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Başkent OSB’yi ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, gördüğü müesseselerin kendisini 

Avrupa’nın üstünde gibi hissetmesine yol açtığını belirtirken, 
“Samimi olarak söylüyorum; gurur duydum” dedi.

“Ankara’nın gurur 
kaynağısınız”

Dördüncü Sanayi 
Devrimi olarak bilinen 
‘Sanayi Dönüşüm 
Süreci (Endüstri 4.0)’ın 
tartışılacağı uluslararası 
bir organizasyonun, 
ODTÜ ile yapılması 
planlanıyor . 20’de
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Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler
Sorumluluğumuz artıyor!

B
ölgemize yurt içinden ve dışından 
sürekli ziyaretçiler geliyor. Gelenler 
arasında bakanlarımız da var, 

valilerimiz de… Belediye Başkanları, üst 
düzey bürokratlarımız da var, yabancı 
konuklarımız da...

Bizi ziyaret eden konuklarımızın 
bölgemize ilişkin düşünce ve görüşleri 
bizi gururlandırıyor. Diğer konuklarımız 
gibi; Sayın Gökçek’in bölgemizi 
görünce kendisini ‘Avrupa’nın üzerinde 
hissetmesi’ ve açık yüreklilikle “Başkent 
OSB ile gururlandım” demesi, gecesi 
gündüzü olamayan biz sanayiciler için 
bir ödül, bir o kadar da sorumluluğumuzu 
arttıran bir ödüldür... 

Yapılanların takdir edilmesi 
sorumluluğumuzu arttırdığı gibi, motive 
de ediyor bizi. Yeni projeleri hayata 
geçirmek için sıvıyoruz kolları, koşar 
adımlarla ilerliyoruz.

Bölgemizin fiziksel alt yapısı, üst yapısı 
tamam.

Sıra şimdi asıl yapacaklarımız da. 
Hep vurguladım, hala da vurguluyorum; 
çağı yakalamak için dünyayla rekabet 
etmenin olmazsa olmaz koşulu ileri 
teknolojiyi yakalamaktır; ‘4. Sanayi 
Devrimi’ne geçmektir.

Ankara’da nasıl sanayinin öncüsü 
olduysak, yeniliklerin de öncüsü olmak 
gibi bir misyonumuzun olduğunu asla 
hatırdan çıkartmayacağız. 

Ankara’da teknolojik üretimin yansıra 
‘4. Sanayi Devrimi’ni yaşama geçirmek de 
yine bize düşüyor.

Bu yürüyüşümüzün de mutlu 
sonla biteceğine inancım 
tamdır.

Unutmayalım!
Uzun yolculuklar tek 

adımla başlar.

8sayfa

4. Sanayi Devrimi’ne 
‘akademik’ destek

Vali Ercan Topaca’dan 
Başkent OSB’ye destek

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak bilinen ‘Sanayi 
Dönüşüm Süreci (Endüstri 4.0)’ın tartışılacağı 
uluslararası bir organizasyonun, ODTÜ ile 
yapılması planlanıyor 20sayfa

Türk’ten gençlere nasihat: 
“Aranılan eleman olmayı tercih edin”

22sayfa

Başkent OSB Başkanı Türk: “Üniversiteden 
mezun olup işsiz kalacağınıza, meslek sahibi 
olarak aranılan eleman olmayı tercih edin”

Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Çayı’nın ıslahı 
konusunda Başkent OSB’ye destek verdi.

Bölge Müdürlüğü: Sincan/ANKARA
Tel: 0.312. 640 11 00 (8 Hat) Faks: 0.312. 640 11 11

e-mail: info@baskentosb.org
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Başkent OSB’nin de yer 
aldığı alanda kurulu 
bulunan yaklaşık 200 
konut kooperatifinin üst 
birlikleriyle, bölgenin 
sorunları tartışıldı

Ankara’da 
sanayileşmenin 
öncülüğünü yapan 
Başkent OSB, bölge 

sorunlarının çözümünde de 
inisiyatif aldı. Başkent OSB, 
Malıköy ve civarında faaliyette 
bulunan konut kooperatifleri 
üst birlikleriyle bölgenin 
sorunları ve çözüm yollarını 
masaya yatırdı.

Toplantıya, Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk başkanlığında; 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu Üyeleri 
Sırrı Yetkin, Ali Gök, Hukuk 
Danışmanı Av. Abidin Şahin, 

Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç’ten oluşan 
yönetim tam kadro katıldı. 

Ortak sorunlar saptanacak
Bölgede faaliyette bulunan 

yaklaşık 200 kooperatifi 
temsilen SS Muratlı Konut 
Yapı Kooperatifler Birliği 
Başkanı Ahmet Refik Aydın, 
SS Zirve Yapı Kooperatifler 
Birliği Başkanı Haki Güngör, 
SS Temelkent Konut 
Yapı Kooperatifler Birliği 
Başkanı Abdullah Eren ve 
SS Yeni Yerleşim Konut Yapı 
Kooperatifler Birliği Başkanı 
Şenel Otyakmaz’ın katıldığı 
toplantıda, tarafları ilgilendiren 
ortak sorunlar saptanarak, 
çözümü için de birlikte 
hareket edilmesi ilke olarak 
benimsendi.

Sorunlar, birlikte çözülecek
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Başkent OSB Meslek 
Yüksek Okulu’nun eğitim 
kalitesini yükseltmek 
için YÖK ile ortak 
çalışma yapılıyor.

Faaliyetleri arasında 
eğitime özel bir önem 
veren Başkent OSB, 
eğitimin kalitesini 

yükseltmek için Yüksek 
Öğrenim Kurumu (YÖK) ile 
ortak çalışma yapıyor.

Şadi Türk başkanlığında 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Ergin, Ahmet 
Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya ile Denetim Kurulu 

Üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve Eğitim ve Projeler Birimi 
Yöneticisi Selami Babacan’dan 
oluşan heyet, bu amaçla 
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. 
Hasan Mandal’ı makamında 
ziyaret etti. Başkent OSB 
Başkanı Türk, başta Meslek 
Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim 
Merkezi ve Tasarım Merkezi 
olmak üzere eğitime yapılan 
yatırımlar hakkında Prof. Dr. 
Mandal’a bilgi verdi.

Türk, YÖK Başkanvekili 
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı 
çalışmaları yerinde görmek 
üzere Başkent OSB’ye davet 
etti.

Başkent OSB’yi ziyaretten 
memnuniyet duyacağını ifade 
eden Prof. Dr. Mandal, YÖK 
Disiplin Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Orhan Aydın ile birlikte 
iade-i ziyarette bulundu. Prof. 
Dr. Hasan Mandal ile Prof. 
Dr. Orhan Aydın’a ayrıntılı 
bir brifing verildi, ardından 
Meslek Yüksek Okulu ile 
Mesleki Eğitim Merkezinde 
incelemelerde bulunuldu.

YÖK ile Başkent OSB 
arasında eğitim konusunda 
yapılacak işbirliğinin 
geliştirilerek sürdürülmesi 
için, çalışmalar ve görüşmeler 
devam edecek.

YÖK ile eğitim işbirliği 
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Sorunsuz bir 

Başkent OSB için!

Başkent OSB yönetimi, katılımcıları fabrikalarında 
ziyaret ederek sorunları ilk elden öğreniyor.

DORAGLAS

OPTİMA
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Başkent OSB-Katılımcı 
diyaloğu, sorunların 
yerinden tespiti ile 
devam ediyor. 

Başkent OSB Yönetimi 
Şadi Türk başkanlığında tüm 
yönetim ve denetim kurulu 
üyeleriyle bölge yöneticilerinin 
de bulunduğu kalabalık 
bir heyet ile katılımcılarını 
fabrikalarında ziyaret ediyor.

Ziyaretlerle, hem yönetim ile 
katılımcılar arasında diyaloğun 
sürekli kılınması, hem de 
sorunların yerinde saptanması 
amaçlanıyor.

Tek tek ziyaret ediyorlar
Başkent OSB yönetiminin 

son ziyaret durakları 

DORAGLASS, Işık Mühendislik, 
Sem Transformatör, Efor 
Endüstriyel, OPTİMA 
Mühendislik, Elektrosonik, 
Kozer Prefabrik, Nev Hassas 
Döküm ve Uzay Form firmaları 
oldu.

Katılımcılar genelde bölgeye 
ilişkin memnuniyetlerini ifade 
ederek, 

karşılaştıkları sorunları 
yönetime aktardılar. Bölge 
yönetimini ilgilendiren 
sorunlar yerinde çözülürken, 
kamuyu ilgilendiren diğer 
sorunların çözümü ise ilgililerle 
konuşularak giderilmeye 
çalışılıyor. 

7

Efor Endüstriyel

Nev Hassas Döküm

Elektrosonik
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Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Ankara Çayı’nın 
ıslahı konusunda Başkent 
OSB’ye destek verdi.

Valilik yaptığı illerde 
sanayi ve özellikle 
organize sanayi 
bölgeleriyle yakından 

ilgilendiği bilinen Ankara Valisi 
Ercan Topaca, çevreye olan 
hassasiyetiyle de tanınıyor.

Başkent OSB’nin üç 
eğitim kuruluşunun açılış 
organizasyonu ile Ankara’da 
sanayi ile ilgili ilk defa resmi bir 
törene katılan Vali Ercan Topaca, 
Başkent’te de aynı duyarlılığını 
sürdürdü. 

Çalışmalara bu yıl 
başlanacak
Başkent OSB Yönetimi, 

“Sanayiciye her zaman kapım 
açık” diyen Ankara Valisi 
Ercan Topaca’yı 2 Ocak 2017 
makamında ziyaret ederek 
bölge ile ilgili sorunları paylaşıp, 
destek istedi. 

Şadi Türk Başkanlığı’nda, 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet 
Ergin, Ahmet Zeki Topdemir, 
Atakan Yalçınkaya, Denetim 
Kurulu Üyeleri Sırrı Yetkin, Ali 

Gök, Hukuk Danışmanı Av. 
Abidin Şahin ve Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ’dan oluşan 
Başkent OSB heyeti, özellikle 
Ankara Çayı’nın yarattığı 
çevresel sorunları dile getirerek 
ıslahı konusunda Vali Ercan 
Topaca’dan destek istedi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, 

konuya yakın ilgi göstererek 
soruna el koydu. Topaca, Ankara 
Çayı Islah projesine bir an önce 
başlanması için DSİ yetkililerine 
talimat verdi. Vali Topaca’nın 
samimi ilgisi, Başkent OSB 
yöneticilerini memnun etti. 
Islah çalışmalarının bu yıl içinde 
başlaması bekleniyor. 

Topaca’dan Başkent OSB’ye destek
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İş yerinde verimliliği 
sağlamanın en önemli 
koşulunun sağlık ve 
güvenlik olduğunu bilen 

Başkent OSB yönetimi, 
çalışanları ile katılımcılarının 
bu konudaki eğitimine özel 
önem veriyor.

Alanında uzman bir 
firmayla yapılan anlaşma 
uyarınca belli periyodlarla 
düzenlenen seminerlerde; 
çalışanlar iş sağlığı ve iş 
güvenliği konularında 
uygulamada olan yasa, 
yönetmelik ve tüzükler 
hakkında bilgilendiriliyor. 

Verimlilik için
sağlık ve güvenlik

9
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“Başkent OSB ile 
gurur duydum!”

Başkent OSB’yi ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, gördüğü müesseselerin kendisini 

Avrupa’nın üstünde gibi hissetmesine yol açtığını belirtirken, 
“Samimi olarak söylüyorum; gurur duydum” dedi.
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Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, 
beraberinde 

Başkanvekili Ali Gökşin, 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Yunus Aluç ve Vedat Üçpınar 
ile Başkent OSB’ye ziyarette 
bulundu. 

Başkan Şadi Türk ile Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri 
tarafından karşılanan Gökçek’e, 
Başkent OSB hakkında 
kapsamlı bir brifing verildi.

Başkent OSB’ye hayran 
kaldığını ifade eden Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek, “Açıkça ifade 
etmem lazım ki, gerçekten 
Ankara’nın gurur kaynağı 
olan bir sanayi bölgesisiniz. Yol 

boyunca geçerken görmüş 
olduğum müesseseler beni 
Avrupa’nın üstünde hissettirdi. 

Gökçek,  Başkent OSB’ye 
hayranlığını; “Böyle bir 
duyguyu yaşattığınız için 
bir belediye başkanı olarak, 
samimi olarak söylüyorum; 
gurur duydum” sözleriyle dile 
getirdi. 

Hedeflere ulaşmanın gururu
İlk belediye başkanı 

olduğundan bugüne kadar 
her zaman sanayi ve ticareti 
desteklediğinin altını çizen 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, 
Başkent’in gelişimi için 

hedeflerini şöyle açıkladı:
“Son altı sene içerisinde 

Ankara için bazı hedefler 
koyduk. Bu hedefler şuydu: 
Ankara ticarette, özellikle 
kişi başına metrekareye 
vurulduğunda kesinlikle bir 
numara olmalı. Sanayide iki 
numara olmalı ve üçüncüsü de 
Ankara mutlaka turizmde çok 
ciddi adımlar atmalı. Allah’ın 
Lütfü, ticarette kişi başına 
metrekareye vurduğunuzda 
AVM’ler olarak söylüyorum, 
şu anda bir numarayız. 
Metrekareye düşen kişi 
olarak İstanbul’u geçmiş 
vaziyetteyiz. Dolayısıyla o 
hedefimize ulaştık. Sanayide 

Gökçek’ten Başkent 

OSB’ye Övgü:

l “Avrupa’nın 

üstündesiniz.”

l “Ankara’nın gurur 

kaynağısınız.”

l “Size yardım 

etmek boynumuzun 

borcu. Yapmazsak 

Allah bizden hesap 

sorar.”
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de iki numara olduk. Bundan da 
gerçekten gurur duyuyorum. 
Bir belediye başkanı olarak 
birtakım hedefler konulur 
ve bu hedeflere ulaşılırsa, biz 
sadece bundan sevinç ve gurur 
duyarız” dedi.

 
Turizm için 
Disneyland modeli
Turizm açısından gelecek 

iki yıl içerisinde çok önemli 
hamleleri bulunduğunu 
açıklayan Başkan Melih 
Gökçek, “Ankara’ya turist 
gelmiyor. Bir milyon civarında 
yabancı geliyor, gelenlerin 
çoğu diplomat, turist falan 
değil. Ankara’yı turist niye 
gelsin, neyi gezsin, ne yapsın? 
Yani onları cezbedecek 
hiçbir şeyimiz yok. Nasıl 
sanayinin alt yapısı, ticaretin 
alt yapısı yapılıyorsa, turizmin 
de altyapısının yapılması 
lazımdı. Ben bu konuda 
Ankara’ya Disneyland 
merkezi yapmak istiyorum. 
Disneyland temalı bir parkın 
yapılmasını planladım. Bunun 

için gitmediğim yer kalmadı. 
Amerika’da Disneyland’ın 
merkezine kadar gittim, davet 
ettim, ama kimse buraya 
gelmeyi kabul etmedi. Çünkü 
Ankara gibi bir yerde yatırım 
yapıp da onun karşılığını 
almayı çok zor görüyorlar. 
Somut bir örnek vereyim, 
geçen sene Fransa’da 
Disneyland’ın zararı dolayısıyla 
devletin yapmış olduğu 
sübvanse bir milyar Euro. Niçin 
yapıyor 1 milyar Euro’yu? Paris, 
Disneyland demek. Çünkü 
giden oraya uğruyor” şeklinde 
konuştu.

En büyük kapalı alan olacak
Ankara Büyükşehir 

Belediyesi olarak büyük bir işe 
soyunduklarını ifade eden Melih 
Gökçek, “İşin büyüklüğünü 
ancak gezmekle anlarsınız, 
yanından geçmekle değil. 
İçine girdiğinizde, dünyanın 
büyük tema parkını yaptığımızı 
göreceksiniz. AnkaPark’ta 1217 
tane oyuncak var. Fransa’da 
70 tane var. Yani mukayese 

ettiğiniz zaman neredeyse 20 
katı büyüklükte. Amerika’ya 
gittim, bizim sadece bir çadır 
10 bin metrekare. O çadırı 
da Ankaralı bir sanayicinin 
yaptığını ifade edeyim. Yerleri 
buradaymış, ATAK. Çadırla 
70 bin metrekare kapalı alan 
yaptı. Dört tanesi onar bin, altı 
tanesi de beşer bin metrekare. 
Gerçekten muhteşem oldu. 
Dünyada en büyük kapalı 
alan Rusya’da yapılıyor, 15 
bin metrekare. Bizimki 86 bin 
metrekare. Yaz kış çalışacak. 
10 bin metrelik bir bölümün 
içerisinde bitmiş olan alanımız 
var. Amerika’daki onun yarısı 
kadar, giriş fiyatı 42 dolardır. 
O da sadece bir bölümünün. 
Gerçekten muhteşem bir 
şey oluyor. Ağustos ayına 
yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Ankara turizmine çok ciddi 
katkısı olacağını düşünüyorum” 
diyerek, proje hakkında bilgi 
verdi. 

Ayrıca, İnanç ve Tarih 
olmak üzere iki de müze 
yaptıklarını belirten Başkan 

12
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Gökçek, “Onların da Hacı 
Bayram civarında bir milyona 
yakın turist çekeceği yerli ve 
yabancı ziyaretçi alacağını 
düşünüyorum. İnşallah turizm 
açısından da o noktaya 
geleceğiz” dedi.

Sanayi sayesinde istihdam 
Sanayinin Ankara için büyük 

bir önem ifade ettiğini, sanayi 
konusunda bugüne kadar 
istenileni yapmaya gayret sarf 
ettiklerini anlatan Gökçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sanayiye yapmış 
olduğumuz yatırımlar, 
sizlerin ve bizlerin sayesinde 
Ankara’nın genelinde 
düşündüğünüz zaman 
muhteşem bir istihdam temin 
ettik. Ben Türkiye’de işsizlik 
olduğuna inanamıyorum. İşi 
beğenmeyen çok; ama işsiz yok. 
Bir de şimdi diyor ki; ‘Ankara 
Büyükşehir Belediyesi benim 
gıdamı veriyor. Çocuklarımın 
okul ihtiyaçlarını veriyor. Ben 
gidip niye çalışayım.’ Kahveye 
gitmeyi tercih ediyor. Asgari 
ücretten kesinlikle tatmin 
olmuyor.” 

Ara eleman eğitimi
12 yıla yakın bir süredir 

Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesiyle birlikte BELTEK’te 
56 branşta mesleki eğitim 
verdiklerini anlatan Gökçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şadi Bey, bu çalışmadan 
haberi olmadığını söyledi, 
kendimi suçlu hissettim. 
BELTEK’te ara eleman 
yetiştiriyoruz. Siz ara eleman 
bulamıyorsunuz. Onun için 
okulları kuruyorsunuz. Biz 
sizden beş kuruş istemiyoruz. 
Üç aylık kurslarımız var akşam 
17:00-21:00 arasında. İş garantisi 
verin, size istediğiniz branşta 
bedava elemanı yetiştirip 
gönderelim. Bugüne kadar 
dilimde tüy bitti, Ankara Sanayi 
Odası ve Ticaret Odası bugüne 
kadar bir adam göndermedi. 
Ondan sonra da sanayici 
arkadaşlar, ‘Ara eleman 
bulamıyoruz’ diyorlar. Eee 
kardeşim bulmak istiyorsanız 
iş birliği yapalım. Ben sizden 
bir şey istemiyorum ki, sadece 
‘Benim şu elemana ihtiyacım 
var’ deyin, biz eğitelim. Ama 
böyle bir teklif gelmedi. Sizin 

okullarınız olmasına rağmen 
10 bin tane şu anda işçiniz 
olduğuna ve % 20 de büyümek 
istediğinize göre aşağı yukarı 
her sene iki bin elemana 
ihtiyacımız var. Siz bunun bir 
kısmını okuldan alırsınız, bir 
kısmını benden. Size açık çek; 
hangi branşta istiyorsanız orada 
hemen adam yetiştireyim.”

“OSB’lere teslim oldum”
Başkent OSB gibi başarılı 

kuruluşları gördüğünde 
heyecanla gurur duyduğunu 
ifade eden Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, “Bizim 
de belediye olarak size yardım 
etmek boynumuzun borcu. 
Yapmazsak Allah bizden hesap 
sorar” dedi. 

Bir dönem yetkilerin 
elinden alınması nedeniyle 
organize sanayi bölgelerine 
karşı olduğunu ifade eden 
Melih Gökçek, “Fakat itiraf da 
ettim, direnmenin anlamı yok, 
insanlar iş sahibi olacak, esnaf 
da iş yapacak, para kazanacak, 
kent de böyle kalkınacak. Ben 
hayatta mağlubiyeti kabul 
etmeyen bir adamım. Burada 
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mağlubiyeti kabul ettim ve 
organize sanayi bölgelerine 
teslim oldum” şeklinde 
konuştu. 

“Çevrenin yeşil 
eksikliği var”
Başkent Organize Sanayi 

Bölgesi’ni gördükten sonra 
her türlü yardımı yapmaya 
hazır olduğunu ifade eden 
Başkan Gökçek, “İnşallah 
asfaltınızı bu sene yaptırırım. 
Başka istekleriniz olursa da 
yaptırırız. Mesela tren yolunun 
buradan geçtiğini bilmiyordum. 
İtiraf edeyim, geçmiş olduğunu 
görmek mükemmel bir olay. 
Bu konuda bana düşen bir 
olay varsa Devlet Demir Yolları 
ile konuşmak, sayın Bakana 
istirham etmek noktasında 
ne lazımsa o konuda yardımcı 
da olmak isterim. Sanayicileri 

bölgeye sevk etme noktasında 
da sordum Sayın Başkana; 
‘Genişliyoruz, yerimiz var, 
yapıyoruz, satıyoruz’ dediler. 
İnşallah bu konularda da elimden 
geldiği kadarıyla yardımcı 
olmaya gayret ederim. Biz de 
geçtiğimiz sene içerisinde buraya 
eski parayla 16 trilyonu aşan 
bir yatırım yapmışız. Yollarımızı 
kaldırımlarımızı ara sokakları 
yapmışız. Buranın gördüğüm 
kadarıyla bir eksiği var; yeşilliği. 
Burayı elbirliği ile yeşillendirelim. 
Yerli ağaçlarla bu işleri yapmaya 
çalışalım” sözleriyle, çevre 
düzeni hakkındaki görüşlerini 
de ifade etti.

“Ülkeyi ayakta 
tutuyorsunuz”
Türkiye’nin ekonomik 

açıdan boğulmaya çalışıldığı bir 
dönemde ayakta durmanın, 

işleri arttırmanın büyük bir 
başarı olduğunu belirten Melih 
Gökçek, “Bu konuda hem 
kendinizi hem ülkeyi ayakta 
tutuyorsunuz. Onun için bizim 
de belediye olarak bu konuda 
size elimizden gelen yardım ve 
desteği yapmamız, ülkemiz için 
bir boyun borcudur” dedikten 
sonra, “Buradaki havayı 
gördükten sora Başbakanıma, 
Cumhurbaşkanıma da inşallah 
gittiğimde bahsederim. Belli 
olmaz, belki bir gün buraya 
getiririm. Gurur duydum, 
tebrik ediyorum. Allah işinize 
iş katsın. Allah bol kazanç 
versin, bol istihdam yapın 
inşallah” sözleriyle de Başkent 
OSB ziyaretinden son derece 
memnun kaldığına vurgu yaptı.

 
Sorulara yanıt verdi
Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
konuşmasının ardından 
katılımcılardan gelen soruları 
yanıtladı.

Nakliye aracı bulunmasının 
sıkıntı olduğunun hatırlatılması 
üzerine Gökçek, yer bulunması 
halinde bu araçlar için garaj 
yaptırabileceğini ifade etti.

Akıncılar-Temelli yolu 
yapıldıktan sonra buna 
gereksinim kalmayacağının dile 
getirilmesi üzerine de Başkan 
Gökçek, “O zaman sorun yok. 
Karayolları o yolu inşallah bu 
sene yapar. Bir aksilik olursa 
çok sıkıntıda kalırsanız biz 
de yardımcı oluruz. Ankara 
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Büyükşehir Belediyesi olarak 
yeni bir rekora daha imza attık. 
Toplam 1600 kilometre cadde, 
bulvar ve köy yolu yaptık. 
Bunun yaklaşık 350 kilometresi 
köy yolu, geriye kalanın tamamı 
cadde ve bulvar. Bu sene de 
aynı süratle devam etmeye 
çalışıyoruz. Ankara çok süratle 
büyüyor. 5 milyon 360 bin 
olduk. Yani süratle ileriye doğru 
gidiyoruz, hiç durmuyoruz. Her 
sene aşağı yukarı 70-80 bin 
nüfus ilave ediliyor. Bu kadar 
nüfusun ilavesi demek aşağı 
yukarı 25 bin konut demek. 
Bir de mevcut olan ailelerin 
içerisinde evlenenler var. Her 
sene 35-40 bin civarında yeni 
konuta ihtiyaç duyuluyor ve bir 
taraftan onu karşılıyorsunuz 
bir tarafta da gelen nüfusa 
iş buluyorsunuz. Büyüyen 
Ankara ile baş edebilmek 
inanılmaz şekilde zor. Açıkça 
ifade edeyim, 23 yıldan 
beri belediye başkanıyım, 
ekonomik açıdan en kötü 
durumu yaşıyorum. En büyük 
nedeni de şudur; Ankara daha 
önce daha küçük bir alandaydı, 
50 kilometre çapında bir 
alandaydı. Özel idarenin bize 
katılmasıyla bir boydan bir 
boya 100 kilometre oldu. Özel 
İdare devlet kaynaklarını 
yüzde 1’ini alıyordu. Bu yüzde 
1 bize verilmedi. Özel İdarenin 
borcunu ve yüklerini olduğu 
gibi bize verdiler, alanları bize 
verdiler, parasını vermediler. 

Bize yeni katılan ilçelerimiz ve 
eski ilçelerimiz ilk aldığımız 
an itibariyle Güneydoğu’daki 
pek çok ilçeden, köyden 
daha kötüydü. Bunları ayağa 
kaldırabilmek için sadece son 
seçimden bu yana 3 yılda eski 
parayla söylüyorum 2 katrilyon 
para sarf ettik. Ama halen 
emiyor. Para yetmiyor. Para da 
yetmeyince ciddi sıkıntı var” 

Melih Gökçek, bir 
katılımcının, yapılan kazılardan 
çıkan hafriyatı dökecek yer 
bulamadıklarını, OSB’lere bu 
konuda muafiyet sağlanıp 

sağlanamayacağını sorması 
üzerine, hafriyat işini ihaleyle 
vermeleri nedeniyle öyle bir 
şansları olmadığını söyledi.

Gökçek’e plaket sunuldu
Başkent OSB Başkanı Şadi 

Türk, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’e konuşmasının 
ardından bir plaket taktim etti. 
“Başkent OSB’ye katkılarından 
dolayı” plaketi alan Gökçek de, 
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Türk’e teşekkür     
etti. 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ağırlayan Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk, Sanayi Bölgesi’nin bugününü ve yarınlara ilişkin hedeflerini, 

beklentilerini masaya yatırdı. Türk, Ankara’nın son 10 yılda sanayi kentine 
dönüştüğünü ve Başkent OSB’nin bunda büyük payı bulunduğunu söyledi.

Ankara, bizimle
sanayi şehri oldu
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l “Ankara’nın gelişimine 
katkı yaptık.”
l “Konut üretmek çok 
kolay, sanayi üretmek zor.” 
l “Ankara’nın sanayi şehri 
olmasında katkımız büyük.” 
l “Atanmışlarla değil, 
seçilmişlerle yönetiliyoruz.”
l “Her yıl ortalama yüzde 20 
büyüyen bir OSB olduk.”
l “Yenikent-Temelli otoyolu, 
hem Ankara’ya hem bölgeye 
büyük katkı sağlayacak.”   

Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih 

Gökçek’in ziyareti dolayısıyla 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. “Ankara hepimizin, 
Türkiye de hepimizin. Bu 
anlayışla yola çıktık” diyen 
Türk, Başkent OSB’nin kendi 
kaynaklarıyla yola çıktığını, 
kendi kaynaklarıyla geliştiğini, 
büyüdüğünü söyledi. Başkent 
OSB’de sanayi gelişirken, 
Ankara’nın gelişmesine de 
katkı yaptığını anlatan Şadi 
Türk, sanayi üretiminin 
zorluğuna dikkat çekerek, 
“Konut üretmek çok kolay, 

ama sanayi üretmek zor” diye 
konuştu.

Ankara’nın yaptığı 
çıkışla, memur kenti olarak 
anılmaktan sıyrılıp, sanayi 
kentine dönüştüğünü ifade 
eden Türk, “Ankara’nın sanayi 
şehri olmasında Başkent 
OSB’nin katkısı büyük” dedi.

Başkent OSB’nin kendi 
kendisini yönettiğini, 
kuruluşunun hemen 
ardından yöneticilerinin 
seçimle iş başına geldiğini 
söyleyen Başkent OSB 
Başkanı, “Atanmışlarla değil, 
seçilmişlerle yönetiliyoruz” 
görüşünü dile getirdi.

Şadi Türk, Başkent OSB’nin 
ortalama yüzde 20 ile büyüyen 
bir organize sanayi bölgesi 
olduğunu söyledi.

Kimse bizi geri çevirmedi
Başkent OSB Başkanı Türk, 

Yenikent-Temelli otoyolunun 
hem Ankara’ya hem bölgeye 
büyük katkı sağlayacağını, 
o nedenle bir an önce 
tamamlanmasının büyük 
yararı olacağını ifade etti. 

Türk, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“- Şu anda 250 sanayi 
tesisimiz faaliyette.  Ankara’nın 

en büyüğü, Türkiye’nin de 
8. büyük organize sanayi 
bölgesiyiz. Başkent OSB’mizin 
bu yolculuğu öyle çok uzun bir 
zamana dayanmıyor. İlkemiz 
zamanla yarışmak olduğunda, 
çok kısa sürede çok iyi işler 
gerçekleştirdik. Uzun vadede 
her şey yapılabiliyor; ama hızlı 
yapıldığı zaman değer taşıyor. 
Kendi kaynaklarımız ile belli 
bir yerde geldikten sonra halk 
deyimiyle tırmalaya tırmalaya 
kamudan destek aldık. Allah 
razı olsun, bize de kimse 
“yok” demedi. Büyükşehir 
olarak ve sizin şahsınızda 
özellikle Başkan Vekilimiz Ali 
Gökşin Bey, Genel Sekreter 
Yardımcımız Yunus Aluç 
Bey, yine Genel Sekreter 
Yardımcımız Vedat Üçpınar 
Bey’e teşekkür ediyorum. Ne 
zaman bir şey istesek; tabi 
ki sizin de onayınızı alarak 
yerine getirdiler. Özellikle 
Ankara-Eskişehir Karayolu 
ile bölgemiz arasındaki 6 
kilometrelik yolun yapılması 
bize nefes aldırdı. Çok zor 
durumdaydık.

Nüfus, 250 bine ulaşacak
Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün Akıncılar-
Eskişehir Yolu bağlantı yolu 
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projesi tamamlandığında 
bölgenin 3-5 yıl içinde 250 
bin nüfuslu bir yerleşim 
alanına dönüşeceğine vurgu 
yapan Şadi Türk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Çünkü 
bizim dışımızda bölgede üç 
OSB daha var. Hızlı istihdam 
oluşumu söz konusu. Bölgede 
de 25-30 bin civarında 
gecekondu önleme bölgesi 
ve buna benzer kooperatifler 
yapılanma içinde. Sincan’ın 
bir başlangıcı gibi; ama 
daha modern ve düzenli bir 
gelişme içerisinde burası. 
Ankara için önemli bir 
proje ve alan. Sizlerin de 
desteği ve ilgisiyle daha 
da hızlı gelişeceğinden 
kuşkumuz yok. Büyükşehir 
Belediyemiz sağ olsun, 
özellikle gecekondu 
önleme bölgesinin alt yapı 
yatırımlarına hızla başladı 
bu sene. Önümüzdeki sene 
bunlar bittiğinde de büyük 
ihtimalle bir göç alım süreci 
başlayacak. Biz de çalışan 
işçilerimizi Ankara’ya, 
Sincan’a taşımaktan 
kurtulmuş olacağız. Yerleşim 
olarak Temelli diye geçse 
bile, bu bölge daha öne çıktı. 
Bölgedeki gelişim, Ankara’nın 
da büyük bir yükünü çözmüş 

olacak. Onun için mutlaka 
sizin de dikkatinizi çekmiştir 
bu bölge.”

Bölgenin sanayi bölgesi 
olmasının, bürokratik 
engellere karşın 1997’de 
dönemin Bayındırlık Bakanı 
Cevat Ayhan’ın sayesinde 
gerçekleştiğini hatırlatan 
Şadi Türk,  bugün bölgede 
faaliyet gösteren 4 OSB’nin 
gelecekte 50 bin kişiye 
istihdam yaratacağının altını 
çizdi. Başkent OSB Başkanı, 
görüşlerini; “Konut üretmek 
ve diğer üretimler çok kolay. 
Siz de biliyorsunuz ki sanayi 
üretmek zor. Sanayi, var 
olmamız için gerçekten 
yaşamsal önem taşır. Onun 
için uzun soluklu bir uğraştır. 
Uzun süren bir çaba ister” 
diye sürdürdü.

2011 yılında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 
ile Başkent OSB’nin de 
aralarında bulunduğu 
bölgedeki OSB’lerin yaptığı 
protokolde 5000 kişiye 
istihdam sözü verdiklerini 
hatırlatan Türk, “Sizin 
imzanızla yapmıştık o 
protokolü. Siz, ‘bana istihdam 
sağlayın ne istiyorsanız 
yapacağım’ dediniz. Biz bugün 
10 bin kişideyiz, yani bu 

kadar kısa sürede bu noktaya 
geldik” dedi. 

Çalışan, karşılığını alıyor
Bölge olarak kamu desteği 

almadıklarına da değinen 
Türk, “Bütün yapılan tesislerin 
arazilerini şahıslar olarak 
satın aldık ve üstündeki 
bütün yapılaşmayı kendi 
kaynaklarımızla yaptık. Başka 
bir özelliğimiz daha var; sanayi 
bölgelerinde kavram karmaşası 
var, biliyorum sizin de kafanızı 
zaman zaman karıştırıyorlar. 
Biz her iki yılda bir seçim yapan 
bir bölgeyiz, atanmışlarla değil 
seçilmişlerle yönetiliyoruz. 
Demek ki çalıştığınız zaman 
karşılığını da alabiliyorsunuz. 
Biz bölgenin sanayi gelişimini 
yaparken şehrimize de 
çevremize de katkı sağlamanın 
borç ve yükümlülüğü içindeyiz 
diye baktık” açıklamasında 
bulundu.

Her yıl yüzde 20 büyüme
Temelinin atıldığı 2003 

yılından bugün gelinen 
noktada 10 bin kişilik istihdam 
sağladıklarını hatırlatan 
Başkent OSB Başkanı, 
görüşlerini şöyle aktardı:

“Her sene ortalama yüzde 
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20 büyüyen bir organize 
sanayi bölgesi haline geldik. 
Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
göstergesidir. Bizim bir 
ilkemiz var ki; o da zamanla 
yarışmak. Çünkü büyük 
hedefler koyan bir ülke olduk. 
2023 diyoruz; ama bazen 
2023’leri çok rahat harcıyoruz. 
Bürokrasinin, özellikle 
engellemelerinin yoğunlaştığı 
dönemler oluyor; ama her 
seferinde Allah razı olsun biz 
kime gittiysek, bugüne kadar 
kimin kapısını çaldıysak 
dediklerimiz öyle veya böyle 
yapıldı. Herkes bize inandı. 
Şu anda görevde bulunan 
Cumhurbaşkanımızdan 
başlayıp, Başbakanımız dahil, 
ilgili bütün Bakanlarımız burayı 
ziyaret etti. Sizin de desteğiniz 
her zaman oldu. Sincan 
Belediyesi ve bütün kamu 
kurumları elinden geldiğince 
ve gündem müsaade ettiği 
ölçüde bize destek verdiler.

Ankara sanayi şehri oldu
Ankara’nın son 10 yılda 

sanayi şehri olduğunu ve 
bunda da Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nin çok fazla 

etkisi bulunduğunu belirten 
Türk, desteklerinden dolayı 
Başkan Gökçek’e, ekibine ve 
diğer kamu kurumundaki 
görevli bütün çalışanlara 
teşekkür etti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a da 
ayrıca teşekkür eden Türk, 
“Esirgemediğiniz destekleriniz 
mutlaka ülkemize katkı 
olarak dönüyor. Şimdilik 
çok büyük problemimiz yok. 
Yeşil alanlarımızın bazılarına 
arkadaşlar destek verdi, arıtma 
tesisi ve camimizin yeşil alan 
düzenlemesini Büyükşehir 
Belediyemiz yaptı. Şu anda 
organize sanayi bölgemizin 
hiçbir alt yapı problemi 
yok” diyerek Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteklerine 
teşekkür etti.

Asfaltın yenilenmesi 
gerekiyor
Birinci bölgede asfalt 

kaplamasının aşındığına dikkat 
çeken ve yapmaya güçlerinin 
yetmediğini ifade eden Türk, 
“12-13 senedir üstünden gidip 
geliyoruz. Altyapıyı bozmadan 
buna destek olursanız bizi 
mutlu edersiniz” dedi.

Bölgede eğitimin 
başlamasıyla ulaşım ihtiyacı 
doğduğuna işaret eden Türk, 
Başkan Gökçek’ten bu konuda 
da gerekli desteği istedi.

Akıncılar-Temelli otoyolu
Yenikent-Temelli otoyolu 

yapıldığı zaman hem 
Ankara’ya, hem bölgeye büyük 
katkı sağlayacağını ifade eden 
Şadi Türk, Gökçek’ten buna 
ilişkin destek vermesini istedi.

Türk, şöyle konuştu: “Bütün 
arkadaşlarımız bu yolun 
öneminin farkında ve destek 
veriyorlar. Bir an önce devreye 
girmesi açısından sizin de 
özellikle bu konuya dikkatinizi 
yoğunlaştırmak istiyorum. 
Çünkü ana arter Eskişehir 
yolunun trafiğini azaltarak 
transit geçişleri sağlayacak. 
Yük taşımacılığına büyük fayda 
sağlayacak. İstanbul Yolu ve 
Eskişehir Yoluna alternatif 
olacak bu yol aynı zamanda 
bütün organize sanayi 
bölgelerinin de birbirleriyle 
iletişimini daha kolay 
kılacak. Bu konuda da gerekli 
yerlerde, gerekli desteği sizin 
vereceğinizden hiç kuşkum 
yok.” 
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Dördüncü Sanayi 
Devrimi olarak bilinen 
‘Sanayi Dönüşüm 
Süreci (Endüstri 4.0)’ın 
tartışılacağı uluslararası bir 
organizasyonun, ODTÜ ile 
yapılması planlanıyor 

ODTÜ-Başkent OSB işbirliği 
ile bölgenin stratejik planı 
yapılacak.
 

Başkent OSB, çağı ve 
teknolojik gelişmeleri 
yakalamak için 
üniversite-sanayi 

işbirliğinde yeni bir adım 
daha attı. Başkent OSB 
ile ODTÜ’nün ortaklaşa 
yürüttükleri çalışmalar sonucu, 
bölge ve bölgede faaliyet 
gösteren firmaların gelişimi 
için yapılacak çalışmalara 
ilişkin öneriler üç ana başlıkta 
toplandı. Bu amaçla biri Başkent 
OSB’de, diğeri ODTÜ iki ayrı 
toplantı yapıldı. Başkent OSB’de 
yapılan toplantıya ODTÜ-BİLTİR 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlhan 
Gökler, Rektör Danışmanı 
Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, 
Başkent OSB’den  Yönetim 
Kurulu üyeleri Mehmet Ergin, 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
üyesi Sırrı Yetkin, Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ, Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç ile 
Eğitimi ve Projeler Yöneticisi 
Selami Babacan katıldı. 
ODTÜ’de yapılan toplantıya  ise 
BİLTİR Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
İlhan Gökler ile BİLTİR Merkezi 
Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 
4.0 Platformu Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Şeyda Ertekin, 

Başkent OSB’den Başkanvekili 
Cavat Kömürcü başkanlığında 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
üyesi Sırrı Yetkin, Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ ile Eğitim ve 
Proje yöneticisi Selami Babacan 
katıldı. 

İşletmelere proje desteği
Toplantılarda, Bölge’nin 

stratejik planının hazırlanması, 
ODTÜ ile dördüncü sanayi 
devrimi olarak bilinen “Sanayi 
Dönüşüm Süreci (Endüstri 
4.0)’ın tartışılacağı uluslararası 
bir organizasyonun yapılması, 
bölgede faaliyet gösteren 
işletmelere başta proje 
olmak üzere çeşitli konularda 
desteği sağlanması, eğitim 
faaliyetlerinin sanayinin 
dönüşümü sürecine uygun 
planlanması gibi konular 
değerlendirilerek, bazı prensip 
kararlar alındı. 

ODTÜ işbirliği ile, prensipte 
yapılması planlanan işler konu 
başlığıyla şöyle:

Stratejik plan:
n ODTÜ önderliğinde 

Başkent OSB’nin Bölge Stratejik 
Planı’nın hazırlanması. Bu plan 
ile belirlenecek olan ihtiyaç ve 
beklentileri yansıtan stratejiler 
esas alınarak alt projeler 
geliştirilmesi,

Hazırlanacak stratejik 
planda;

n Lojistik merkez ile ilgili, 
Bölge, Ankara ve Orta Anadolu 
kapsamında mevcut durum, 
beklentiler, ihtiyaçlar ve bunlara 
ilişkin çözüm önerilerini 
kapsayan fizibilite çalışması 
yapılması,

n Teknokent, inovasyon 
merkezi kuruluş planlamasının 
gerçekleştirilmesi.

OSB’ye gelir 
getirecek işlerin:
n Bölgede fuar ve sergi 

yapılacak alanlar ile birlikte 
buna ilişkin ihtiyaç ve 
beklentilerin saptanması,

n Atıkların değerlendirilmesi,
n Yer üstü ve yer altı 

4. Sanayi Devrimi’ne 
‘akademik’ destek’
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enerji kaynaklarının tespitine 
ilişkin çalışma ve projeler 
hazırlanması,

n  DSİ tarafından yapılacak 
olan Ankara Çayı Islah 
projesinde ODTÜ ile işbirliği 
yapılması,

n  Potansiyel yatırımcı firma 
profilleri belirlenerek, bölgede 
yer almasına dönük özel 
stratejiler geliştirilmesi,

n  Bölgede yönetim yapısının 
kalitesinin artırılması,

n  İletişim ve data sistemleri 
projelendirilmesi.

İşletmelere yönelik 
faaliyetler:
n   Bölge yatırımcılarına 

yönelik firma bazında proje 
desteği sağlanması, 

n  Endüstri 4.0 hazır 

bulunuşluk ve envanter 
çalışması yapılması, Teknoloji 
Dönüşüm Platformu (Sanayi 
4.0) konusunda pilot birkaç 
firma belirlenerek uygulama 
yapılması,

n  Firmalara yönelik 
iyileştirme amaçlı analizler 
gerçekleştirilmesi,

n  OTDÜ lisans, yüksek 
lisans, doktora öğrencilerinin 
tez çalışmalarını Başkent 
OSB’de yapması.

Kısa süreli öncelikli 
faaliyetler: 
n  Bölgedeki eğitim alt yapısı 

ve uygulamalarının sanayi 
dönüşüm sürecine uygun 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte planlanmasının 
yapılması. Eğitim yöntemleri ve 

modeli, geleceğe yönelik eğitim 
alanları belirlenerek, alt yapı 
ihtiyacı gibi konularda öneri 
paketinin hazırlanması,

- Ulusal ve uluslararası 
düzeyde bölgenin tanıtımına 
da katkı yapacak “Sanayi 
Dönüşüm Süreci (Endüstri 
4.0)” konusunda ODTÜ ile 
birlikte uluslararası düzeyde 
katılımın da sağlandığı geniş 
kapsamlı, uygulamaya dönük 
bir etkinliğin yapılması.

Bu arada, söz konusu 
önerilerin hayata geçirilmesi ve 
aksamadan yürütülebilmesi 
için de ODTÜ ile birlikte 
bir çalışma grubunun 
oluşturulması, bu grubun 
periyodik olarak değerlendirme 
toplantılar yapılması da ilke 
olarak benimsendi. 
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Başkent OSB Başkanı Türk:
“Üniversiteden mezun olup 
işsiz kalacağınıza, meslek 
sahibi olarak aranılan 
eleman olmayı tercih edin”
“Aranılan vasıfta eleman 
olmayı tercih ettiğinizde 
göreceksiniz ki, hem saygı 
hem ekonomik özgürlük 
hem de yeterli gelir düzeyine 
ulaşacaksınız.”

Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü’nün 

‘İşyeri Tabanlı Eğitimin 
Kalitesinin Geliştirilmesi 
Konferansı’nda  konuşan 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, gençlere seslendi. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürü Osman Nuri 
Gülay, AB Delegasyonu Eğitim 
Komisyonu Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Balcı, COŞKUNÖZ 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Oya Coşkunöz ve Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencisi Enes Koç ile 
Aliye Yahşi Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencisi Eylem 
Polat’ın da konuşmacı olduğu 
konferansta, mesleki eğitimin 
sanayileşmedeki önemi 
masaya yatırıldı.

“İşveren de 
eğitimden geçmeli”
Açılış konuşmasında 

ağırlıklı olarak sanayide 
mesleki eğitimin önemi 
üzerinde duran Şadi Türk, 
dünyadaki gelişmenin temelini 

sanayinin oluşturduğunu, 
bunun gelecekte de kaçınılmaz 
olarak devam edeceğini 
söylerken, bu süreçte yalnız 
çalışanın değil, aynı zamanda 
işverenin de eğitimden 
geçmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Sanayinin üç ana temele 
oturan bir yapı olduğunu, bu 

yapıyı bir yandan eğitilmiş iş 
gücünü ekonomiye kazandıran 
sanayi, bir taraftan kamu, 
diğer tarafta da eğitilmiş 
insan gücünün oluşturduğunu 
anlatan Başkent OSB Başkanı 
Türk, “Genç nüfusa sahip 
olmak elbette gururumuz, 
ancak genç nüfusun sokakta 
kalması demek, bugün 

Türk’ten gençlere nasihat:

“Aranılan eleman 
olmayı tercih edin” 
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başımıza gelen bir sürü 
olayın sebebini yaratan 
hammaddenin oluşması 
demektir” diye konuştu.

“Projeler, sahada 
uygulanmalı”
Terör örgütlerinin 

beslendiği tek yerin işsiz 
güçsüz gençlerin dolaştığı 
sokaklar olduğunu hatırlatan 
Türk, eğitimin ciddi bir 
iş olduğunu, söylemde 
kalmaması gerektiğini 
anımsatarak, şunları söyledi:

“Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi olarak sanayinin 
gelişmesine katkı sağlamaya 
çalışırken, üç yılda kendi 
bölgemizde 30 milyon TL’ye 
yakın yatırım yaparak, orta 
öğrenimden üniversiteye 
uzanan bir eğitim zinciri 
oluşturduk. İmkanlarımızı 
çocuklarımıza seferber 
etmeye çabaladık.” 

Projelerin kağıt üzerinde 
kalmaması, sahada 
uygulanması gerektiği 
görüşünü dile getiren Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabi ki iş yerlerinin 
gelen stajyer öğrenciler 
veya iş yeri tabanlı eğitim 
gören çocuklarla ilgilenmesi 
gerekiyor. Ama şunu gözardı 
etmemek gerekiyor; iş 
yerleri gününü de kurtarmak 
zorunda. İş yerlerinde eğitim 
veren kişilerin harcadığı 
zaman o iş yerlerine de büyük 
bedellere mâl olabiliyor. 
Sadece iş yerinde çocuğun 
eğitiminin sağlanmasından 
yola çıkılarak bu projelerin 
gerçekleşmesi mümkün 
değil. Şu anda bölgemizde 
Mesleki Eğitim Merkezinde 
uyguladığımız yöntemle 
çocuklarımız haftanın 
dört günü fabrikalarda, 
bir gün de okulda eğitim 
programına tabi tutuluyor. 
İş yerleri bu çocuklarımızın 
servislerini, yemeklerini 
karşılıyor.  İş yeri ve sanayi 
bunun finansmanında 

büyük sorumluluk alıyor. 
Ama maalesef bu çocuklara 
rehberlik hizmeti verecek 
eğitimciler yok. Bu çocukların 
o iş yerlerinde ne yaptıklarını, 
sorunlarının ne oldukları ne 
yapılması gerektiği gibi bir 
koordinasyonun yetersiz 
kaldığını görüyoruz. Biz 
bölge olarak buna çabalasak 
bile maalesef işin eğitsel 
tarafında yetkin kişilerin daha 
duyarlı olması gerektiğine 
inanıyorum.” 

Mesleki eğitime gerekli 
önemin verilmemesinin 
sanayide ciddi ekonomik 
kayıplara yol açtığını ifade 
eden Türk, “Zamanlamasını 
daha önceye çekip 
mesleki eğitimi yetkin 
hale getirebilseydik, bugün 
ekonomimizde büyük 
rakamlar kaybolmazdı ”dedi 

“Aranılan eleman 
olmayı tercih edin”
Konuşmasında ağırlığı 

gençlerin eğitimine veren 
ve üniversitelerin eğitimin 
en üst seviyesi olduğuna 
vurgu yapan Başkent OSB 
Başkanı Türk, konuşmasını 
şöyle tamamladı: “Ama 
üniversiteden mezun olup 
işsiz kalacağınıza, Meslek 
sahibi olarak Aranılan eleman 
olmayı tercih edin. Aranılan 

vasıfta eleman olmayı tercih 
ettiğinizde göreceksiniz ki, hem 
saygı hem ekonomik özgürlük 
hem de yeterli gelir düzeyine 
ulaşacaksınız. Bu yaşlarda 
vermiş olduğunuz çabalar, 
sakın eziyet gibi gelmesin. 
Yaşama çaba kattığınız sürece 
karşılığını alırsınız. Tabi ki 
herkesin idealinde üniversite 
olacaktır, ancak şu anda bu 
eğitimi gören çocuklarımıza da 
üniversite kapıları kapalı değil. 

Dünyanın gelişmiş 
ülkelerine baktığımızda ilk 
sırayı alan ülkelerin tamamı 
sanayide yetkin ülkeler. 
Kaynakları olmayan ama 
sanayide yetkin ülkeler. İşte 
Japonya, Almanya, Güney 
Kore gibi ülkeler. Bizim 
ülkemiz adına baktığımızda 
vazgeçilmez ve yapmamız 
gereken ‘İşyeri Tabanlı Eğitimin 
Kalitesinin Geliştirilmesi’ 
gibi projelerin geliştirilerek 
sanayiye nitelikli eleman 
kazandırmaktır.”

Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü’nün 
gerçekleştirdiği konferans 
kapsamında “İşyeri 
Tabanlı Eğitimin Kalitesinin 
Geliştirilmesi” konulu bir de 
panel yapıldı.
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İş hayatına ilişkin sorunları 
tartışırken ‘Getir-götür’ 
işlerinden şikayetçi olan 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi öğrencileri, hedeflerini 
mesleklerinde ‘usta’ olmak 
şeklinde belirlediler.

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi 
öğrencileri, eğitim 
ve iş hayatına ilişkin 

sorunlarını masaya yatırdı. Kısa 
yoldan iş sahibi olmak isteyen 
öğrenciler, mesleklerinde usta 
olmayı da öncelikli hedeflerine 
yerleştirdiler.

Okul Müdürü yönetti
Başkent OSB Mesleki Eğitim 

Merkezi (MEM) öğrencileri; 
okul, iş yaşamı, okul-iş 
yaşamından beklentilerini ve 
geleceklerini tartıştılar.

3 Şubat 2017 tarihinde 
Başkent OSB’de Okul 
Müdürü Sıdıka Başbuğa’nın 
moderatörlüğünde bir araya 
gelen öğrenciler, çıraklık 
eğitimini değerlendirdiler. 

Toplantıya katılan 
öğrenciler tek tek söz alarak 
işletmelerdeki mesleki eğitimi 
ile ilgili görüşlerini anlatırken, 
eğitim ve iş hayatında 
karşılaştıkları sorunları ve 
çözüm önerilerini konuştular. 

Hedefleri; usta olmak
Öğrencilerin çoğunluğunun 

hedefi, kısa zamanda iş 
bulabilmek, mesleklerinde ise 
usta olmak.

Öğrencilerin % 50’den fazlası 
Mesleki Eğitim Merkezlerini 
ailelerin önerisi doğrultusunda 
tercih ettiklerini, ancak alan 
tercihlerinin kendi istekleriyle 
gerçekleştiğini ifade ettiler.

Daha çok okul, 
daha az fabrika
Öğrencilerin çoğunluğu 

haftada bir gün okulda, dört 
gün iş yerinde bulunmayı 
yorucu buluyor. Tercihleri 
ise, haftada iki gün okulda, 
üç gün işte olma yönünde. 
Ders programlarının 
yoğunluğundan, sosyal 
aktivitelere vakit 

ayıramamaktan yakınıyorlar; 
ders saatlerinin azaltılarak, 
müzik ve beden eğitimi gibi 
derslere yer verilmesini 
istiyorlar. 

‘Getir-götür’den şikâyetçiler
Bazı işletmelerin 

kendilerini ‘getir götür’ işinde 
kullandıklarından yakınan 
öğrenciler, işyerlerinde 
rotasyonun usta olma yolunda 
yer etmesinin gerekliliğine 
inanıyorlar. 

Sosyal etkinliklerin 
olmamasını eksiklik olarak 
gören öğrencilerin en önemli 
şikâyetlerinden biri de ev-okul 
arasında gidiş geliş trafiğinin 
çok zaman almasıydı. Genç 
öğrenciler, okula ait bir 
pansiyon yapılmasını da çözüm 
olarak önerdiler.

İlk hedef: 
Usta olmak!
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Doğalgaz Bakım biriminde 
görev yapan Serdar 
Danacı baba oldu. Serdar- 
Neslihan çiftinin Zeynep 
Öykü adını verdikleri 
yavruya sağlıklı, mutlu bir 
yaşam diliyoruz.

Başkent OSB 
ailesi genişliyor
Başkent OSB ailesi büyüyor. Bölgemizde çeşitli 

birimlerde görev yapan beş arkadaşımız çocuk sahibi 

oldu. Başkent OSB ailesinin yeni üyelerine

 sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz.

Yapı İmar Birim 
Yöneticisi Ali 
Aydın- Çisem 
Aydın’ın bir 
oğulları dünyaya 
geldi. Çınar Sezai 
adı verilen yavruya 
sağlıklı, uzun bir 
ömür diliyoruz.

Mekanik ve Doğalgaz Birim Yöneticis Uğur 
Türe-Nergiz Türe çiftinin de bir oğulları 
dünyaya “merhaba” dedi. Eymen adı 
verilen yavruya da aynı dileklerle sağlıklı 
uzun bir ömür diliyoruz.

Dış Ticaret uzmanı Meliha Yılmaz da anne 
oldu. Meliha-Ahmet Yılmaz oğullarına Metin 
Alp Batu adı verdi. Küçük yavruya “hoşgeldin” 
diyor, sağlıklı uzun ömür diliyoruz.

Çevre Biriminde Uzman 
Yardımcısı arkadaşımız 
İlknur Yeler Pekediz de 
anne olan arkadaşlarımız 
arasına katıldı. İlknur Yeler - 
Hasan Pekediz yavrularına 
Ömer adı verdiler. Küçük 
yavruya sağlıklı uzun ömür 
diliyoruz
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BASAD, üyelerini 
aileleriyle birlikte 
kaynaştırmak ve aralarındaki 
dayanışma duygusunu 
geliştirmek amacıyla iki 
etkinliğe daha imza attı.

Başkent OSB’li 
sanayicilerin 
aralarındaki işbirliğini 
geliştirip güçlendirmek 

amacıyla kurdukları Başkent 
Sanayiciler Derneği (BASAD), 
üyelerin aidiyet ve işbirliği 
duygusunu geliştirmek için 
iki yeni organizasyon daha 
gerçekleştirdi. 

BASAD ilk organizasyonda, 
yeni yıl nedeniyle 24 Aralık 
2016 tarihinde üyelerine yılbaşı 
yemeği verdi.   

Canlı müzik - sihirbaz 
gösterisi eşliğinde verilen 
kokteylli yemekte Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk ile BASAD 
Başkanı Soner Hasçelik, üyelere 
yeni yıl dolayısıyla iyi dilek ve 
temennilerde bulundular. 

Wyndham Ankara Otel’de 

gerçekleştirilen yemekte 
Başkent OSB ve BASAD 
yönetim kurulu üyelerinin 

hemen hepsi eşleriyle birlikte 
hazır bulundu. BASAD üyelerinin 
yanı sıra, Başkent OSB ile 
BASAD çalışanları da eşleriyle 
birlikte yemeğe katıldı. Hemen 
herkesin müzik eşliğinde 
dans ederek, yöresel oyunlar 
oynayarak eğlendiği gecede, 
BASAD’a yeni katılan üyelere de 
sertifikaları verildi.  

BASAD ile daha 
güçlü ilişkiler
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Sertifika alan yeni üyeler
Atilla Alakuş (Doğan Yıldız 

İnşaat Mak. Müh. Ltd. Şti.), 
Mustafa Doğan (Dofer Yapı), 
Mustafa Sümer, Uğur Morova 
(Morova Reklam), Mustafa 
Akmermer, Doruk Özerciyes 
(Ete Enerji), Mustafa Yılmaz 
(Palme Makine), Zafer Udül 
(Tamsan Kompresör).

Bu arada bir önceki dönem 
başkanlık hizmetlerinden 
dolayı Salih Türel Poyraz’a 
teşekkür plaketi verildi. 
On yıllık üyeliği boyunca 
aidatlarını aksatmadan ödediği 
için de Yüksel Karadağ’a 
“teşekkür rozeti” takıldı.

İşbirliği ve dayanışma 
kahvaltısı
BASAD, gerçekleştirdiği 

ikinci organizasyonla, Başkent 
OSB’de faaliyet gösteren 
firmaların temsilcilerini 
kahvaltıda buluşturdu.  

BASAD Başkanı Soner 
Hasçelik, kahvaltılı toplantının 
amacını; “Katılımcıların 
arasında dayanışmayı 
güçlendirmek, birbirleriyle 
iç ticaret yapmalarına ve 
iş paylaşmalarına olanak 
sağlamak” olarak açıkladı.

Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü binasında 
gerçekleşen kahvaltıda 
Başkent OSB’yi temsilen 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ergin, Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ, Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç de hazır 
bulanarak, katılımcılardan 
gelen bölgeyle ilgili sorulara 
yanıt verdiler.
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Başkent OSB’de 
faaliyet gösteren 
firmalar, başarı 
grafiğini sürekli 

yükseltiyor. “Geleceğin 
Sanayi Kenti” Başkent OSB’ye 
yakışır şekilde dünyadaki 
gelişmeleri yakından takip 
eden katılımcılarımızdan biri 
de Optima Mühendislik…

2000 yılında Ostim'de 
kurularak faaliyete geçen 
Optima Mühendislik, üretime 
iç pazara yönelik otopark 
bariyeri ve turnike imal 
ederek başladı, ilk ihracatını 
Dubai'de katılım gösterdiği 
bir fuarda 2004 yılında 
gerçekleştirdi ve bu sayede 
"Yüksek Güvenlikli Giriş 
Kontrol Sistemleri" sunduğu 
Ortadoğu pazarına açılmış 
oldu. 

45 ülkeye ulaşan ihracat
Optima bugünlerde 

ticari güvenlik sektörü için 
mekanik, elektromekanik, 
hidrolik ve pnömatik, yazılım 
kontrollü yol blokları, yol 
babaları, kapanlar, turnikeler, 
sürgülü ve katlanabilir kapılar, 
tahrik üniteleri, genişleyebilir 
konteynerler, öğütücüler, tıbbi 
atık sterilizasyon sistemlerini 
kendi bünyesindeki ARGE 
ve İnovasyon ekibiyle 
tasarlamakta ve kendi 
bünyesinde üretmektedir. 
Firma, bu ürünleri Ortadoğu 
pazarı başta olmak üzere, 2017 
Mart ayı itibariyle toplam 45 
ülkeye ihraç etmektedir. 

192 proje arasından sıyrıldı
Optima, vizyonu, gelişmiş 

üretim araçları, yetenekli 

Ar-Ge ve üretim personeli 
sayesinde geliştirip ürettiği 
kaliteli ürünleriyle yurtiçi ve 
yurtdışında çeşitli belge ve 
sertifikalar alma başarısını 
göstermiş, oluşturduğu 
Ar-Ge ve inovasyon projeleri 
ile TÜBİTAK, KOSGEB, OAİB, 
Ekonomi Bakanlığı, Ankara 
Kalkınma Ajansı devlet 
desteklerinden yararlandı. 

Ankara Kalkınma 
Ajansı'nın şirketlere ücretsiz 
sunduğu ‘Proje Döngüsü 
Eğitimleri’ne katılan Optima, 
kendi bünyesinde hazırladığı 
‘İleri Teknolojili Sektörde 
Üretim Yapan ve Ürünlerini 
Dış Pazara Sunan OPTİMA'nın 
İhracat Gelirinin Artışının 
Sürdürülmesi’ adlı proje ile 
Ankara Kalkınma Ajansı 
2014-İleri Teknolojilerde 
İhracat Odaklı Kalkınma Mali 
Destek Programı (İLTEK MDP) 
kapsamında; 628.700, 00 TL 
bütçeli; % 50 hibe destekli, 9 
aylık proje (Temmuz 2014-
Nisan 2015) ile desteklendi. 
Optima’nın bu projesi, 
Ankara’da bu programa 

başvuran 192 proje arasından 
1. seçilmiş ve başarıyla 
tamamlanmıştı. 

İnovasyon yol 
haritasını belirliyor
Ar-Ge, inovasyon ve 

kurumsallaşmanın hayati 
niteliğini daha iyi anlayan 
Optima, 2015 yılı içerisinde 
Başkent OSB'deki kendi 
fabrikasına taşınmasıyla bu 
yönde adımlar atmaya başladı. 
Optima’nın ürettiği ürünlerin 
bazıları için Türkiye Patent 
Ofisi’nden onaylı Faydalı Model 
ve İncelemesiz Patent Belgeleri 
bulunmakta. Çankaya 
Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi aracılığıyla İşlemleri 
devam etmekte olan Patent 
Başvuruları da bulunmakta. 

Firma, 2016 Temmuz ayında 
Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) ve Sabancı Üniversitesi 
kuruluşu İnovent’in firmaların 
sürdürülebilir katma değer 
yaratarak ihracatı artırması 
amacıyla oluşturduğu 
‘İNOSUİT-İnovasyon Odaklı 

Örnek bir başarı hikâyesi;

Optima Mühendislik 



292929

Mentörlük Projesi’nde 
yer almak için yarışmaya 
başvurmuş ve Türkiye’den 
bu projeye başvuranlar 
arasından ilk 100’e girerek, 11 
ay sürecek olan projede yer 
almaya hak kazandı. Çankaya 
Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi’nden mentörlük hizmeti 
alan Optima, haftalık yapılan 
düzenli toplantılar sayesinde 
kendine özel ‘İnovasyon 
Yönetimi Sistematiği’ 
oluşturmakta ve inovasyon 
yetkinlik/kapasite becerilerini 
geliştirmektedir. Bu proje 
sonucunda, OPTİMA’ya 
ait inovasyon yol haritası 
belirlenmiş ve hayata geçmiş 
olacak. 

Optima ayrıca, Ar-Ge 
ve tasarım merkezi olmak 
yolunda Sistem Global 
Danışmanlık Şirketiyle ve 
TİM’in katkılarıyla 2017 Ocak 
ayında yola çıkmıştır. Başvuru 
işlemleri henüz devam 
etmekte.

Bilgi nerede, Optima orada
Firma, TOBB ve TEPAV’ın 

düzenlediği ‘Türkiye’nin En 
Hızlı Büyüyen Şirketleri’ni 
belirleyen Türkiye çapındaki 
‘Türkiye 100’ adlı yarışmaya 
Ekim 2016’da katılmış, 
2012-2015 yılları arasındaki 
ciro artış hızı göz önüne 
alınarak değerlendirildi ve 
Türkiye 65.si olmuştur. Ocak 

2017’de TOBB’da düzenlenen 
törende Optima, Rıfat 
Hisarcıklıoğlu’nun elinden 
ödülünü aldı.

Üretilen bu projeler, 
devletten alınan çeşitli 
destekler, çalışan Ar-Ge 
ekibi, firmanın Ar-Ge ve 
inovasyon faaliyetleri yapmak 
ve uygulamak konusundaki 
kapasitesinin ve isteğinin 
bir göstergesidir. Optima 
ayrıca devlet desteklerinden 
faydalanmak ve bilgilerini 
tazelemek üzere çeşitli 
konulardaki bilgilendirme 
toplantılarına (ör: Ankara 
Kalkınma Ajansı, ATO, 
Teknokent Yönetimleri, 
TUBİTAK, KOSGEB, BOSB 
Yönetimi tarafından organize 
edilen) düzenli olarak 
katılmaktadır. 

Bazı projeler ve 
destekler
Optima'nın başarıyla 

tamamlamış olduğu devlet 
hibe destekli projelerden 
bazılarının isimleri ve aldığı 
hibe desteklerin kaynakları 
aşağıda listelenmiştir: 

n Ankara Kalkınma Ajansı 
2014-İleri Teknolojilerde 
İhracat Odaklı Kalkınma Mali 
Destek Programı (İLTEK MDP) 
kapsamında: “İleri Teknolojili 
Sektörde Üretim Yapan ve 
Ürünlerini Dış Pazara Sunan 
OPTİMA’nın İhracat Gelirinin 

Artışının Sürdürülmesi” adlı 
628.700,00 TL bütçeli; %50 
Hibe destekli, 9 aylık proje 
(Temmuz 2014-Nisan 2015)

n BOSB’taki OPTİMA 
Fabrikası’nın yatırımı ve 
inşaası için Ekonomi Bakanlığı 
2. Bölge Yatırım Teşvik Belgesi 
(2015).

n Tıbbi Atık Sterilizasyon 
Sistemi (TUBİTAK TEYDEB 
1507; No: 7080608).

n Atık ve Geridönüşüm 
Amaçlı 4 Şaftlı Kırıcı Sistemi 
(TUBİTAK TEYDEB 1507; No: 
7090954).

n Atık ve Geridönüşüm 
Amaçlı 4 Şaftlı Kırıcı 
Sistemi (KOSGEB Araştırma 
Geliştirme, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı; Bar kod: 51608; No: 
873).

n KOSGEB Nitelikli Eleman 
Desteği (KOSGEB Genel 
Destek Programı; Dosya no: 
6421) (OPTİMA yeni istihdam 
yaptıkça bu destekten 
yararlanmaktadır).

n KOSGEB Geri Ödemeli 
Makine Teçhizat Desteği 
(KOSGEB Endüstriyel 
Uygulama Programı; Dosya no: 
3025).

n KOSGEB Yurtdışı Fuar 
Desteği (KOSGEB Genel 
Destek Programı) (OPTİMA 
yeni fuarlara katıldıkça bu 
destekten yararlanmaktadır).
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Hedef, dışa 
bağımlılığımızın 
devam ettiği üst sınıf iş 
makinalarını üretmek

Palme Makina, 
kurulduğu 1996 
yılından bugüne farklı 
duruşu ve çizgisiyle 

iş ve inşaat makinaları 
sektöründe ülke ve dünya 
sahnesinde saygın oyuncular 
arasında rol almaya devam 
ediyor

Gerçekleştirdiği Ar-Ge 
yatırımlarının desteğiyle 6 farklı 
ürün grubu ve 129 model ile 
müşterilerine hizmet sunuyor 
Palme Makina..

Beş kıtada 50’den fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Palme Makina misyonunu; 
“katkıda bulunduğu sosyal ve 
ekonomik değerleri geliştirerek 
büyümek”, vizyonunu da 
“sektörün ve ülkesinin saygın 
bir temsilcisi olmak” olarak 
açıklıyor. 

Palme Makina’yı birlikte 
tanıyalım:

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

Biz Palme Makina 
olarak şuanda üretim 
gerçekleştirdiğimiz tesisimizi 
hazır konumda teslim aldık. 
Üretim süreçlerimize uygun 
olacak şekilde bazı revizyonlar 
ve eklemeler gerçekleştirdik

 n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

Toplamda 4550 metrekare 
kapalı alanda üretim 
gerçekleştirmekteyiz

 
n Faaliyet alanınız nedir, 

ne üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

 Yama silindirleri, yol 
kesme makinaları ve saha 
aydınlatmaları gibi iş ve inşaat 
makinaları üretimi alanında 
faaliyet gösteriyoruz.

Palme büyük 
düşünüyor
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Ürün gamımızda bulunan 
ana makinalarımızın yıllık 
üretim kapasitesi dörtbin 
adetin üzerindedir. Yedek 
parça ve hızlı tüketim 
kompenentlerini eklediğimiz 
zaman adetler 10.000 lerin 
üzerine çıkmaktadır.

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

Şu anda tam kapasitedeyiz 
diyemiyoruz. Fakat 
hedeflediğimiz adet ve 
kapasite rakamlarını 
yakalamak için hem personel 
hem de tezgah yatırımlarımıza 
devam ediyoruz.

Üretim tesisimizde 60 
personel bulunmaktadır. 
Bölgelerimizi dahil ettiğimiz 
zaman kadromuzun toplamı 
85 olmaktadır.

n İhracat yapıyor 
musunuz?

Körfez ülkeleri, Ortadoğu 
ve CIS ülkeleri başta olmak 
üzere 52 ülkeye ihracat 
gerçekleştirmekteyiz

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

Başkent OSB’yi, hazır 
ve sıkıntısız olan altyapısı, 
sunmuş olduğu kolaylıklar 
ve desteklerden dolayı analiz 
edip seri üretimimize ve 
büyüme hedeflerimize imkan 
sağlayacağını düşündüğümüz 
için tercih ettik.

Bölgede yatırımı düşünen 
üreticilere kendilerine uygun 
olabilecek en iyi fiziksel 
alanı ve koşulları detaylı bir 
şekilde değerlendirdikten 
sonra karar vermelerini, 

karar aşamasında büyüme 
isteklerini ve öngörülerini de 
hesaba katarak yatırım kararı 
almalarını tavsiye ederiz.

 n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz 
nedir?

 Üretimini 
gerçekleştirdiğimiz ürün 
grubumuza yatırım yapmaya 
devam edeceğiz. Mevcut 
ürünlerimizi iyileştirmenin 
ve geliştirmenin yanı 
sıra, ülkemizde üretimi 
gerçekleştirilmeyen ve dışa 
bağımlılığımızın devam 
ettiği üst sınıf iş makinaları 
grubunu üretim gamımıza 
kısa ve orta vadede katmayı 
planlıyoruz.



Başkent OSB
Yemek Fabrikamız 

Her Daim Hizmetinizdedir ...

Başkent Osb Sanayi Bölgesi KSS Blokları D Blok 7/1 Temelli - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 504 60 10 ayscatering@gmail.com - www.ayscatering.com.tr - www.mustafaustakonyaetlietmek.com.tr

Mustafa USTAMustafa USTA

konya etl iekmekkonya etl iekmek

Başkent OSB
Restaurantımızda Her Daim Hizmetinizdedir 

Paket Servisimiz Mevcuttur...  

ALO PAKET: 

0312 504 60 10
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