliyetlerini sürdürdüklerini 
ifade etti. Başkent OSB’de 
öğrencilere yönelik bir çok 
çalışmanın yürütüldüğünü, 
bölgede bulunan bir çok 
işletmenin öğrencilerin 
eğitimlerine katkı sağlamak 
amacıyla kapılarını açtıklarını 
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vurgulayan işadamı Ali Gök, 
bunun gençler için önemli bir 
fırsat olduğuna dikkat çekti.  

Zafer Üdül: Bir hedef belirleme
bu yaşlarda başlıyor
Başkent Kariyer Günlerinin 

ikinci gününe konuşmacı 
olarak katılan sanayici ve iş 
adamı Zafer Üdül, dört çocuklu 
bir memur ailesinin ferdi 
olduğunu, gençlik yıllarının 
kısıtlı olanaklarla geçtiğini 
ifade etti. Şimdiki gençliğin, 
kendisinin gençlik dönemlerine 
göre çok daha geniş olanaklara 
sahip olduğunu ifade eden Üdül, 
kariyer belirlemenin zamanının, 
ortaoğrenim çağından itibaren 
başladığını söyledi. Zafer Üdül, 
şunları ekledi:

“Şu anda bir hedef 
koyabilmeniz biraz zor. Ancak 
kendinizi bir konuda geliştirerek 
o hedefi belki zaman içerisinde 
yakalamanız daha uygun ve 
daha kolay olur. Bu başarıya 
ulaşan daha kolay ve daha 
kestirme bir yoldur.”

“Başarının anahtarı 
işini en iyi yapmak”
İş hayatının kolay olmadığını, 

başarıya ulaşmanın zor 
olduğunu belirten Zafer Üdül, 

başarıyı yakalamanın birinci 
önceliğinin içerisinde bulunulan 
mesleğe saygı duymak ve o işin 
en iyisini yapmaya çalışmak 
olduğuna dikkat çekti.

Üdül, öğrencilere şu 
nasihatlerde bulundu: “Hangi 
iş kolunda olursanız olun o işin 
en iyisini yapmaya çalışırsanız, 
başarıyı da o seviyede 
yakalayabileceksiniz demektir. 
O zaman işveren de sizden 
vazgeçmeyecektir. Özellikle ara 
eleman dediğimiz, üniversitenin 
altındaki ama meslek yüksek 
okulları seviyesindeki bölümler 
aslında en kritik bölümlerdir. Bir 
kısmınız üniversiteye gidecek, 
bir kısmınız gidemeyecek. 
Aslında üniversiteyi okumak, 
ya da okuyamamak her şey 
demek değil. İş hayatında 
hepsinin yeri var.” 

“İş hayatında beyniniz ve
kalbinizle hareket edin”
Kendi işyerini kurana 

kadar çeşitli işlerde 
çalıştığını bundan da hiç 
yüksünmediğini ifade 
eden Üdül, o dönemde 
yaşadıklarının birer tecrübe 
olduğunu, bu tecrübelerden 
birer ders çıkarılması 
gerektiğini düşündüğünü 

ve bugünkü başarısına 
ulaşmakta bu tecrübelerden 
yararlandığını kaydetti. 
Bulunduğu her işte kendisine 
bir hedef belirlediğini ve 
o hedefe ulaşmak için 
işinin en iyisini yapmaya 
çaba gösterdiğini söyleyen 
Üdül, konuşmasını  “Bir 
hedefiniz varsa ve o hedefe 
ulaşmak için elinizden 
gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyorsanız yavaş yavaş 
o hedefe yaklaşır ve başarılı 
olursunuz. Tabi bu arada sizi 
etkileyecek iki unsur var. 
Birisi beyniniz, diğeri kalbiniz. 
Kimi zaman beyninizle, kimi 
zaman kalbinizle hareket 
edeceksiniz. Bu ikisini de çok 
iyi kullanmanız lazım” diye 
sürdürdü.

Bir misyonu 
üstleniyorsunuz
Öğrencilere kendilerine bir 

kariyer belirlemekle aslında 
bir misyon da yüklenmiş 
olduklarını söyleyen iş adamı 
Zafer Üdül, ülkenin geleceğinin 
gençlerin ellerinde olduğunu 
ifade etti. Üdül, kendilerinin 
bugüne kadar ellerinden 
geldiğince çalıştıklarını, çaba 
gösterdiklerini ve göstermeye 
de devam edeceklerini 
kaydederek, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Bu bir bayrak 
yarışıdır. Bizler bu bayrağı 
büyüklerimizden aldık, iyi 
veya kötü olduğu noktalar 
vardır tartışılabilir ama belirli 
bir yere getirdik. Sizler de bu 
bayrak yarışında, bu bayrağı 
elimizden alıp, bu hayatı, bu 
işleri çok daha iyi yerlere 
taşıyacaksınız.” 
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Alakuş: Hayat sizin 
yaşlarınızda başlıyor
Başkent Kariyer Günlerinin 

üçüncü ve son gününde 
ise konuşmacı Başkent 
OSB Yönetim Kurulu üyesi, 
sanayici ve iş adamı Mehmet 
Atilla Alakuş oldu. Yaşamda 
belli bir noktaya gelmenin 
kolay olmadığını, insanların 
yaşamın çeşitli evrelerinden 
geçtiğini ifade eden Alakuş, 
kendisinin de öğrenci olduğu 
yıllardan itibaren çeşitli işlerde 
çalışarak harçlığını çıkardığını 
söyledi. Kendi firmasını 2007 
yılında kurana kadar bir çok 
tecrübe yaşadığını söyleyen 
Mehmet Atilla Alakuş, 
“Kendi firmamı kurana kadar 
yaşadıklarından edindiğim 
tecrübelerimi biriktirdim. 
Ailemin de desteğini aldım. 

Ama hiç de kolay gelmedim bu 
günlere. Hiç birimizin hayatı 
öyle çok kolay geçmiyor. 
Önemli olan hedefinizi doğru 
tespit etmeniz. Gelecek 
planlamanız çok önemli ki 
sizin bulunduğunuz bu yaşlar 
çok önemli. Hayat bu yaşlarda 
başlıyor.  

Eğer hedefinizi doğru tespit 
edebiliyorsanız başarıyı da 
yakalayabiliyorsunuz” dedi. 

“İşinize sahip çıkmalısınız”
Başkent OSB Yönetim 

Kurulu üyesi Mehmet Atilla 
Alakuş, öğrencilere ne iş 
yaparlarsa yapsınlar mutlaka 
işlerini ciddiye almaları ve 
severek yapmalarını önererek, 
“Bu sizi başarıya götürecek 
yoldur” sözleriyle konuşmasını 
tamamladı.

Ayrıca Kariyer Günleri 
süresince Başkent OSB Eğitim 
Yöneticisi Selami Babacan, 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürü Sıdıka 
Başbuğa, Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi Eğitimcisi Uğur 
Kolay ile toplantıya konuşmacı 
olarak katılan sanayici ve iş 
adamları, öğrencilerin merak 
ettiği konularda yönelttikleri 
soruları yanıtladılar. 

Çankaya Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri 

ve öğrencileri,  (IE 364 kodlu) 
Üretim Bilgi Sistemleri dersi 
kapsamında Başkent OSB’de 
faaliyet gösteren firmalar 
arasında “Endüstriyel 
Simbiyoz”un gerçekleştirilip 
yönetilebilmesini 
sağlamak için bir çalışma 
gerçekleştirdiler. 

Başkent OSB’nin desteği 
ile yürütülen bu çalışma ile 
firmaların girdi ve çıktılarının 
değerlendirilmesi, firmalardan 
birinin çıktısının diğerinin 
girdisi olması halinde bunların 
tespitinin sağlanması 
amaçlandı. 

Bilgi Sistemleri dersini 
alan öğrenciler Microsoft 
Access üzerinden Başkent 
OSB Endüstriyel Simbiyoz 
projesi için bir veritabanı 
tasarladılar. Endüstri 
Bölümünde beş kişilik öğrenci 

gruplarının tasarladıkları 
veritabanlarından en iyi ilk 
üç veritabanı ve ekip, öğretim 
görevlileri tarafından seçildi.

Seçilen en iyi üç ekip 
18 Mayıs’ta Başkent 
OSB’de bir sunum yaparak 
projelerini anlattılar. Sunum 

sırasında öğretim üyeleri ve 
öğrenciler, veritabanlarının 
Başkent OSB’nin isteklerine 
ihtiyaçlarına göre revize 
edilebileceğini , geliştirilerek 
katılımcıların da online 
girişlerinin sağlanabileceğini 
özellikle belirttiler.

Çankaya Üniversitesi ile 
“Endüstriyel Simbiyoz” çalışması
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Ankara Valisi Ercan 
Topaca başkanlığında 
Başkent OSB’de yapılan 
toplantıda, daha çok 
yatırım ve daha çok 
istihdam için sanayicilerin 
önündeki engellerin 
kaldırılması ve bu konuda 
kamunun sağlayabileceği 
destekler konuşuldu.

Vali Topaca, bürokratlara 
sorunları en kısa sürede 
çözün talimatı verdi.

Ankara Valisi Ercan 
Topaca, sanayicinin 
daha çok yatırım 
yapması, daha çok 

istihdam olanağı sağlaması 
için yatırımların önündeki 
engellerin kaldırılmasını 
ve kamunun verebileceği 
destekleri masaya yatırmak 
üzere bürokratlarla Başkent 
OSB’ye adeta çıkarma yaptı.

Ankara Valisi Ercan 
Topaca’nın öncülüğünde 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘İstihdam 
seferberliği’ çağrısı 
kapsamında, istihdam 
olanaklarını değerlendirmek, 
sanayici ve işadamlarının yeni 
istihdam oluşturmalarının 
önündeki engelleri kaldırmak 
üzere Başkent Organize Sanayi 
Bölgesinin ev sahipliğinde bir 
toplantı yapıldı.

Sanayiciler ile konuyla ilgili 
kamu görevlilerinin bir araya 
geldiği toplantıya; kamudan Vali 
Yardımcıları Emin Çolak, Bilal 

Bozdemir, Sincan Kaymakamı 
Salim Demir, Karayolları 4. Bölge 
Müdürü Öner Özgür, DSİ 5. Bölge 
Müdür Vekili Mahmut Dündar, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Vedat 
Üçpınar, SGK İl Müdürü Tuncay 
Cevheroğlu, İŞKUR İl Müdürü 
Ahmet Taşan, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi 

Konarılı, İl Müftüsü Mehmet 
Sönmezoğlu, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Bülent 
Korkmaz, Kredi Yurtlar Kurumu 
İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdür 
Vekili Tuna Cebecioğlu, İl Milli 
Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, İl 
Sağlık Müdürü Kamil Türkmen 
katıldı.

Vali Topaca 
sorunlara el koydu
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Başkent OSB’nin yönetim 
ve denetim kurulu ile 
yöneticilerinin tam kadro hazır 
bulunduğu toplantıya, Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
yatırımcılar arasından çok 
sayıda işadamı ve sanayici de 
katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, Vali  Topaca ile göreve 
geldiğinden beri sıkı bir temas 
içinde olduklarını hatırlatarak, 
‘Ne zaman bir randevu talebi 
ile gelsek kapınızı açtınız, ‘alo’ 
dediğimizde telefonumuzun 
karşısında oldunuz. Sanayiciler 
adına bu yakın ilginizden dolayı 

teşekkür ederim” dedi.

Hedef dünyayla rekabet
Kendileri için önemli olanın, 

ülkenin kalkınmasında bir iz 
bırakabilmek, Başkent OSB 
olarak hedeflerinin kaliteli 
üretimle dünya piyasalarında 
yer almak olduğunu söyleyen 
Başkan Türk, şunları söyledi:

“Tabi ki bu tek başına bizim 
çabalarımızla olacak bir olay 
değil ama fırsat bulduğumuz 
her noktada kamu desteğini 
alarak yolumuza devam 
etmek üzere çalışmalarımız 
sürüyor. Valimiz ile bu hızın 
artacağına biz inanıyoruz. Şu 

anda organize sanayi bölgemiz, 
kendi kaynaklarıyla oluşmuş 
bir bölge. Katılımcılarımız 
kendi imkânlarıyla bu arazilere 
sahip oldu. Şu ana kadar on 
bin dönüm arazinin üzerinde 
konumlanmış ve bunların 
yüzde seksen beşi tahsis 
edilmiş durumda. Ancak 
bölgemizin hızlı gelişimi 
ve bir sanayi kenti olma 
iddiasıyla son yıllarda daha 
çok dikkat çekmeye başladık 
ve daha çok sanayicinin talebi 
oluşmaya başladı. Şu anda 
en az altı yedi tane Bursa’dan 
sanayici transferimiz var. 
Diğer bölgelerden sanayiciler 

13
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Ankara’ya gelmekte. Bunun 
sebeplerinin başında 
Ankara’nın sanayi kenti olması 
yolundaki ciddi adımlar ve 
özellikle teknolojik üretim 
konusunda diğer bölgelere göre 
biraz daha fark atıyor olmamız 
geliyor. Büyük ve yabancı 
şirketli katılımcılarımızdan 
aşağı yukarı 20’ye yakın 
yabancı ortaklığı yatırımımız 
var. Bir yandan bölgemiz 
kalkınırken bir yandan da 
bölgemizin içinde bulunduğu 
çevrenin de ihtiyaçları 
doğrultusunda elimizden gelen 
desteği vermeye gayret ettik. 
Bölgemizde yeterli olmayan 
bir köy camimiz vardı. Aşağı 
yukarı üç bin kişilik, bölgemize 
yaraşır, güzel, şık bir camimizi 
iki yıl önce ibadete açtık. Aynı 
zamanda yine kıt kanaat 

imkânlarımızla aşağı yukarı 
iki bin kişilik bir meslek 
eğitimine yönelik Meslek 
Yüksekokulunu sizinle birlikte 
açtık. Bunun yanında Mesleki 
Eğitim Merkezi, Tasarım 
Merkezi gibi eğitim faaliyetleri 
de bölgenin ihtiyaçları ve 
sokaktaki çocuklarımızın 
meslek edinmesi ve var 
olan meslek sahiplerinin 
sertifikalandırılması adına 
devam etmekte.”

Genişleme gereksinimi
Bölgenin artan talepleri 

ve ihtiyaçları doğrultusunda 
iki sene önce bir genişleme 
çalışması içine girdiklerine 
değinen Başkan Şadi Türk, çok 
yakın bir gelecekte, belki beş 
yıllık bir süre içinde bu bölgenin 
değişim yaratacak bir ilerleme 

kaydedeceğini söyledi. Türk, göç 
alan bir bölge olması nedeniyle 
de bu bölgenin genel OSB 
ihtiyaçlarının yanı sıra, yerleşim 
gereksinimlerinin de dikkate 
alınarak gerekli yatırımların 
yapılması gerektiğini sözlerine 
ekledi.

 Vali’nin konuşması
Toplantıda konuşan Ankara 

Valisi Ercan Topaca; Daha 
önce ziyaret ettiği ve değişik 
ortamlarda sorunlarıyla ilgili 
bilgi sahibi olduğu Başkent 
OSB’de ilgili bürokratların 
da katılımıyla sanayicileri 
dinlemek istediklerini söyledi.

Sanayicilerin karşılaştıkları 
sorunları kendilerine 
ilettiklerini, kendilerinin 
de onlara destek olmaya 
çalıştıklarını vurgulayan 
Vali Ercan Topaca, bu 
toplantı ile daha geniş bir 
katılımla sorunları dinleyip 
değerlendirmek, gerekirse 
ortak bazı kararları almak 
düşüncesiyle ilgili bütün 
bürokratlar, bölge müdürleri 
ve il müdürleri ile toplantıya 
katıldıklarını söyledi.

 Kalkınmada sanayinin 
önemi büyük
Bir ülkenin gelişmesinde, 

refahında, rekabet gücünün 
artırmasında, insanlarının 
kendine güveninde, 
dünyadaki yarışta hak ettiği 
yeri almasında üretimin ve 
sanayinin öneminin tartışmasız 
bir numara olduğunu 
dile getiren Vali Topaca, 
devletimizin, hükumetlerimizin 
ortak hedefinin milletimizin 
refahını artırmak, daha güçlü 
bir Türkiye, öngörülen, hayal 
edilen Türkiye’yi oluşturmak 
olduğunu sözlerine ekledi.

Vali Ercan Topaca 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu hedefe ulaşmak için 
tabi o eski, her şeyi devlet 
yapsın, yatırımları devlet 
yapsın, fabrikaları devlet 
kursun mantığı çok geride 
kaldı. Biz özellikle merhum 14
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Özal’dan sonra serbest 
piyasa ekonomisini daha çok 
benimsemiş, keşfetmiş bir 
ülkeyiz. Geldiğimiz noktada 
organize sanayi bölgeleri 
de bu işin motoru olmak 
suretiyle üretimde dünyayla 
rekabet edebilir, dünyanın 
16-17. büyük ekonomisi 
durumuna gelmiş, önümüzdeki 
dönemde ekonomisini daha 
da güçlendirerek dünyadaki 
rekabet gücünü artırmış, 
refah düzeyini yükseltmiş 
bir Türkiye’yi hep birlikte 
hedefliyoruz. Tabi bunu 
yapabilmek için de özel 
sektörü desteklememiz, onun 
önünü açmamız gerekiyor. 
Her ortamda söylüyorum: 
Sanayici arkadaşlarımızın 
derdi, milletimizin derdidir, 
devletimizin derdidir. Çünkü 
sizler, belli bir noktadan sonra 
kendinize çalışmaz, millete 
çalışır, devlete çalışırsınız. Sizler, 

istihdam sağlıyorsunuz. Artık 
devlet kapısı iş kapısı olmaktan 
çıkıyor, iş arayanlar bize değil 
de size geliyor. Dolayısıyla sizin 
gelişmeniz, sizin büyümeniz, 
milletimizin ve devletimizin 
büyümesidir. Oradan hareketle 
Vali olarak ben ve arkadaşlarım 
sizin büyümeniz için, sizin daha 
çok üretim yapmanız için, sizin 
işinizi daha çok geliştirmeniz 
için her türlü tedbiri almaya, 
sizinle birlikte yaşamaya, sizinle 
birlikte yola devam etmeye var 
olduğumuzu bugün ifade etmek 
üzere buradayız.”

Çözüm için talimat
Yapılan konuşmaların 

ardından Vali Ercan Topaca, 
sanayici ve işadamlarının 
gerek istihdam gerekse 
yeni yatırımlar konusunda 
karşılaştıkları sorunları, ilgili 
kamu görevlileriyle birlikte 
dinleyerek çözüm üretilmesi 

konusunda idare olarak 
gerekli adımların atılması 
talimatını verdi.

Toplantı sonunda bir 
değerlendirme yapan Vali 
Ercan Topaca, yapılan bu 
çalışmalarla, hedeflenen 
yeni istihdam imkanlarının 
ortaya çıkacağını, bu konuda 
bir taraftan işverenlerin 
gayreti bir taraftan da 
idarenin ortaya koyacağı 
iradeyle işsizlik konusunda 
Cumhurbaşkanının gösterdiği 
hedeflere süratle ulaşılacağını 
söyledi. Bu konuda 
insanlarımıza yeni iş imkânları 
sunmanın gayreti içinde olan 
sanayici ve işadamlarına 
teşekkür etti.

Vali Ercan Topaca, 
toplantının ardından Başkent 
Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan bir üretim tesisini 
gezerek incelemelerde 
bulundu. 
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Başkent OSB’nin 
13. Genel Kurulu 
yapıldı. Yönetimin 
katılımcılardan tam 

not aldığı Genel Kurulda tüm 
kararlar oy birliğiyle alındı. 
Genel Kurulda konuşan 
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
Ülkenin sıkıntılı bir süreçten 
geçtiğini hatırlatarak, “Ama biz 
sanayiciler olarak bu süreçleri 

yine sırtlamak zorundayız. 
Ekonomiyi konuşanlara 
dikkat ettiyseniz hep bir 
ağızdan sanayi istikrarına 
dayandılar ve sanayiciden 
umut beklemekteler” dedi. 2016 
yılında Türkiye ekonomisi % 2.9 
büyümesine rağmen, Başkent 
OSB’nin ortalama büyümesinin 
% 15’in altına düşmediğini 
vurgulayan Türk, “Bizi daha iyi 

günler bekliyor”dedi.
Yoğun katılımla gerçekleşen 

Genel Kurul 1 Nisan 2017 
tarihinde Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleşti. 

İstiklal Marşı ve saygı 
duruşundan sonra Genel 
Kurulun açılışını Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk yaptı. Açılışın ardından 
divan oluştu. Ali Akın Özel divan 

Yönetime 
güven tam!

Tüm kararlar oy birliğiyle alındı.
Türk: “Ülkenin sıkıntılı sürecini sırtlamalıyız” 
2016 yılında Türkiye ekonomisi %2.9 büyümesine rağmen, 
Başkent OSB’nin ortalama büyümesi %15’in üstünde kaldı.
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başkanlığına, Türel Poyraz ve 
Serhan Aksu divan üyeliklerine 
oy birliğiyle seçildiler.

Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, divan kurulunun 
oluşumunun ardından 
kürsüye gelerek, 2016 yılında 
gerçekleşen faaliyetler 
hakkında Genel Kurula bilgi 
verdi. Türk, konuşmasına: 
“2016 yılında 24 organizasyon, 
27 ziyaret yaptık. Bu çok 
ciddi bir rakam. Bölge bayağı 
hareketlendi. Bölgeye ilgi 
giderek artıyor. Hem bir 
çok kuruluşun buradaki 
organizasyonlarına ev sahipliği 
yaptık, hem de 27 ziyaret 
gerçekleştirerek her seviyeden 
yetkiliye sorunlarımızı anlattık.” 
ifadeleriyle başladı. 2012-
2016 arasında yatırımlara 
bakıldığında bölgeye giderek 
artan bir ilgi olduğunu belirten 
Türk, 2016 yılında 41 firmanın 
bölgede işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı aldığını ekledi. Faaliyette 
olan, inşaata başlayan veya 
başlamak üzere başvuran firma 
sayısı 278 olduğunu aktaran 
Başkan Türk, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Dışarıdan yatırımcı almaya 
başladık, hem diğer illerden 
hem de yurt dışından.”

Başkent OSB bünyesindeki 
projelere değinen Türk, 48 
iş yerinin 24 adet inşaatın 
kabasının bittiğini ve bu sene 
içerisinde hizmete sunulacağını 
anlattı. 

Kalkınma ajansının 
desteğiyle yapılan Tasarım 
ve Destek Faaliyetleri Eğitim 
ve Uygulama Merkezi’nin 
tamamlandığını belirten Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“En önemli ve en büyük 
sıkıntılarımızdan biri yol 
sorunumuzdu. Yıllarca süren 
çaba sonucu Eskişehir Yolunu 
bölgemize bağlayan yol  
sorununu çözdük, Akıncılar-
Temelli yolunun da geçen 
hafta ihalesi yapıldı, daha 
önce ihalesi yapılmıştı ama 
iptaller sonucu maalesef iki yıl 
gecikerek başlıyor. İki yıl içinde 
tamamlanması planlanıyor. 
Sayın Başbakanımızı 
Ulaştırma Bakanıyken ziyaret 
etmiştik. O ziyaretimizin 
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sonucunda Karayolları ve 
Devlet Demiryolları’na verilen 
talimatlarla Eskişehir Yolu 
kavşak düzenlemesi bu sene 

başladı, tamamlandığında daha 
iyi bir yola kavuşacağız. 

Sayın Başbakanımızın yine 
verdiği talimatın ardından 

Devlet Demiryolları Sayın Genel 
Müdürünün de özel ilgisiyle 
bazı projelerimiz hız kazandı. 
Bölgemizin girişinde bulunan 
köprümüz genişletilerek, 
dört şeritli hale getirilecek. 
Bu sene yatırım programına 
alındı. Önümüzdeki sene o da 
tamamlanacak. Yol konusunu 
halletmiş olmakla bayağı 
rahatladık. Çünkü en azından 
gelen misafirlerimizi daha 
düzgün bir yolla bölgemize 
sokabiliyoruz. 

Köprünün genişletilmesi, 
bağlantı yolunun yapılması 
ve ticaret merkezi ve çarşının 
tamamlanması doğrultusunda 
hızla çalışmalara devam 
edildiğini aktaran Başkan Şadi 
Türk, ticaret merkezi ve çarşı 
yapımının küçük yatırımcının 
çekilmesi ve ticaretin  
hareketlenmesinin sağlanacağı 
düşüncesiyle projelendirmeye 
başlanıldığına değindi. 

Lojistik merkezi
Yükleme-Boşaltma 

istasyonunun kendilerinin 
üstlenmeleri açısından büyük 
bir proje olduğunu ve bunun 
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için şu an yeterli potansiyelin 
olmadığı düşüncesinde 
Yönetim Kurulu olarak hemfikir 
olduklarını belirten Türk, 
projenin Devlet Demiryolları 
tarafından üstlenilerek iki hat 
yapılması suretiyle kendilerine 
teslim edilmesinin yatırım 
programına alınmasından 
dolayı TCDD Genel Müdürü’ne 
teşekkürlerini sundu. Başkent 
OSB Başkanı projeyle ilgili, 
“Devlet Demiryolları ihaleyi 
yapabilecek noktaya geldi. 
Umarım kısa süre için faaliyete 
başlanacak” dedi. 

Yüzde 15 büyüme
2016 yılında Türkiye’nin %2.9 

büyüdüğüne dikkat çeken Türk, 
buna karşın Başkent OSB’nin 
ortalama büyümesinin %15 
civarında civarında olduğunu 
söyledi. Türk, bu olumlu 
tablonun oluşması için Başkent 
OSB Yönetimi olarak bölgeye 
sınırlı imkanlara karşın katkı 
sağlayacak tüm çalışmaları 
sürdürdüklerini sözlerine ekledi. 

Temiz su sıkıntısı
Bölgede suyun diğer 

bölgelere göre neredeyse üçte 
bir fiyatına satıldığını aktaran 
Şadi Türk, “Bu elimizdeki 
kıt kanaat imkanlarla 
katılımcımıza katkı sağlamak 
amacıyla yapılmış bir 
uygulama” dedi.

Suyun kalitesi ve yeterliliği 
açısından çalışmaların 
devam ettiğini belirten Türk, 
“Sorunlarımızdan bir tanesi 
bölgemizde daha derin 
kuyulardan su alabilir miyiz, 
ikincisi de yine Büyükşehir 
Belediyesi’yle şehir içme 
suyunun buraya getirilmesi. 
En azından tedbir amaçlı 
girişimlerimiz devam ediyor. 
Önümüzdeki yıllarda suyla 
ilgili gelişmeleri yine izlemeye 
devam edeceğiz çünkü 
sorunun en büyük olacağı 
noktalardan bir tanesi bu” diye 
konuştu.

1. Etaptaki elektrik hatlarının 
yeraltına alınmasıyla ilgili 

çalışmaların proje aşamasının 
tamamlandığını,  2017 ve daha 
sonraki yıllarda kablolamaya 
geçmeyi düşündüklerini 
anlatan Türk, su arıtma 
tesisinde Ankara Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 
%50 teşvik alındığını ve 
buradaki çalışmaların devam 
ettiğini ifade etti.

Eğitim çalışmaları
Başkan Türk, konuşmasında 

eğitime destek işbirlikleri 
üzerinde de durdu. 2016 
yılında 398 bölge çalışanına 
iş makinesi operatörlüğü 
eğitiminin ardından belgeleri 
verildiğini, TSE 9001-2008 
standardı kalite belgelerinin 
alınmasının ardından TSE ISO 
14001-2004 çevre yönetim 

sistemi ve 18001-2007 ortak 
iş sağlığı güvenliği yönetim 
sistemi kurularak belgelerin 
alınabilmesi için çalışmaların 
tamamlandığını anlatan Türk,  
bunun yanı sıra diğer kurum 
ve kuruluş temsilcileriyle bir 
çok ortak toplantı ve çalışma 
düzenlendiğini ifade etti. Türk, 
görüşlerini, “Bir çok grup, 
bakanlık, yabancı kuruluş 
temsilcisi bölgemizi ziyaret etti 
ve bu bölgenin duyurulması 
ve öne çıkması açısından 
önemliydi. Her aktivitenin 
içinde olmaya çalışıyoruz. 
Sanayi Bakanlığımızın 
bütün aktiviteleri neredeyse 
bölgemizde oluşuyor” şeklinde 
sürdürdü.

Meslek Yüksek Okulunun bu 
sene beş bölüm olarak faaliyete 
başlayacağını, gelecek sene 
dokuz bölüme çıkartılacağını 
anlatan Şadi Türk, 
“Önümüzdeki senelerde bu 
daha da artarak devam edecek 
ve bu bölümlerin oluşumu 
sadece bölgemizin ihtiyaçları 
doğrultusunda olacak ve 
oradaki eğitim genelde bölge 
sanayicisinin ihtiyaçlarına 
uygun ilerleyecek. Önümüzdeki 
yıllarda bu eğitim kurumlarının 
hepsinin bölge sanayisinin 
hizmetinde olacağını bilmenizi 
istiyorum” diye konuştu.

Ruhsat çalışmaları
Türk, katılımcılar ile yönetim 
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arasındaki iletişimden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, bu 
konuda şunları söyledi:

“Ruhsat sürecinde 
katılımcılarla sık sık 
görüşüyoruz. Üyelerin bu 
konuda gösterdikleri hassasiyet 
dolayısıyla süreç hızlı ilerliyor. 
Yönetim Kurulu ve Bölge 
Müdürlüğü olarak da süreci 
hızlandırmak için destek 
veriyoruz.”

Ziyaret trafiği
2016 yılında yaptıkları 

ziyaretlerin bir özetini yapan 
Türk, bu sürede bölgeyle ilgili 
bakanlıklar, kamu kurum 
ve kuruluşları, meslek 
odalarıyla yoğun görüşmeler 
yaptıklarını hatırlattı. Bu 
görüşmeler zincirinin Sayın 
Başbakan Binali Yıldırım 
ile gerçekleşen görüşme 
sonrasında başladığına dikkat 
çeken Başkan Türk, görüşmeler 
üzerinden yol ve demiryolu 
hareketlenmesinin sağlandığını 
belirtti ve ekledi: 

“Demiryolları Genel 
Müdürlüğü’nde Genel 
Müdürümüzü ziyaret ettik, 
sağ olsun bölgemize özel bir 
ilgi gösteriyor. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımızı 
ziyaret ettik, aynı zamanda 
bölgemizde de ağırladık. 
Ankara Valimizi ziyaret 
ettik. Ankara Valimiz Ercan 
Topaca göreve başladığından 
bu yana bölgemize özel bir 
ilgi göstermekte, neredeyse 
her gün bölge sorunlarıyla 
ilgili bir listeyi tek tek bizimle 
görüşerek takip etmekte, o 
bizim için tabi büyük bir imkan 
yarattı. Sağ olsunlar hem 
kendisi hem ekibiyle neredeyse 
haftada iki gün görüşerek 
gidiyoruz, yani bu olayların 
hızlanmasında katkısı çok 
fazla, Allah ondan razı olsun. Bu 
arada bölge içi ziyaretlerimizi 
hem bölge müdürlüğü hem 
de yönetim kurulu olarak 
yapıyoruz ve 2016 yılını 
faal bir şekilde kapattık. 
Tabi 2016 yılını kapatırken 

2017’de üç ay geride kaldı. 
Bu üç ayda da hızlı ziyaretçi 
trafiği yaşadık. Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın 
Gökçek’in ziyareti, ardından 
Valimiz Sayın Topaca’nın 
ziyareti. Valimizin özellikle 
de il müdürlüklerine tek tek 
sorunları talimat haline getirip 
bizim kendisine aktardığımız 
yaklaşık 17 maddelik sorunlar 
listesini takip ediyor olması 
bizim için ayrı bir memnuniyet 
konusu. Bu süreç içinde 
umuyoruz ve de inanıyoruz 
ki sorunlarımızın önemli bir 
bölümü çözülecektir.  Bu 
hareketliliği biz de an be an 
izliyoruz.”  

Bölgede gelişme 
devam ediyor
Türk, ülke ekonomisi ve 

makro ekonomik gidişatın 
sanayiciler, özellikle Ankara 
sanayisi ve Başkent OSB 
açısından ne ifade ettiği üzerine 
de değerlendirmelerde bulundu: 
“ 2016 yılındaki ülkenin genel 
ekonomik ve dünyanın genel 
ekonomik sıkıntıları tabi 
hepinizi ve hepimizi rahatsız 
edecek boyutta olmasına 
rağmen bölgemizdeki 
büyüme ve gelişme devam 

ediyor. Firmalarımızla tek 
tek konuştuğumuzda onlar 
da genel anlamda çok 
rahat olmasalar bile çok 
ciddi sorunları  olmadığını 
görüyoruz. Bu da bize sağlıklı ve 
dinamik bir bölge sanayisinin 
oluştuğunu gösteriyor. 
Onun için hepimiz birlikte 
bu serüveni devam ettirmek 
durumundayız. Krizlerin 
var olması bizim bitiyor 
olmamızı gerektirmez, daha 
da güçlenmemizi gerektirir. 
Bunları da faydaya çevirebilmek 
için çabalayacağız.”

Sanayinin lokomotif işlevi
Sıkıntılı dönemlerde 

sanayiye verilmesi gereken 
önemin daha da net 
görüldüğünü, Türkiye’nin 
gelişmesinde sanayinin 
lokomotif işlevini her ortamda 
anlatmaya çalıştıklarını 
söyleyen Türk, uygulanan 
desteklerin yetersizliğine 
yönelik şikayetlerini şöyle iletti: 

“Bölgesel desteklerle 
sanayinin geliştirilmesinin 
mümkün olmadığını anlatmaya 
çalışıyoruz; ama tabi bu 
anlatımlar çok uzun soluklu 
anlatımlar. Biz ne kadar 
anlatıyor olsak da her şey 
hemen olmuyor. Ama dönüp 
dolaşıp bizim dediğimiz noktaya 
belki geliyor olaylar, ama zaman 
kaybediyoruz. Şu anda teşvikle 
ilgili konular yeniden bakanlık 
düzeyinde dikkate alınmaya 
başlandı, bu birinci bölge ikinci 
bölge tartışmasını, Ankara’nın 
özellikle birinci bölge 
olmasından dolayı sıkıntılarının 
çok olduğunu her platformda 
anlattık.” 

Oy birliğiyle ibra
Başkan Türk’ün 

konuşmasının ardından 
Denetim Kurulu üyesi Ali Gök 
denetim kurulu raporunu,  
Yeminli Mali Müşavir Ali Yerli 
de YMM Denetim Raporu’nu 
okudu.

2016 yılı bilanço gelir gider 
tablosunun Yönetim Kurulu 
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üyesi Mehmet Ergin okudu. 
Ardından yapılan oylamayla  
Yönetim ve Denetim kurulları 
oy birliğiyle ibra edildi.

Yönetim aidatı 
alınmayacak
Yönetim ve Denetim 

kurullarının ibra edilmesinin 
ardından genel kurula sunulan 
iki önergenin oylanmasına 
geçildi. 2017 yılı içinde yönetim 
aidatının alınmamasına ilişkin 
önerge ile, hizmet bedellerinin 
genel kurul tarihinden 
geçerli olmak üzere tablodaki 
bedellerin yüzde 10 artışını 
öngören önergeler oy birliğiyle 
kabul edildi. 2017 yatırım 
programı ve buna bağlı bütçe 
de görüşülerek oy birliğiyle 
kabul edildi. 

Yönetimde bir 
değişiklikle yola devam
Seçimli olan bu genel 

kurulda Yönetim, Denetim ve 
OSBÜK Üst Kurulu üyelikleri 
için seçim yapıldı. 16 yıla yakın 
süredir yönetim kurulunda 
görev yapan Cavat Kömürcü, 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle 
bu dönem görev almadı. 
Yönetim, Denetim ve Sanayi 
Üst Kurulları oy birliğiyle şöyle 
oluştu: 

Yönetim Kurulu
Asil Üyeler: Şadi Türk, 

Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Mehmet Atilla Alakuş. 

Yedek Üyeler: Serhan Aksu, 
Erhan Ulusoy, Murat Sevinç, 
Barış Nalçacı, Özger Örsçekiç. 

Denetim Kurulu 
Asil Üyeler: Sırrı Yetkin, Ali 

Gök.
Yedek Üyeler: Mustafa 

Ertem, Bekir Sami Sezgin. 

OSBÜK Üst Kurulu
Asil Temsilciler: Şadi 

Türk, Mehmet Ergin, Ahmet 
Zeki Tokdemir, Ali Akın Özel, 
Murat Sevinç.

Yedek Temsilciler: Türel 
Poyraz, Tamer Ülgen, Mustafa 
Akkuş, Burak Kocaman, Paşa 
Altay.

Yönetim kuruluna yeni 
seçilen Mehmet Atilla Alakuş 
söz aldı. Sözlerine, Başkan 
ve Yönetim Kurulu üyelerine 
kendisine gösterdikleri güven 
için teşekkür ederek başlayan 
Alakuş, bölgedeki geçmişini 
kısaca anlattığı konuşmasını 
genel kurulun güvenine layık 
olmaya çalışacağını belirterek 
tamamladı. 

 
“Gelecek bölgemiz 
için çok daha iyi olacak”
Yeniden seçilmesinin 

ardından kürsüye gelen 
Şadi Türk, bölge ile ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. 

Türk genel kurula şöyle 
seslendi: 

“Yönetim dışında bölge 
müdürlüğü personelinin de 
özveriyle çalıştığını hepinizin 
bilgilerine sunmak isterim. 
Bölgemiz için fazlasıyla mesai 
harcayan arkadaşlarımızın 
hepsi konusunda uzmanlaştı. 
Gözümüz arkada kalmıyor. 
Güvenle davranıyorlar, çok 
gurur duyuyorum onlarla. 
Sizlerin de bölge müdürlüğü 
çalışanlarımızı alkışlayarak 
onurlandırmanızı rica 
ediyorum. Özellikle bölge 
müdürümüz İsmet Bey ve 
Sevda Hanım’ın gayretleri 
ve diğer arkadaşların da 
gayretleriyle mevcut sistemin 
yürümesinde en ufak bir 
problem yaşanmadı. Tabi ki 
bizler yönetim kurulu olarak 
bir takım sistemleri yıllardır 
uygulamaya çalıştık. Bunu 
uygulamak, uygulamaya 
koymak başka bir şey, 
uygulayan kişiler olmak daha 
başka bir şey. Onlar uygulayan 
kişiler. Onun için hakikaten 
gönülden teşekkür ediyorum 
hepsine ve bu sürecin 
bozulmadan devam edeceğine 
güvenim tam .”

“Ülke olarak fark 
yaratmak lazım”
“ Bölge olarak fark 

yaratmak lazım, ülke olarak 
fark yaratmak lazım. Mevcut 
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şirketlerimiz olarak fark 
yaratmak lazım” diyen 
Türk konuşmasına şu 
sözlerle devam etti:. “Neden 
bunu söylüyorum? Yeni 
dünya çok hızlı. Her şeyin 
çok hızlı olduğu zaman 
içinde yaşıyoruz ve eğer 
zamanında tepki vermezsek 
ürettiğimiz ürünleri pazarlara 
ulaştıramadığımız zaman 
çöptür. Önemli olan satıcılara 
hedef koyabilmek, kendi 
ürünlerimizi sürekli güncel 
ve piyasaya uygun koşullarda 
teknolojik hale getirebilecek 
yatırımlarla desteklemektir. 
Tabi ki kamu kurumlarının 

da desteğine ihtiyacımız var. 
Ama maalesef ülkemizde bazı 
konuları bazı olayları anlatmak 
çok zor. Özellikle sanayici için 
zor. Görüntüde en zengin adam 
sanayici. Neden? Fabrikası 
var. Ama baktığınızda en 
dertli adam sanayici; ama onu 
anlayan yok. 

“Ankara’da sanayinin 
ateşleyicisi olduk”
Bunu, biz elimizden geldiği 

kadar organizasyonların 
da ötesinde anlatmaya 
çalışıyoruz. İnanın şu anda 
Ankara’da sanayi olarak 
hareketin ateşleyicisi olduk 

bölge olarak, bundan gurur 
duyuyorum, hep bize bu 
desteği verdiniz, her aşamada, 
yaptığımız her şeyin hesabını 
verebilir noktada olduk. Sizler 
de istediğimiz her şeyi, bize 
her bütçeyi kullanabilir hale 
getirdiniz. İnanın gelecek 
günler bölgemiz için çok daha 
iyi olacak.” 

Kamuya destek teşekkürü
Türk, ifadelerini 2017 

için öngörülerini ve bu 
süreçte kendilerine destek 
veren kamu yetkililerine 
teşekkürlerini paylaşarak 
sürdürdü: 

“2017’nin içindeyiz; ama 
son üç ayda inanılmaz 
yollar katettik. Tabi ki bizim 
çabalarımız bölgemizde 
yapılacak her türlü yatırımın 
kendi bütçemizin dışında 
kamu desteğiyle yapılmasını 
sağlamak adına. Bunun 
için çalmadığımız kapı yok, 
aşındırmadığımız kapı yok; 
ama hakikaten bakıyoruz 
bölgemize her gelen 
bizimle her tanışan elinden 
gelen desteği veriyor. Ben 
huzurlarınızda hepsine, kamu 
yönetiminde bize destek 
gösteren Başbakandan 
başlayarak Valimize kadar 
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bizimle temas sağlayan her 
bir yetkiliye ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. 

Valinin özel çabası
 “Ankara Valimiz Ercan 

Topaca göreve geldiğinden 
bu yana inanın sanki kendi 
işiymiş gibi bölgemizle 
ilgileniyor”diyen Şadi Türk 
şunları anlattı:

“Allah ondan razı olsun 
ve iyi ki var. Son yaptığımız 
toplantıda bazılarınız belki 
buradaydı, bazılarınız belki 
bilmiyor; ama ellerine 
17 maddelik bir ihtiyaç 
listesi hazırladık, verdik. 
İnanın haftada iki gün vali 
yardımcımız beni arıyor, 
çek ederek gidiyor, şu 
şöyle dedi böyle doğru 
mu başkanım, siz böyle 
mi istemiştiniz, yanlış mı 
söylüyorlar gibi... Bu 17 madde 
bölgemizin birçok problemini 
hem görsel, hem altyapı 
anlamında destekleyecek 
maddeler. Bunu tek tek 
okumak istemiyorum; ama 
Yenikent Temelli Anadolu 
otoyolunun yapımı özellikle 
bizim takibimizle gelişiyor.                 
Bu yolun Karayolları 4. 
bölge müdürlüğü tarafından 
ihalesi yapıldı ve iki yıl içinde 
tamamlanacak.” 

Tıkanıklıklar 
bir bir aşılıyor
Türkiye Cumhuriyeti 

Devlet Demiryolları (TCDD) 
ve yükleme-boşaltma 
istasyonu ile ilgili olumlu 
gelişmeleri paylaşan Başkan 
Türk, “Yükleme boşaltma 
istasyonumuz ile ilgili iyi 
bir haberimiz var. Biz orayı 
bir protokolle yapmaya 
çalışıyorduk, ama büyük 
bir yatırım. Yine Ulaştırma 
Bakanlığı döneminde Sayın 
Başbakanımızın talimatıyla 
farklı bir çalışma başlatıldı. 
TCDD Genel Müdürümüz İsa 
Apaydın Bey sağ olsun, o 
da kendi işi gibi ilgileniyor, 
hemen hızla bütçeye soktu. 

Türk: “Başarıda her arkadaşımızın payı var.”
Kömürcü: “Gurur duyulacak işler yaptık.”

Başkent OSB’ye uzun yıllar yönetimde emek veren, yönetim kurulu üyeliğinin 
yanısıra başkanvekilliği görevini yapan Cavat Kömürcü, işlerinin yoğunluğu 
nedeniyle bu dönem yönetimde görev almadı. Başkent OSB, kuruma uzun 

yıllar hizmet veren Kömürcü’yü, onur plaketiyle onurlandırdı.
Cavat Kömürcü’ye plaketini sunan Şadi Türk, kooperatiften OSB’ye 

dönüşülmesinden bu yana yaklaşık 16 yılda 32 kişinin yönetim ve denetimde görev 
yaptığını anlattı. Türk, şunları söyledi:

“Bu bizim için önemli bir başarı. Neden? Çünkü herkes bir aile birliği içinde, 
sisteme katkı koyuyor. Ben sizlerin huzurunda bugüne kadar yönetimde ve 
denetimde görev alan  arkadaşlarımıza teşekkür ederken, özellikle yaklaşık 16 
yıldır bizimle birlikte olan başkanvekilim Cavat Beye de hepinizin huzurunda ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sisteme hem katkısı hem de desteği en az benim 
kadar vardır arkadaşımızın. Ama bizim, sizlerin göz ardı ettiği belki bir şey var. 
Başkent OSB büyüyor; ama biz yerimizde durmuyoruz, bizler de büyüyoruz. Aynı 
bizim kurduğunuz şirketler, yönettiğimiz firmalar da o günle bugün arasında çok 
hızlı yollar katediyor; Tabi  yoğunluğumuz da artıyor. Bu anlamda ben gerçekten 
bölgemize ciddi katkı koyan arkadaşlarımdan birisi olarak hepinizin huzurunda 
Cavat Beyi öperek kutlamak istiyorum, teşekkür ediyorum.”

Faaliyette olan 300 OSB arasında Başkent OSB’nin yönetim anlamında önemli 
bir sistem oluşturduğunu  söyleyen Türk, “Öyle bir sistem oturttuk ki kapıdan giren 
her türlü belge kayıt altında, yapılan her bir kuruş harcama bütçe sınırları içinde ve 
inanın birçoğunun görmediği derecede düzenli ve akışı net takip edilebilir bir bölge 
yarattık” dedi.

Şadi Türk, sözlerine şöyle devam etti:
“Bunun karşılığını ne olarak görüyoruz? Hiçbir para ihtiyacı duymadan kendi 

kaynaklarımızla hem altyapı yatırımlarımızı yapıyoruz ve hem de diğer OSB’lere fark 
atacak kadar bırakın yalnız  altyapı yatırımlarını, ülkemize katkı sağlayacak eğitim 
kurumları da kuruyoruz.  Hem oluşturduğumuz inanç yapılarımız, hem sosyal 
alanlarımız gibi yatırımlara  herkes özen gösteriyor. Yani bu tek başına birilerinin 
yaptığı bir olay değil. Büyük bir sistem.” 

Şadi Türk’ün konuşmasının ardından söz alan Cavat Kömürcü duygularını 
ve düşüncelerini şu ifadelerle paylaştı: “Kooperatifin son zamanları, 2001 yılında 
kooperatifin kuruluşuyla beraber başkanvekili olmamı istediniz, 17 yıldır beraber 
çalışıyoruz. 2000 yılında düz bir arazi, şimdi 200’ün üstünde tesis var. Yönetim ve 
bölgenin çalışanları hep beraber başkanlığınızda gurur duyacağımız işler yaptık. 
Bu gururu da hep beraber paylaştık. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Selin gelişi 
belli, yatağı da belli. Dolayısıyla çok daha başarılı şeyler göreceğiz hep beraber 
burada yatırımlarımıza devam ederek. Başkent OSB o özel karakterde yazdığımız 
geleceğin sanayi kenti, inanıyorum ki Türkiye’de çok farklı ve daha iyi bir yerlere 
yine başkanlığınızda gelecektir.”

Cavat Kömürcü’ye onur plaketi 
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2017 yılında yükleme-
boşaltma istasyonumuzu da 
iki hat yaparak bize teslim 
edecekler. Bu yatırımın 
tamamını TCDD yapacak. Bu 
önemli bir gelişmedir.  

Köprü genişletiliyor
TCDD yine Bölgemizin 

girişindeki demiryolu üzerinde 
bulunan köprü genişletiliyor. 
Yatırım programına alındı ve 
bu sene onun da inşaatına 
başlanacak. Çift şerit olacak. 
Bunları niye söylüyorum? 
Bunlar hep bizim önümüzdeki 
tıkanıklıklardı. Bu sene 
bunların hepsini aşmış 
durumdayız.”

Bölgenin içme suyu 
problemini Ankara 
Büyükşehir Belediyesi ile 
aşmaya çalıştıklarını aktaran 
Başkan Türk, “Ama tabi o ne 
kadar bize destek verecek? 
Çünkü geçen gün bana 
gelen bir faturaya baktım 1 
metreküp su atık su bedeli, 
vergilerle beraber 16 liraya 
geliyor. Su bedeli değil ama 
cebimizden çıkan para bu, 
bize baktığımızda 2.5 lira artı 
%8 KDV yani 3 liraya yakın bir 
rakamla su tedariki yapıyoruz. 
Yani belediyenin suyu 
bağlanmalı ama o gün nasıl 

kullanacağımıza birlikte karar 
vereceğiz. 

Otobüs seferleri 
için destek
 “Bu arada Bölgemizde 

toplu taşım ulaşım seferlerini 
yeniden başlattık. Benim 
hepinizden özel ricam buna 
destek vermeniz. Herkes 
bu konuda sıkıntı olduğunu 
söylüyor. Biz otobüs seferlerini 
daha önce de koymuştuk 
ama inen binen olmadığı 
için seferler kaldırıldı. Bu 
sefer Temelliye uğramadan 
bölgemize direk gelip giden 
otobüs seferlerini başlattık,  
Yine TCDD ile Sincan ve 
bölgemiz arasında bir 
hatla yolcu taşımacılığının 
hızlandırılması bizim elimizde, 
orada potansiyel oluştuğunda 
onu da devreye bu sene 
sokacağız. 

“Atılan imzanın 
arkasında durduk”
Meslek Yüksek Okulu için 

Gazi Üniversitesi ile yapılan 
protokole üniversitenin 
uymaması üzerine Ankara’da 
çeşitli üniversitelerle 
görüşmeler yaptıklarını 
anlatan Başkent OSB 

Başkanı, “En son Hacettepe 
Üniversitesiyle anlaşarak 
eğitime başladık, ama bu bizi 
çok yordu. Buna bile hareket 
kazandırmak için en az YÖK’e 
bütün yönetim kurulu olarak 
iki kez ziyaretimiz oldu. YÖK 
Başkan Vekiliyle de ortalama 
her hafta görüşmelerim oldu. 
Şu anda bir rayına soktuk. 
2017-2018 yılında kitapçıkta 
okulumuz yer alacak” dedi.

300 kişilik yurt 
Türk, 112 ambulans  

hizmetlerinin yanısıra, 
poliklinik düzeyde hizmet 
verecek bir oluşum için Sağlık 
İşleri Müdürlüğü ile görüşmeler 
yapıldığını anlatan Şadi Türk,  
“ Mesleki Eğitim Merkezine 
personel atanmasıyla ilgili 
sıkıntının aşılmaya çalışıldığını 
söyledi. Türk, şöyle devam etti:

“Burası da bizim için 
önemli bir eğitim kurumu, 
hem biliyorsunuz ikili eğitim 
gibi bir sistemde gidiyoruz 
hepinizin iş yerlerinde çalışan 
çocukların orada haftada 
bir gün eğitim almasına 
yönelik çalışmalarımız var, 
aynı zamanda da mesleki 
eğitim merkezi lise diploması 
verebilir halde. Yine bir gelişme 
daha oldu. Okulumuzun ve 
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Başkent OSB Yönetim Kurulu, genel kurulun bitiminde ilk toplantısını yaptı. Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyelerinin birlikte gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

İlk toplantıda görev dağılımı

mesleki eğitim merkezinin 
devreye girmesiyle yurt 
ihtiyacı söz konusu oldu. Yine 
Sayın Valimizin desteğiyle 
300 kişilik yurt şu anda 
başlayacak noktada, bu yılın 
bütçesine koydurduk, yani 
sonuç olarak çocuklarımızı 
kendi yurtlarında yatırabilecek 
hale gelebiliyoruz. Bu tabi 
büyük bir potansiyel. Yine 
Kredi ve Yurtlar Kurumuyla 
yaptığımız görüşmelerde 
okulda yurt ihtiyacı olduğunda 
yüksek okul içinde yurt 
yapılabileceği konusunda söz 
aldık, bu yapılacaktır, şu anda 
potansiyel olmadığı için erken 
diye bekletiliyor.” 

Ankara Çayı ıslah projesi
Türk, Ankara Valisinin 

talimatıyla Ankara Çayı’nın 
Başkent OSB sınırları içinde 
kalan kısmının ıslah projesinin  
yapıldığını söyledi. Şadi Türk. 
“İnşallah o da DSİ tarafından 
bu seneki yatırım programına 
konularak faaliyete 
geçecek”dedi.

Eğitim kurumlarına destek 
Başkent OSB Başkanı Türk, 

konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tabi şu anda desteğinize 

ihtiyacımız olan eğitim 
kurumlarımız var ve 
bunlara hepinizin özel 
ilgisini rica ediyorum. 
Çünkü kurumların ayakta 
kalması için şirketlerimizin 
oralara destek vermesi 
gerekiyor. Öğrencilerimize 
ve personelimize 
sertifikalandırma, eğitim 
almak dahil eğitim 
kurumlarıyla ilişki 
içinde olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bizim 
arkadaşlarımız, hem okul 
personeli hem de bizim 
kendi eğitim personelimiz de 
sürekli sizlerle ilişki halinde. 
Her güncel konunun içinde 
olmalıyız sanayiciler olarak. 
Çünkü biz minik bir şeyleri 
kaçırırsak bir daha bu şeyleri 
yakalamamız zor.”

“Sıkıntılı süreçleri 
sırtlamalıyız” 
Türk, konuşmasını şu 

sözlerle sonlandırdı: 
“Şu anda bölgemizde 

yatırım gelişmesi dediğim gibi 
ortalama %15’ler seviyesinde. 
Bu büyüme inşallah 
yolların açılmasıyla daha da 
hızlanacaktır. Ben özellikle 
2017’den beklentilerime 

baktığımda şunu görüyorum: 
Tabi ülkemiz sıkıntılı 
süreçlerden geçiyor, ama biz 
sanayiciler olarak bu süreçleri 
yine sırtlamak zorundayız. 
Ekonomiyi konuşanlara dikkat 
ettiyseniz hep bir ağızdan 
sanayi istikrarına dayandılar 
ve sanayiciden umut 
beklemekteler. Çünkü bir sürü 
hizmet sektörü ve iç piyasa 
dengeleri ülkenin büyümesi 
açısından yeterli değil. Bizler 
üretmek zorundayız, bizler 
yeni pazarlara açılmak 
zorundayız. Onun için firmaları 
mümkün olduğu kadar 
güncel tutmamız gerekiyor. 
Devletten bekleyerek hiçbir 
şey olmayacağını bilin. 
Mümkün olduğu kadar dünya 
piyasalarından haberdar olacak 
oluşumlar sağlamaya çalışalım. 
Biz bölge olarak o desteğin 
tümünü hepinize vermek için 
hazırız. Yeter ki sizlerin talepleri 
olsun. Buraya sadece beş 
kişilik yönetim kurulu olarak 
bakmayın. Hepiniz buranın 
sorumlusu ve sahibisiniz. Bu 
anlamda koyacağımız her 
katkıyı birlikte devam ettirme 
dileğiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.”
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr Faruk Özlü,  
Ankara’nın sanayi şehri 
kimliği kazanmasında 
OSB’lerin önemli rolü 
bulunduğunu söyledi.

Dr Özlü: Belediyeler yerli 
ürünleri tercih etmeli.

Melih Gökçek: 
“OSB’lere önemli hizmet 
yatırımlarımız var.”

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile 
Başkent’te bulunan 
11 Organize Sanayi 

Bölgesi (OSB) arasında 
“Başkent istihdamına destek 
için ücretsiz altyapı yatırımı” 
protokolü imzalandı. Protokole 
göre, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi OSB’lerdeki yol ve 
asfalt yapımı, kaldırım, sanat 

yapıları, çevre düzenlemesi, 
ağaçlandırma, bakım ve 
onarım çalışmalarını ücretsiz 
olarak gerçekleştirecek, 
bunun karşılığında da OSB’ler 
istihdamın artırılmasına 
ağırlık verecek.

Geniş katılım
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi ve Başkent’te 
bulunan 11 Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) arasında 
düzenlenen “Başkent 
istihdamına destek için 
ücretsiz altyapı yatırımı” 
protokolü imza töreni Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. İmza törenine 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
başkanı İ. Melih Gökçek, ASO 
Başkanı M. Nurettin Özdebir, 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk ile birlikte 11 OSB 
başkanı hazır bulundu.

 Özlü: Ankara artık bir 
üretim ve ihracat merkezi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Ankara’daki OSB’lerde 2002 
yılına kadar üretime geçen 
parsel sayısının 5 bin 875 iken, 
2003-2016 yılları arasında 5 
bin 285 adet parselde daha 
üretime geçildiğini söyledi. 
Ankara’nın artık sanayi şehri, 
önemli bir üretim ve ihracat 
merkezi olduğunu söyleyen 
Faruk Özlü, Ankara’nın sanayi 
şehri kimliği kazanmasında 
OSB’lerin önemli rolü 
bulunduğunu kaydetti. 

OSB’lere daha fazla 
destek olunmalı
OSB’lerin ciddi altyapı 

yatırımlarına ihtiyaç 
duyduğunun altının çizen 
Bakan Faruk Özlü, ihtiyaç 
duyulan bu altyapı projelerini 
gerçekleştirecek olan OSB 
yönetimlerine Bakanlık olarak 
çok uygun şartlarda kredi 
sağladıklarını vurguladı. 

Büyükşehir Belediyesi ile 
Ankaralı 11 OSB “Hizmet 
Protokolü” imzaladı
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Altyapı yatırımlarının 
planlanması noktasında 
OSB’lere destek olunması 
gerektiğini ifade eden Özlü, 
“Bu noktada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin destek olması 
ve sorumluluk alması, 
OSB’ler için büyük bir önem 
taşıyor. Altyapı imkanları 
iyileşen OSB’lerin çok daha 
fazla yatırım ve üretim 
yapacaklardır.” 

“Protokol örnek olacak”
Hayatın hızlı bir şekilide 

değiştiğini, bu hızlı değişimle 
birlikte kavramların da 
değişmesine neden olduğunu 
söyleyen Bakan Faruk Özlü, 
belediyecilik kavramının da 
değiştiğini ifade etti.  

Belediyelerin görevinin 
artık yol, altyapı park ve 
bahçe hizmetleri ile sınırlı 
olmadığını dile getiren 
Özlü, “Belediyelerin şehrin 
ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatında da doğrudan bir rol 
üstlenmeleri gerekiyor”dedi. 

Yerli ürünleri tercih etmeli
Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyelerin 
hizmetlerinde teknolojiyi 
yoğun bir şekilde 
kullanmalarını çok 
önemsiyoruz. Onlar teknolojiyi 
kullandıkça, özellikle genç 
firmalarımız için önemli iş 
alanları oluşuyor. Bilhassa 

akıllı-şehir kavramına ağırlık 
vermemiz ve bunu yerli 
sanayimizi, öncelikle de bilişim 
sektörünü güçlendirecek bir 
şekilde kurgulamamız önem 
taşıyor.

Belediyelerin yaptıkları 
alımlarda yerli ürünleri tercih 
etmelerini ve böylece milli 
sanayiye katkı yapmalarını 
çok önemsiyoruz.” 

“OSB’lere önemli hizmet
yatırımlarımız var” 
Protokol imza töreninde 

konuşan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Başkanı Melih 
Gökçek OSB’lerin Ankara’nın 
temel taşları olduğunu söyledi. 
“Onlar varsa, onlar yaşıyorsa 
işsizlik yok. Onlar yaşamazsa 
işsizlik çok” diyerek sözlerine 
başlayan Gökçek, OSB’lere 
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yönelik pek çok yatırımları 
bulunduğunu ifade etti. 

Bu güne kadar OSB’lere 
karşılıksız olarak 482 milyon 
Türk Lirası yatırım yaptıklarını 
savunan Melih Gökçek, 
verdikleri hizmetleri şöyle 
sıraladı:

“Sanayi bölgelerine bu 
güne katar 2 milyon 219 
bin ton asfalt döktük, 437 
kilometre yol açtık, 478 
kilometre yolunda malzemeli 
bakımını yaptık. Ayrıca 
sanayi bölgelerimize 322 bin 
377 metre kare tretuvar, 219 
kilometre bordür, 11 kilometre 
de bariyer döşemişiz.” 

“BELTEK bulunmaz 
bir kaynak”
Konuşmasını Sanayi 

Bölgeleri yetkilileriyle bir 
araya geldiklerinde hep bir 
çağrıda bulunduğunu ancak 
çağrısına cevap alamadığını 
söyleyen Melih Gökçek, 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Gazi Üniversitesi iş birliğinde 
yürütülen Belediye Teknik 
Eğitim Kurslarının (BELTEK) 
yetişmiş ara eleman sağlama 
konusunda sanayicilere 
bir fırsat sunabileceğini 
dile getirdi. Bu güne kadar 
BELTEK’ten 15 bin kişinin 
mezun olduğunu söyleyen 

Gökçek, “Ara eleman sıkıntısı 
çektiğinizi biliyorum. Hangi 
branşta istiyorsanız o 
branşla ilgili kursu açalım. 
Tek istediğimiz istihdamı 
artırmanız” dedi.

Türk: “OSB’ler 
Türkiye’de daha etkin 
yer almaya başladı”
Başkent OSB Başkanı 

Şadi Türk ise konuşmasına 
özellikle Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın yeni 
yapılanmasının ardından 
OSB’lerin Türkiye’de 
daha etkin yer almaya 
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başladıklarını ifade ederek 
başladı. Ankara’da OSTİM 
ve İvedik Sanayi bölgesi 
dışında başka bir dünyanın 
daha var olduğunu söyleyen 
Şadi Türk, “Sayın Melih 
Gökçek başkanımıza yıllardır 
anlatmaya çalışıyoruz. Bu 
bölgelerle farklılıklarımız var. 
Bu protokolünde gerekliliği 
buradan çıkıyor. Sayın 
Melih Gökçek’in bundan iki 
ay önce bölgemize ziyareti 
sırasında verdiği söz üzerine 
bu protokolün hazırlanıp, 
imzalandığını düşünüyor 
kendisine teşekkür ediyorum. 
Bu bizim için önemliydi” dedi. 

“Dört bölgede sanayici 
sayısı hızla artıyor”
Ankara Malıköy’de sesiz 

ve derinden yeni bir sanayi 
gelişimi gerçekleştirmeye 
çalıştıklarını ifade eden 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, şu anda bu bölgedeki 
dört OSB’deki sanayici sayının 
giderek arttığını kaydetti. 

İstihdam konusunda çok 
hızlı bir gelişme sağlayan 
bölge olduklarını sözlerine 
ekleyen Şadi Türk, bölgelerinin 
gelişmesindeki en önemli 
etkinin hızlı bir yapılaşma 
yaşanması olduğunu 
vurguladı. 

“Kamunun desteğini 
bizden esirgemeyin”
Verilen desteğin mevcut 

durumda kalmaması, 
geliştirilmesi temennisinde 
bulunan Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk, gelişimin 
verilen desteğin sürekliliği ile 
mümkün olabileceğini ifade 
etti. Türk konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Sonuçta OSB’ler kıt kanaat 
imkanlarla ayakta durmaya 
çalışıyor. Kamunun desteğini 
bizden esirgemeyin. Çünkü 
ülkelerin kalkınması ve 
gelişmesi, sanayinin gelişmesi 
ile mümkün oluyor. Dün vardı, 
bugün var, ancak gelecekte de 
sanayi var olmazsa yaşamda 

olmayacaktır. O nedenle 
sanayinin yaşaması ve 
gelişmesi için verilecek destek 
çok önemli.”

Çin malı metroya eleştiri
OSTİM OSB Başkanı Orhan 

Aydın da, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin satın almalarda 
Ankara’daki sanayiyi 
yeterince kullanmamasına 
sitem etti. Orhan Aydın, şunları 
söyledi:

“Dünyanın en nitelikli 
iş makineleri Ankara’da 
yapılıyor. Dünyanın en nitelikli 
metro araçları Ankara’da 
yapılıyor. Bangkok’un metrosu 
Ankara’da yapılıyor. Biz 

üzülüyoruz ki Ankara’da bir 
Çinli metronun açılışı yapılıyor. 
Elimizin altında imkanlarımız 
olmasına rağmen kendi 
şehrimizin metrosunu 
döşeyemiyoruz. Bunun ayıbı 
hepimize yeter” 

Yapılan konuşmaların 
ardından Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile Ankara’da 
faaliyette bulunan 11 
OSB arasında “Başkent 
istihdamına destek için 
ücretsiz altyapı yatırımı” 
protokolü imzalandı. 
Düzenlenen tören protokole 
imza koyan tarafların aile 
fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 
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BASAD 6. Olağan Genel 
Kurulu, Başkent OSB 
Yönetim Binası Toplantı 
Salonu’nda geniş 

katılımla gerçekleştirildi. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
başlayan genel kurulda söz 
alan mevcut Yönetim Kurulu 
Başkanı Soner Hasçelik kısa 
bir hoş geldin konuşması 
yaparak katılımcıları selamladı. 
Açılış konuşmasının ardından 
başkanlık divan heyeti oluştu. 
Divan başkanlığına  Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk, üye-
liklerine Nalan Benli ve Öncel 
Mocan seçildi. Divan Başkanı 
Şadi Türk bir konuşma yaparak, 
Başkent OSB’nin her geçen yıl 
daha da hızlanarak gelişmeye 
devam ettiğini söyledi. Bu 
gelişmenin yanı sıra diğer 
faaliyetlerinin de aynı şekilde 
gelişmesini hedefledikler-
ini söyleyen Türk, bunlardan 
birisinin de BASAD olduğunu 
ifade etti. Bu gelişmenin 
sağlanması için ekono-
mik birlikteliğin sağlanması 
gerektiğinin altını çizen Türk, 
bu konuda tüm üyelerin 

çaba göstermesini istedi. 
BASAD’ın başarılı bir grafik 
çizdiğini sözlerine ekleyen Şadi 
Türk, bu başarının üyelerin 
birlikteliğinden kaynaklandığını 
belirtti.

Yönetim oy 
birliği ile ibra edildi
Şadi Türk’ün sözlerini 

tamamlamasının ardından 
12 maddeden oluşan Genel 
Kurul Gündem Maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. BASAD 
Başkanı Soner Hasçelik, söz 
alarak göreve geldiklerin-
den bu yana geçen dönemde 
gerçekleştirilen çalışmalar, 
üzerinde çalışılan projeler ve 
sosyal faaliyetler hakkında 
üyelere bilgi verdi. 

Soner Hasçelik’in 
konuşmasını takiben, Yönetim 
Kurulu Faaliyet raporu ile 
Denetim Kurulu raporu ile 
İşletme hesabı tablosu okundu 
ve oy birliği ile ibra edildi. 

Yeni yönetim 
oy birliği ile seçildi 
Bu arada yeni yönetim için 

seçimlere geçildi. Genel Kurula 
verilen bir önergenin kabulü 
ile BASAD Yönetim, denetim 

ve onur kurulu asil ve yedek 
üyeleri yeniden belirlendi. 
Yönetim Kurulunda Yüksel 
Karadağ ile Çağlar Çiçek yer-
lerini Serdar Tütek ve S. Zafer 
Udül’e, Denetim Kurulu’nda 
da Murat Onur Sevinç ile 
Tunç Sezgin yerlerini Berkan 
Baykam ile Aslı Sezgin’e 
bıraktılar.

Yeni yönetim ve Denetim 
kurulları şu şekilde belirlendi:

n Yönetim Kurulu Asil 
üyeler: Soner Hasçelik, 
Mustafa Akkoç, Nalan Benli, 
F. Öncel Mocan, Volkan Dölek, 
Zafer Üdül, Serdar Tütek.

n Yedek üyeler: S. Türel 
Poyraz, Yusuf Taşçı, Mustafa 
Akmermer, Mehmet Ergin, 
Bektaş Ortakçı, Damla Özel ve 
Mithat Alagöz.

n Denetim Kurulu Asil 
üyeler: Aslı Zengin, Berkan 
Baykam, Erdinç Fırat. 

n Yedek üyeler: Mehmet 
Fatih Sönmez, Yusuf Atik ve 
Karacan Yeriş.

n Onur Kurulu Asil üyeler: 
Yaşar Alıçlı, Raşit Mor, Yüksel 
Karadağ.

Yedek üyeler: Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Ali Gök.

BASAD 
yönetimine 
taze kan Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD) 

genel kurulundan, yönetim ve denetim 
kurullarına ikişer yeni üye katıldı.  
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Tüm gündem maddeleri 
oy birliği ile kabul edildi
Yönetim Kurulu’nun yeniden 

göreve getirilmesinin oy birliği 
ile kabulünü, gündemin diğer 
maddelerinin görüşülmesi 

takip etti. Bu maddelerin tek 
tek okunarak katılımcıların 
oylarına sunulması ve oy birliği 
ile kabul edilmesinin ardından 
Başkent Organize Sanayi 
Yönetim Binası Konferans 

Salonu’nda yapılan BASAD 6. 
Olağan Genel Kurulu, gündemin 
son maddesinde yer alan dilek 
ve temenniler bölümünde söz 
alan üyelerin görüşlerini dile 
getirmeleri ile sona erdi. 

BASAD, bu kez de üyelerine 
Konya turu düzenledi. 
Geziye katılanlar, TÜYAP 
fuarına katıldıktan sonra 
Konya’nın önemli turistik 
ve tarihi yerlerini gezdi.

Başkent Sanayiciler 
Derneği (BASAD), 
üyeleri arasında 

dayanışmayı güçlendirmek 
amacıyla yaptığı etkinliklere 
bir yenisini ekledi.

BASAD, bu kez de 
üyelerine “hem ticaret, hem 
de turistk seyahat” gezisi 
yaptırdı. Geziye, Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk 
ile BASAD Başkanı Soner 
Hasçelik ve bazı üyeler katıldı. 
Hızlı tren ile Konya’ya giden 
BASAD heyeti, kahvaltının 
ardından Konya’da TÜYAP’ın 
düzenlediği KONMAK 2017 
Makina Fuarına katıldı. 
İSKON 2017 İstifleme, Konya 
Saç İşleme Teknolojileri 2017 

ve Kontex 2017 elektrik ve 
otomasyon fuarının da yer 
aldığı etkinlikte incelemelerde 
bulunan BASAD heyeti, Tarihi 
Sille Köyü’ne yaptıkları gezinin 
ardından aynı gün hızlı tren ile 
Ankara’ya dönüş yaptı.

BASAD Başkanı Soner 
Hasçelik, gezinin amacını, 
üyeler arasında hem 
ticari bağları, hem aidiyet 
duygularını geliştirmek olarak 
açıkladı.

BASAD’dan “Dayanışma” etkinliklerine devam
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Ar-Ge ve Tanıtım 
merkezlerinin özellikleri 
ve bu merkezlere yönelik 
bakanlıkça yapılan 
düzenlemeler ile vergi 
reformu paketi ile sağlanan 
olanaklar değerlendirildi.

Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi 
(Başkent OSB) ile Bilim 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü tarafından 
ortak düzenlenen Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri Tanıtım ve 
Bilgilendirme toplantısı Başkent 
OSB’nin ev sahipliğinde yapıldı. 

Toplantıya, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdürü Doç. 
Dr. Elife Ünal, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi 
Konarılı, Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet Zeki 
Topdemir, Başkent OSB Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ, çeşitli 
üniversitelerin Teknokent Ar-
Ge ve Araştırma Merkezleri 
temsilcileri ve Başkent OSB bölge 
katılımcıları katıldı.

Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
toplantı, Başkent OSB’nin tanıtım 
filminin izlenmesi ile başladı. 

Ar-Ge’ye önem
Tanıtım filmi gösteriminin 

ardından toplantının açılış 
konuşmasını, Başkent OSB 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
yaptı. Üstündağ, katma değeri 
yüksek ileri teknoloji ürünlerinin 
üretimi için gerekli olan Ar-
Ge ve inovasyona daha fazla 
önem verilmesi gerekliliğine 
dikkat çekti. İsmet Üstündağ, 

toplantının bu nedenle 
önem taşıdığını kaydederek, 
“Teknolojinin sürekli 
olarak geliştiği günümüzde 
yapılacak Ar-Ge  ve inovasyon 
çalışmalarının, yerli sanayi 
üretimlerine sağlayacağı katkılar 
ile Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
giderek ortadan kaldıracağını 
ve ülke ekonomisine önemli 
katkılar sağlayacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.  

Gelişmeler 
memnuniyet verici
Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürü Doç. Dr. Elife 
Ünal ise konuşmasına, Başkent 

OSB’nin 
kuruluşundan 
bu yana 
gerçekleştirdiği 
gelişim ve 
çalışmaların 
son derece 
memnuniyet 

verici olduğunu ifade ederek 
başladı. Doç. Dr. Elife Ünal 
Türkiye’nin ekonomik 
kalkınması ve diğer ülkeler 

ile rekabetin sağlanması için 
Ar-Ge çalışmalarının büyük 
önem taşıdığını ifade ederek, 
“Katma değeri yüksek ürünleri 
ancak Ar-Ge ile başlayarak ve 
daha sonra bunun teknolojisini 
sanayiye enjekte ederek elde 
edebiliriz. Bu nedenle teknoloji 
ve sanayinin bağlantısını tam 
olarak kurarak bu üretimleri 
hayata geçirmeyi arzuluyoruz” 
dedi.

Ar-Ge’yi teşvik etmek için 
birçok mevzuatta iyileştirme 
çalışmaları yapıldığını ifade 
eden Doc. Dr. Ünal, özel 
sektör Ar-Ge Merkezleri 
uygulamasının 2008 yılından 
itibaren başlatıldığını hatırlattı. 
Daha sonra uygulamaya 
konulan vergi reform paketi ile 
tasarım merkezlerinin de buna 
eklendiğini ifade etti. Ar-Ge 
merkezlerine teşviklerin başta 
en az 50 kişi çalıştıran işyerlerini 
kapsadığını, bu sayının 15’lere 
düştüğünü kaydeden Ünal, 
şunları söyledi: “Böylece küçük 
KOBİ şeklindeki işletmelerin 
de Ar-Ge ile tanışmaları ve bu 
teşviklerden yararlanmasına 

“Kalkınmada
Ar-Ge önemli’
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imkan sağlanmıştır. Biz bu 
konuların önemini bildiğimiz 
için bütün bu farkındalığın 
oluşması ve Ar-Ge kültürünün 
çoğalmasını sağlamak amacıyla 
genel müdürlük olarak bu gün 
yaptığımız bu toplantıları birkaç 
yıldır gerçekleştirmekteyiz. Son 
yıllarda yaklaşık 36 ilde 50’nin 
üzerinde toplantı gerçekleştirdik.
Hali hazırda Ar-Ge merkezi 
sayımız 447’ye ulaştı.Yıl sonuna 
kadar bu sayıyı bine çıkarma 
konusunda bir hedef koyduk.” 

Ankara’da Ar-Ge 
belgeli 50 firma
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Uzmanı Ekrem Türker Fidan, 
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerine 
sağlanan destekler ve başvuru 
süreçleri hakkında bilgi verdi. 
Türkiye genelinde 32 sektörde, 33 
ilde  Ar-Ge merkezi belgesi alan 
firma bulunduğunu, Ankara’nın 
50 Ar-Ge merkezi ile ikinci sırada 
yer aldığını ifade etti.

Sağlanan Teşvik ve
Destekler 
Ekrem Türker Fidan 5746 

Sayılı Kanun kapsamında Ar-
Ge indirimi, gelir vergisi stopajı 
teşviki, sigorta primi desteği, 
damga vergisi istisnası, Gümrük 
Vergisi İstisnası,  temel bilimler 
desteğinin yanı sıra,  Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezlerinin, 
proje faaliyetleri kapsamında 
yaptıkları harcamaların 
tamamını Kurumlar Vergisi 

matrahından indirebilmeleri gibi 
destekler sağlandığını söyledi. 

Gelir vergisi stopajı teşviki 
ile Ar-Ge merkezlerinde çalışan 
Ar-Ge ve destek personeli ile 
tasarım merkezlerinde çalışan 
tasarım ve destek personelinin, 
bu çalışmaları karşılığında elde 
ettikleri ücretlerinin doktoralı 
olanlar ile temel bilimler 

alanlarından 
birinde en az 
yüksek lisans 
derecesine 
sahip olanlar için 
yüzde doksan 
beşi, yüksek 
lisanslı olanlar 

ile temel bilimler alanlarından 
birinde lisans derecesine sahip 
olanlar için yüzde doksanı ve 
diğerleri için yüzde sekseninin 
gelir vergisinden istisna 
tutulmasını, sigorta primi 
desteği ile de, Ar-Ge ve tasarım 
personeli ile destek personelinin 
Kanun kapsamındaki faaliyetleri 
karşılığında elde ettikleri 
ücretler üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin 
yarısının, Maliye Bakanlığı 
bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanmasının sağlandığını 
ifade etti.  

Vergi istisnaları
Damga vergisi ve Gümrük 

vergisi istisnası konusunda da 
bilgi veren Fidan, diğer istisnaları 
şöyle açıkladı:

“Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri 
için Kanun kapsamındaki her 

türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 
ile tasarım faaliyetlerine ilişkin 
olarak düzenlenen kağıtlardan 
damga vergisi alınmaz. Gümrük 
Vergisi İstisnası uygulaması ile 
de Kanun kapsamında yürütülen 
Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
projeleri ile ilgili araştırmalarda 
kullanılmak üzere ithal edilen 
eşya, gümrük vergisi ve her 
türlü fondan, bu kapsamda 
düzenlenen kağıtlar ve yapılan 
işlemler damga vergisi ve 
harçtan istisna tutulma teşviki 
sağlanmaktadır.” 

Temel Bilimler Desteği
Kanun ile sağlanan bir diğer 

teşvikin ise Temel Bilimler 
Desteği olduğunu söyleyen 
Sanayi ve Teknoloji Uzmanı 
Ekrem Türker Fidan, Temel 
bilimler alanlarında en az 
lisans derecesine sahip Ar-Ge 
personeli istihdam eden Ar-Ge 
merkezlerine, bu personelin her 
birine ödedikleri aylık ücretin 
o yıl için uygulanan asgari 
ücretin aylık brüt tutarı kadarlık 
kısmının, kamu personeli hariç 
olmak üzere iki yıl süreyle, 
Bakanlık bütçesine konulacak 
ödenekten karşılandığını söyledi. 

Ekrem Türker Fidan, 
temel bilimler desteğinden 
yüksek öğretim kurumlarının 
matematik, fizik, kimya ve 
biyoloji lisans programlarından 
mezun olan ve ilgili işletmede 
ilk kez istihdam edilen kişilerin 
faydalanabileceğini sözlerine 
ekledi. 
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Kobi işveren hakları masaya yatırıldı
İş ve Sosyal Güvenlik 
Danışmanı Av. Tansel 
Güven sunulan 
teşviklerden kimlerin, nasıl 
yararlanabileceklerini 
ayrıntılı olarak anlattı.

“Çalışma Hayatında 
Yapılan Yeni 
Düzenlemeler 
Açısından Kobi 

İşverenlerinin Hakları”  konulu 
toplantıda konuşan İş ve 
Sosyal Güvenlik Danışmanı 
Av. Tansel Güven, sunulan 
teşviklerden kimlerin, nasıl 
yararlanabileceklerini ayrıntılı 
olarak anlattı. 

Başkent OSB’nin 
ev sahipliğinde Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
toplantıda, açılış konuşmasını 
yapan Başkent OSB Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ, 
bölgede yapılan başarılı 
çalışmaların yanı sıra, 
katılımcıları bilgilendiren 
aktivitelere de önem 
verdiklerini, bu toplantının da 
bu amaçla düzenlediğini ifade 
etti. 

Prim destek teşviki 
“Çalışma Hayatında Yapılan 

Yeni Düzenlemeler Açısından 
KOBİ İşverenlerinin Hakları 
Toplantısı”na konuşmacı 
olarak katılan İş ve Sosyal 
Güvenlik Danışmanı Av. Tansel 
Güven, Kanun hükmündeki 
Kararnameler ile getirilen 

teşviklerin üç bölümde 
incelebileceğini ifade etti. 
Aynı zamanda SGK emekli 
Başmüfettişi olan Güven, 
şunları söyledi:

“İşveren ve işçilerin özel 
durumda olanlar eğitim, 
yaş, cinsiyet durumuna göre 
değişen teşvikler sağlanıyor. 
Çok tehlikeli işyerleri için olan 
teşvikler. Genel teşvikler. Bu, 
5510 sayılı yasa ile getirilen 
teşviktir. 2016 yılında çıkarılan 
teşvik ise Bağ-Kur kapsamında 
olanların genel teşvikten 
yararlanmasına ilişkindir. 
Diğer özel durumda çalışanlara 
yönelik teşvikler ise 4447 
sayılı yasa ile getirilen işsizlere, 
engellilere, sosyal yardım 
alanlara yönelik teşviktir. 

Çalışanların cinsiyet, yaş ve 
eğitim durumuna göre değişen 
teşvikler ise  6111 Sayılı Yasanın 
74. maddesi ile düzenleniyor. 

Bu önemli bir teşvik. Bu 
işverenlerin en çok hata 
yaptıkları ya da kullanmadıkları 
bir teşvik. Aslında bu teşviki 
önemli kılan nokta prim destek 
oranının işveren hissesinin 
tamamının olması.” 

Çalışanlar iki 
ayrı gruba ayrılıyor
Çalışanların 18 yaş üstü 

kadınlar ve 18-29 yaş arası ile 
29 yaş üzeri erkekler olmak 
üzere gruplara ayrıldıklarını 
ifade eden Av. Tansel Güven; 
“Birinci grupta olanlar, ve 
18 ile 29 yaş arasında olan 
erkeklerden kanunun aradığı 
özelliklere sahip olmayanlar ve 
hiçbir mesleki eğitim kursuna 
katılmamış olanlardan mesleki 
veya teknik orta ya da yüksek 
öğretim kurumunu bitirmemiş 
olanlar için 24 ay, mesleki 
veya teknik orta ya da yüksek 
öğretimi bitirmiş olanlar için 36, 
mesleki yeterlilik belgesi olanlar 
için 48 aylık ek prim almaya 
hak kazanıyorlar” dedi. 

İki teşvikten birden 
yararlanılabiliniyor
Güven, daha önce hem 

genel, hem de özel teşviklerin 
ikisinden birden yararlanmanın 
söz konusu olmadığını, 
işverenin bunlardan birisinden 
yararlanma hakkı olduğunu, 
ancak 6111 Sayılı Yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra 
bunun iki teşvikten birlikte 
yararlanmanın mümkün 
kıldığını söyledi. 

Engelli çalıştırana 
sınırsız destek 
4857 Sayılı Yasanın 30. 

maddesinin işverenler için 
çok önemli konular içerdiğini,  
ancak işverenlerin bunu pek 
dikkate almadığına işaret 
eden Av. Tansel Güven 50 
ve daha fazla kişi çalıştıran 
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işyerlerinde engelli çalıştırma 
zorunluluğu bulunduğunu, 
bu iş yerlerinin ilgili teşvikten 
yararlanabildiğini söyledi. 
Güven, bu konuda şunları 
ekledi:

“Burada işverenler için 
önemli olan husus ise engelli 
çalıştırma zorunluluğu 
olmayan yani 50 kişinin altında 
çalışanı olan işyerleri ya da 
engelli kapasitesini doldurmuş 
ama kontenjan fazlası engelli 
çalıştıran işyerleri süresiz bir 
şekilde alt sınır üzerinden 
teşvike hak kazanıyorlar. 
Bu işverenler için yabana 
atılmayacak önemli bir teşvik. 

Bir diğer teşvik ise istihdam 
teşviki. Bu da oranı açısından 
çok önemli bir teşvik. Yüzde 
33.5 oranında bir teşvik.” 

Sigorta primi, gelir ve 
damga vergisi desteği
Konuşmasını zaman zaman 

katılımcıların sorularını da 
yanıtlayarak sürdüren İş ve 
Sosyal Güvenlik Danışmanı 
Av. Güven sözlerini “İşsizlere 
yönelik teşviklerden birisi de 
son çıkan 687 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname. Bunun 
geçici 17. ve 18. maddeleriyle 
hem prim desteği, hem 
de damga vergisi desteği 
sağlanıyor. Ancak bundan 8 ay 
süreyle faydalanılabiliniyor.”

Yatırım Desteği
Sunumunda yatırım 

desteklerinden de bahseden 
Güven, ilgili yasa ile ikili 
bir uygulama yapıldığı, 
yatırımların dörde ayrıldığını 
bunların genel, bölgesel, 
büyük ölçekli ve stratejik 
yatırımlar olduğunu 
söyledi. Diğer taraftan 
ikinci uygulama olarak 
illerin 6 bölgeye ayrıldığını 
Ankara’nın birinci bölge 
olarak belirlendiğini ifade 
etti. Güven, “Ankara için 
bölgesel ve büyük ölçekli 
yatırımlarda 2 yıllık destek 
süresi, stratejik yatırımlarda 
7 yıllık bir destek süresi var” 
dedi.

Ankara Vergi Dairesi 
Başkanı İlhan Karayılan 
mükelleflere yeniden 
yapılandırmayı anlattı.

Başkent OSB çeşitli 
konularda düzenlediği 
toplantılarla üyelerine 

yönelik bilgilendirme 
çalışmalarına 
devam ediyor. 

Başkent 
OSB’nin ev 
sahipliğinde 
yapılan “6736 
Sayılı Bazı 
Alacakların 
Yapılandırılması 
Kanunu, 1. ve 2. 
Taksit Hatırlatma 
Toplantısı”nda 
uzmanlar, bazı 
alacakların 
yeniden yapılandırmasıyla ilgili 
katılımcılara bilgi verdi. 

Toplantıya, Ankara 
Vergi Dairesi Başkanı ilhan 
Karayılan, Polatlı Vergi 
Dairesi Müdürü Gültekin 
Erdoğmuş, Ankara Vergi 

Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali 
İşler Müdürü Cengiz Uğurlar 
Ankara Vergi Dairesi Grup 
Müdürü Ersin Eroğlu, Özel 
Kalem Müdürü Aytekin Yurt, 
Başkent Organize Sanayi 
(Başkent OSB) Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ, Başkent 
OSB Bölge Müdür Yardımcısı 

Sevda Soylu Güvenç 
ile Ankara Vergi 
Dairesi Başkanlığı 
ve Başkent OSB 
yetkilileri katıldılar. 

Toplantıda 
Ankara Vergi 
Dairesi Başkanı 
İlhan Karayılan 
bir sunum 
yaparak, yeniden 
yapılandırma 
konusunda  
katılımcıları 

bilgilendirdi. Karayılan, yasanın 
mükelleflere borçlardan 
matraha, işletme kayıtlarının 
düzeltilmesinden ihtilafların 
ortadan kaldırılmasına kadar 
bir çok konuda yeni olanaklar 
sağladığını söyledi. 

Katılımcıya 
“Hatırlatma 
Toplantısı”
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Başkent Organize Konut 
Yapı Kooperatifi yöneti-
mini belirleyen seçimlerin 
iki yılda bir yapılmasının 
kararlaştırıldığı 13. Olağan 
Genel Kurulda mevcut 
yönetim güven tazeledi.

Başkent Organize 
Konut Yapı 
Kooperatifi 13. 
Olağan Genel 

Kurulu, Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü Binası’nda 
yapıldı. Geniş katılımla 
gerçekleştirilen Genel 
Kurulda İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ve saygı 
duruşunun ardından kürsüye 
gelen Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı Cavat 
Kömürcü,  açılış konuşması 
yaptı. Kömürcü, kooperatifin 
kuruluşundan bugüne kadar 
yapılan çalışmalarla ilgili 
üyelere bilgi verdi. Başkan 
Kömürcü’nün konuşmasının 
ardından 15 maddeden oluşan 
Genel Kurul gündemine 
geçildi. Maddeler tek tek 
tartışmaya açıldı. 

Faaliyet ve denetim kurulu 
raporları, 2016 yılı bilanço ve 

gelir-gider farkı hesapları 
ayrı ayrı görüşülerek oy 
birliği ile ibra edildi. Bu 
arada, verilen bir önergeyle 
Kooperatifin yönetimini 
belirleyecek seçimlerin 
iki yılda bir yapılması 
kararlaştırıldı. 

Yönetime Güven 
Yönetim ve denetim 

kurulunun ibra edilmesinden 
sonra, kooperatifin 
yönetimini önümüzdeki 
iki yıl üstleneceklerin 
belirlenmesi amacıyla seçim 

maddesine geçildi. Genel 
Kurula katılan üyelerden söz 
alanların büyük çoğunluğu 
yönetimin çalışmalarından 
memnuniyetlerini ifade 
ederek, önümüzdeki 
dönemde de görevlerine 
devam etmeleri yönünde 
görüş bildirdiler. 
Konuşmaların ardından 
verilen önergeyle, Cavat 
Kömürcü, Burhan Akkoç, 
Mehmet Fatih Sönmez, Yusuf 
Atik ve Nadir Sazak Yönetim 
Kurulu üyeliklerine yeniden 
seçildiler.

Denetim Kurulu 
üyeliklerine ise daha önceden 
olduğu gibi Necati Olgun ve 
Nihat Güçlü seçildiler. 

Yönetim ve denetim 
kurulunun oy birliği ile 
belirlenmesinin ardından 
diğer gündem maddelerinin 
görüşülmesine geçildi. 
Tüm maddeler oy birliği 
ile kabul edildi. Genel 
Kurulda söz alan üyelerin 
yönetimin çalışmalarından 
memnuniyetlerini ifade 
etmesi ve tüm maddelerin 
oy birliğiyle kabul edilmesi 
yönetime tam güven olarak 
değerlendirildi.

Yönetim Kurulu seçimi 
iki yılda bir yapılacak
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Başkent Yatırım A.Ş 
2016 Yılı Olağan Genel 
Kurulunu gerçekleştirdi. 
Başkent OSB Bölge 

Müdürlüğü Binasında yapılan 
toplantıya katılım geniş oldu. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Divan 
Başkanlığına Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Tutanak Yazmanlığına 
Seyit Yurdakul, Oy Toplama 
Memurluğuna Ebru Yüksel seçildiler.

Divanın oluşmasından sonra 
Başkent Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ergin, son bir yıllık 
dönemde dönemde gerçekleştirilen 
çalışmalar ile ve halen üzerinde 
çalışılan projeler konusunda 
bilgi verdi. Mehmet Ergin’in 
konuşmasınıdan sonra gündemin 
maddelerine geçildi.  

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
Yönetim Kurulu Başkanı Ergin 

tarafından okundu. 
Faaliyet Raporu, ardından 

genel kurulun onayına sunuldu ve 
oybiriğiyle kabul edildi.

Daha sonra gündemde yer alan 
Finansal Faaliyet Tablosu görüşüldü.  
Bu madde de ortakların oy birliği ile 
kabul edildi.

Yönetim güven tazeledi
Maddelerlerin kabulüyle birlikte 

Yönetim Kurulu da oy birliği ile 
ibra edildi. Ardından yeni yönetim 
kurulunun oluşması için seçimlere 
geçildi. Genel Kurula sunulan 
önergenin kabulü ile Yönetim Kurulu 
şöyle oluştu:

Mehmet Ergin, Burhan Akkoç, 
Soner Hasçelik, Abidin Şahin, 
Mehmet Fatih Sönmez.

Yönetimin değişmeden yoluna 
devam etmesi, güven tazeleme 
olarak yorumlandı.

Başkent Yatırım A.Ş 2016 Yılı 
Olağan Genel Kurulu, gündemin 
son maddesinde yer alan dilek ve 
temenniler bölümünde söz alan 
üyelerin görüşlerini dile getirmesi ile 
sona erdi. 

Başkent Yatırım güven tazeledi
Başkent Yatırım A.Ş 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 

yapıldı. Tüm kararların oybirliğiyle alındığı Genel Kurulda, Yönetim ortaklardan güvenoyu aldı. 
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Başkent OSB’nin 
Savunma Sanayi Üssü 
olmak için yıllardır 
yürüttüğü çalışmalar 

adım adım hedefine ulaşıyor. 
Savunma sanayi alanında 
ülkemizin önde gelen önemli 
kuruluşlarının ardından zırhlı 
araç üretiminde önemli bir 
yere sahip olan Katmerciler 
de ilk adımını attı Başkent 
OSB’ye. Faaliyete geçirdiği 
Ar-Ge Merkezi’nin ardından  
zırhlı araç üretimine geçecek 
oluşturacağı test alanlarıyla 
üç aşamada yatırımını 
tamamlayacak. Katmerciler, 
test alanında tüm sektöre de 
hizmet verecek.

İcra Kurulu Başkan Vekili 
Furkan Katmerci ile Başkent 
OSB’nin çiçeği burnunda yeni 
katılımcısı Katmerciler’in 
faaliyeti, Başkent OSB’yi tercih 
nedenleri üzerinde söyleştik.

n  Başkent OSB’deki 
fabrikanızın temelini ne zaman 
attınız, ne zaman tamamladınız?

Katmerciler, üretim ve 
yönetim merkezi İzmir’de olan, 
Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde 

31 bin 500 metrekarelik entegre 
fabrikasında üretim yapan, 
32 yıllık köklü tarihe sahip bir 
şirket. 2010 yılına kadar sadece 
sivil alanda, araç üstü ekipman 
üreten ve bu sektörün lideri olan 
şirketimiz, 2010 yılında Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) 
üretimiyle savunma sektörüne 
de yelken açtı. 

Ancak, savunma sanayine 
adım atmamızla birlikte mevcut 
tesislerimizin kapasitesi 
artan iş hacmini karşılamada 
yetersiz kalmaya başlayınca, 
savunma sektöründe büyüme 
hedeflerimizi de dikkate 
aldığımızda yeni yatırım şart oldu.

Savunma sektörünün Ankara 
merkezli bir sektör olmasını göz 
önünde bulundurarak, özellikle 
savunma ve güvenlik sektörüne 
yönelik üretim yapmak üzere 
yeni üretim tesisi yatırımımızı 
Ankara’da yapmaya karar verdik 
ve araştırmalarımız sonucu en 
uygun yerin Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi olduğu tespitini 
yaptık.

Üç etaptan oluşacak yeni 
tesislerimizin temelini yaklaşık 
iki yıl önce attık. İlk etabı 
tamamladık. Üretime hazır 
durumda. İkinci etabın inşası 
devam ediyor. Hemen ardından 
üçüncü etaba başlayacağız. 
Yaklaşık bir yılda toplam 
yatırımın tamamlanmasını ve 
üç etabın da üretime hazır hale 
gelmesini planlıyoruz. 

n  Kaç metrekarelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

Başkent OSB yatırımımız 
toplam 27 bin metrekarelik bir 
alana sahip. İlk etapta 5 bin 400 
metrekaresi tamamlandı. Bu 
tesisimizde önümüzdeki aylarda 
üretime başlamayı öngörüyoruz. 
İkinci ve üçüncü etapta 21 bin 
600 metrekarelik arazi üzerine 
iki yeni fabrika daha inşa 
edilecek. Böylece Ankara’daki 
tesislerimizin toplam alanı 27 
bin metrekareye ulaşacak. 
Yatırımın toplam tutarı yaklaşık 
20 milyon lira olacak.38

Başkent OSB’ye zırhlı üretim 
merkezi
TSK ve Emniyetin 
ihtiyaçlarına uygun yenilikçi 
ve güçlü çözümler sunan 
Katmerciler, zırhlı araçlarını 
Başkent OSB’deki yeni 
fabrikasında üretecek.

Katmerciler,  Başkent OSB’deki 
üretim tesisleri, güçlü 
Ar-Ge Merkezi ve ilerleyen 
dönemlerde hayata geçirilecek 
test alanlarıyla tüm 
sektöre de hizmet verecek.
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n  Hangi alanda faaliyet 
gösteriyorsunuz yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

Başkent OSB yatırımımız 
esas olarak savunma sanayine 
yönelik üretim yapmak 
üzere gerçekleşiyor. Yani, 
bugün savunma ve güvenlik 
portföyümüzde olan ve gelecekte 
olabilecek zırhlı araçlar burada 
üretilecek. Zırhlı üretim merkezi 
olacak. TOMA’ları, segmentinin 
en güçlü muharebe aracı HIZIR’ı, 
zırhlı personel taşıyıcı KHAN’ı, 
zırhlı ambulansı, gizli zırhlama 
sistemi olan NEFER’li araçları bu 
tesislerimizde üreteceğiz.

Geniş savunma 
portföyümüzde ayrıca, koruma 
kalkanı, uzaktan kumandalı 
zırhlı paletli ekskavatör, zırhlı 
kazıcı yükleyici iş makinesi, 
uzaktan kontrollü çok namlulu 
gaz atar sistemi, uzaktan 
kumandalı zırhlı belden 
kırmalı yükleyici iş makinesi, 
zırhlı otobüs, zırhlı damper, 
zırhlı lowbed treyler, zırhlı su 
tankeri ve zırhlı ADR’li tanker 
bulunuyor. 

n  Tam kapasiteyle çalışır 
durumda mısınız? Kaç kişiye 
istihdam olanağı sağlıyorsunuz?

İlk etabı tamamlanan 
fabrikamızda yılda 350-400 zırhlı 
araç üretebilecek durumdayız. 
Tam kapasiteye ulaşıldığında 
bine yakın çalışanın istihdam 
edileceği, yıllık binden fazla zırhlı 
aracın üretilebileceği, ülkemizin 
ve milli savunma sanayimizin 
gurur duyacağı entegre bir üretim 

merkezi ortaya çıkmış olacak.
Henüz aktif üretime başlamış 

olmasak da, güçlü bir Ar-
Ge Merkezi kurma yönünde 
çalışmalarımız devam ediyor. 
Güçlü Ar-Ge için niteliği yüksek 
insan kaynakları oluşturuyoruz. 
Tüm sektöre de hizmet verecek 
bir Ar-Ge Merkezi oluşturacağız. 

n   İhracat yapıyor musunuz?
Katmerciler, ortalama olarak 

yıllık gelirinin yüzde 60-70’ini 
ihracattan elde eden, ihracat 
odaklı bir şirkettir. Bugüne 
kadar 50’yi aşkın ülkeye ihracat 
yapmış durumdayız. İhraç 
ürünlerimiz arasında sivil araç 
üstü ekipmanlar ağırlıklı olmakla 
birlikte savunma araçlarımız da 
bulunuyor. 

Yaptığımız her işi uluslararası 
ölçeği dikkate alarak yapıyoruz. 
Savunma sanayinde de 
hedefimiz sadece milli pazar değil, 
uluslararası ölçek. 

n  Başkent OSB’ni  neden 
tercih ettiniz, Başkent OSB’ye 
yatırım yapmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz olacak mı?

Savunma sanayine 
yönelmemiz ve kapasite 
artırım ihtiyacının zorunlu 
hale gelmesiyle birlikte yatırım 
bölgesinin belirlenmesi için 
yoğun araştırmalar yaptık. İnşa 
edeceğimiz tesislerin sadece bir 
üretim tesisi olmamasını, aynı 
zamanda kamu ve özel tüm 
sektöre hizmet verecek, her 
firmanın yararlanabileceği bir 
araştırma, geliştirme, tasarım, 

test ve kontrol merkezi olmasını 
arzu ettiğimizden pusulamızı 
Ankara’ya çevirdik. 

Ankara’da yaptığımız 
araştırmalarda üretim, ulaşım, 
transfer imkanları açısından 
Başkent OSB’nin çok uygun 
bir konum olduğunu belirledik. 
Ancak, tüm bu kriterlerin yanı sıra 
OSB Yönetimimizin sıcak, yapıcı, 
kolaylaştırıcı ve destekleyici 
tutumu da yatırım için Başkent 
OSB’ye karar vermemizde 
çok önemli bir etken oldu. Bu 
vesileyle, OSB Yönetimimize bir 
kez daha özel teşekkürlerimizi 
sunmak isteriz. 

n  Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Ankara’daki tesisimizi 
bir üretim merkezinden öte 
bir çözüm merkezi haline 
getirmek istiyoruz. Başkent OSB 
fabrikalarımızda sadece zırhlı 
araç üretmekle yetinmeyeceğiz. 
Ankara’da hedeflediğimiz 
konular arasında kompozit 
zırh seramik üretimi de var. 
Entegre tesislerimizin bir 
bölümünü, zırhlamada yeni ve 
ileri teknolojiye dayalı bir gizli 
zırhlama sistemi olan NEFER’in 
ana maddesi durumundaki 
kompozit zırh seramik üretimi 
için ayırmayı, şu aşamada ithal 
ettiğimiz bu zırh maddesini 
kendi tesislerimizde üretmeyi 
planlıyoruz. 

İlerideki dönemlerde zırhlı 
cam da üretmek istiyoruz. Orada 
da farklı çözümlerimiz var. 
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