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Mutlu günlerimizden birini daha 
yaşadık. Çünkü bir hayalimiz daha 

gerçek oldu. Bölgemiz başta olmak 
üzere sanayicilerimizin acil ihtiyacı 
olan teknik eleman sorununu                
 çözmek için önemli bir adım 
attık... 3’de

BASAD’ın düzenlediği panelde 
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Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ile 
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Öğretim Üyesi, Ticaret ve Finans 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerem 
Alkin, Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin’in 
moderatörlüğünde Türkiye 
ekonomisini konuştular. 8’de
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Biri yüksekokul, üç eğitim kurumu hizmette



“Geleceğin Kenti”

Ankara’nın gelecek vadeden 

Eskişehir Yoluna komşu beş 

farklı tipte yapılan villalarımızdan 

birine  mutlaka “bu benim 

olsun” diyeceksiniz.. 

Unutmayın! 

Fırsat bir kez gelir...

Başkent’im de 
sizin de villanız olsun



Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler

Hayalin ötesine geçmek

Mutlu günlerimizden birini daha yaşadık. 
Çünkü bir hayalimiz daha gerçek oldu. 
Bölgemiz başta olmak üzere sanayicilerimizin 

acil ihtiyacı olan teknik eleman sorununu çözmek için 
önemli bir adım attık; bu amaca hizmet edecek üç 
eğitim tesisini hizmete açtık. 

Mutlu günümüzde dostlarımız bizi yalnız 
bırakmadı. Başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sayın Dr. Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Ali Çelik, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Erdem, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Ersan 
Arslan ve Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca olmak 
üzere çok sayıda dostumuz açılışımıza katılarak 
bizi onurlandırdı. Hepsine Başkent OSB ailesi adına 
teşekkür ediyorum.

Başkent OSB’nin kısa tarihinde çok önemli, 
unutulmaz kilometre taşları vardır; bölgemize 
ilk tuğlayı dönemin Başbakanı bugünkü 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
koyması gibi... İlk fabrikamızın bacasının tütmesi… 
Bölgemize yakışır bir binaya kavuşmamız, arıtma 
tesisimiz, camimiz gibi...

11 Ekim 2016 tarihi de bir milattır bizim için. 
Hedeflerimizde bir kilometre taşını daha geride 
bıraktık.

Ama önümüzde kat etmemiz gereken daha çok 
kilometre taşları var. Çünkü yolumuz ince ve uzun. 
Ulaşmamız gereken mevziler var. 

Öncelikle varmamız gereken mevzi gelişmiş 
ülkeler düzeyine gelmek. Ve tabii onları geçmek…

Bu lafla ya da klasik üretim modelleriyle olmuyor. 
Ya nasıl olacak? Hem daha çok çalışarak, hem de 
teknoloji üreterek…

Şimdi sizi biraz hayal ötesi gibi görünen bir 
dünyaya götüreyim, ne dediğimi daha iyi anlarsınız…

İngiltere’de hipersonik uçaklar deneme uçuşlarına 
başlamış. Düşünebiliyor musunuz saatte 5800 km 
yol alan bir uçak. Amerikalı bir işadamı 10 yıl içinde 
insanları Mars’a götürmeyi taahhüt ediyor. Amerikan 
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars’ta 
insanlar için yerleşim alanları açıyor. 

Biliyor musunuz bunları niçin söylüyorum?
Bizim de gerçekleştirebileceğimiz 

hayallerimiz olmalı. Dün hayal 
gibi görünenler bugün gerçek 
oluyor. Bugünkü hayaller yarının 
gerçeğine dönüşebiliyor. 

Bunları yazarken, yolumuzun 
gerçekten çok uzun olduğunu 
düşünüyorum.

O nedenle de;
Durmak yok, koşmaya 

devam diyorum.

18sayfa

8sayfa

35sayfa

BASAD, Ekonomiyi masaya yatırdı

Somali Heyeti bölgemizde

BASAD’ın düzenlediği panelde Bilgi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat ile İstanbul Metropol 
Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ticaret ve Finans Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Gazi Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin’in moderatörlüğünde 
Türkiye ekonomisini konuştular.

Heyet, sanayi ve ticari konularda işbirliği 
olanaklarını araştırıyor.

“Doğru işleri başaranlar ellerini 
taşın altına koyanlardır”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, Başkent OSB’nin 
üç eğitim kurumunu faaliyete 
geçirmesinin örnek olması 
temennisinde bulunarak, 
“Belki de hayatta en kolay şey 
şikâyet etmektir. İyi, güzel ve doğru 
işleri başaranlar şikâyet etmek 
yerine ellerini taşın altına koyarak 
sorumluluk alanlardır ”dedi.

BAŞKENT 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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Başkent OSB’de 
faaliyet gösteren Temsan, 
Altaylar, Safaş ve Ankutsan 
başarılı sanayi kuruluşları 
ve ihracatçılar arasında 
kendilerine önemli 
yerler buldular.

B
aşkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyet gösteren 
firmalar başarılarına 

yenilerini eklemeye devam 
ediyorlar.

Başkent OSB’de faaliyet 
gösteren Temsan Yapı ve 
Makine A.Ş, Altaylar Medikal, 
Safaş Saf Plastik A.Ş ve 
Ankutsan Kutu A.Ş firmaları 
başarılı sanayi kuruluşları 
ve ihracatçılar arasında 
kendilerine önemli yerler 
buldular.

İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri’nin 
verilerine göre, TemsanYapı 
ve Makina A.Ş, 2015 yılında 
en fazla ihracat yapan 1000 
firma arasında Türkiye’de 

269. Ankara’da ise 34 sırada 
yer aldı. Temsan İSO ikinci en 
büyük 500 sanayi kuruluşu 
arasında 57. oldu.

Başkent OSB’nin diğer 
bir katılımcısı olan Altaylar 
Medikal de eczacılık 
ürünlerinin ihracatında 
başarılı bir performans 
gösterdi. İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri’nin 
verilerine göre, Altaylar 
Medikal eczacılık ürünlerinin 
ihracatında Türkiye’de 78. 

Ankara’da ise 9. oldu.  
Ankutsan Kutu Sanayi 

firması ise İstanbul Sanayi 
Odası’nın “Türkiye’nin En 
Büyük ikinci 500 Sanayi 
Kuruluşu” anketinde 381.
sırada yer aldı.

Başkent OSB’nin ilk 
katılımcıları arasında yer 
alan Safaş Saf Plastik A.Ş de  
“Türkiye’nin En Büyük 1000 
Sanayi Kuruluşu” anketinin 
ikinci 500 firması arasında 244 
sırada yer aldı.

Katılımcılarımızın 
büyük başarısı

4
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Başkent OSB Yönetim 
Kurulu, Dr. Faruk 
Özlü’yü, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlğı 
görevini üstlenmesi 
nedeniyle kutladı. 

Kutlama ziyaretine, 
Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi 
Türk Başkanlığında, 

Başkan Vekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya  ile 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
katıldı.

Bakan Özlü’ye Başkent 
OSB  hakkında bilgi aktaran 
Şadi Türk “Bakanlığın bizim  
bakanlığımız olduğunu 
hissediyoruz” dedi. Türk, 
Bakanlığın sanayi konusunda 

yaptığı düzenleme ve 
çalışmalardan da memnun 
olduklarını dile getirdi. Başkan 
Türk, Bakan Özlü’yü Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’ne 
davet etti.

Başkent OSB yönetiminden Ankara Valisi 
Ercan Topaca’ya “Hoş geldin” ziyareti. 

Başkent OSB Yönetimi, Ankara Valisi 
olarak atanan Ercan Topaca’ya “Hoş 
geldin” ziyaretinde bulundu.

Vali Topaca’nın ziyaretine, Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk’ün başkanlığında, 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Ergin, Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök,  
Hukuk Danışmanı Av. Abidin Şahin ve Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ’dan oluşan heyet 
katıldı. Türk, Ercan Topaca’ya Bölge ile ilgili 
bilgiler verdi.

Vali Topaca da, OSB ve sanayicilerin 
sorunlarını yakından bildiğini, o nedenle 

sanayicilere kapısının her zaman açık 
olduğunu söyledi. 

Görüşmenin sonunda Türk, Ankara Valisi 
Ercan Topaca’yı bölgeye davet etti. 

Vali Topaca’ya ziyaret

Özlü’ye nezaket ziyareti
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Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi 45 öğrenci 
ile derslere başladı. 

Başkent OSB 
Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde dersler 
başladı. Okulda 
ilk yıl 45 öğrenci 

ders başı yaptı. İhtiyaca göre 
önümüzdeki yıllarda bu sayı 
arttırılacak.

26 Eylül 2016’da başlayan 
eğitim-öğretim yılının ilk 
ders başı zilini Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk çaldı.

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi’nin kapılarını 
ilk kez açmış olması nedeniyle 
ders başı törenine ilgi 
büyük oldu. Başta Başkent 
OSB yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri olmak üzere, 
öğrenciler, öğrenci velileri, 
Başkent OSB çalışanları ve 
katılımcıları hazır bulundu.

Törende Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk ile Okul 
Kurucu Müdürü Gencay Kaya 
birer konuşma yaparak, 
teknik eğitim ve öğretimin 
önemine vurgu yaptılar.

Okulda öğrencilerden 

Ders başı yapıldı

6
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31’i Makine Teknolojisi – 
Bilgisayarlı Makine İmalatı 
İşlemleri (CNC) dalında, 
14’ü de Metal Teknolojisi 
Kaynakçılık dalında eğitim 
görecekler. Pazartesi günleri 
okulda teorik derse alınacak 
olan öğrenciler, diğer günler 
fabrikalarda uygulamalı 
eğitim görecekler. 
Öğretmenler periyodik 
zamanlarda işletmeleri 
ziyaret ederek, öğrencilerin 
eğitimlerini takip edecekler.

Katılımcıları 
bilgilendirme toplantısı
Bu arada ders başından 

önce Başkent OSB Yönetimi, 
Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi ve 

beklentilerini dinledi. Açılacak 
bölümler, katılımcıların 
teknik eleman gereksinimleri 

doğrultusunda belirlendi. 
Toplantıda okul yöneticileri de 
hazır bulundu.

7
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Başkent Sanayiciler 
Derneği (BASAD), 
üyelerine Türkiye 
ekonomisinin 
nabzını tutturdu. 

BASAD’ın Jw Marriott Otel’de 
ekonominin gidişatıyla ilgili 
düzenlediği panele katılım 
yüksek düzeydeydi.

Hasçelik’ten açılış 
konuşması
Panelin açılış konuşmasını 

BASAD’ın Başkanı Soner 
Hasçelik yaptı. Hasçelik, 
Türkiye’nin 15 Temmuz’da 
önemli bir tehlikeyi atlattığını 
anımsattı. Türkiye’ye büyük 
bir resimden ve tepeden 
bakmaya çalıştığını söyleyen 
Hasçelik, başta terör olmak 
üzere Türkiye’nin ekonomisini 
etkileyen birçok faktör 
olduğunu söyledi. “Ülkemizin 
ekonomik gidişatı nereye doğru, 
bu gidişatı etkileyen iç ve dış 
faktörler, dış planlar neler? 
Bu gün enine boyuna bunları 
konuşmak istiyoruz ”dedi. 

Soner Hasçelik, katılımcısı 
olduğu Başkent OSB’nin son 
10 yılını değerlendirirken 
şunları söyledi: “Fevkalade çok 
güzel bir noktaya geldik. Bu 
gün bana adeta bir Başkent 
OSB bayramı gibi geliyor. 
Bölgemizin bir eğitim merkezine 
ihtiyacı vardı, üç tesisi birden 
açtık. Sohbetlerimizde, 
yemeklerimizde bir araya 
geldiğimizde neyi konuşuyoruz?  
Bir CNC operatörü bulamadım, 
işte biraz ölçüden anlayan, 
biraz meslekten anlayan adam 

bulamadım, biraz resimden 
anlayan, biraz matematikten 
anlayan bir adam bulamadım. 
Hepimizin konuştuğu benzer 
şeyler. Türkiye’de ara elemana 
ihtiyaç var. Çok mutluyum, 
mesleki eğitim merkezi, çıraklık 
okulu ve meslek yüksek okulu 
hepsini bir arada açtık. Bu 
sorunun biteceğini umuyorum. 
Başta Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Şadi 
Türk olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

Türk: Etkin bir 
yatırım politikası
Başkent OSB Başkanı Şadi 

Türk, Bölgede açılışı yapılan üç 
eğitim tesisinden dolayı güzel 
bir gün yaşadıklarını anımsattı. 

Türk, hem Başkent OSB’de 
hem Türkiye’de etkin bir 
yatırım politikasının devam 
ettiğini söyledi. “Sanayicilerin 

mutluluğu bizim de 
mutluluğumuz” diyen Şadi Türk, 
şunları söyledi:

“Ülkemiz ekonomik 
koşullarınına bakarak, 
Türkiye’nin kat etmesi 
gereken yolun uzun olduğunu 
görüyoruz. Her alanda dikkatli 
bir biçimde kısa, orta ve 
uzun vadeli planlarımızı ciddi 
anlamda yapmamız ve bundan 
vazgeçmeyecek dirayet içinde 
davranmamız gerekiyor. Aksi 
takdirde uçmuş gitmiş bir 
dünyayı yakalamamız çok kolay 
değil.”

Türkiye’nin artılarının 
da, eksilerinin de çok fazla 
olduğunu anımsatan Başkan, 
“Dirayetli ve düzgün bir 
duruşla çok hızlı yol alabilecek 
potansiyele sahibiz” diye ekledi. 

 “İnsan gelişmişliğimiz ve 
insan alt yapımız çok yoğun; 
ancak buna rağmen çalışma 
prensipleri ve sistematik 
çalışma eksikliklerimiz var. 
Bunların hızla giderilmesi 
gerekiyor” diyen Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bugün sırt üstü yatmış, 
bacağını uzatmış insanlar 
en çok çalışan ülkelerin 
insanlarıdır. Baktığımızda 
kaynakları olan ülkelerin 
tembelliğe itildiği ve o 
coğrafyalarda bilim ve 
teknolojinin gelişmediğini 
görüyoruz. Türk, ayrıca Türklerin 
kanalize edilmesi ve doğru 
yönlendirilmesi durumunda 
başarılı olduklarını vurguladı.  

Türk, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

BASAD, Ekonomiyi 
masaya yatırdı
BASAD’ın düzenlediği panelde Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş 
Akat ile İstanbul Metropol Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ticaret ve Finans Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet 
ŞAHİN in moderatörlüğünde Türkiye ekonomisini konuştular.
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“Patronların bilgi, kabiliyet ve 
görgüleriyle ilerleyen bir sanayi 
yapımız var. Bundan hızla 
kurtulmamız gerekiyor. Tek 
başına ekonomik gelişmenin 
anlamının olmadığını 
düşünenlerdenim. Çok ilgimi 
çekmişti, 2014 yılında UNDP’nin 
yaptığı bir araştırma var: 
insani gelişmişlikte Türkiye 72. 
sırada. Ekonomik büyüklükte 
17. sırada olan bir ülkenin 
burada olmaması gerekiyor. 
Onun için bütün sıralamalarda 
ülkemizi aynı paralele sokacak 
bir çabanın içinde olmamız 
gerekiyor.” 

Kolonizatör Türk iş 
adamlarıdır
Oturumu yöneten Gazi 

Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN  satır 
başlarıyla şunları söyledi:

Genellikle biz Ankara’da hep 
siyaset konuşuyoruz. İstanbul’a 
gittiğim zaman da işte Ankara 
siyaset ve diplomasi kentidir, 
genelde iş dünyasında görmek 
istemezler... Şu anda salona 
baktığımızda Ankara’nın 
ciddi bir iş, yatırım sınıfında 
olduğunu, iş adamlarının 
olduğunu da belirtmemiz 
gerekiyor. Bunun Ankara 
açısından da ülke açısından da 
faydalı olduğunu düşünüyorum. 

Orta Doğu Bölgesini çok 
geziyorum. Genelde orada bizim 
iş adamlarıyla karşılaşıyorum. 
Onlarla sohbet etme imkanım 
oluyor ve kendilerinden çok şey 
öğreniyorum. Bu durum bana 
şunu hatırlatıyor:

Anadolu coğrafyasına 
Türkler ilk geldiğinde buranın 
İslamlaşması ve Türkleşmesi 
noktasında bir sınıf var. Prof. 
Dr. Rahmetli Ömer Lütfi 
Barkan bunları “kolonizatör 
Türk dervişleri” diye anlatır. 
Bunlar, hem Balkanlarda hem 
Anadolu’da önemli görev 
yapmışlardır. Bugün bize 
lazım olan kolonizatör Türk iş 
adamlarıdır, çünkü gerçekten 
Türkiye’nin bölgesinde bir güç 
olarak ortaya çıkmasında en 
önemli görevin iş adamlarına 
düştüğünü düşünüyorum. 

Türkiye’de ciddi 
bir üretim sınıfı var.. 
2000’li yıllarda istikrarla 

birlikte Türkiye ekonomisi 
yakın çevresinde bir fırsat 
ortaya çıkarmıştı. Yakın 
çevremizde yatırım yaparken 

ekonomik gelişmelerde 
bulunurken bir öngörülebilirlik 
vardı; ama bölgede jeopolitik 
kırılma, Arap halk hareketleri 
oldu. Arap baharı dediler; ama 
daha bahar kısmını görmedik. 
Bu süreç, yakın çevremizi 
bir siyasi türbülansa soktu. 
Siyasi türbülansın ekonomiye 
çok ciddi etkisinin olduğunu 
görüyoruz. Birinci jeopolitik 
kırılma bu; ama bunun ne 
kadar süreceği de çok belli değil 
açıkçası. İkinci jeopolitik kırılma, 
bence üzerinde çok durmadılar, 
bu aslında fırsat da yaratıyor... 
İran ile yapılan anlaşma çok 
önemliydi. Yavaş yavaş Türk 
iş adamlarına dışarıya açılma 
fırsatı da ortaya çıkıyor.

Bölge için bugün şu 
öngörüde bulunabiliriz. Bundan 
sonra uzun süreli bölgede kalıcı 
ittifak gözükmüyor. 

Asaf Savaş Akat iyimser
Panelde ilk konuşmayı Bilgi 

Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Asaf Savaş Akat yaptı. 
Genelde ekonomide iyi bir tablo 
çizen Akat’ın görüşleri de satır 
başlarıyla şöyle:

Son dönemde hızlı büyüme 
yaşadık. Mali istikrar, her şey 
iyi. Fakat dış akışın yansımaları 
oldu. 

2012’den bu yana bir şekilde 
karakola düşmeden krizi daha 
yumuşak bir şekilde çözmeye 
çalışıyoruz. 2016 biraz normal 
dışılıkla geçiyor. Son dönemde 
ekonomiden değil, siyasetten 
kaynaklanan bir dizi sorun var. 

Son 65 yıla baktığımızda 
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ne çok başarılıyız ne de çok 
başarısız. Başarılı olan ülke 
vardır Güney Kore, Başarısız 
ülke vardır Arjantin, Latin 
Amerika’nın hepsi. Biz arada bir 
yerdeyiz, onu iyi görmek lazım. 

Bir özelliğimiz şu: Doğru işi 
yaptık, uygulama geç... 

Doğru işi yapıyoruz. Mesela 
50’lerde ithal ikamesi akıllı bir 
şeydi. Bizim Türk sanayinin 
bütün ağa babaları 50-60’lı 
yıllarda ortaya çıkmıştır. Ancak 
döviz yaratamıyordu, bir an 
evvel dışa açılmak lazımdı. 
68’de, 69’da açılacağımıza 
ancak 80’de açabildik, 10 
yıl kaybettik. Sopa yiyince 
öğreniyoruz. 80’li yıllarda 
çok başarılı bir dışa açılma 
yaşandı, sanayiyi de kurduk. 
Dışa açılma beraberinde 
enflasyonu getirdi. Enflasyon 
sorununu 80’lerin sonunda 
çözmemiz lazımdı, çözemedik, 
90’lı yılları da kaybettik. 2000’li 
yıllar, çok başarılı bir büyüme 
gösterdik ama yine enflasyonu 
çözemedik.

 Yani sanayiyi kurmuşuz, 
güzel, birinci aşamada 
gecikmişsiniz, bir 10 yıl 
kaybınız var. Dışa açılmak 
çok başarılı ancak sonrasında 
yine bir 10 yıl kaybımız var, 
ardından enflasyonla mücadele 
gerekliydi, enflasyonla 
mücadelede kamu maliyesi... o 
da yapıldı. Bu sefer kabahatin 
kimde olduğunu artık 
tartışmayalım, ne olduysa, dış 
açık tekrar başımıza geldi. 

Türkiye yükselişte
80’li yıllarda biz önümüzde 

olan Güney Avrupa ülkelerini 
yakaladık, şimdi geçtik de. 

Dünya Bankası verilerine 
göre, 2002’den 2011’e dünyada 
hem zenginler, hem Türkiye 
daha hızlı büyüyor. 

2011’den 2013’e biz yataya 
dönüyoruz, yani 2011-2015 
arasında Türkiye’nin nispi 
olarak bir büyümesi yok. Ne 
dünyaya göre var ne gelişmiş 
ülkelere göre var. 

Bu arada borcumuz azalıyor, 
2002’de %75’e kadar çıkan 
borç oranı, 2009 beri büyüme 
yavaşlamasına rağmen 
azalıyor, % 30’un altında, hatta 
25’e doğru iniyoruz. 

Herşeyi dengede tutmak
Herşeyi dengede tutmak 

lazım. Şimdi ne yapacağınız, 
üç aşağı beş yukarı belli. 
Büyük dış açığınız olduğu 
zaman TL’ye biraz değer 
kaybettireceksiniz, daha 
rekabetçi bir kurla sanayinizi 
diğer ülke ihracatçılarına karşı 
koruyacaksınız. Bunu yaparken 
çok dikkatli olacaksınız çünkü 
enflasyon tekrar hortlayabilir. 
Bunun için enflasyonun 
hortlamaması lazım. 

Bu arada kur yukarı 
gittiğinde talep düşüyor, 
büyümeniz de biraz düşecek. 
Onu da bırakmanız lazım, yani 
büyüme de biraz düşsün ki 
enflasyon biraz dengelensin. 
Ama bu sefer de işsizlik artar. 
İşsizliğin de çok artmaması 
lazım. Şimdi zor bir hikâye.  Kur 
gidecek; ama çok gitmeyecek. 
Büyüme düşecek; ama az 
düşecek. Enflasyon çıkacak; 
ama çok çıkmayacak. İşsizlik 
artacak; ama çok artmayacak. 
Bunun kıvamı nedir? 

Tabi bu işler anlatırken 

başka oluyor, uygularken başka 
oluyor. 

Modern ekonominin, piyasa 
ekonomisinin esas belirleyicisi 
büyümedir. Gelir hızlı büyürse 
tüketiciler harcar, harcayınca 
tüketicinin talebi artar. Talep 
artınca firmaların satışları artar. 
Satışları artan firmalar kapasite 
yaratmak için yatırım yaparlar. 
Hem tüketici harcamış hem 
firmalar harcamışsa talep canlı 
olur. Talep canlı olunca ekonomi 
büyür.

Küresel 
şampiyonumuz yok
Türkiye’de herkesin kendine 

göre bir listesi var. Benim 
listede 10 yıldır bir numarada 
Türkiye’nin küresel şampiyon 
üretmekteki zorluğu yer alıyor. 
Bizim en büyük şirketlerimizin 
önemli bir bölümü maalesef 
yabancıların. Bir Türk şirketinin 
dünyada kendi sektöründe ilk 
üçe girdiği, dörde girdiği yok. 

Türkiye’nin 
önemli güçleri var
Bardağın dolu tarafını da 

ihmal etmemek lazım. Ben 
genelde Türkiye’nin önemli 
güçleri olduğuna inanıyorum. 
Her şeye rağmen mali istikrar 
var, sağlıklı bir bankacılığın son 
derece iyi bir alt yapı sistemi 
var.Yollar, ulaştırma, kentsel alt 
yapı yatırımları müthiş. Sağlık, 
eğitim, orada da iyi şeyler var. 
Üretim ve pazarlar itibariyle 
çok çeşitlenmiş bir sanayi var. 
Bunlar önemli avantajlar. 

Prof. Kerem Alkin.
Yakın dönemle ilgili olarak 

dünya ekonomisinde ve dünya 
ekonomisinin globalleşmiş 
bir parçası olarak Türkiye 
ekonomisinde sıkışmalarının 
farkındayız; fakat bir yandan da 
dünyada ekonomik ve politik 
anlamda büyük bir dönüşüm 
yaşandığını da vurgulamak 
gerekiyor. “Yeni normal” diye 
bir kavram var. Belki biraz 
başlangıçta ondan bahsetmem 
daha yararlı olabilir. Yeni normal 
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aslında temelde baktığınız 
zaman dünya ekonomisinde 
yeni trendlerden söz etmek 
anlamına geliyor. Yeni trendlerin 
içerisinde batılı ekonomilerdeki 
ciddi boyutlardaki yaşlanma 
sorunu ve Türkiye gibi 
gelişmekte olan ekonomilerde 
genç nüfusla birlikte 
gelecek projeksiyonlarında 
ortaya çıkacak olan büyük 
değişimlerden söz ettiğimizi 
vurgulamak lazım. 

Sayın Cumhurbaşkanımız 
dün Dünya Enerji Kongresi’nde 
her zaman olduğu gibi yine 
önemli mesajlar verdi:

“Barış için paylaş,” çok 
önemli bir mesaj. Onun 
ötesinde mesela Sahra-altı 
Afrikası için Türkiye’nin ortaya 
koyduğu çabayı büyük bir 
takdirle takip etmek gerekiyor. 
Şöyle ki dünyada şu anda 
diyelim ki 1,1 milyar insan var 
elektrikten mahrum olan, 
bunun 650 milyonu Sahra-altı 
Afrikası’nda. Bu boyutuyla 
küresel nüfus projeksiyonlarına 
baktığımızda 2010 ve 2025 
arasında 565 milyon nüfus 
artışı bekleniyor Güneydoğu 
Asya’da. Sahra-altı Afrikası’nda 
ise yaklaşık 300 milyon. 
Türkiye’nin birinci ve ikinci 
kuşak komşu ülkeler olarak 
ifade edebileceğimiz Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’da yaklaşık 
olarak 147 milyon civarında bir 
nüfus artışı bekleniyor. Mesela 
Doğu Avrupa’da, aynı dönem 
içerisinde dört milyonluk bir 
nüfus kaybının varlığından söz 
etmemiz lazım.

 Bunun yanı sıra aynı 
zamanda önümüzdeki dönem 
için ülkeleri ilgilendiren bir 
başka konu çalışan nüfusun 
ne olacağı yönünde. Türkiye 
bu anlamda dokuzuncu ülke 
konumunda görünüyor. Bizim 
iki projeksiyonumuz var;

Biri 2050 yılı nüfusu için 
92, diğeri de 96 milyon nüfus. 
Bugünkü 28 milyon olan 
çalışan nüfusumuzun da 47 
veya 52 milyona çıkmasını 
beklemekteyiz. Dönem 

içerisinde Çin, Güney Kore 
başta olmak üzere çeşitli 
ülkeler ise çok ciddi çalışan 
nüfus kayıplarıyla karşı karşıya 
kalacaklar, bir nokta bu. 

İkinci bir konu, üzerinde 
çalışmamız gereken yüksek 
orta sınıf. Dünyanın neresinde, 
hangi coğrafyalarda yükselen 
bir orta sınıf geliyor. Bu yönüyle 
bakıldığı zaman Asya, özellikle 
Güneydoğu Asya ve biraz evvel 
ifade ettiğimiz Türkiye’nin 
son dönemde ciddi ağırlık 
verdiği Afrika bu yeni orta 
sınıfın gelişi itibariyle belki 
de en önemli coğrafyalar 
konumunda. Dolayısıyla 
Türkiye’nin de buradaki yatırım 
fırsatlarını, ticaret fırsatlarını iyi 
değerlendirmesi gerekmekte. 

Yani normalde endişe 
duyduğumuz bir başka temel 
problem ise batılı ekonomilerde 
gözlemekte olduğumuz 
nasyonalizm. 

Türkiye 
yükselen değer
Yani böyle bir aşırı 

muhafazakarlaşma veya aşırı 
sağcılaşma anlamındaki yeni 
trend. Bunun dünya ekonomisi 
açısından, dünya siyasetindeki 
dengeler açısından oldukça 
riskli yönleri olduğunu ifade 
etmek lazım. Yükselen 
ekonomiler; Çin, Hindistan, 
Brezilya, Rusya, Endonezya, 
Türkiye ve Meksika.

Dolayısıyla bu yedi yeni 
yükselen ekonomi her ne olursa 
olsun yaklaşık olarak 2020’lere 
geldiğimizde gayri safi yurt 
içi hasıla büyüklüğü itibariyle 
G7 dediğimiz bir zamanların 
büyük ekonomileriyle eşitlenip, 
daha sonra 2030 yılına kadar, 
bu G7 ekonomilerine yaklaşık 
10 trilyon Dolarlık GSYDH farkı 
oluşturacaklar. Dolayısıyla 
dünyanın batısından doğusuna 
doğru yeni yükselen bir 
orta sınıf, buna bağlı olarak 
dünyada ekonomi, politik 
siklet merkezinin dünyanın 
batısından doğusuna doğru 
hareket etmesi gibi süreçlerden 

söz etmek gerekiyor.Türkiye bu 
anlamda bakıldığı zaman pilot 
ülke. 

Aslında üzerimizdeki 
basıncın yani bu yaşadığımız 
menfur, üzücü, hain olayların 
perde arkasında, dünyanın 
batısından doğusuna doğru bu 
kadar kritik önemde bir siklet 
merkezi değişimi yaşanırken, 
Türkiye’nin burada pilot ve 
bu trendleri etkileyecek ülke 
olması üzerinde dikkatle 
durulmalıdır.. Avrasya’da umut 
ışığı olan, ekonomik alanda 
ve demokrasi alanında 2000’li 
yıllarının başlarından bu yana 
önemli reformlar gerçekleştiren 
Türkiye. İmalat sanayimizi 
de bu anlamda tebrik etmek 
gerekiyor. Şu anda bu salonda 
bulunan hepiniz çok değerli bir 
iş yapıyorsunuz. Türkiye’nin 
üretimi için özellikle de sanayi 
üretimi için çok büyük bir 
çaba ortaya koymaktayız. 800 
milyar Dolara yakın bir GSYİH 
üretiyorduk. O şu anda 700 
milyar dolara geldi kur artışıyla; 
ama bu 750 milyar Dolarlık 
değerin %30’a yakınını imalat 
sanayi olarak tek başına siz 
yapıyorsunuz.

Türkiye Avrasya’da bu 
yönüyle bakıldığı zaman en 
iddialı imalat sanayi ekonomisi. 
Bundan da daha iyisini yapmak 
durumundayız. Dolayısıyla 
imalat sanayinde katma değeri 
artırmak noktasında maliyetleri 
nasıl yöneteceğiz, Türkiye’nin 
elindeki en önemli konulardan 
bir tanesi üretimdeki girdilerin, 
maliyetlerin yönetimi. Buna 
yönelik olarak daha fazla 
çalışma gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Yani enerjide daha 
rekabetçi bir ekonomi olmak 
için ne yapmalıyız, ham madde 
rekabetlerinde daha etkin 
bir ekonomi olmak için ne 
yapmamız gerekiyor, biraz 
bunların üzerinde  durmamız 
lazım. Bütün bu gelişmeler 
yaşanırken G20 ülkeleri 
arasında oldukça tartışmaya 
açık bir çifte kur savaşı 
yaşandığını görüyoruz. Batılı 11
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ekonomiler bu son küresel 
finans krizine ciddi manada 
maliye politikasında herhangi 
bir hareket alanları kalmamış 
olarak yakalandılar. Özellikle 
maliye politikası konusunda 
hiç hareket alanları kalmadığı 
için Merkez Bankalarına 
çok ciddi manada tarihsel ve 
parasal genişleme yaptırmak 
suretiyle bu krizi atlatma gayreti 
içerisindeler. Şöyle bir temel 
gerçek var; hiçbir zaman bir 
ulusal ekonomi mevcut bir 
ekonomik krizden sadece para 
politikası tedbirleriyle çıkamaz.  
Bu aynı zamanda maliye 
politikası tedbirlerinin de devrede 
olması gereken bir süreçtir. Yani 
bir miktar bütçe açığını göze 
alarak ki Türkiye’nin aslında 
buna ihtiyacı da yok. Bizim 
şu anda bütçe açığı kriterimiz 
Avrupa Birliği kriterinin çok çok 
altında. Kamu borç stokumuz 
ise rekor düzeyde. Açıkçısını 
söylemek gerekirse bunlar 
Türkiye için çok artı, dolayısıyla 
bizim maliye politikasında çok 
dikkatli olmamız koşuluyla 
hareket geniş. 

Asaf Hocanın  son dönemde 
özellikle kamu harcamalarının 
büyümede rolünün artmasıyla 
ilgili olarak işaret ettiği husus 
da o. Biz küresel finans krizi 
patlak verdiğinde de kullandık 
bu imkanı ve bu imkanı 
kullanmamızla ilgili ihtiyacımız 
azaldığında da tekrar kamu 
maliyesinde harcamaların 
normalize olduğuna  birlikte 
şahit olduk. 

Bütçe açığında bütün bu 
gelişmelere rağmen önemli 
bir sapma olmadığını, hedefler 
çerçevesinde bütçe açığını 
yönettiğimizi de ifade etmek 
lazım. 

2016 yılında öngörülen 

gayri safi yeni bütçe açığı 
-1,9. Avrupa Birliği kriteri -3. 
Dolayısıyla -3’ün aşağı yukarı 
1,1 puan altında bile bir trend 
yakaladığımızı görüyoruz.

Bu arada Avrupa Birliği ciddi 
bir çözülme süreci yaşıyor. 
Mülteciler meselesini iyi 
yönetemedikleri bir gerçek. 
Türkiye, tek başına 12-15 
milyar Dolar para harcayarak 
üç milyon mülteciye ciddi 
manada ev sahipliği yapıyor. 
Türkiye mültecilere, dünyada 
yardıma muhtaç kesimlere 
en yüksek yardımı yapan 
mutlak rakam olarak ikinci 
ülke, GSMH’na oranla  
yedinci ülke konumunda. 
Türkiye’nin yaklaşımıyla batılı 
ekonomilerdeki yaklaşım 
arasındaki bu büyük 
uçurum son derece ciddi 
soru işaretleriyle bizi karşı 
karşıya bırakıyor. Nitekim 
2015 yılında Türkiye G20’nin 
dönem başkanıyken en büyük 
çabamız “kapsayıcılık” meselesi 
olmuştu. Dünyada kapsayıcı 
büyümenin öne çıkması. 
Yani batılı ekonomilerden 
başlayarak dünyada önde gelen 
ekonomilerin  ortalama yaşam 
standardının yükselmesi 
adına üretilen gayri safi yurt 
dışı hasılanın daha kapsayıcı 

ve daha adaletli bir şekilde 
dağılması yönünde bir çaba 
ortaya koymaları gerekiyor. 

Küresel anlamda ticari 
bankacılıkla ilgili bakıldığı 
zaman çok dikkatliyiz ve 
özenliyiz. 

Dönüşümüm 
merkezindeyiz
Dünya ekonomisi önemli bir 

dönüşümden geçerken, Türkiye 
dönüşümün belki de tam 
merkezinde yer alan bir ülke 
olarak gelecek için hem nüfus 
projeksiyonları anlamında, 
hem ortalama yaşam standardı 
anlamında 2050-2060’a doğru 
dünyanın en büyük on ikinci 
veya on dördüncü ekonomisi 
olacak gözüküyor. Dolayısıyla 
önümüzdeki dönemde 
ilköğretimden yüksek öğretime 
daha inovatif, daha katma 
değer odaklı ve dolayısıyla da 
dördüncü sanayi devrimi olarak 
ifade edilen dijital çağa ayak 
uydurmamamıza büyük katkı 
sağlayacak olan yeni bir nesli 
yetiştirmek gerekiyor.

 Sayın başkanlar bugün 
bu anlamda çok yeni, 
kıymetli eğitim kurumlarının 
kazandırılmasıyla ilgili bir 
törenden bahsettiler. Çok 
önemli. Dolayısıyla Türkiye’nin 
dijital çağa ayak uydurabilmesi 
adına önemli bir çabayı da 
ortaya koymamız gerekiyor. 
Benim her zaman verdiğim 
bir mesaj var. Türkiye enseyi 
karartmayacak. Önümüzdeki 
bütün olası senaryoları 
değerlendirecek, dünya 
ekonomisindeki sıkışmaları 
dikkatle takip edip ve buna göre 
daha proaktif tedbirleri almak 
suretiyle Türkiye’yi geleceğe 
taşıma çabamızı sürdüreceğiz.
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Heyet, sanayi ve ticari 
konularda işbirliği 
olanaklarını araştırıyor.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 
davetlisi olarak 
ülkemizde bulunan 

Somali heyeti Başkent OSB’ye 
de ziyarette bulundu.

Sabriye Moallim Muse, Saed 
Mohamed Hussein, Mahad 
Mohamed Abdi, Mohamed 
Ahmed Hussein, Ahmed Ali 
Hassan ve Nadife Sh. Hassan 
Duale’dan oluşan Somali 
Heyetine, Başkent OSB’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
alt kuruluşu olan ve merkezi 
Ankara'da bulunan İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik 
ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC)'nin davetlisi 
olarak Türkiye’yi ziyaret eden 

heyet, Bölge Müdürlüğü’ndeki 
toplantıdan sonra, Başkent 
OSB’de faaliyette bulunan Meka 
fabrikasında da incelemelerde 
bulundu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile de iki gün süren 
toplantı ve iş görüşmelerinde 
bulunan heyet Somali Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı yetkililerinden 
oluşuyor. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, heyetin 
Türkiye’de bulunma nedenini 
“Sanayi, kalite kontrol, protokol 
hizmetleri ve diplomasi 
alanlarında Bakanlığın bilgi 
ve tecrübelerini paylaşmak” 
olarak açıkladı.

Bilindiği gibi, daha önce 
de Somali’den çeşitli heyetler 
Başkent OSB’ye ziyarette 
bulunmuştu.

Somali Heyeti 
bölgemizde

13
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Eğitimde 
dev  adım

Başkent OSB, biri 
yüksekokul , üç 
eğitim kurumunu 
faaliyete geçirdi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
Ankara Valisi Ercan Topaca, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, Hacettepe Üniversitesi Genel 
Sekreteri  Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu’nun 
konuşma yaptığı açılışa siyasiler, sanayiciler, iş 
insanı ve bürokratların ilgisi büyük oldu.
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Başkent OSB, 
öngördüğü önemli 
projeleri arka arkaya 
hayata geçirmeye 

devam ediyor. Bölge İdare 
Binası, atık su arıtma tesisi 
ve caminin ardından özellikle 
bölgenin gereksinimi 
olan teknik insan gücünü 
yetiştirmek amacıyla Başkent 
OSB bünyesinde yapılan 
“Hacettepe Üniversitesi 
Başkent OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu”, 
“Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi” ve “Başkent OSB 
Tasarım Destek Faaliyetleri 
Eğitim, 3D Modelleme ve 
Uygulama Merkezi” görkemli 
bir törenle hizmete açtı. 
Açılış konuşmasını Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü’nün yansıra 
Ankara Valisi Ercan Topaca, 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk ve 
Hacettepe Üniversitesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Candan 
Gökçeoğlu’nun yaptığı törene 
ilgi büyük oldu. 

Törene Katılanlar
Törene bürokrasi, sanayici, iş 
adamı ve akademisyenlerden 
yoğun ilgi oldu.
Törende hazır bulunan resmi 
protokol şöyle:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik,  
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Ersan 
Aslan,
Ankara Valisi Ercan Topaca,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Ramazan Yıldırım, 
Ankara Vali Yardımcısı Mustafa 
Hotman,
Ankara Vali Yardımcısı 
Süleyman Hürrem Aksoy,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürü Yaşar Öztürk,
TOBB ETÜ Rektörü Adem Şahin,
Hacettepe Üniversitesi Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Candan 
Gökçeoğlu,
ASO Başkanı Nurettin Özdebir,

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Yahya Toplu,
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 
Osman Nuri Gülay,
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali 
Rıza Altınel,
Sincan Kaymakamı Salim 
Demir,
Ankara Büyükşehir Belediyesi  
Genel Sekreter Yardımcısı 
Yunus Aluç, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İl Müdürü Vehbi 
Konarlı,
Milli Eğitim İl Müdürü Vefa 
Bardakçı,
ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı Mustafa Kaval,
Ankara Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Arif Şayık,
OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, 
OSBÜK Genel Sekreteri, Serkan 
Ata,
OSİAD Başkanı, Ahmet Kurt,
ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi 
Tesis Direktörü, Tuncay İbiş, 

Teknik Bilimler ve MYO  
Açılışı yapılan Hacettepe 
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Üniversitesi Başkent OSB 
Teknik Bilimler Meslek 
Yüksek Okulu binasının 
inşaatına 2013 yılında 
başlandı,  2015 yılında 
tamamlandı. 

Okulun Toplam Alanı 
10.630 m² dir. 

Binada yer alan bölümler 
ve kapasiteleri şöyle:

40 öğrenci kapasiteli 20 
adet derslik, 

6 adet atölye, 
12 adet laboratuvar,
100 kişilik 1 büyük 

(konferans) derslik, 
350 kişilik yemek salonu, 
1000 kişilik kantin ve 

kapalı teneffüshane,
Kapalı spor salonu,
Öğrenci kulüp odaları, ilk 

yardım odası, idari bölümde 
yer alan güvenlik, öğrenci 
işleri, taşeron firma odaları, 

14m2‘lik 17 adet (2-3 
kişilik- toplamda 34-50 
öğretim görevlisine/üyesine 
yetecek sayıda) öğretim 
görevlileri odaları,

10 adet yönetim (okul 
müdürü, yardımcıları ve okul 
sekreteri) ve büro odası. 

Yaklaşık 15 Milyon TL’ye 
mal olan okul, toplamda 1360 
öğrenciye eğitim verebilecek 
kapasiteye sahip.

Okul, tamamen Başkent 
Organize Sanayi Bölgesinin 
kendi olanaklarıyla inşa edildi,    
Hacettepe Üniversitesi 
ile 24/08/2016 tarihinde 
yapılan protokol ile Hacettepe 
Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokuluna tahsis 
edildi.

Okulun bünyesinde; 
Bilgisayar Programcılığı, 
Elektronik Teknolojisi, Harita 
Kadastro, Gaz ve Tesisatı 
Teknolojisi, İnşaat teknolojisi, 
Mobilya ve Dekorasyon 
Bölümleri bulunuyor.

Gelişmelere ve bölge 
ihtiyaçlarına göre yeni 
bölümler açılması da 
planlanıyor. 

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 

19/08/2015 tarihinde açılışına 
izin verilen Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezi 
binasının bir bloğu Başkent 
OSB kaynaklarıyla inşa 
edildi. Diğer iki blok ise 
Ankara Kalkınma Ajansı’na 
sunulan 2 proje kapsamında 
alınan desteklerle yapılarak, 
donatıldı. 

Yaklaşık 2.000.000 TL’ye 
mal olan Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin %67’si Alt Yapı 
Tesisi projesi kapsamında 
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 
hibe olarak alındı.

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi’ne kurucu 
müdür atanarak açılışı yapıldı. 

Bu gün itibariyle Başkent 
OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi’ne öğretmen ataması 
da yapılarak 45 öğrenci ile 
eğitim-öğretime başlandı.

Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi’nde şu 
bölümler yer alıyor.

n CNC atölyesi
n Tesviye atölyesi

n Tasarım ve Bilgisayar 
dersliği

n Kaynakçılık atölyesi
n 3D Modelleme ünitesi
n Donanımlı 6 akıllı tahtalı 

derslik 
n 100 öğrenci kapasiteli 

yemekhane
 Okulumuza 2016-2017 

eğitim-öğretim yılında 
kayıt yaptıran öğrencilerden 
31’i Makine Teknolojisi – 
Bilgisayarlı Makine İmalatı 
İşlemleri (CNC) dalında, 
14’ü de Metal Teknolojisi 
Kaynakçılık dalında eğitim 
görecekler.

Öğrenciler Pazartesi 
günleri okulda teorik derse 
alınacaklar, diğer günler 
fabrikalarda uygulamalı 
eğitim görecekler. 
Öğretmenler düzenli olarak 
işletmeleri ziyaret ederek, 
öğrencilerin eğitimlerini takip 
edecekler.

Yaklaşık 1.500.000,-
TL bütçeli Tasarım Destek 
Faaliyetleri Eğitimi ve 
Uygulama Merkezi de 
yaklaşık %75 Altyapı İnşaatı 
Projesi kapsamında yine 
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan 
hibe olarak sağlandı.  
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“Doğru işleri 
başaranlar ellerini 
taşın altına 
koyanlardır”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Başkent OSB’nin üç eğitim 
kurumunu faaliyete geçirmesinin örnek olması temennisinde bulunarak, “Belki de 
hayatta en kolay şey şikâyet etmektir. İyi, güzel ve doğru işleri başaranlar şikâyet 
etmek yerine ellerini taşın altına koyarak sorumluluk alanlardır ”dedi18
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, Başkent 
OSB’nin yaptırdığı üç 
eğitim kurumunu 

yanındaki heyet ile birlikte 
hizmete açtı. Bakan Özlü, 
Başkent OSB’nin bu girişiminin 
diğer organize sanayi bölgeleri 
ve hayırseverlere örnek olması 
temennisinde bulundu. 

Türkiye’nin genç ve 
büyük bir nüfusa sahip 
olduğunu, bu genç nüfusun 
iyi değerlendirilmesi halinde 
büyük bir nimet olduğunu 
anlatan Bakan Özlü, bunda da 
mesleki ve teknolojik eğitimin 
öneminin büyük olduğunu ifade 
etti. Geçmişte meslek liselerinin 
kapatılmasının yanlışlığına 
ve bundan dolayı yaşanan 
sıkıntılara değinen Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, konuşmasında şu 
görüşlere yer verdi:

“Meslek liselerinin ağırlığını 
tekrar artırmaya başladık; 
ancak sadece nicelik olarak 
meslek liselerinin oranını 
%70’lere çıkarmak yetmiyor. 
Meslek liselerini, iyi öğrencilerin 
de tercih ettiği okullar haline 
getirmeliyiz. Bu liselerde en son 
teknolojiye göre uygulamalı 
ve pratik eğitimler vermeli, bu 
liselerde okuyan gençlerimizi 
piyasada çalışmaya hazır 
bireyler olarak mezun 
etmeliyiz.”

Sanayinin büyümesinin 
ekonominin büyümesi 
anlamına geldiğini, bu nedenle 
sanayicilere olan desteklerinin 
her zaman süreceğini söyleyen 
Dr. Faruk Özlü, “Bu destek 
sadece parayla, vergiyle, 
teşvikle veya krediyle olmaz. 
Sanayicilerimize vereceğimiz 
esas destek sistemin ve insanın 
kalitesini artırmaktır ”diye 
konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

Başkent OSB’ye teşekkür
“Hacettepe Üniversitesi 

Başkent OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu, 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi ve Tasarım Destek 
Faaliyetleri Eğitim ve Uygulama 
Merkezi gibi üç önemli 
eğitim kurumunu ülkemize 
kazandıran Başkent OSB’ye 
ve sanayicilerimize teşekkür 
ediyorum. Burada açılışını 
yaptığımız kurumlar sadece 
dersliklerden ve binalardan 
oluşmuyor. Aynı zamanda 
eğitimi, özellikle de uygulamalı 
eğitimin sergileyebileceği 
bir alt yapıya sahip. Başkent 
OSB’nin hayata geçirdiği bu üç 
önemli projenin diğer OSB’lere, 
sanayi kuruluşlarımıza ve 
hayırseverlerimize de örnek 
olmasını temenni ediyorum. 
Değerli arkadaşlar, belki de 
hayatta en kolay şey şikâyet 
etmektir. İyi, güzel ve doğru 
işleri başaranlar şikâyet etmek 
yerine ellerini taşın altına 
koyarak sorumluluk alanlardır. 
Biliyorsunuz her işi devletten 
beklemek doğru değil diye 
bir söz vardır. Bu çerçeveden 
baktığımızda imkanı 
olanların, doğru projelerle 
devletin yükünü paylaşması 
ve azaltması gerekir. Bunu 
yaparsak sorunlarımıza 
daha hızlı ve kaliteli çözümler 
üretebiliriz. İşte burada bunun 
bir örneğini tecrübe ediyoruz.” 

Beceri kazandıran eğitim
Genç ve büyük bir nüfusu 

olan Türkiye’nin en temel 
meselesinin eğitim olduğunun 
altını çizen Bakan, “Eğitim 

sistemini kurgularken en 
önemli konulardan birisi 
hiç şüphesiz çocuklarımıza 
bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarına uyumlu becerilerin 
kazandırılması olmalıdır”dedi. 

Türkiye’nin en önemli kronik 
sorunlarından birisinin de işsizlik 
olduğunu anımsatan Özlü, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Ancak bunu söylerken 
Türkiye’nin küresel krizden 
bu yana 7 milyona yakın 
istihdam ürettiğini de hatırda 
tutmak gerekiyor. Özellikle 
krizden sonra Avrupa 
ülkelerinde işsizliğin dramatik 
bir şekilde arttığı bir dönem 
yaşadık. Bu ülkelerde genç 
işsizlik oranlarının %50’lere 
çıktığına şahit olduk. Türkiye 
olarak kriz sonrasında diğer 
parametrelerde olduğu gibi 
istihdamda da çok iyi bir 
performans gösterdik. Yine 
de %10 civarında seyreden 
bir işsizlik oranını kabul 
edemeyiz, etmiyoruz; ancak 
dikkat çekici olan bir husus 
var, sanayicilerimizle ne zaman 
konuşsak bize kaliteli eleman 
sıkıntısından bahsediyorlar. 

Meslek liselerine 
iyi öğrenciler 
Çok sayıda işsiz olan bir 

ülkede sanayicilerin de eleman 
bulma konusunda sıkıntı 
yaşamaları aslında oldukça 
çelişkili bir durum. Demek 
ki bizler özellikle geçmişte 
yapılan hataların da etkisiyle 
çocuklarımıza piyasanın 
talep edeceği özellikleri 
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kazandıramamışız. Ne yazık 
ki 28 Şubat sürecinde siyasi 
hesaplarla bu ülkede meslek 
liselerinin önü kesildi. Gelişmiş 
ülkelerde tüm liseler içerisinde 
meslek liselerinin payı %70’e 
yakındır; ancak bizde bir 
dönem bu oran tam tersi bir 
durum almıştı. Son yıllarda 
atılan adımlarla meslek 
liselerinin ağırlığını tekrar 
artırmaya başladık; ancak 
sadece nicelik olarak meslek 
liselerinin oranını %70’lere 
çıkarmak yetmiyor. Meslek 
liselerini iyi öğrencilerin de 
tercih ettiği okullar haline 
getirmeliyiz. Bu liselerde 
en son teknolojiye göre 
uygulamalı ve pratik eğitimler 
vermeli, bu liselerden mezun 
olan gençlerimizi piyasada 
çalışmaya hazır bireyler 
olarak mezun etmeliyiz. Bu 
bakımdan bugünkü bu açılış 
ve bu faaliyet büyük önem 
arz ediyor. Mesleki eğitimin 
en önemli özelliği öğrencilerin 
teorik bilgiler kadar pratik 
uygulama alanlarında da 
hazırlanıyor olmasıdır. Bu 
açıdan biz özellikle organize 
sanayi bölgeleri bünyesinde 
meslek liseleri açılmasını çok 
önemsiyoruz.”

OSB’lerdeki meslek
liselerine destek
Reel sektörün OSB’ler 

bünyesinde meslek liselerini 
açmalarının önünü açtıklarını, 
bu çerçevede önemli adımlar 
atıldığını anlatan Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, bu konuda sağlanan 

destekleri ifade ederken, şunları 
söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığımız 
bu şekilde açılan okullara 
öğrenci başına destekler 
sağlıyor. Bir meslek lisesinde 
öğrencinin kamuya maliyeti ne 
ise özel meslek liselerine onun 
bir buçuk katı kadar destek 
veriliyor. 

Şu anda OSB’lerimizde 
12 meslek yüksekokulu, 
18 mesleki eğitim merkezi 
ve 47 meslek lisesi faaliyet 
gösteriyor. OSB’ler bünyesinde 
bu mesleki eğitim kurumlarının 
açılmasının devamını diliyoruz. 
Zira böylece sanayicilerimiz ve 
OSB’ler ihtiyaç duydukları ve 
duyacakları nitelikli elemanları 
yine bizzat kendileri yetiştirmiş 
olacaklar.”

Bakan Dr. Faruk Özlü, 
Türkiye’de işsizlik sorunundan 
ziyade mesleksizlik sorunu 
olduğunu, gençleri bir meslek 
sahibi yapmanın büyük önem 
taşıdığını söyledi. Özlü, “Vasıfsız 
bireyler günümüzde iş bulmakta 
zorlanıyor. İnanın yakın bir 
tarihte vasıfsız birinin iş bulması 
neredeyse imkansız hale 
gelecek. Zira bu tür işler yakın bir 
gelecekte tamamen otomasyon 
sistemleri ve robotlar eliyle 
yapılacak” diye konuştu.

Dördüncü sanayi devrimi
Otomasyon ve robotların 

dördüncü sanayi devriminin iş 
gücü piyasası üzerinde çok ciddi 
etkileri olacağını belirten Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

 “Bu süreci çok iyi 
kurgulamak ve gençlerimizi 
dördüncü sanayi devrimine 
en iyi şekilde hazırlamak 
durumundayız. Böylece hem 
daha rekabetçi bir sanayi 
sektörü oluşturabilir hem de 
yeni yönetim sistemlerinin 
işsiz sayısının artmasını 
önleyebiliriz. Özellikle kodlama 
ve programlama becerilerine 
ayrı bir önem vermeliyiz. 
Mesleki eğitimi düşünürken 
dünün alışkanlıklarına 
takılıp kalırsak istediğimiz 
noktaya asla varamayız. 
Bugün açılışını yaptığımız 
bu eğitim kurumlarında 
bilgisayar programcılığı, 
elektronik teknolojisi, tasarım 
ve üç boyutlu modelleme gibi 
derslere yer verilmiş olması bu 
açıdan bizleri çok sevindiriyor. 
Türkiye bugün çok güçlü 
bir sanayi sektörüne sahip. 
Mühendislerimiz ve işçilerimiz, 
dünya standartlarında üretim 
yapmamızı sağlıyor. Türkiye’de 
üretilen ürünler kalitesiyle 
hemen kendini belli ediyor. 
Bu özelliğimizi sürdüreceğiz; 
ancak klasik sektörlerin veya 
üretim bantlarının yanında 
artık yeni nesil teknolojilere 
ve üretim sistemlerine de 
daha fazla odaklanacağız. 
Böylece daha yüksek katma 
değerli bir üretim yapısına 
geçeceğiz. Biz bu ülkeye ve 
sanayicilerimize güveniyoruz. 
Bakınız, 15 Temmuz gecesinde 
ağır travmalara yol açabilecek 
çok vahim bir hadise yaşadık. 
Ekonomimiz böyle bir hadise 
karşısında dimdik ayakta 
durmayı başardı. Temmuz 
ayında sanayi üretimimiz 
düşmüştü; ancak Ağustos 
ayında sanayicilerimiz adeta 
bir destan yazdılar, Ağustos’ta 
sanayi üretimi Temmuz 
ayına göre %4 oranında arttı. 
Geçen yılın aynı ayına göre ise 
sanayi üretimindeki artış %2,2 
oldu. Bu başarıya imza atan 
tüm sanayicilerimizi tebrik 
ediyorum. 
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“Takdire 
şayan işler 
yapıyorsunuz”

Milli Eğitim 
Bakan 
Yardımcısı 
Orhan Erdem 
de törene 

katılarak konuştu. Bakan 
İsmet Yılmaz’ın törene 
katılmayı planladığını, ancak 
son anda değişen programı 
nedeniyle gelemediğini 
belirten Erdem, “Selamlarını 
ve muhabbetlerini iletmemi 
istedi” dedi.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nin farklı hizmetler 
ve gelişimle kendinden söz 
ettirdiğini ifade eden Milli 
Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem, “Eğitime 
verdiği önem nedeniyle ayrıca 
takdire şayan işler yapıyorlar” 
diye konuştu.

Başkent OSB’ye Övgü
Türkiye’nin her bakımdan 

gelişmesinde mesleki ve 
teknik eğitimin kilit bir 
role sahip olduğunu ifade 
eden Bakan Yardımcısı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nitelikli iş gücünün 
yetiştirilebilmesi, başta 2023 
ve 2071 olmak üzere uzun 
vadeli kalkınma hedeflerine 

Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan 
Erdem: OSB’lerde 
faaliyet gösteren meslek 
liselerine her öğrenci için 
4270- 6675 lira arasında 
destek sağlıyoruz.

OSB’lerdeki özel meslek liselerine teşvik
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ulaşılabilmesi ve genç 
nüfusunu küresel rekabetle 
avantaja dönüştürebilmenin 
yegane yolu mesleki 
ve teknik eğitimdir. 
Bunu çok önemsiyoruz. 
Hizmet konularında öncü 
olan Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi ülkemizin 
kalkınmasında, ekonomisinde 
önemli bir hizmete 
sahip olacak yeni eğitim 
kurumlarıyla hedefini 
büyütmektedir. Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi 
ülkemizde bu alanda farklı 
hizmetleri ve gelişimiyle 
kendinden söz ettirmekte 
ve eğitime verdiği bu önem 
nedeniyle ayrıca takdire şayan 
işler yapmaktadır. Bu vesileyle 
Şadi Bey’e, yönetimine 
ve hizmet eden herkese 
teşekkür ediyoruz.

2012 yılında bu alana 
ayrıca bir farklılık getirmek, 
sanayiciyle onun ihtiyacı olan 
ara elemanı ve teknik elemanı 
yetiştirmek üzere bir yasa 
daha çıkardık. OSB’lerde açılan 
özel mesleki ve teknik eğitim 
okullarında öğrenim gören her 
öğrenci için devlet tarafından 
verilecek teşviklerle özel okul 
açılmasının desteklenmesini 
ve mesleki eğitime özel 
sektörün katılımını sağladık. 
Bu kanunla birlikte OSB’lerde 
faaliyet gösteren özel mesleki 
ve teknik orta öğretim 
kurumlarına her eğitim- 
öğretim yılı itibariyle Maliye 
Bakanlığı ve Bakanlığımız 
tarafından müştereken 
belirlenen tutarlarda ödeme 

yapılmakta. Bu, bu yıl için 
4270 lira ile 6675 lira arasında 
değişmektedir. 16 bin 976 
öğrenci için 82 milyon TL 
ödeme yapmaktayız. Ben 
biliyorum ki sanayicilerimiz de 
üzerine katarak bu alandaki 
öğrencileri en iyi şekilde 
yetiştirmeye çalışıyorlar. 
2016-2017 yılı itibariyle 58 
okulumuzda 40 bin öğrenciye 
ulaştık. Ayrıca OSB dışında 
da destek vermek üzere yeni 
kanunumuz da çıkıyor.” 

Mesleki ve teknik ile 
çıraklık kanununda düzenleme 
öngören bir yasa tasarısının 
da TBMM’nin gündeminde 
olduğunu ifade eden Erdem, 
bu tasarıyla ilgili de bilgilere 
konuşmasında yer verdi.

Tematik meslek liseleri
Teknik eğitimde belli 

bir alana odaklanmış 

ihtisaslaşmış tematik meslek 
liselerinin açılmasına yönelik 
çalışmalarının da başlatıldığını 
açıklayan Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem, 
bu alanda yapılan diğer 
çalışmaları da anlattı.

Orhan Erdem, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Atölye, laboratuvar 
öğretmenlerine mesleki 
bilgilerini yenilemeleri ve 
sektörel gelişmeleri daha 
yakından takip edebilmeleri 
amacıyla 81 ilde üniversite-
sektör işbirliği içinde 
hizmet eğitimi veriliyor, 
verilecek. TÜBİTAK’la, 
TİKA’yla, JAYKA’yla birçok 
proje yürütülüyor. 81 ilde 
mesleki ve teknik orta 
öğretim okullarında, eğitim 
yapılan alan ve dallar sektör 
temsilcileriyle birlikte 
sektörün ihtiyaçlarına göre 
yeniden düzenlendi. 52 
alan ve 204 dalda atölye ve 
laboratuvarların standart 
donanım listeleri mimari 
projeleri yeniden hazırlandı.
Bu düzenlemelerden sonra 
eğitimde zayıf olarak 
geride kalan öğrencilerin 
yönlendirildiği düşünülen 
mesleki eğitime, çok daha 
yetenekli ve yüksek puanlı 
öğrencileri aktaracağımızı 
düşünüyoruz.” 

22
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Sanayiciye 
yapılan destek, 
ülke refahına 
yapılan destektir

Ankara Valisi Ercan Topaca: 

23Topaca: Bürokrasiyi azaltacak, maliyetleri düşürecek, ciddi çalışmalar var.
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Başkent OSB’nin 
açılış töreninin 
Ankara’ya vali 
olarak atandıktan 
sonra katıldığı ilk 

tören olduğunu söyleyen Vali 
Ercan Topaca, “Dolayısıyla bu 
tören benim için önemli”dedi. 

Ankara Valisi Ercan 
Topaca’nın konuşması şöyle:

“ Sanayiyi bizim çok 
anlatmamıza gerek yok, 
buradaki arkadaşlarımız 
bunu en güzel şekilde 
biliyorlar. Devlet olarak biz 
onların önünü açmak, onların 
karşılaştıkları bürokratik 
engelleri kaldırma konusunda 
gerekli kolaylığı ve desteği 
gösterdiğimiz zaman 
ülkemizin hızla üretimde, 
sanayide, teknolojide 
ilerleyeceğini hep birlikte 
gördük, yaşıyoruz. Vali 
olarak ben de bu çerçevede 
Ankara’da sanayicilerimizin 
hizmetinde olduğumu bir kez 
daha ifade etmek istiyorum. 
Çünkü onlara yapacağımız 
hizmet, onlara yapacağımız 
destek onların şahsına ve 
onların bireysel kazancına 
değil, ülkemizin refahına, 
ülkemizin gelişmesine ve 
milletimize yapılacak bir 
destektir. Özel sektörümüz 

ne kadar güçlüyse, onlar 
ne kadar çok üretim 
yapabiliyorsa; millet olarak, 
devlet olarak da ancak o 
kadar güçlü olabileceğimizi 
biliyoruz. Bütün dünya özel 

sektörün önünü açmak için 
bu anlamda kafa yoruyor. 
Bürokrasinin özel sektörün 
üzerindeki maliyetleri 
düşürecek, maliyet artışına 
yol açabilecek uygulamaları 
kaldırma konusunda ciddi 
çalışmaları var. Bunu biliyoruz. 
Dolayısıyla bizim de gerek 
merkez yönetimi olarak, gerek 
yerel yönetimler olarak özel 
sektörün üzerindeki maliyet 
oluşturan düzenlemeleri, 
kararları, işlemleri; kaldırma, 
azaltma konusunda ciddi 
çalışmalar yapmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 

Sanayicilere üzülüyorum
Vali olarak zaman zaman 

sanayici arkadaşlarla 
karşılaşıyorum. Onların 
tamamlamak zorunda 
oldukları işlemler, bürokratik 
süreçler hakikaten çok zor. 
Zaman zaman onlara acıdığımı 
içimden “ya sanayici olmak 
gerçekten zor bu ülkede” 24
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dediğimi hatırlıyorum. Onun 
için her zaman sanayiyle 
ilgili bir konu önüme geldiği 
zaman sanki kendim 
sanayiciymiş gibi davranarak 
hareket etmeye çalışıyorum. 
Organize sanayi bölgelerinin 
çok büyük bir kolaylık 
sağladığını hepimiz biliyoruz. 
Bu anlamda hızla karar 
alma, projesini onaylama, 
ruhsatını verme konuları 
hakikaten inanılmaz bir hızla 
organize sanayi bölgelerinde 
yapılabilmektedir. Yine 
aynı şekilde ortak kullanım 
yoluyla maliyetlerin 
düşürülmesinde de çok 
önemli katkıları vardır. 
Özellikle doğalgaz, elektrik, 
su, altyapı gibi, arıtma 
gibi, bertaraf tesisleri gibi 
ortak tesisler kurulmak 
suretiyle işletme maliyetlerin 
düşürülmesinde çok önemli 
katkılar yaptığını biliyoruz. 

Çevre sorunlarının 
çözümüne katkı
Bir anlamda çevre 

sorunlarının da çözümünün 
organize sanayi bölgelerinden 
geçtiğini ben kendim Vali 
olarak gerek Kocaeli’nde, 
gerek Düzce’de, gerekse 
Hatay’daki tecrübelerimde 
gördüm. Sanayiciye tek 
başına arıtma tesisi yap 
dediğiniz zaman o yatırımı 
yapmakta çok zorlanır; 
ancak organize sanayi 
bölgesi içerisinde buradaki 
yatırım yapan sanayiciler 
bir araya gelip bu yatırımı 
yaptığı takdirde çok 
daha ucuza yapıldığını ve 
çevreyle ilgili yatırımları 
yapabildiğimizi gördük. 
Dolayısıyla ülke olarak 
organize sanayi bölgelerini 
daha da çok teşvik etmemiz, 
daha da çok onların işlerini 
kolaylaştırmamız, onlara 
destek olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu anlamda 
bugün açılışını yapacağımız 
Başkent OSB Teknik 
Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu yine Mesleki Eğitim 

Merkez, Tasarım Destek 
Faaliyetleri Güç ve Modelleme 
ve Uygulama Merkezinin 
buradaki oluşturulacak katma 
değerde çok önemli katkıları 
olacağını şimdiden görür 
gibiyim. Bunu biliyoruz, bunu 
tecrübe ettik. Bu tesislerin 
de, bu okulumuzun da, 
merkezlerimizin de hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. 
Emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
merkezlerde, bu yüksekokulda 
inşallah sanayimizin 
ihtiyaç duyduğu nitelikte, 
beceride, kalitede arkadaşlar, 
çocuklarımız, gençlerimiz 
yetişir ve ülkemizin refahına, 
ülkemizin ekonomisine, 
üretimimize önemli katkılar 
sağlar temennisiyle bir kez 
daha sanayicimizin hizmetinde 
olduğumu; karşılaştıkları, 
özellikle güvenlik sorunlarıyla 
ilgili telefonun diğer ucunda 
olduğumu bilmenizi isterim. 
Hepinizi  saygı ve sevgi ile 
selamlıyorum.” 
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Gelişmiş ülkelere yetişmek için vizyon oluşturmalıyız

Başkent OSB 
Başkanı Şadi 
Türk, eğitim 
kurumlarının açılış 
töreninde yaptığı 

konuşmada, işsiz genç nüfusa 
dikkat çekti. Türkiye’nin 0-14 
ve 15-29 yaş gurubundaki 
nüfusunun yaklaşık 35 
milyon olduğunu, 15-29 

yaş gurubundaki nüfusun 
%28,4’ünün ne istihdama 
katıldığını, ne de eğitim aldığını 
vurgulayan Türk, “Tamamen 
eğitim ve istihdam dışı bir 
genç nüfustan bahsediyoruz. 
Buna hızla çözüm bulmak 
zorundayız” dedi.  

Şadi Türk, gelişmiş ülkelerle 
aramızda olan gelişmişlik 

farkını kapatmak, onlara 
yetişip, onların önüne geçmek 
gibi bir vizyonun oluşması 
gerektiğini anlattı. Türk, 
“Bu vizyonla kurduğumuz 
geleceğin sanayi kenti 
Başkent Organize Sanayi 
Bölgemizde, hem bugünün 
hem geleceğin teknolojik alt 
yapısını oluşturacak yatırımlar 26

Türk: Eğitim ile gençlerimizi 
sokaktan kurtarabiliriz
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yapıyoruz” diye konuştu.

244 firma faaliyette
Konuklara, Başkent 

Organize Sanayi Bölgesi’nin 
tarihçesini, kuruluş amacını 
anlatan Şadi Türk, şöyle 
konuştu:

“1990’lı yıllarda Ankara’da 
sanayi parseli ihtiyacının 
yoğunlaşmasıyla bir avuç 
sanayicinin oluşturduğu 
bir kooperatif ile başladı 
maceramız. 1997 yılında 
dönemin Bayındırlık Bakanı 
Sayın Cevat Ayhan’ın onayı ile 
bu bölgede 50 bin dönümlük 
bu alan sanayi bölgesi 
ilan edildi. Huzurunuzda 
Sayın Cevat Ayhan’a ileri 
görüşünden dolayı teşekkür 
ederim. Bugün bu bölgede 
dört tane sanayi bölgesinin 
oluşmasında katkısı büyüktür. 
Faaliyetimiz, Bakanlıkça 
2001 yılında Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi 
olarak tescil edilmesinden 
sonra hızlanmaya başladı. 
Dönemin Başbakanı Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında 
bölgemizin temelini atması 
bizleri motive etti.  Bugün 
burada altısı yabancı ortaklı 
firma, 12’si savunma sanayi 
alanında olmak üzere 244 
firma faaliyette bulunuyor. 

OSB’lerin önemi
“Organize sanayi bölgeleri 

projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en başarılı projelerinden biri 
olarak addediliyor” diyen 
Başkent OSB Başkanı, şunları 
söyledi:

“ Organize sanayi bölgeleri 
bir yandan klasik üretimler 
yaparken, bir yandan da 
ülkemizin ihtiyacı olan bilişsel 
ve teknolojik alt yapının 
oluşması için de gayret 
sarf ediyor. Bilindiği üzere 
ülkemiz genç nüfusa sahip 
ve bununla övünmekteyiz. 
Bu genç nüfusun planlı bir 

şekilde eğitime ve verimliliğe 
katkısını sağlamak hepimizin 
görevidir. Bunun tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının, sivil 
toplum örgütlerinin ve bütün 
organizasyonlarının görevi 
olduğuna inanıyorum.”

Kaynaklar büyük projelere
Türk; Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının alt 
yapı için gerekli kaynakları 
sağlamasının ardından kendi 
kaynaklarını daha çok sosyal 
ve toplumsal odaklı faaliyetlere 
ayırdıklarını söyledi. Şadi 
Türk, buna örnek olarak, bölge 
binasını, atık su arıtma tesisi 
ve bölgeye hizmet veren üç 
bin kişilik caminin yapılmasını 
gösterdi.

Ardından açılışını yaptıkları 
üç adet eğitim kurumumun 
binası ve donanımını 
gerçekleştirdiklerini anlatan 
Şadi Türk, eğitimin önemine 
vurgu yaptığı konuşmasına 
şöyle devam etti:

Gençleri sokaktan 
kurtarmalıyız
“Tabi ülkemizin genç 

nüfusunun olumlu 
yönlenmesindeki en önemli 
katkı onların sokakta boş 
gezer halden kurtarılmasıdır. 
Bunun için elimizden gelen 
desteği vermek zorundayız. 
Her kademede insan gücünü 
yetiştirmek, ekonomimize 
katkıda bulunmalarını 
sağlamak için gerekli eğitimi 
vermek boynumuzun borcu. 
Gençlerimizin eğitilmelerinin 
yanı sıra, eğitimleri boyunca 
barınmalarını da sağlamak 
gerekir. Ancak bu şekilde 
onları sokaklardan ve 
sıkıntısını çektiğimiz terör 
örgütlerinin eline malzeme 
olmaktan kurtarabiliriz. Bu 
tedbirleri almanın da hepimizin 
boynunun borcu olduğunu 
düşünmekteyim. Ne yazık ki, 
şu anda halen ülkemizde okur-
yazarlıkla ilişkisi olmayan 

7 milyona yakın insanımız 
var ki bu oldukça yüksek bir 
oran. 0-14 yaş grubu ve 14-25 
yaş grubunda yaklaşık 35 
milyona yakın nüfusumuz var 
ve bu 35 milyonun 15-29 yaş 
grubundakilerin %28,4’ü ne 
istihdama katılıyor ne de eğitim 
alıyor. Tamamen eğitim ve 
istihdam dışı bir genç nüfustan 
bahsediyoruz. Buna hızla 
çözüm bulmak zorundayız. 
Yönetilebilir bir ekonomik güç 
olmamız ve ülke ekonomisine 
fayda sağlamak için de, 
gençlerimizi terör pençesinden 
kurtarmak için de bu sorunu 
çözmeliyiz. Bu çocuklarımızın 
sahiplenilmesi hepimizin, 
özellikle tüm organizasyonların; 
ama tabi ki kamu denetiminde 
olmak kaydıyla boynunun 
borcu diye düşünmekteyim. Bu 
kapsamda aşağı yukarı 15-29 
yaş grubunda %28,4 istihdama 
katılmayan gençlerimizin 
sokaklardan alınıp, bir takım 
projelerin içinde bulunmasını 
sağlamamız gerekmektedir. 
Bu genç insan gücünü eğitimle 
ilgili faaliyetlerin içine sokmanın 
yansıra, yine devletimizin 
yüksek kudretiyle her noktada 
oluşmuş spor kompleksleri, 
spor aktiviteleri ve faaliyetlerine 
katarak sokaktan almamız 
ülkemizin geleceği açısından 
çok büyük önem teşkil 
etmektedir. 

Tabii biz sanayicilere de 
düşen en önemli görev bugün 
yaptığımız gibi önce sanayinin 
eğitilmiş iş gücünü karşılamak 
amacıyla gerekli tesisleri 
yapmaktır.”

Tesislerle ilgili bilgi
Türk, açılışı yapılan 

tesislerle ilgi törene katılanlara 
bilgi verdi:

Başkent Organize 
Sanayi Teknik ve Meslek 
Yüksek Okulu’nu Hacettepe 
Üniversitesiyle birlikte hizmete 
sunduklarını ifade eden Türk, 
Bu projenin yaklaşık 15 milyon 
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lira değerinde bir yatırım 
ile Başkent OSB’nin kendi 
kaynaklarıyla yaptığını söyledi. 
Türk, MYO ilgili şu bilgileri verdi:

“Hacettepe Üniversitesi, 
bölgenin ve ülkemizin teknik 
insan ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitim verecek. Hacettepe 
Üniversiteyle partnerlik 
yaptığımız okul, 1360 öğrenci 
kapasiteli. İkinci eğitim 
kurumumuz Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi Mesleki 
Eğitim Merkezi. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın yönetiminde 
yine Başkent Organize Sanayi 
Bölgesinin yapmış olduğu 2 
milyon liralık bir yatırım. 

Kalkınma Ajansına 
teşekkür
Burada şunu 

vurgulamalıyım; bu projenin  
%67’si en son oluşan 
kalkınma ajanslarından 
biri olmasına rağmen 
çok hızlı yapılanmasını 
tamamlayıp bugün birçok 
projeye imza atan Ankara 
Kalkınma Ajansı’nın 
desteğiyle olmuştur. Bu yıl 
45 öğrenciyle eğitime başladı. 
Üçüncü eğitim kurumumuz 
Tasarım, Destek Faaliyeti ve 
Uygulama Merkezi. 2015 yılı 
içinde inşaatına başlanan 
uygulama merkezinin binası 
2016 yılı içinde tamamlandı. 
Donanımları tamamlandı, 
bugün faaliyete geçiriyoruz. 
1.5 milyon TL değerinde bir 
yatırımdır. Ankara Kalkınma 
Ajansı  %75 destek sağlamıştır. 
Sayın Valim, sizin şahsınızda 
Ajansımızın genel sekreterine 
ve çalışanlarına da teşekkürü 
bir borç biliyorum.”

Kalkınma yarışı
Gelişmiş ülkelerle aradaki 

kalkınmışlık farkını kapatmak 
için çok daha fazla çalışmamız 
gerektiğinin altını çizen 
Başkent OSB Başkanı Türk, 
bu konudaki görüşlerini şöyle 
ifade etti.

 “Sayın Bakanım, 
Çok önemli bir yarışın 

içindeyiz. Gelişmiş ülkelerle 
arayı kapatmak için bizim 
daha çok çalışmamız gerektiği 
konusunda herkes hemfikir 
ve bu bilinç, bu inanç içinde 
hareket ediyor. Teknolojik 
gelişimde hızla ilerlemek 
zorundayız. Önümüzdeki 
ülkelerle bu farkı kapatıp, 
yetişip, onların önüne 
geçmek gibi bir vizyonun 
oluşması gerekiyor. Bu 
vizyonla geleceğin sanayi 
kenti adı altında kurduğumuz 
Organize Sanayi Bölgemizde, 
hem bugünün, hem de 
geleceğin bir teknolojik alt 
yapısını oluşturmak üzere 
tüm yatırımları gözümüzü 
kırpmadan yapıyoruz, 
yapmaya devam da edeceğiz. 
Çünkü başka türlü var 
olma şansımızın olmadığını 
biliyoruz. Elimizdeki sanayi 
gücünü mutlaka bilimle 
birleştirerek teknolojik bir 
üretim pazarı oluşturmak 
ana amacımız olmalı. 
Hedefleneceğimiz ve 
kitleneceğimiz yakın, orta 
ve uzun vadeli planlarla 
ülkemizin geleceğini 
şekillendirmek hepimizin 
görevi. 

Tüm çabaları bu bilincin 
güçlenmesi için harcayan 
ve hem ekonomik, hem 
teknolojik imkanları 
kurumların hizmetine 
sunan Hükümetimize 
teşekkürlerimizi bir borç 
biliyoruz. Bu anlamda özellikle 
size ve sizin nezdinizde 
hükümetimize teşekkür 
ederiz. 

Toplumları bazı konularda 
hazırlamak uzun ve yoğun 
emek istiyor.

Hayalin ötesine geçmek
Birkaç örnek vereyim:  Şu 

an, İngiltere’de hipersonik 
uçak motoru araştırmalar 
başlamış ultra hafif metaller 

kullanılarak yapılan bu uçak 
şu anda deneme uçuşları 
yapıyor. Örneğin Amerikan 
işadamı Adam Max 10 yıl 
içinde insanları Mars’a 
götüreceğini taahhüt ediyor. 
Amerikan Ulusal Havacılık 
Dairesiyle birlikte Mars’ta 
yerleşim alanlarının açılması 
çalışmaları devam ediyor. 
Yine güneş enerjisiyle iki 
uçak deneme uçuşlarına 
başlamış. Bunlar şu anda 
geleceğe hazırlanan bir proje 
olarak önümüzde. Bunları 
bugün biz haber olarak 
okurken yarın hayretler içinde 
kullanımımızda olduğunu 
göreceğiz. 

Bu örnekleri özellikle 
Türkiye’mizin geleceğinin 
şekillenmesinde çok önemli 
olduğu için verdim.  Bizlerin 
de hayallerinde ve çalışma 
programlarında olması 
gerektiğini düşündüğüm için 
söylüyorum. Hepimizin bildiği 
gibi bu kapsamda organize 
sanayi bölgelerinin Türk 
sanayinin gelişmesindeki 
etkisi çok önemli.”

Zorunlu olmadıkça sanayi 
yatırımlarının organze 
sanayi bölgeleri dışında 
yapılmamasının önemine 
değinen Türk,  konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Geleceğe uygun yeni bir 
sanayi bölgeleri kanununun 
birlikte çalışarak çıkartılması 
konusunda arzularımızı size 
sunmak istiyorum. 

Sayın Bakanım, Sayın 
valim, değerli katılımcılar, 
maceramız daha bitmedi. 
İnşallah gelecek günlerde 
daha büyük projelerin 
gerçekleştirilmesine uygun 
olarak organize sanayi 
bölgemizin gelişimini 
sağlayacak çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Katkılarınızdan 
dolayı, burada bulunmaktan 
dolayı, bize verdiğiniz onurdan 
dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum.”
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“Başkent OSB 
ülkemizin 

parlayan yıldızı”
29
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H.Ü Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Candan 
Gökçeoğlu “ülkemizin 
parlayan yıldızı” olarak 
nitelediği Başkent OSB 
ile nitelikli eğitim ve 
ülkemiz ekonomisine 
katkı yapabilmek 
için yeni bir başlangıç 
yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de pek çok 
sanayi, sanayici, iş 
adamının ihtiyaç 
duydukları yeterli 
bilgi ve beceriye 

sahip nitelikli eleman 
konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşadıklarını söyleyen Prof. 
Dr. Gökçeoğlu, mesleki 
okulların bu konudaki 
önemine dikkat çekti.

Hacettepe Üniversitesi’nin 
kuruluşu, tarihi ve ülke 
eğitimine katkılarını ayrıntılı 
olarak anlatan Prof. Dr. 
Candan Gökçeoğlu şunları 
söyledi:

“2 Temmuz 1967 tarihinde 
892 sayılı kanunla kurulan 
ve önümüzdeki yıl 50. yılını 
kutlamaya hazırlanan 
Hacettepe Üniversitesi 
bugüne kadar sayısı 200 
bine varan nitelikte insan 
kazandırmış, çok sayıda 
yüksekokul ve üniversite 
kurmuş ve yaptığı bilimsel 
ve sanatsal çalışmalarla 
dünyada marka olmuştur. 
Hacettepe Üniversitesi halen 
14 fakülte, 14 enstitü, 2 
yüksekokul, 1 konservatuar, 
5 meslek yüksekokulu ve 
104 araştırma uygulama 
merkezinin bulunduğu, 
50 bine yakın öğrencisi, 4 
bine yaklaşan akademik 
personeliyle 5 ayrı yerleşkede 
eğitim ve öğretim ve 
araştırma faaliyetlerini 
yürütmektedir.”

Başkent OSB’de meslek 
yüksek okulunun hizmete 

açılmasında başta Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Özen ile Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi TÜRK olmak üzere katkı 
ve emekleri olan herkese 
teşekkür eden Prof. Dr. 
Gökçeoğlu, “Özellikle 2023 
yılı vizyonu kapsamında 
kişi başı 25 bin amerikan 
doları milli geliri ile yüksek 
yaşam standartlarına sahip 
dünyanın en güçlü ilk on 
ekonomisi arasında olmayı 
hedefleyen küresel ölçekli 
rekabet gücü yüksek bir 
Türkiye için yapılması 
gereken pek çok şey 
olmakla birlikte nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi 
öncelikler arasında 
tartışmasız ilk sıradadır”dedi.

İnsan hayatının hemen 

her aşamasında gerekli 
olacak birçok konuda mesleki 
ve teknik eğitim almış 
elemana ihtiyaç duyulduğunu 
anımsatan H.Ü Genel Sekreter 
Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Türkiye’de pek çok 
sanayi, sanayici, iş adamı, 
ihtiyaç duydukları yeterli 
bilgi ve beceriye sahip 
nitelikli eleman konusunda 
ciddi sıkıntılar yaşadıklarını 
değişik ortamlarda 
çeşitli biçimlerde ifade 
etmektedirler. Ülkeler, 
günümüzde güçlerini sadece 
nüfuslarından veya yer altı, 
yer üstü kaynaklarından 
değil, aynı zamanda sahip 
oldukları nitelikli, donanımlı, 
eğitimli, vizyon sahibi inovatif 
insan gücünden almakta 30
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ve küresel aktörler olarak 
bu güçleriyle ön plana 
çıkmaktadırlar.

Bir başka deyişle mesleki 
bilim kurullarının kendilerine 
sağlaması beklenen bilgi ve 
becerilerinin ne olduğuna 
dair en doğrudan fikir ve 
gözlem sahibi olmalarının 
sağlanması, organize 
sanayi bölgesi yerleşkeleri 
içinde yer almalarının en 
hayati faydasıdır. Ayrıca 
meslek yüksekokullarında 
olması gereken uygulama 
sahalarının ve atölyelerinin 
kalitesi buralarda verilen 
eğitime doğrudan 
yansımaktadır. Biz bugün 
burada incelikli düşünülmüş 
bir binada ülkemizin 
parlayan yıldızlarından 
biri olan Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi ile Hacettepe 
Üniversitesi olarak nitelikli 
bir eğitim verebilmek ve 
ülkemiz ekonomisine katkı 
yapabilmek için yeni bir 
başlangıç yapıyoruz. Bana 
göre Türkiye’de yaşanan 
güzel olaylardan biri de 
budur. Teknolojideki hızlı 

değişimler insan nüfusunun 
artışıyla birlikte çeşitlenen 
bilgi ve gereksinimler iş 
dünyasında artan rekabetle 
dikkate alındığında ekonomik 
gelişim ve kalkınma 
için gerekli olan nitelikli 
insan gereksinimlerinin 
önümüzdeki süreçte artarak 
daha yoğun bir şekilde devam 
edeceğini söyleyebilmek 
kolaylıkla mümkündür. 
Bu kapsamda özellikle iş 

dünyasının ihtiyaç duyduğu 
iş gücünün eğitimi ve 
yetiştirilmesinde mesleki 
ve teknik eğitim, büyük ve 
önemli yer tutmaktadır. 
Bu cümleden hareketle 
Hacettepe Üniversitesi 
olarak ülkemizin yetişmiş 
insan gücüne katkı koymak 
açısından elimizden 
geleni yapmaya devam 
edeceğimizden şüpheniz 
olmasın.”
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Başkent OSB 
Başkanı Türk, 
törene katılan 
Bakan Özlü, Bakan 
Yardımcısı Erdem 
ve Vali Topaca’ya 
plaket verdi.

Başkent OSB 
Başkanı Şadi 
Türk, açılış 
konuşmalarının 

ardından Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü’ye, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem’e 
ve Ankara Valisi Ercan 
Topaca’ya plaket  verdi. 
Teşekkür plaketlerinin 
verilmesinin ardından 
törende hazır bulunan 
resmi protokol hep birlikte 
kurdeleyi keserek tesisleri 
hizmete açtı.

Üç tesis üç plaket
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Başkent OSB Yönetimi, 
ruhsat alma ve iş yeri açma 
aşamasında olan firma 
yetkilileriyle bir bilgilendirme 
toplantısı yaptı.

Başkent OSB Yönetimi, 
işyeri açma ve çalışma 
ruhsatları konusunda 
ruhsat alma ve iş yeri 

açma aşamasında olan firma 
yetkilileriyle bir bilgilendirme 
toplantısı yaptı. 

Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, Başkan 
Vekili Cevat Kömürcü, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Mehmet Ergin, 
Atakan Yalçınkaya, Ahmet Zeki 
Topdemir ile Denetim Kurulu 
Üyeleri Sırrı Yetkin ve Ali Gök 
toplantıya ev sahipliği yaptı. 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, 
Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç ve Çevre Birimi Yönetici 
ve Mühendislerinin hazır 
bulunduğu toplantıya, işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı alma 
aşamasında olan firmaların 
yetkilileri katıldı.

Katılımcılar, bütün işlemlerde 
en hızlı ve doğru şekilde 
kendilerine yardımcı olan 

Yönetim ve Bölge personeline 
teşekkür ettiler.

Katılımcılarla yemekte 
bir araya gelen Başkent OSB 
Yönetimi ve Bölge Müdürlüğü 
yetkilileri de, ruhsatların hızlı 
bir şekilde verilmesi konusunda 
bugüne kadar üzerlerine düşeni 
yaptıklarını, bundan sonra da 
aynı duyarlılıkla çalışmalara 
devam edeceklerini anlattılar.

Katılımcılar, konuya 
gösterilen hassasiyetten ve 
gördükleri yardım ve yakın 
ilgiden memnuniyetlerini ifade 
ederek toplantıdan ayrıldılar.

Katılımcılar memnun!
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Başkent OSB, ürün güvenliği 
ve denetimi konusunda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi Ürünleri ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü 
uzmanlarının konuşmacı 
olduğu bir panel düzenledi.

“Ürün Güvenliği 
Haftası” 
kapsamında 
gerçekleştirilen 

panelin açılış konuşmasını 
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Üyesi Atakan Yalçınkaya 
ile Ankara Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürü Vehbi 
Konarılı yaptı.

Ankara Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 
Piyasa Gözetim ve Denetim 
Şubesi uzmanları Mühendis 
Murat Zengin, Mühendis 
Tuğba Zengin ve Mühendis 
Özkan Bıçakçı’nın konuşmacı 
oldukları panelde katılımcılara, 
“Ürün güveliği nedir?”, 
“Güvenli ürün nedir?”, “Piyasa 
gözetim ve denetimi nedir?” 
konularına ilişkin mevzuat ve 
tanımların yanısıra, “Ürünlerin 
piyasaya arzında üreticilerin ve 
dağıtıcıların yükümlülükleri” 
ve cezai hükümler anlatıldı.   

Panelistler, piyasa gözetim 
ve denetimi ile ürünlerin yasal 
düzenlemelere uygun yapılıp 
yapılmadığı, güvenli olup 
olmadığının denetlendiğini 
hatırlattılar ve “Güvenli 
olmayan ürünlerin güvenli hale 
getirilmesinin temin edildiğini” 
ifade ettiler.

Konuşmacılar, piyasa 
gözetim ve denetimi ile bir 
taraftan tüketicilerin güvenliği 
sağlanırken, diğer taraftan 
iktisadi aktörlerin haksız 
rekabete karşı korunduklarını 
kaydettiler. 

Katılımcıya bilgi desteği
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Dünya ve Olimpiyat şampiyonu 
Taha Akgül, Başkent OSB’yi ziyaret 
etti. Başkent OSB Başkanı Türk, 
kendilerini ziyaret eden Taha Akgül’ü 

başarılarından dolayı kutladı. 
Başkent OSB Başkanı Türk, “Seninle gurur 

duyuyoruz ”dedi. Türk, ziyaretinin anısına aynı 

zamanda Türkiye’nin ilk olimpiyat şampiyonu 
olan Taha Akgül’e plaket verdi.

Avrupa şampiyonluklarının yanısıra 
125 kiloda İki dünya şampiyonluğu ve bir 
olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül 
de,  Başkent OSB yönetimine gösterdikleri 
misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Olimpiyat şampiyonundan Başkent OSB’ye ziyaret

İşbirliği 
önerisi
Çankaya Üniversitesi; 
Başkent OSB’ye son 
sınıf öğrencilerinin 
bitirme tezlerini hiç bir 
ücret talep etmeksizin 
bölgedeki fabrikalarda 
yapmalarını önerdi. 

Çankaya Üniversitesi, 
Başkent OSB’ye, bazı 
bölümlerin son sınıf 

öğrencilerinin bitirme tezlerini 
hiçbir karşılık beklemeden 
bölgedeki fabrikalarda çalışarak 
hazırlamalarını önerdi.   

Bu amaçla Başkent OSB’de 
bir toplantı gerçekleştirildi. 
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mehmet Ergin ve 
Ahmet Zeki Topdemir’in 
hazır bulunduğu toplantıda, 
Çankaya Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Ferda Can Çetinkaya ile 

Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Sıtkı Kemal İder ve 
bu bölümlerde eğitim veren 
akademisyenler katıldı. 
Başkent OSB’nin eğitim 
alanındaki çalışmalara 
yaklaşım ve tutumundan 
etkilendiklerini dile getiren 
akademisyenler, Başkent 
OSB’de yer alan firmalarla 
iş birliği yaparak son sınıf 
öğrencilerinin bitirme tezlerini 
hazırlamak üzere firmalardan 
hiçbir talepleri olmaksızın 
çalışma yapmak istediklerini 
söylediler. Ayrıca öğrencilerin 
yanı sıra alanlarında uzman 
olan akademisyenlerin de bu 
çalışmalarda yer alacaklarını 
dile getirdiler.

Bu ön görüşmenin ardından 
Çankaya Üniversitesi Endüstri 
ve Makine Mühendisliği 
bölümlerinden akademisyenler 
bölgede faaliyet gösteren 
firmaların temsilcileriyle de bir 
araya geldi. Toplantıda, daha 
önceki yıllarda yaptıkları örnek 
çalışmalarla ilgili katılımcılar 
bilgilendirilerek, sunumlar 
yapıldı ve çalışmalar hakkında 
detaylı bilgilere yer verildi. 
Katılımcılar mühendislik 
alanında eğitim almış olan 
bu gençlerin yaptıkları 
çalışmaların firmalarına 
fayda sağlayacağı görüşünde 
olduklarını ve toplantıdan 
memnun olduklarını dile 
getirerek bölgeden ayrıldılar.
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Sanayiciler bilir ki Türkiye’de sanayici 
olmak zordur. Sanayici kalmak ise 
daha bir zordur. BASAD (Başkent 

Sanayiciler Derneği) olarak sanayicilerin 
ve sanayi işyerlerinin yaşadığı ve 
yaşayacağı sorunlara karşı duyarlı 
olmamız görevimiz ve olmazımızdır.

Sanayiciler sorun çözmeyi sever ve 
bilirler. Karşılaştıkları güçlükleri aşmayı 
dert edinirler. Dertlere yenilmemek için 
var olan güçlerini seferber ederler. Bazı 
konular vardır ki, çözümü; sanayicileri 
ve sanayi örgütlerini aşar. İşte böylesi 
sorunlardan biri de iş kazalarına karşı 
işverenin mali sorumluluğudur.

İş kazaları, iş yerlerinin en temel 
sorunlarından biri olmayı sürdürmektedir. 
Konuyla ilgili oldukça fazla düzenleme 
mevcuttur. Düzenlemeler olmasa 
dahi işverenler işyerlerinde kazaların 
önlenmesi için gerekli çabayı ellerinden 
gelenin fazlası ile göstermektedirler, 
ancak tüm bu çabalara rağmen 
istenmeyen kazalar yaşanabilmektedir. 
Tam da bu nedenle ‘’İşveren Mali Mesuliyet 
Sigortası’’ önem kazanmaktadır.

Bilindiği üzere İMMS bir işyerinde 
işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
tabi çalışan işçilerin görevlerini yerine 
getirmesi sırasında  uğrayacağı zararlar 
için işverene düşen hukuki sorumluluğu 
teminat altına alan bir sigorta türüdür. 
İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak 
çalışan, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi 
işçiler ve onların hak sahipleri tarafından 
talep edilebilecek tazminat taleplerini, 
Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı 
yardımların üstünde ve dışında kalan 
tazminat taleplerini, Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nun açacağı rücu davaları 
sonucunda, ödeme yükümlülüğü doğan 
tazminatlar ile mahkeme masrafları ve 
avukatlık ücretlerini de kapsamaktadır. 
(http://www.tsb.org.tr/isveren-mali-
sorumluluk-sigortasi.aspx?pageID=751)

Günümüzde insanlar ve kuruluşlar 
kendilerini sigorta şemsiyesi altına 
alarak risklerini dağıtmaktadırlar. 
Adı geçen sigorta türü ihtiyari sigorta 
olarak uygulanmaktadır. Kimilerimizin 

bilmediği, kimilerimizin alışkanlığı 
olmadığı, kimilerimizin ise ‘’benim başıma 
gelmez’’ düşüncesi ile İMMS yaptırmadığı 
uygulamada görülmektedir.

İş kazaları kazalılar açısından derin 
yaraların oluşmasına sebebiyet verirken iş 
sahipleri açısından hem acıya ve üzüntüye 
hem de maddi ve manevi açıdan yıkıma 
sebep olmaktadır. Sadece bu nedenle 
kapanmak ve hatta daha çarpıcı bir ifade 
ile batmak zorunda kalan işyeri ve işletme 
sayısı oldukça fazladır.

İşverenden kural ve etik olarak 
iyiniyetli davranması beklenir. Kimi 
durumlarda iyi niyetten uzak davranış 
sergileyenler olabilir. İş kazalarıyla 
karşılaşan firmalar tazminat ödemek 
istemediği takdirde kendilerini batırabilir. 
Bu halde kazalıların ya da mirasçılarının 
tazminat alma şansları tamamen 
ortadan kalkmaktadır. Birden çok mali 
sorumlu varsa yükün tümünün iyi niyetli 
olan üzerinde kalması durumu da çok 
yaşanmaktadır.

Elbette ki kazaları sıfırlayabilmek 
esastır. Konuyla ilgili olarak güncel ve 
kalıcı çözümlerden biri İMMS’nı zorunlu 
hale getirmekten geçtiğini düşünüyoruz. 
Zorunlu hale geldiği takdirde sigortalama 
işlemini kimin yapacağı ve yaptıracağı, 
primlerin kim tarafından ödeneceği gibi 
teknik ve akçalı konular öne çıkmaktadır. 

Uygulamada özel sigorta şirketleri 
ihtiyari sigorta kapsamında sigortalama 
işlemi yapmaktadır. Önerimiz; sigortalama 
işleminin ihtiyari olmaktan çıkartılmasını, 
SGK bünyesinde zorunlu bir sigorta kalemi 
olarak yer almasını öneriyoruz. Bu şekilde 
sanayiciler özel sigortaların getireceği 
mali yükümlülüklerin altında ezilmekten 
kurtulurken işçiler de herhangi bir kazaya 
uğramaları durumunda uğradıkları 
zararların tazmin edileceğinden emin 
olabilirler. Değilse ihtiyari olmaktan 
çıkarılarak zorunlu hale getirilmesi birden 
çok yarar sağlayacaktır.

Konuyla ilgili olarak kamu ve diğer ilgili 
çevreler çözümler üretebilir. Uygulanabilir, 
denetlenebilir, sürdürülebilir… bir 
sigortalama türünün sigorta sistemine 
kazandırılması mümkündür.

‘’İşveren Mali 
Mesuliyet Sigortası’’

Soner 
HASÇELİK
 BASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı
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Başkent OSB Ailesine 
yeni bir üye

Başkent OSB Yönetim  Kurulu Üyesi Atakan 
Yalçınkaya baba oldu. Burcu-Atakan 
Yalçınkaya çifti 18 08 2016 tarihinde dünyaya 

gelen yavrularına Ceren adı verdiler.
Başkent OSB ailesi olarak küçük Ceren’e analı-

babalı sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Çevre Mühendisi 
arkadaşımız Hüseyin 
Saylam evlendi.

Bir arkadaşımızı daha 
evlenenler kervanına kattık. 
Bölgemiz Çevre Biriminde 

çalışan Çevre Mühendisi Hüseyin 
Saylam hayatını Habibe Saylam ile 
birleştirdi.

2 Ekim 2016 tarihinde yapılan 
düğüne katılanlar arasında yer 
alan Başkent OSB çalışanları, 
arkadaşlarının mutluluğuna ortak 
oldular.

Saylamların 

Mutlu Günü
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Her sayımızda olduğu 
gibi bu sayımızda 
da katılımcılarımızı 
tanıtmaya devam 

ediyoruz. Bu sayımızın konuğu 
çelik döküm sektöründe üretim 
yapan İPB Çelik Döküm Metal 
Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Hedefini, “Müşterilerine değer 
katmak” olarak sloganlaştıran 
İPB Çelik Döküm Metal 
Makina Sanayi yetkililerinin 
sorularımıza yanıtları şöyle:

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

2014 yılının Nisan Ayında 
başlayan inşaatımızı Nisan 2015 
de tamamladık.

n Kaç metre karelelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

16.000 metrekare alanda 
8.500 metrekare kapalı alan 
olarak planladığımız tesisimizin 
4.500 metrekare alanın 
İnşaatını tamamladık. 4000 
metrekare alanın yapımı ise 
sonraki yatırım planlarımız 
içerisindedir.

n Faaliyet alanınız nedir, 
ne üretiyorsunuz, yıllık üretim 
kapasiteniz nedir?

Enerji sektörü başta olmak 
üzere, çimento, madencilik, 
taş kırma ve demir çelik 
sektöründe kullanılmak üzere 
yüksek kalitede ve değişik 
çeşitlerde döküm parça imal 
eden seçkin bir üreticiyiz.

Bu sektöre yönelik her 
türlü düşük, orta, ve yüksek 
alaşımlı, yüksek manganlı 
(Hadfield Çeliği), paslanmaz, 
Ni Hard, yüksek kromlu 

beyaz dökme demirler, pik 
ve sfero sınıflarındaki çelik 
malzemeleri 500 gr ile 6500 
kg/net ağırlıkları arasında ısıl 
işlemli olarak, işlemeden veya 
işlenerek hazır mamul haline 
getiriyoruz.

2006 yılında kurulan 
firmamız, müşterilerine 
kusursuz hizmet vermek 
amacıyla AR-GE çalışmalarını, 
makine parkını Laboratuar 
cihazlarını arttırmakta; müşteri 
ihtiyaçlarını zamanında ve 
eksiksiz karşılamak için 
konusunda uzman personeli 
istihdam etmektedir. Kurumsal 
gelişime ve personel eğitimine 
fazlasıyla önem veriyoruz. 
Dünya standartlarında mamul 
ve yarı mamul üreten bir 
firmayız.

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

Proje bazlı çalışmakta 
olan bir firma olmamızdan 
dolayı kapasite kullanımımız 
değişkenlik göstermektedir. 
Buna bağlı olarak istihdam 
sayısı da değişmekle birlikte, 

“Müşterilerine değer 
katan” marka: İPB
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tesisimizde 40 çalışan 
bulunmaktadır.

n İhracat yapıyor musunuz?
EVET

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

Başkent OSB’yi tercih 
etmemizdeki en önemli neden; 
bu organize sanayi bölgesinin 
benzerlerine nazaran çok daha 
hızlı gelişmekte olmasıydı. 
Başkent OSB’ye yatırım yapmayı 
planlayanlara tavsiyemiz, 
çeşitli avantajlarından dolayı, 
bizim tesisimizin de yer aldığı 
genişleme bölgesine yatırım 
yapmaları yönünde olacaktır.

n Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Önümüzdeki dönemde 
yatırım planlarımızda, üretim 
tesislerimizin inşaatının 4000 
metrekare kısmının inşaatının 
yapılarak genişletilmesi ve 
çeşitli makina yatırımları yer 
almaktadır.
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