
Başkan’dan “Devir akıl teri devridir”
Dünya’ya bağlanıyoruz

Bu satırlardan bir kez daha mutlu 
gelişmeleri paylaşmanın haklı 

gururunu yaşıyorum. Başkent 
OSB’ni demiryolu ağlarıyla Dünya’ya 
bağlayacak olan Lojistik Merkezi’nde 
önemli bir adım daha attık. 3’de

Amacın  OSB’lerin sayısını değil, 
niteliklerini artırmak olduğunu 
söyleyen Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü 
Yaşar Öztürk, “Devir artık 
alın teri devri değil, akıl 
teri devridir” dedi . 6’da
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Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler
Dünya’ya bağlanıyoruz

Bu satırlardan bir kez daha mutlu gelişmeleri 
paylaşmanın haklı gururunu yaşıyorum. Başkent 

OSB’ni demiryolu ağlarıyla Dünya’ya bağlayacak 
olan Lojistik Merkezi’nde önemli bir adım daha attık. 
Bölgemiz, siz katılımcıların ve yönetim kurulu olarak 
bizlerin yoğun çabalarıyla, doğru planlamayla Ankara 
sanayisinin göz bebeği haline geldi. Bunun meyvelerini 
de gün geçtikçe daha iyi topladığımızı görüyoruz. Kamu, 
özel kurum ve kuruluşlarla sürdürdüğümüz yakın 
işbirliği çalışmalarımız sonuç veriyor; uzun yıllardır 
gerçekleştirmek için emek harcadığımız Lojistik 
Merkezi’miz için somut adımlar atılmaya başlandı.  

Bu, bölgemiz açısından çok önemli başka 
gelişmelere de işaret ediyor. Öncelikle bu durum 
geçmişte başardıklarımızdan dolayı bize duyulan 
güvenin önemli bir göstergesi. Daha da ötesi,  bölgemizi 
ileride de güzel günler beklediğinin müjdecisi. Zira; 
Lojistik Merkezi demek Dünya’ya demiryolu ile 
bağlanmak demek, ticaretin cazibe merkezi haline 
gelmek demek, ürettiğini uygun maliyetle ulaştırmak, 
ara mal ve ham maddeyi uygun maliyetle tedarik 
etmek demek. Lojistik Merkezi sadece bölgemiz için 
değil, Ankara sanayisi ve ülkemiz açısından da önemli 
bir  proje..  Böylesine yararlı ve önemli bir projede 
öncülük etmekten, Ankara ve Türkiye sanayisine böyle 
bir değerin katılmasında rol almaktan büyük mutluluk 
ve gurur duyuyoruz. Kuşkusuz sizler de Başkent OSB 
ailesinin birer ferdi olarak bu gururu paylaşıyorsunuz. 
Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan böyle güzel 
gelişmeler oldukça da bu gururu paylaşmaya devam 
edeceğiz. 

Elbette bu gurur sadece bize ait değil. Başbakanımız 
Sayın Binali Yıldırım ve çalışma arkadaşlarının bu 
konudaki desteği her zaman minnetle hatırlayacağız. 
Bu vesileyle bir kez daha Sayın Başbakan Binali 
Yıldırım’a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka’ya, TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın’a teşekkürlerimi iletmeyi bir 
borç bilirim.

Bu başarıda en önemli pay bizden iyi dileklerini, 
desteklerini ve yeri geldiğinde yapıcı eleştirilerini 
esirgemeyen sizlere ait. Temennimiz bundan sonra da 
bundan önce olduğu gibi gururlu, çalışkan ve ulusuna 
faydalı yatırımcılar olarak yolunuza devam ederken 
sizlere en iyi şekilde hizmet edebilmek, en doğru işleri 
başarmak...  Çünkü sizler en iyisini hak 
ediyorsunuz. 

Aslında çok çalışan bir ülkenin 
insanları olarak en iyisini hak 
ediyoruz. 

Güzel bir söz vardır:
Tembel insan yoktur. Sadece 

kendisine esin kaynağı oluşturacak 
kadar güçlü amaçları olmayan 
insanlar vardır.

Bizim hem amacımız, hem 
hedefimiz var..

Olmaya da devam 
edecek.

12sayfa

20sayfa

22sayfa

BAŞKENT 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Gelenekselleşen ve her yıl katılımın çok daha arttığı iftar 
yemeğinde konuşan Başkent OSB Başkanı Şadi Türk “Başkent 
OSB olarak Ankara sanayisinde hep ilkleri gerçekleştirdik. Bu 
öncü ve model olma misyonumuzu sürdüreceğiz” dedi. 

“Misyonumuz, öncü ve model olmak”

Haydi,
Ders
Başına!

Savunma Sanayi 
için iki önemli imza

Başkent OSB’nin 
katılımcısı Yepsan, 
helikopter koltuğu 
ile zırhlı araçlardaki 
yaralanma ve 
kayıpları önleyecek 
koltuklar üretecek. 
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Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk’ün Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
iken görüştüğü Başbakan 
Binali Yıldırım, Başkent 
OSB Lojistik Merkezinin 
yapılması için gerekli desteği 
vereceklerini ifade etti.

Yıldırım,Yenikent - 
Temelli Çevre Yolunun 
tamamlanması için de 
talimat verdi. 

Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 

iken görüştüğü Başbakan 
Binali Yıldırım’dan bölgede 
yapılacak olan Lojistik 
Merkezi ile Yenikent - 
Temelli Çevre Yolu yapımı 
için destek istedi. Türk, 
makamında ziyaret ettiği 

Binali Yıldırım’a, Başkent 
OSB’nin kuruluşundan bu 
yana kaydettiği gelişmeler 
konusunda kapsamlı bilgi 

sundu. İşadamlarının kendi 
olanaklarıyla Başkent OSB’ni 
bu noktaya getirdiklerini 
anımsatan Türk, planlanan 
lojistik merkezi gibi büyük 
bir projenin OSB’nin kendi 
imkanlarıyla yapılmasının 
mümkün olamayacağını ifade 
etti. Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, proje aşamasında 
olan Yenikent - Temelli 
Çevre Yolunun bölgede 
yoğunlaşmış olan organize 

sanayi bölgelerini birbirine 
bağlayarak ekonomik 

işbirliği olanağını 
sağlama konusunda 
gerekliliğine vurgu 
yaptı.  Şadi Türk’ü 
dikkatli bir şekilde 
dinleyen Binali 
Yıldırım bu konuda 
gerekli desteği 
vereceklerini 
söyledi. 

Bu ifadeleri 

Hükümetten Lojistik 
Merkezine Destek
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takiben Yıldırım, Müsteşar 
Yardımcısı Suat Hayri Aka’ya 
bir an önce gerekli çalışmalara 
başlanması için talimat verdi. 

Şadi Türk, yakın ilgisi 
ve desteği için Başbakan 
Yıldırım’a teşekkürlerini iletti. 

Aka ile Görüşme
Binali Yıldırım’ın talimatları 

sonrasında Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk beraberinde 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ile Müsteşar Yardımcısı Suat 
Hayri Aka’yı, Başkent OSB 
Lojistik Merkezi ile Yenikent - 
Temelli Çevre Yolu konularını 
konuşmak üzere ziyaret etti. 
Görüşmede her iki konu da 
ayrıntılı biçimde ele alındı. 
Müsteşar Yardımcısı Aka, 
görüşmenin ardında Lojistik 
Merkezi çalışmalarıyla 
ilgili TCDD Genel Müdürü 
İsa Apaydın’a, Çevre Yolu 
konusunda ise Karayolları 
Genel Müdür Yardımcısı Uğur 
Kenan Adiloğlu’na gerekli 
çalışmaların yapılması 
talimatını verdi.  

Apaydın ve 
Adiloğlu ile Toplantı
Bu görevlendirmeyi 

müteakiben 18 Mayıs’ta 
Şadi Türk’ün başkanlığında 
yönetim kurulu üyeleri 
Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya 
ile Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ’dan oluşan Başkent 
OSB heyeti İsa Apaydın’ı 
makamında ziyaret etti. 
Lojistik Merkezi konusunda 
yapılması gereken çalışmalar 

karşılıklı olarak detaylı 
biçimde konuşuldu. Gerekli 
çalışmaların en kısa süre 
içerisinde başlatılacağı bilgisi 
Başkent OSB heyetine iletildi.

Adiloğlu ile yapılan 
görüşmede de Yenikent - 
Temelli Çevre Yolu ile Alagöz 
Kavşağı’nın yapılması 
değerlendirildi. Toplantıda 
Adiloğlu tarafından her iki 
çalışma konusunda projeler 
hazırlanarak işin ihale 
edileceği heyete belirtildi. 

5
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Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan 
kredi alarak altyapı 

hizmetlerini tamamlama 
faaliyeti yürüten 89 OSB, 
Başkent OSB’de bir araya geldi.

 “Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 2016 yılı Yatırım 
Programında Yer Alan OSB 
Yönetimlerini Bilgilendirme 

Eğitimi”nde, konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Yaşar Öztürk, altyapı yatırımları 
süren OSB’lerden yılsonuna 
kadar altyapı ve projelerini 
bitirmeleri istedi. 

Başkent OSB’nin ev 
sahipliğinde
Toplantıya ev sahipliği 

“Devir akıl 
teri devridir”

 
OSB’lere ‘proje 
bitirin’ çağrısı 
yapan Yaşar 
Öztürk, altyapılarını 
tamamlamak için 
kredi kullanan 
OSB’lerin, 
yatırımlarını 
belirtilen zamanda 
bitirmelerini istedi.

Türk: “Bakanlık, 
bakanlığımız oldu.”

Amacın  OSB’lerin sayısını değil, 
niteliklerini artırmak olduğunu söyleyen 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar 
Öztürk, “Devir artık alın teri devri değil, 
akıl teri devridir” dedi . 

OSB'ler Başkent OSB'de toplandı
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yapan Başkent OSB’nin 
Başkanı Şadi Türk, açılışta 
yaptığı konuşmada, “Bakanlık, 
‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ 
vasfından ‘Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’na 
geçtikten sonraki dönemde, 
gözle görülür bir ivmeyle bizim 
bakanlığımız oldu. Bu, güzel bir 
şey. Sonuçta bizi temsil eden, 
bürokraside destek olan bir 
bakanlık oldu. O günden sonra 
bizim için hareketler daha hızlı 
şekillenmeye başladı” dedi. 

OSB’lerin sayısının 300’e 
yaklaştığını ama her birinin 
kendine özgü sorunları 
olduğunu dile getiren Türk, 
kamuyla yaşanan sıkıntılara 
değindi. Türk,“Özellikle 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın her türlü 
organizasyonumuza desteği 
büyük. Ancak sınırlarımızın 
dışına çıktığımızda maalesef 
kamuyla bazı sorunlar 
yaşıyoruz. Diğer illerde bu 
tarz şikayetler çok olmasa da 
Ankara’da özellikle Büyükşehir 
Belediyesi ile büyük sorunlar 
yaşıyoruz. Bu bölgede 4 tane 
OSB olmasına rağmen, yolumuz 
15 senedir yapılamadı” diye 
konuştu. 

Projeleri zamanında 
tamamlayın
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürü Yaşar Öztürk, 
toplantı ile OSB yöneticileri 
ve çalışanlarının görüşlerini 
almak, aynı zamanda karşılıklı 
olarak beklentilerini paylaşmak 
istediklerini söyledi. 

Bakanlığın yatırım 
programında yer alan 
OSB’lerin altyapı yatırımlarıyla, 
bölge müdürlüğü hizmet 
binası inşaatlarının krediyle 
desteklendiğini anlatan Öztürk, 
toplantıya katılan tüm OSB’lerin 
yöneticilerinden, projelerini 

programda belirtilen tarihte 
bitirmelerini istedi. 

OSB’ler projelerini anlattı 
2015 yılının 

değerlendirilmesinin ardından 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Öztürk, OSB yöneticilerinden 
gelen soruları yanıtladı.

Salondaki katılımcılar, 
tek tek söz alarak hem 
kendilerini tanıttılar hem de 
proje bitim tarihi hakkında 
bilgi verdiler. Öztürk, altyapı 
çalışmaları ne kadar erken 
bitirilirse OSB’lerinin o 
kadar erken faaliyete 
geçeceğini anımsatarak, 
OSB yönetimlerinin programı 
aksatmamaları gerektiğine 
dikkat çekti. Öztürk; “Projelerin 
tamamlanması yönünde 
çalışmalar yapılabilmesi 
için, ayrılan ödeneklerin iş 
programlarına uygun olarak 
kullanılabilmesi konusunda 
OSB yönetimlerine büyük 
görevler düşüyor. Sizi 
buraya toplamamızın 
asıl nedeni projelerin 
yatırım programına göre 
bitirilmesinin sağlanmasıdır” 
diye   konuştu.

Akıl teri dönemi
Genel Müdür Yaşar 

Öztürk, artık emek yoğun 

teknolojilerden çok, bilgi 
teknolojilerinin ön plana 
çıktığını belirterek; “Devir 
artık alın teri devri değil, 
akıl teri devridir. Geçmiş 
asırlarda nasıl güçlü olanlar 
kazanmışsa, endüstriyel 
çağda nasıl parası olanlar 
kazandıysa, artık bugün bilgi 
çağında bilgiye sahip olanlar 
kazanacaktır” dedi.

196 OSB’ne kredi desteği 
Sanayi Bölgeleri Genel 

Müdürü Yaşar Öztürk, bundan 
50 yılı aşkın süre önce başlayan 
OSB uygulamalarının yıllar 
içinde gelişerek dünyaya örnek 
teşkil eden bir model haline 
geldiğini söyledi. Öztürk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kuruluş işlemleri 
tamamlanan 287 OSB’de 75 
bin parsel üretildi, 49 bin parsel 
sanayicinin hizmetine sunuldu 
ve sanayi tesisleri burada 
faaliyete geçti. 1962’den 2015 
yılı sonuna kadar 196 OSB 
projesi Bakanlığımız kredisiyle 
desteklendi. Tamamlanan 
bu projeler için 3,6 milyar TL 
kredi desteği sağlandı. 2023 
hedefimizde 70 yeni OSB’nin 
kuruluşunu gerçekleştirmek 
var. Amacımız OSB sayısını 
artırmak değil, niteliklerini 
artırmaktır. Yatırımcısı 
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bulunmayan OSB’lerin 
yatırımcı bulmalarını, bütün 
OSB’lerin teknolojik seviyesini 
yükseltmelerini bekliyoruz.”

Her konuda bilgilendirme
Toplantıda, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Proje ve 
Yapım Dairesi Başkanı Soner 
Erkek; “Hakediş Düzenleme 
Esasları” konulu sunumunda, 
hakedişlerde karşılaştıkları 
hatalardan bahsederek, 
OSB’lerden daha dikkatli 
olmalarını istedi.

Toplantıda ayrıca, Bakanlık 
uzmanlarından Tevfik Bulut 
“OSB’lerin Kredi Kullanımı ve 
Kredi Geri Dönüşleri ve Arsa 
Tahsis Süreçleri”; Uzman Mert 
Cihan Tonkal “OSB Bilgi Sitesi”; 

Ruhsat ve İzinler Şube Müdürü 
Asuman Cömert “Ruhsat 
İzinler”; Uzman Emrullah 
Emen “4. Sanayi Devrimi”, 
Uzman Nilay Dönmez “Planlı 
Sanayi Bölgelerinde Yeşil 
Üretim ve Eko Verimlilik”; 

Uzman Esra Oğuz ve Hülya 
Günaydın “İmar Planları 
ve Parselizasyon Planları”; 
Uzman Ulaş Güngör de 
“Kurulmayacak Tesisler, Çevre 
Sorunları ve AAT” konularında 
OSB’leri bilgilendirdi. 

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, 
Sanayi Bölgeleri 
Genel Müdürü 
Yaşar Öztürk



9

Yeni yol trafiğe açıldı
Başkent OSB yönetiminin 
bölgenin faaliyete geçtiği 
günden bu yana yapımı 
için uğraş verdiği Ankara- 
Eskişehir Kara Yolu’nu 
bölgemize bağlayan yolda 
trafik akışı başladı.

Başkent OSB yöneti-
minin, bölgenin faali-
yete geçmesinden bu  

yana verdiği mücadele nihayet 
sonuca ulaştı. Başkent OSB’ni 
Ankara-Eskişehir Karayolu’na 
bağlayan yol tamamlanarak 
trafiğe açıldı. 

Dört şerit yol
Başkent OSB Başkanı 

Şadi Türk başkanlığında 
yönetim kurulu üyeleri ve 
bölge yöneticilerinden oluşan 
heyetin, başta Ulaştırma 
ve Denizcilik Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
ve Sincan Belediyesi 
ile sürdürdüğü yoğun 
görüşmeler sonucu yapımı 
gerçekleşen yol trafiği önemli 
ölçüde rahatlattı.

Başkent OSB’nin girişinde 
bulunan köprüden başlayarak 
Malıköy’e girmeden direk 
devam eden yeni yol, Baştaş 
tesislerin bulunduğu noktaya 

yakın bir yerde Malıköy köy 
yoluna bağlanıyor. Yaklaşık 
6 km uzunlukta, Başkent 
OSB’nden Ankara-Eskişehir 
Karayolu’na kadar  devam 
eden yol gidiş iki, geliş iki 
olmak üzere dört şeritten 
oluşmakta ve Malıköy köy 
yoluna göre ulaşım konforunu 
ciddi şekilde arttırmaktadır.

Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, uzun uğraşlar 
sonunda yolun yapıldığını 
anımsatarak, karşılaştıkları 

bütün güçlüklere karşın 
bazı kamu kuruluşlarından 
önemli destekler gördüklerini 
anımsattı. Türk, “Bu konuda 
bize destek olan başta Genel 
Sekreter Yardımcısı Yunus 
Aluç olmak üzere Büyükşehir 
Belediyesine, Sincan Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna’ya ve Karayolları Genel 
Müdür Yardımcısı Uğur 
Kenan Adiloğlu’na teşekkür 
ediyorum”dedi.
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Başkent Organize Konut 
Yapı Kooperatifi’nin 
yaptırdığı 13 villa satışa 
çıkartıldı.

Başkent Konut Başkanı 
Cavat Kömürcü, 
çalışmaların planlandığı 
gibi devam ettiğini 
söyledi.

Başkent Organize Konut 
Yapı Kooperatifi’nin 
2015 yılı olağan genel 
kurulu yapıldı.

7 Mayıs 2016 Cumartesi 
saat 10.00’da Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi İdari Binası’nda 
gerçekleşen genel kurulda 
gerekli çoğunluğun tespitinden 
sonra Başkan Cavat Kömürcü 
kısa bir açılış konuşması 
yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasından sonra 
divan başkanlığı seçimine 
geçildi. 

Divan Başkanlığı’na Soner 

HASÇELİK, Katip Üyeliklere ise 
M. Serdar TÜTEK ile Ersin Ertan 
ER  oybirliği ile seçildi.

Kooperatifin 2015 yılı 
faaliyetlerine ilişkin Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu, 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Cavat KÖMÜRCÜ tarafından 
okundu. Kömürcü, bitmiş 13 
adet villanın satışı, arazinin geri 
kalan kısmına yapılacak villa 
ve konutlara ilişkin bugüne 
kadar yapılan çalışmaları 
anlattı. Cavat Kömürcü, 
çalışmaların planlandığı 
gibi devam ettiğini söyledi. 
Kömürcü,  1000 metrekare alan 
üzerinde  344 metrekare ile 660 
metrekare arasında değişen 

Villalar satışta
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villaların satışa çıkarıldığını 
söyledi.

Kooperatifin 2015 yılı 
Denetim Kurulu Raporu 

Denetim 
Kurulu 
Üyesi Nihat 
GÜÇLÜ, 
Bilanço 
ve gelir 
gider farkı 
hesapları 
raporunu 
da Mehmet 
Fatih 
SÖNMEZ 
okudu. 

Bu arada 
ikinci kez 
söz alan 
Başkent 
Organize 
Konut Yapı 
Kooperatifi 

Başkanı Kömürcü,  2016 yılı 
çalışma programı ve bütçesiyle 
ilgili genel kurulu bilgilendirdi. 

2015 Faaliyet Raporu, 
Denetim Kurulu Raporu, 
Bilanço ve Gelir Gider farkı 
hesapları raporları oybirliği 
ile kabul edilerek yönetim 
aklandı. 2016 yılı tahmini 
bütçesinin gider kalemleri de 
oybirliği ile kabul edildi.
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“Misyonumuz, 
öncü ve model olmak”

Başkent OSB’nin 
gelenekselleşen 
iftar yemeği, sanayi 
camiasının yanı sıra 

kamudan da yoğun ilgi gördü.
İftar programına, Sincan 

Kaymakamı Salim Demir, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Yunus Aluç, Hacettepe 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Cemal Güzel, Hacettepe 
Üniversitesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Üstün, TEDAŞ 
Genel Müdür Yardımcısı 
Mustafa Taşdemir, OSTİM OSB 
Başkanı Orhan Aydın katıldı.

Başkent OSB Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri, 
Bölge Müdürlüğü yöneticileri, 
bölge çalışanları, OSB’lerin, 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
yetkililerinin de katıldığı 
iftar yemeğinde konuşan 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk; “Başkent OSB olarak 

Gelenekselleşen ve her yıl katılımın arttığı iftar yemeğinde konuşan Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk “Başkent OSB olarak Ankara sanayisinde hep ilkleri 
gerçekleştirdik. Bu öncü ve model olma misyonumuzu sürdüreceğiz” dedi. 
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Ankara sanayisinde hep ilkleri 
gerçekleştirdik. Bu öncü ve 
model olma misyonumuzu 
sürdüreceğiz ”dedi.

Çalışmalarını huzurlu bir 
ortamda sürdürdüklerini, 
bu  huzur ortamının  devam 
etmesi için yoğun çalışıklarını 
anlatan Türk, “Bölgemiz; 
kentimiz ve ülkemiz için 
vazgeçilmez bir sanayi 
koridoru haline gelecek” dedi. 

Tasavvuf müziği 
dinletisinin yapıldığı iftar 
yemeği organizasyonunda 
katılımcılara, “geleceği 
gören bir sanayi bölgesinin 
güvencesini” veren Türk, 
“Başkent OSB, sanayi 
üretiminin yanı sıra 
yaşanabilir bir sanayi şehridir. 
Diğer OSB’lerden farklıyız, 
bu farkımızı daha proje 
aşamasındayken ortaya 
koyduk” diye konuştu.

“Her yeni yapılan tesis 
hepimizin gurur kaynağıdır” 
diyen Türk, Başkent OSB’de 
yönetim olarak personelin 
gönül birliği içerisinde 
çalıştığını söyledi. 
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Ciddi yatırımlara devam
Başkent OSB’ni Eskişehir 

Yolu’na bağlayan yolun bir 
aya kadar tamamlanacağını, 
Sincan- Eskişehir bağlantı 
yolu ile ilgili da güzel haber 
aldıklarını ifade eden Şadi Türk, 
bu yıl da ciddi yatırımların 
devam edeceği müjdesini verdi. 
Caminin ibatede açıldığını 
hatırlatan Türk, konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı:

“Meslek Yüksek Okulumuz 
için büyük bir eforla çalışmaya 
devam ediyoruz. Hacettepe 
Üniversitesi ile Meslek 
Yüksek Okulu’muzun bu yıl 
eğitime başlaması için işbirliği 
yapıyoruz. Meslek Yüksek 
Okulu, hem ülkemiz için hem de 

bölgemiz için önemli bir insan 
kaynağı sağlayacak. Başkent 
OSB Mesleki Eğitim Merkezi de 
hayata geçti.  Meslek Yüksek 

Okulumuz da bu yıl içerisinde 
açılınca, eğitimde koyduğumuz 
hedefte önemli bir yol almış 
olacağız.”

14
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 24 Mayıs 2016'da 
gerçekleşen Başkent 
Yatırım A.Ş. Olağan Genel 
Kurulu'nda ortaklara 
hisseleri oranında kar 
dağıtılmasına karar verildi.  

Başkent Yatırım A.Ş. 
Olağan Genel Kurulu 
Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde yapıldı. 

Genel Kurulda Nihat Güçlü 
ve Mustafa Serdar Tütek’in 
önergesiyle divan başkanlığına 
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk seçildi.

Genel Kurul’da, Yatırım 
A.Ş.’nin 2015 yılı Yönetim 
Kurulu Faaliyet Raporu’nu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ergin, Bilanço ve Gelir 
Tablosu Mehmet Fatih Sönmez 
tarafından okundu. Raporların 
okunmasının ardından Başkent 
Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
oy birliğiyle ibra edildi. 

Toplantıda daha sonra 

şirketin 2015 yılı kar dağıtımı 
müzakere edildiı, şirket 
ortaklarına hisseleri oranında 
30.10.2016 tarihine kadar 
bilançoda görülen karın 
dağıtılmasına karar ver-
ildi. Huzur hakkının yine oy 
birliğiyle belirlendi.  

Genel kurulda ayrıca 2015 
Genel Kurul kararları içerisinde 
olan Başkent OSB Camii inşaatı 
ile alt yapı ve çevre düzenlemesi 
ikmal işi, Başkent OSB içer-
isindeki 447 ada 13 adet parselin 

düzenlenmesi için kazı-dolgu 
ve harçlı moloz taş istinat duvarı 
yapılması işi, Başkent OSB 
kaldırım ve yollarda parke taşı 
ve bordür taşı döşenmesi işçiliği 
işi ve Başkent OSB 192 ada 10 
parselde yapılacak olan Haytaş 
Çadır Demir İnşaat San. ve Tic. 
.Ltd. Şti.’ne ait üretim fabrikası 
inşaatının yapımı işinin bitirildiği 
ifade edildi. 

Genel Kurul, salonda bulunan 
ortakların iyi niyetlerini ifade 
etmelerinin ardından sona erdi.

Başkent Yatırım A.Ş. Olağan 
Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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Başkent OSB Yönetim 
Kurulu geleneksel 
hale gelen iftar yemeklerinin 
bir başkasında Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 
yöneticilerini ağırladı. 

23 Haziran tarihinde 
gerçekleşen 
iftarda yoğun 
katılım sağlandı. 

Sanayici ve kamu yöneticiler-
ini bir araya getiren davet her 
iki kulvardan bir çok önemli 
ismin buluşmasına vesile oldu. 
İftara Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Hasan Ali Çelik, Müsteşar 
Yardımcısı Ramazan Yıldırım, 
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Yaşar Öztürk davetli olarak 
katıldılar. İftarda ayrıca Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden 
Politika ve Strateji Daire 
Başkanı B. Salim Özdemir, 
Kümelenme Politikaları ve 
Uygulamaları Şube Müdürü 
B. Tolga Arıcan, Ulusal Plan 
Program ve Stratejiler Şube 
Müdürü E. Tuğba Sezer, 
Eğitim ve Dış İlişkiler Şube 

Müdürü Mehmet Bozdoğan, 
Bilgi Yönetimi Şube Müdürü 
Serkan Duman, Mevzuat Daire 
Başkan Vekili Metin Demirtürk, 
Mevzuat Şube Müdürü Büşra 
Uğursal, OSB Kuruluş ve Sicil 
Şube Müdürü Ahmet Kösen, 
Kamulaştırma Şube Müdürü 
Orhan Kılınç, Ruhsat ve İzinler 

Şube Müdürü Asuman Cömert, 
Mekansal Planlama Daire 
Başkanı Hamit Akkaya, Yer 
Seçimi Şube Müdürü Bahattin 
Yıldız, Jeolojik Etüt Şube 
Müdürü Zeki Öztürk, Proje ve 
Yapım Daire Başkanı Soner 
Erkek, Alt Yapı Proje Şube 
Müdürü Ercüment Şenbaba, 

Başkent OSB ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı iftarda buluştu
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Üst Yapı Proje Şube Müdürü 
Murat Çığlıdağ, OSB Uygulama 
Şube Müdürü Caner Koçoğlu, 
Çevre ve Arıtma Şube Müdürü 
Dilek Ulaş Güngör, Tesisat Şube 
Müdürü Yunus Bağcı, Yönetim 
Hizmetleri Daire Başkanı 
Mahmut Tufan, İdari İşler Şube 
Müdürü Murat Açıkgöz, Yatırım 
Programı Şube Müdürü Nesrin 
Kurtoğlu hazır bulundu.

Başkent OSB cephesinde ise 
başta Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk olmak üzere, Başkan 
Vekili Cavat Kömürcü, Yönetim 
Kurulu üyeleri Mehmet Ergin, 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
üyeleri Sırrı Yetkin, Hukuk 
Danışmanı Av Abidin Şahin, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç iftara katılan 
isimler oldular. 
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Başkent OSB'nin eğitim 
hedefleri gerçekleşiyor. 
Meslek Yüksek Okulu'nun 
yanısıra Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde de bu yıl ders 
başı yapılıyor.

MEM'e ilgi çok. Sincan, Polatlı 
ve Temelli'den orta okuldan 
bu yıl mezun 
1000’e yakın öğrenciye beş 
gün boyunca okul hakkında 
brifing veridi.
 
Öğrenciler haftanın bir 
günü okulda ders görecek, 
haftanın 4 günü fabrikada 
çalışarak pratik yapacak.

Başkent OSB, 
sanayicilerin en büyük 
sorunu olan ve yıllardır 
çözüm üretilemeyen 

“işe uygun” teknik eleman 
gereksinimine kendi içinde 
çözüm buldu.

Başkent OSB'nin binaları 

ve donanımı geçen yıl 
tamamladığı Mesleki Eğitim 
Merkezi, bu yıl öğrenci alımına 
başlıyor.

MEM'e büyük ilgi
Başkent OSB Eğitim Birimi, 

Mesleki Eğitim Merkezi'nin 
amaç ve hedeflerini anlatmak 
için tanıtım günleri yaptı. 
Sincan, Polatlı, Temelli ve 
civarındaki yerleşim yeri orta 
okul son sınıf öğrencilerinin 
davet edildiği tanıtım beş 

gün sürdü. Başlarında 
öğretmeleriyle 20'şer kişilik 
gruplar halinde her gün 5-6 
grubun katıldığı tanıtım 
günlerinde, öğrencilere önce 
konferans salonunda MEM'in, 
diğer mesleki okullarından 
farkı anlatıldı. Ardından 
bölgede faaliyet gösteren 
fabrika sahiplerinden 
bir sanayici  öğrencilere 
deneyimlerini anlattı, 
sorularını yanıtladı. Öğrenciler, 
ardından öğrenim görecekleri 
okul binalarını gezdiler.

Bir gün okul, 
dört gün fabrika
Mesleki Eğitim Merkezi'nde 

öğrenciler haftanın bir günü 
ders görecek, en az dört 
gün de fabrikada çalışarak, 
gördüklerinin pratiğini 
yapacaklar. MEM, ilk yıl olması 
nedeniyle öğrenci kontenjanını 
50 ile sınırlayacak. Ancak 
şimdiden başvuranların sayısı 
bu rakamı katladı. 

MEM yaklaşık 200 alt 
gruptan oluşan 40 meslek 
dalında eğitim verebiliyor. 
Bölgenin gereksinim duyduğu 
mesleki alanlara öncelik 

“Kendi elemanını 
kendin yetiştir” dönemi
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verilecek. Hangi alanlarda 
ihtiyaç olursa, eğitim ona göre 
programlanacak.

Makine ve Metal
Milli Eğitim Bakanlığı ile 

birlikte eğitim ve öğretimin 
yapılacağı MEM'de bu yıl 
bölgenin ihtiyacı olarak öne 
çıkan makine teknolojisi 
ile metal teknolojisinde 
gereksinim duyulan 
elemanların yetiştirilmesine 
öncelik verilecek.  

Milli Eğitim Bakanlığı, 
bu yılki öğretim ve eğitim 
için gereksinim duyulan 
öğretmelerin atamasını 
da yaptığı MEM'de okuyan 
öğrenciler, açık teknik 
liseye de kayıtlarını 
yaptırarak dışarıdan teknik 
lise diplomasına sahip 
olacaklar. Ancak şu an TBMM 
gündeminde bulunan yasal 
düzenleme gerçekleşirse, 
MEM'de okuyan öğrencilerin 
fabrikada çalışmaları lisede 
eğitim gibi değerlendirilecek. 
MEM'nde öğrenimini 
tamamlayanlar aynı zamanda 
teknik meslek lisesi mezunu 
sayılacaklar. 

Mesleki Eğitim Merkezi görücüye çıktı Çeşitli okullardan çok sayıda öğrenci farklı günlerde 
Meslek Yüksek Okulu'nu eğitim olanaklarını değerlendirmek amacıyla ziyaret etti. Meslek Yüksek Okulu'nda 
yapılacak eğitim ile ilgili yetkililerden bilgi aldılar.
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Başkent OSB Meslek 
Yüksek Okulu 2016-2017 
eğitim öğretim yılında 
öğrencilere kapılarını 
açıyor.

Başkent OSB MYO 
öğrencileri Hacettepe 
Üniversitesi’ne emanet.

“Geleceğin Sanayi 
Kenti” anlayışına 
uygun olarak 
eğitime de özel 

önem veren Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi (Başkent OSB), 
yıllardır verdiği çaba ve yaptığı 
yatırımların sonuçlarını almaya 
başladı. 

Başkent OSB’nde üniversite 
de dahil, her kademe eğitim 
kurumunun bölgede faaliyete 
geçmesini öngören Başkent 
OSB’nin yaptırdığı Meslek 
Yüksek Okulu’nun binası 
tamamlandı, gerekli iç donanım 
yapılıyor.

Başkent OSB ile Hacettepe 
Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol uyarınca, Başkent OSB  

Meslek Yüksek Okulu 2016-
2017 eğitim öğretim yılında 
öğrencilere kapılarını açacak. 
Başkent OSB Meslek Yüksek 
Okulu Binasını Hacettepe 
Üniversitesi’ne devrediyor. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz 
dönemlerde Hacettepe 
Üniversitesi’nin yeni Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Özen ve 
beraberinde Yardımcıları Prof. 
Dr. Rahime Meral Nohutçu, Prof. 
Dr. Kudret Aytemir, Prof. Dr. 
Cemal Güzel, Danışmanları Prof. 

Dr. Arbay Özden Çiftçi, Doç. 
Dr. Ebru Sezer, Genel Sekreter 
Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, 
Genel Sekreter Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Pınar, Makine 
Mühendisi M. Sabri Üstün’den 
oluşan kalabalık bir heyet 
Başkent OSB yönetimini ziyaret 
etmiş ve daha önce protokol 
imzaladıkları MYO binasında 
incelemelerde bulunmuştu.

Polatlı’dan Başkent OSB’ye
Başkent OSB ile Hacettepe 

Üniversitesi arasında imzalanan 
protokol uyarınca, Hacettepe 
Üniversitesi’nin Polatlı’da 
faaliyette bulunan  Meslek 
Yüksek Okulu’nun yaklaşık 

Haydi, Ders Başına!

Başkent OSB Meslek Yüksek Okulu 2016-2017 eğitim öğretim yılında 
faaliyete geçmesi için Başkent OSB ile Hacettepe Üniversitesi arasında 
protokol imzalandı.
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500 öğrencisi 2016-2017 eğitim 
öğretim yılında Başkent OSB 
MYO’unda öğrenimlerini 
sürdürecek.

Öğrencilere  Meslek 
Yüksek Okulu’nda bulunan 
A,B,C,D,E,F,G bloklarında 11.092 
m2 kapalı alanda eğitim olanağı 
sunulmakta. Okul, eğitim 
verilmesi amacıyla Hacettepe 
Üniversitesine Başkent OSB 
tarafından tahsis edildi.  Bu 
tahsisin amacı “Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanunu ve 
Yönetmelikleri kapsamında 
Başkent OSB üyelerinin ortak 
menfaatini sağlayacak bir 
eğitim alt yapısının Hacettepe 
Üniversitesi tarafından 
sağlanması ve üniversite sanayi 
işbirliği kapsamında Hacettepe 
Üniversitesi’nin uygulama 
sahasında eğitim yapmasına 
kolaylık sağlamak” olarak ifade 
edildi. 

Hacettepe Üniversitesi ile 
yapılan işbirliğ sonucunda 
Başkent OSB bünyesinde 
bulunan firmaların Ar-Ge 
ve inovasyon kapasitelerini 
artırmaları hedeflenirken, 
elde edilecek bilgi birikimi 
ve teknolojik altyapıdan; 
üniversite sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi, teknopark, 
teknokent, teknoloji geliştirme 
bölgesi, teknoloji transfer 
merkezi vb. yapılanmaların 
gerçekleştirilmesinin 

sağlanması 
amaçlanıyor. Ayrıca, 
Hacettepe Üniversitesi, 
bölgenin ihtiyaçları 
doğrultusunda 
laboratuvar, test 
ve ölçüm merkezi 
gibi yapılanmaların 
kurulmasında ve 
işletilmesinde öncülük 
edecek, aktif rol 
üstlenecek, işbirlikleri ve 
ortaklıkların geliştirmesinin 
sorumluluk alacak. 

11.092 m2 alana sahip olup 
her biri 40 öğrenci kapasiteli 
20 adet dersliği bünyesinde 
barındırıyor. Bunun yanı sıra 
12 adet laboratuvar, 6 adet 
atölye, konferanslara da uygun 
100 kişi kapasiteli bir derslik, 

350 kişilik yemek salonu, 
1000 kişilik kantin ve kapalı 
teneffüshane, spor salonu, 
kütüphane, öğrenci kulüp 
odaları, ilk yardım odası, öğrenci 
işleri, 17 adet öğretim üyesi ve 
10 adet yönetim ve büro odaları 
da dahil olmak üzere  2016-17 
eğitim-öğretim yılına hazır 
olan tesislerde toplam 2000 
öğrenciye eğitim verilebiliyor. 
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Başkent OSB’nin katılımcısı 
Yepsan, helikopter koltuğu 
ile zırhlı araçlardaki 
yaralanma ve kayıpları 
önleyecek koltuklar 
üretecek. 

Bilal Aktaş, “Türk savunma 
sanayi sistem seviyesinde 
kendi ürünlerini 
tasarlayıp üretebilen 
bir konuma geldi” dedi.

Savunma sanayinde 
Bursa’nın öncü 
firmalarından olan 
Yepsan Group yeni 

projesiyle helikopterler ile zırhlı 
araçlar için koltuk üretimine 
başlıyor. 

Yepsan Group ile B/E 
Aerospace Fischer firmasıyla 
helikopter koltukları, Autoflug 
firmasıyla da zırhlı araçlarda 
mayın ve benzeri nedenlerle 
oluşan patlama etkisini 
sönümleyebilen ve personel 
yaralanmalarını ya da 
kayıplarını yüzde 100 bertaraf 
edebilen “Yeni Nesil Zırhlı Araç 
Koltukları”nın üretilmesini 
içeren işbirliği sözleşmeleri 
imzalandı.

Yepsan Group’un Ankara 
Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tesislerinde 
gerçekleştirilen protokol imza 
törenine, Savunma Sanayi 
Müsteşar Yardımcısı Köksal 
Liman, Daire Başkanı Bilal 
Aktaş ve Muhabere Elektronik 

ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı 
Süreyya Yiğit’in yanı sıra TAI 
Yapısal Grup Başkanı Naki 
Polat, TAI Yardımcı Sanayi 
Operasyonlar Müdürü Arif 
Köksal, Autoflug firması 
yetkilisi Andreas Sedlmayr, B/E 
Aerospace Fischer yöneticisi 
Roland Bauer, Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk ve diğer 
yetkililer katıldı. 

Almanya Federal 
Cumhuriyeti Ankara Ticaret 
Ataşesi Christph Hallier’in de 
katıldığı imza töreni öncesinde 
konuşan Yepsan Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baş, 
Yepsan Group’un 1987 yılında 

kurulduğunu ve hali hazırda 
otomotiv, savunma-havacılık 
ve tekstil alanlarında hizmet 
verdiğini hatırlattı. 

“Yüzde 100 Yerli Olacak”
Yolcu uçağı ve helikopterler 

ile yeni nesil zırhlı araç 
koltuklarının üretimi için 
yapılan işbirliği protokolünün 
önemine değinen Baş, şunları 
söyledi:

“Üretilecek koltuklar, 
zırhlı araçlarda mayın 
ve benzeri nedenlerle 
oluşan patlama etkisini 
sönümleyebilen ve dolayısıyla 
personel yaralanmalarını 

Savunma Sanayi 
için iki önemli imza
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ya da kayıplarını yüzde 
100 bertaraf edebilecek. 
Yepsan, Group sektöründe 
üstlenmiş olduğu projeleri 
başta SSM olmak üzere 
TAI, ASELSAN, HAVELSAN 
benzeri kuruluşların teknik 
destekleri sayesinde başarı 
ile tamamlamaktadır. Alman 
ortaklarımızla birlikte 
ürettiğimiz Zırhlı Araç ve 
Helikopter Koltuklarının 
yıllara yayılacak bir zamanda 
yüzde 100 yerli olacaktır. 
Üretimlerimizin mevcut 
olan dost ve kardeş ülkelere 
yapılacak ihracatla bu 
ortaklığa konu olan ürünlerin 
çeşitlendirilerek artırılacağına 
dair inancımız tamdır.” 

Mehmet Baş,Türkiye’nin 
almış olduğu ‘Kendi Uçağını 
Kendin Yap’ stratejik kararına 
uygun olarak ülkemizde 
üretilecek hava uzay araç ve 
gereçlerine ait iniş takımlarının 
sistem bazında yüzde 100 yerli 
olacak şekilde üretilmesine 
ilişkin çalışmalarında başarılı 
olduklarını söyledi.

B/E Aerospace Fischer 
ve Autoflug firması 
yetkililerinin yaptıkları teknik 
açıklamalardan sonra konuşan 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Ankara Ticaret Ataşesi Christph 
Hallier de her iki tarafa başarı 
dileklerinde bulundu. 

TAI Yardımcı Sanayi 

Operasyonlar Müdürü Arif 
Köksal’ın da TAI ve Yepsan’ın 
birlikte sürdürdüğü çalışmalar 
hakkında bilgi verirken, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Sanayileşme Daire Başkanı Bilal 
Aktaş da anlaşmanın önemine 
vurgu yaptı.

“Bu anlaşma yeni 
fırsatlar doğuracaktır”
Bilal Aktaş iki firma 

arasındaki işbirliği protokollüne 
değinirken, şöyle konuştu:

“Bildiğiniz gibi Türk 
savunma sanayi, bugün 
sistem seviyesinde kendi 
ürünlerini tasarlayıp 

üretebilen ve yapabilen bir 
konuma gelmiştir. Alt sistem 
seviyesinde baktığımızda 
ise hem Türkiye’deki yan 
sanayi firmaları için hem de 
yurtdışındaki firmalar için 
büyük potansiyel vardır. Bu 
antlaşma önemli bir fırsat 
olacaktır.”

Konuşmaların ardından 
Yepsan ile Fischer ve Autoflug 
firmaları arasında ayrı ayrı 
protokoller imzalandı. İmza 
törenine katılan davetliler daha 
sonra, Yepsan Group’un Ankara 
Başkent OSB’ndeki tesislerinde 
incelemelerde bulundular.
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Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi, Makine 
ve Malzeme Teknolojileri 
Kümesi üyeleriyle birlikte 
gerçekleştirecekleri 
çalışmanın stratejisini 
belirledi.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi, Makine ve 
Malzeme Teknolojileri 
Kümesi üyeleri 

dünyayla rekabet edebilmek 
için ortak çalışmalarını 

sürdürüyorlar.
Başkent OSB, bu amaçla  

Makine ve Malzeme Teknolojileri 
Kümesi üyeleriyle kahvaltılı bir 
toplantı düzenledi. İhtiyaç Analizi 
Sonuçlarını değerlendirmek 
ve yapılacak faaliyetleri 
kararlaştırmak için yapılan 
değerlendirmeler sonucu; 
İhtiyaç Analizi Raporunda da 
önerilen 3 öncelikli stratejik 
hedef benimsendi. Bunlar:

1- Maliyetleri düşürerek, 
verimliliği ve kaliteyi arttırarak 
iç ve dış pazarda rekabetçi 

üstünlük kazanmak.
2- Yurt içinde ve yurt dışında 

niş pazarlar bularak, bu pazarlar 
için özel ve ucuz ürün segmenti 
yaratmak.

3- Butik Üretim Yapmak: 
Butik üretim yapabilme 
yetkinliğini güçlü yabancı 
firmalar ve maliyet odaklı 
rakiplerine karşı giriş engelleri 
yaratabilmek için üstünlük 
olarak kullanmak, giderek 
daha fazla özelleşerek 
benzersiz olmanın yöntemlerini 
oluşturmak. 

Bu öncelikli stratejik hedefi 
gerçekleştirebilmek için de 
9 gelişim ekseni belirlendi. 
Belirlenen gelişim eksenleri 
şunlardır:

l  Gelişim Ekseni 1. 
Firmaların ulusal ve uluslararası 
pazarlarda rekabetçi üstünlüğü 
yakalamasını sağlayacak 
yapısal ve teknolojik 
altyapılarının geliştirilmesi. 

l  Gelişim Ekseni 2. 
Firma üretim altyapılarının 
günümüz yeni ürünlerine göre 
modernleştirilmesi 

l  Gelişim Ekseni 3. 

Dünya ile 
rekabet için işbirliği
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Kurumsallaşmanın sağlanması; 
firmaların kısa, orta, uzun 
vadeli hedef ve stratejilerinin 
tanımlanması, dokümante 
edilmesi ve firma çalışanları ile 
paylaşılması
l  Gelişim Ekseni 4. 
Çevre duyarlılığına yanıt 
verecek teknoloji temelli 
yeni ürünlerin firmalar arası 
işbirlikleri veya üniversite 
sanayi işbirliği kapsamında 
ortak Ar-Ge projeleri ile  
gerçekleştirilmesi
l  Gelişim Ekseni 5. 
Ortak tedarik stratejilerinin 
geliştirilmesi.
l  Gelişim Ekseni 6. 
Ortak pazarlama stratejilerinin 
geliştirilmesi.
l  Gelişim Ekseni 7. 
Sektörle ilgili politikaların 

üretilmesine katkıda 
bulunulması için lobi 
faaliyetlerine katılınması, ulusal 
ve uluslararası kümeler ve ağ 
yapıları ile ilişkiler geliştirilmesi. 
l  Gelişim Ekseni 8. 
Kümenin  nitelikli 
sürdürülebilirliğini sağlayacak 
yapılanmanın geliştirilmesi. 
l  Gelişim Ekseni 9. 

Yurt dışı sektör firmaları ile 
ilişkiler kurulması ve ülke 
bazında detaylı pazar 
analizleri yapılması.
Gelişim Eksenlerini 
uygulamaya dönüştürebilmek 
için 5 ana başlık altında 
faaliyet belirlendi. Küme üyesi 
firmalarla birlikte tespit edilen 
bu ana başlıklar şunlardır:
l İhracat kapasitesini 
artırmak- Yurtdışı Pazarlama 
Faaliyetleri Gerçekleştirmek 
için gerekli olan eğitim ve 
danışmanlık hizmetlerinin 
alınması.
l  Üretim Sürecini 
Geliştirme; Proje Mentörlüğü, 
Destek Programlarından 
Yararlanma(Uygulamalı),      
AR-GE / ÜR-GE, Proje 
Madenciliği.
l  Kurumsallaşma ve Fizibilite 
Çalışmaları.
l  Uluslararasılaştırma 
Faaliyetleri.
l  Finans Kaynaklarının 
Kullanım Verimliliğini 
Artırmaya Yönelik Faaliyetler.
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KOSGEB Sincan 
Şube Müdürü Hacı 
Murat ELYÜREK ve 
uzmanların katıldığı 
toplantıda, Başkent OSB 
katılımcılarına KOSGEB’in 
çağrıya açtığı “Kobi 
Proje Destek Programı” 
hakkında sunum yapıldı

Başkent OSB’nin 
katılımcılarına yönelik 
eğitim çalışmaları devam 

ediyor. KOSGEB Sincan Şube 
Müdürü Hacı Murat Elyürek ve 
uzmanların katıldığı toplantıda, 
Başkent OSB katılımcılarına 
KOSGEB’in çağrıya açtığı 
“Kobi Proje Destek Programı” 
hakkında sunum yapıldı.

Başkent OSB Denetim 
Kurulu Üyesi Sırrı Yetkin, Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ile 
Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç’in de hazır bulunduğu 
toplantı, Başkent OSB’nde 
faaliyet gösteren firmalardan 
yoğun ilgi gördü.

KOSGEB Sincan Şube 
Müdürü Hacı Murat Elyürek ve 
uzmanlar,  KOSGEB tarafından 
çağrıya açılan “Kobi Proje 
Destek Programı” hakkında 
firma temsilcilerinden gelen 

sorulara ayrıntılı yanıtlar 
verdiler.

Toplantıdan sonra Başkent 
OSB Eğitim Birim Sorumlusu 
Selami Babacan ile birlikte 
Anıl Matbaacılık ve SEM 
Transformatör firmalarına 
ziyaret gerçekleştiren 
KOSGEB Sincan Şube Müdürü 
Hacı Murat Elyürek ve 
uzmanlar, firmalara KOSGEB 
Desteklerinden yararlanmaları 
için çağrıda bulundu.

KOSGEB’den  destek nasıl alınır?

Eximbank’tan yatırımcıyı bilgilendirme ziyareti
Türk Eximbank Ankara 
Bölge Müdürü Özlem 
Ertekin, Krediler Müdürü 
Berna İldoğan ve Krediler 
Müdürlüğü’nden Kıdemli 
Uzman Gizem Alyazıcı 
Kılıç, Başkent OSB 
Bölge Müdürlüğü’nde 
sanayicilere ve 
işadamlarına Eximbank’ın 
sağladığı kredilerle ilgili 
bilgilendirme yaptılar. 

18 Şubat Perşembe 
günü yapılan 
toplantıya yaklaşık 

50 işveren katıldı. Toplantı 
başlarken BASAD Başkanı 
Soner Hasçelik Eximbank 
yetkililerine teşekkürlerini 
iletti, Başkent OSB’ni tanıtan 
kısa bir konuşma yaptı. 

Hasçelik’in konuşmasının 
ardından Türk Eximbank 
Ankara Bölge Müdürü 

Özlem Ertekin ile Krediler 
Müdürü Berna İldoğan 
ihracata yönelik mal üreten 
firma sahiplerinin ihracata 
hazırlık aşamasında finansal 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik verdikleri “Reeskont 
Kredisi”yle ilgili sinevizyon 
eşliğinde yaptıkları sunumla 
katılımcıları bilgilendirdiler. 
Yine ihracata yönelik mal 
üreten imalatçıların işletme 
sermayesi ihtiyaçlarının 
finansmanını amaçlayan 
“İhracata Yönelik İşletme 
Sermayesi Kredisi”nden ve 
vadeli ihracat alacaklarını 
temlik almak suretiyle 

yapılan kredilendirme işlemi 
“Sevk Sonrası Reeskont 
Kredisi” ile ilgili bilgi verdiler. 
Konuşmacılar sunumda 
ayrıca küçük ve orta 
büyüklükte işletmelerin 
faydalandığı “KOBİ-İhracata 
Hazırlık Kredi”sinden nasıl 
yararlanabileceklerini de 
anlattılar.

Yaklaşık bir buçuk 
saat süren sunumda 
katılımcı firma yetkilileri 
Eximbank’dan gelen 
konuşmacılara sorularını 
yönelttiler, üreticilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
önerilerde bulundular. 
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Şadi Türk’ün Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’nı yaptığı ŞA-RA 
Group, 2000 yılından bu yana 
her yıl grafiğini yükselterek 
“Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu - 2015” 
listesinde 183. sıradan 
kendisine yer buldu. 

Bir önceki yıla göre 19 
basamak yukarıdan 
listeye giren ŞA-RA kamu 
kuruluşları çıkartıldığında 
özel firmalar arasında 175., 
Ankara sıralamasında da 
ASELSAN, ROKETSAN ve 
TUSAŞ gibi kamu destekli 
firmaların ardından 9. sırada 
yer alma başarısını gösterdi.

Türkiye Sanayisinin 
elit şirketlerinin 
oluşturduğu, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından 

belirlenen “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu - 2015” 
listesine, bir önceki yıla göre 
19 basamak yükselerek 183. 
sıradan giren Başkent OSB’nin 
katılımcısı ŞA-RA Enerji İnşaat 
Tic. ve San. A.Ş., önde gelen 
sanayi kuruluşları arasındaki 

hızlı yükselişine devam ediyor. 
Başkent OSB Başkanı Şadi 

Türk’ün kurucuları arasında 
bulunduğu ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptığı ŞA-RA, 
2000 yılından bu yana başarı 
grafiğini her yıl yükselterek 
devam ediyor. Bir önceki 
yıla göre 19 basamak birden 
yükselen ŞA-RA,  kamu 
kuruluşları çıkartıldığında özel 
firmalar arasında 175. ve Ankara 
sıralamasında da ASELSAN, 
ROKETSAN ve TUSAŞ gibi 
kamu destekli firmaların 
ardından 9. sırada yer alma 
başarısı gösterdi.

1985 yılında Enerji, inşaat 
ve turizm sektörlerinde 
faaliyet göstermek üzere 
kurulan ŞA-RA başarısını iyi 
yönetilmesine, tecrübeli ve 
nitelikli çalışanlarına ve belki 
de en önemlisi kurucularının 
koyduğu “en iyiyi yakalama” 
ilkesine borçlu. 

Ankara, Polatlı’da 60.000m2 
açık, 20.000m2 kapalı alanda 
kurulu, yıllık toplam 45.000 
ton monopol, kafes direk, 
oto korkuluğu ve 60.000 ton 
galvanizleme kapasitesine 
sahip tesislerde üretimini 
gerçekleştiren ŞA-RA’nın, 
bunun yanı sıra Adana’da yıllık 
100.000 ton üretim ve 90.000 
ton galvanizleme kapasitesine 
sahip bir üretim tesisi de 
bulunuyor.

Ankara’dan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
listesine giren ilk 9 firma şöyle: 

l Aselsan Elektronik San. ve Tic. 
A.Ş.
lTürk Traktör ve Ziraat 
Makineleri A.Ş.
lTUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayi A.Ş.
l MAN Türkiye A.Ş.
lNoksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.
l ROKETSAN Roket San. ve Tic. 
A.Ş.
lHidromek-Hidrolik ve Mekanik 
Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.
lEti Soda Üretim Pazarlama 
Nakliyat ve Elektrik Üretim San. 
ve Tic. A.Ş.
lŞa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. 
A.Ş.

Başkent OSB katılımcısı 
ŞA-RA'nın yükselişi 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü Gözetim ve 
Denetim Dairesi Başkan 
Vekili Ahmet Ersoy ve İş 

Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Mehmet Salih Akpolat, 
Başkent OSB’nde faaliyet 
gösteren firmaların iş sağlığı  
ve güvenliği uzmanlarına ve 
yetkililerine “İşyerlerinde 
Güvenli ve Uygun Kişisel 
Koruyucu Donanım 
Kullanımının Teşvik Edilmesi 
Projesi” kapsamında sunum 
yaptılar,  Kişisel Koruyucu 
Donanımlara (KKD) ilişkin bilgi 
verdiler. 

Sunumdan önce 
Başkent OSB Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ Başkent 
OSB’ni tanıtan kısa bir 
konuşma yaptı. Üstündağ 
konuşmasında iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda 
Başkent OSB’nin kalite 
belgesine sahip olduğuna 

Önce sağlık, 
önce güvenlik
T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Gözetim ve Denetim 
Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen tanıtım 
toplantısı 2 Mart Çarşamba günü Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
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dikkati çekti ve ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemli 
olduğunu ama yeterli seviyede 
olmadığını, firma yetkilileri ve 
işçilerinin bilgilendirilip teşvik 
edilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda yaptığı 
konuşmada katılımcıları bu 
konuda aydınlatan Ahmet 
Ersoy, ülkemizde iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda 
işverenlerin ve işçilerin gerekli 
duyarlılığa sahip olmadıklarına 
vurgu yaparken, işyerlerinde 
alınacak önlemlerle ilgili 
yerine getirilmesi gereken 
kanuni sorumluluklarla ilgili 
bilgilendirmede bulundu. 
Mehmet Salih Akbulut 
ise işyerlerinde işçilerin 
kullanması gereken baret, 
maske, eldiven, giysi ve 
başka bir takım koruyucu 
malzemeler ve bunların nasıl  
kullanılacağına ilişkin bir 
sunum yaptı.

29
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BASAD ağaç şenliğinde 150 
adet ceviz fidanı dikildi. 
Önümüzdeki yıl 750 adet 
daha dikilecek.

Başkent Sanayiciler 
Derneği (BASAD) 
Yönetim Kurulu’nun 
düzenlediği ağaç 

dikme şenliğinde Başkent 
OSB’nde bulunan Yiğitler 
ve Dofer Yapı önünde 
bulunan park alanını hem 
güzelleştirmek hem de 
ekonomik bir katkı sağlaması 
amacıyla 150 adet ceviz ağacı 
dikildi. 

BASAD Başkanı Soner 
Hasçelik önümüzdeki yıl 
Başkent OSB’nin kendilerine 
ayıracağı alana 750 adet daha 
ceviz ağacı dikeceklerini ifade 
etti. 

Dikilen ağaçların özel 
olarak Bursa’da yetiştirilmiş 
Chandler tipi ceviz ağaçları 
olduğu belirtildi. Bu ağaçlardan 
elde edilecek gelirle ihtiyacı 
olan öğrencilere ve dul eşlere 
yardım edilmesi hedefleniyor. 
BASAD Başkanı Soner Hasçelik, 
ayrıca bu hususta duyarlı 
işadamlarından bu hayırlı 
projeye destek olarak 100’er TL 
bağışta bulunmalarını istedi. 

Şadi Türk Başkanlığındaki 
Başkent OSB Heyeti 
katılımcıları ziyaret 
ederek sorunları yerinde 
tespit ediyor. 

Başkent OSB Yönetim 
Kurulu katılımcılarla 
birlikte hareket 
ederek onların 

sorunlarıyla yakından 
ilgileniyor. Bu doğrultuda 
aktif bir yönetim anlayışı 
benimseyen Başkent OSB 
yöneticileri bölgede faaliyet 
gösteren firmalarla yakın 
temaslar kuruyor; ziyaretler 
gerçekleştiriyor, sorunlarını 
yerinde dinliyor ve çözüm 
üretiyor. 

Bunun son örneği 
Epsilon ve Altaylar Medikal 
firmalarına yapılan destek 
ziyaretleri. Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk 
başkanlığında Epsilon ve 
Altaylar Medikal firmalarını 
ziyaret eden Yönetim Kurulu 
üyeleri Cavat Kömürcü, 

Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu üyeleri Sırrı 
Yetkin, Ali Gök , Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ ve Bölge 
Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç firma yetkilileri ile 
konuşarak görüşlerini aldılar, 
sorunlarını dinlediler.

Başkent OSB’de Ağaç Şenliği

Yönetim Kurulundan 
Katılımcıya Destek Ziyareti
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