
Başkan’dan Hedefimiz demiryolu üssü olmak

Gelişmişlik tek başına yeter mi

Bir genel kurulumuzu 
daha geride bıraktık. 
Katılımı yüksek, tüm 

katılımcılarımızın tek ses 
oldukları bir genel kurul... 3’de

Başkent OSB’ni 
demiryolu lojistik üssü 
yapmayı hedefleyen 
Başkent OSB Yönetimi, 
bu doğrultuda ilgili 
kurum ve kuruluşlarla 
görüşmelerini 
yoğunlaştırdı. 4’de
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“Ankara’nın 
lokomotifiyiz”



“Geleceğin Kenti”

Ankara’nın gelecek vaad eden 

Eskişehir Yoluna komşu beş 

farklı tipte yapılan villarımızdan 

birine  mutlaka “bu benim 

olsun” diyeceksiniz.. 

Unutmayın! 

Fırsat bir kez gelir...

Başkent’im de 
sizin de villanız olsun



Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler
Gelişmişlik tek başına yeter mi

Bir genel kurulumuzu daha geride bıraktık. 
Katılımı yüksek, tüm katılımcılarımızın tek 
ses oldukları bir genel kurul... Dayanışma 

ve işbirliğinin bu kadar yoğun yaşandığı 
OSB’mize yakışan bir tablo!

Bu tabloyu gerçekleştirmek için 25 yıla yakın 
bir süredir gece gündüz demeden çalışıyoruz. 
Farklı bir OSB olmak, dünyayla rekabet edebilir 
olmak için çalışmalarımızı en üst seviyede 
sürdürüyoruz. Klasik üretim yapan bir OSB 
yerine, teknolojik üretim yapan, yenilikçi, 
dünyaya açılan  bir yapı oluşturmak için tüm 
mesaimizi harcıyoruz. Üniversitelerle işbirliği 
yapıyoruz, ilgili kamu kuruluşlarıyla birlikte 
mesai harcıyoruz, bilimsel kuruluşlardan destek 
alıyoruz.

Hedeflediğimiz teknolojik ve rekabet edebilir 
üretime ulaşmak için önümüzde ince uzun 
bir yol var, bunu biliyoruz. Ama doğru yolda 
olduğumuzu, çalışmalarımızın ilk meyvelerini  
vermeye başladığını da görüyoruz.

Tek tek başarımızın, gelişmişliğimizin ülke 
başarısını da beraberinde getireceği bilinciyle 
yolumuza devam ediyoruz..

Burada belki de kendimize şöyle bir soru 
sormak gerekebilir?

Gelişmişlik tek başına yeterli mi? 
Gelişmişlik’te bulunduğumuz 17. sıradan daha 
yukarılara çıkmak yeterli mi?

Gerekli... Ama tek başına eksik.
Gelişmişliğin yanında bireyin ekonomik 

ve sosyal gelişimini, hak ve hukukunu da 
unutmamak lazım.

Dünyada buna ilişkin ilginç sonuçlar var..
Örneğin gelişmişlikte birinci sırada olan 

ABD, kişi başı milli gelirde 10. sırada, insanı 
gelişmişlikte 5.

Bir başka örnek ülke; Avusturya... 
Gelişmişlikte 13. sırada. Ama kişi başına milli 
gelirde 5., insani gelişmişlikte 2. sırada.

Türkiye, gelişmişlik ile bireyin ekonomik ve 
sosyal yaşamını mutlaka beraber götürmelidir.

Bireylerin çoğunluğunun mutsuz olduğu 
bir toplumda huzurun olması, barışın olması 
mümkün mü?

Peygamberimizin İslamın 
özünü de yansıtan güzel bir sözü 
vardır:

Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir. 

Bu, veciz söz hepimiz için yol 
haritası olmalı.

Bol kazançlar dileğiyle...

24sayfa

14sayfa

Başkent OSB’ne Afrika ilgisi

Lojistik Merkez ve Ankara Çayı’nın 
ıslahı için “destek ziyareti”
Şadi Türk başkanlığındaki Başkent OSB heyeti,  Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan‘dan 
Lojistik Merkezi’nin yapılması ve Ankara Çayı’nın 
ıslahı için destek istedi. 6sayfa

“OSB’ler 
Türkiye’nin 
en önemli 
projesidir”

“Ankara Sanayisi’nin lokomotifiyiz”

Ankara’da bulunan Kenya ve Ruanda Büyükelçilik 
görevlileri Başkent OSB’ni ziyaret ettiler. Başkent OSB’nin 
yönetim şeklinden ve işleyişinden etkilendiklerini 
aktaran heyet yetkilileri, bölgede yer alan firmaları ve 
yöneticilerini Doğu Afrika pazarına davet ettiler.
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Bölgeyi demiryolu 
lojistik üssü yapmayı 
hedefleyen Başkent OSB 
Yönetimi, bu doğrultuda 
gerçekleştirdiği 
görüşmelere bir 
yenisini daha ekledi. 

Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk 
ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Demiryolu 

Düzenleme Genel Müdürü Erol 
Çıtak’ı makamında ziyaret 
ettiler. Başkent OSB’nin 
demiryolu lojistik üssü ve 

limanına dönüşme isteğini 
iletmek, bu konuda destek 
almak ve görüş alışverişinde 
bulunmak amacıyla yapılan 
ziyaret karşılıklı olarak iyi 
niyet ve temennilerin ifade 
edilmesiyle olumlu bir havada 
geçti. 

16 Mart 2016 tarihinde 
gerçekleşen ziyaret sırasında 
Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Erol Çıtak’a Başkent OSB’ni 
tanıtan kısa bir sunum yaptı. 
Projeler ve haritalar üzerinde 
bölgeyi tanıtan Türk, Başkent 
OSB’nin kendi olanaklarıyla, 
katılımcıların desteği ve 
katkısıyla kurulduğuna, 
yaşamaya ve gelişmeye 
devam ettiğine vurgu yaptı. 
Başkent OSB’nin yanından 
Türkiye’nin en önemli 
demiryolunun geçtiğini 

Başkent OSB lojistik 
üssü olma hedefinde
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söyleyerek bölgeyi bir 
demiryolu lojistik üssüne 
ve limanına çevirmek 
istediklerini söyleyen 
Şadi Türk,  bu projenin çok 
büyük ve maliyetli bir proje 
olmasından kaynaklı devlet 
kurumlarının desteklerine 
ihtiyaç duyduklarını ifade etti. 

Başkent OSB’nde ASELSAN 
ve HAVELSAN gibi büyük 
firmaların yatırımlarının 
olduğunu ifade ederek 
sözlerini sürdüren Şadi Türk, 
yapılacak bir demiryolu 
limanının sektörlerin ürettiği 
malı ihraç etmesinde önemli 
katkıları olacağını ve maliyeti 
düşüreceğini anlattı. 

Demiryolu Düzenleme 
Genel Müdürü Erol Çıtak ise bu 
konuda gereken girişimlerde 
bulunacağını ifade ederek, 
havalimanları yapılmasında 
ve birçok projede imzasının 
olduğunu söyleyerek, 
alt yapının önemini ve 
gerekliliğini çok iyi bildiğine 
vurgu yaptı ve “elimden 
geldiğince yanınızda olacağım” 
dedi. Devlette esasın millete 
hizmet etmek olduğunu 
aktaran Çıtak, birlikte hareket 
etmenin önemli olduğunu 
söyleyerek devletin işletmede 
değil, sadece denetimde 
olması ve altyapı projelerinde 
devletin özel firmalarla birlikte 

çalışması gerektiğini belirtti. 
Başkent OSB’ni yaptığı 

çalışmalardan ve yönetim 
tarzından dolayı kutlayan 
Çıtak, özel sektörün 
yaptıklarını bir katma değer 
olarak değerlendirdiğini ekledi. 
Erol Çıtak, ayrıca kazanan bir 
özel sektör istediklerine vurgu 
yaparak istihdamın öneminin 
altını çizdi. Demiryollarının 
karayoluna kıyasla 3.5 kat 
daha uygun maliyetli ve 
olmazsa olmaz bir taşımacılık 
yöntemi olduğunu anlatan 
Demiryolu Düzenleme Genel 

Müdürü Çıtak, Başkent OSB 
temsilcilerine uygun bir 
zamanda bölgeyi ziyaret etme 
isteğini aktardı.  
Bu ifadelerin üzerine konuşan 
Şadi Türk, “Biz bıraktığımız 
eserlerle yaşayacağız. 
İşlerimizi doğru yaptığımızda 
destek buluyoruz, kamudan 
bir farkımız yok” diyerek 
bölgesel değil merkezi 
planlamaların öncelikle ele 
alınması gerektiğine vurgu 
yaptı. Ziyaret karşılıklı iyi niyet 
temennilerinin iletilmesiyle 
sona erdi. 

5
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Ankara’nın demiryolu 
lojistik üssü olması 
amacıyla Başkent 
OSB yönetimi, bu 

hedefini gerçekleştirmek için 
yoğun çaba gösteriyor.

28 Ocak’ta Prof. Dr. Ersan 
Aslan’ın makam odasında 
gerçekleşen ziyarette, 

Bakanlığın bazı yetkilileri de 
hazır bulundu. 

Başkan Şadi Türk, Müsteşar 
Ersan Aslan’a bölgeyi 
ziyaretlerinin ardından geçen 
zamanda Başkent OSB’nde 
gerçekleştirdikleri projeleri ve 
yaptıkları çalışmaları anlattı. 
Bu projeler içinde yer alan 

Meslek Yüksek Okulu, cami, 
arıtma tesisi ve tamamlanan 
yollarla ilgili gelişmeleri 
aktardı.

Lojistik Merkez ve 
Ankara Çayı’nın ıslahı 
için “destek ziyareti”
Şadi Türk başkanlığındaki Başkent OSB heyeti, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. 
Dr. Ersan Aslan‘dan Lojistik Merkezi’nin yapılması ve 
Ankara Çayı’nın ıslahı için destek istedi.

Prof. Dr. Ersan Aslan, söz konusu projeler konusunda 
gerekli desteği sağlayacaklarını ifade ederek, 
“Bu projelere diğer OSB’lerinin de paydaş olması 
halinde destek daha kolay olur” dedi. 
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Türk, Müsteşar Aslan’dan 
özellikle Ankara Çayı’nın ıslahı 
ve demiryolu lojistik merkezine 
destek beklediklerini ifade 
etti. Ankara Çayı’nın ıslahı 
konusunda DSİ’nden ve 
Büyükşehir Belediyesi’nden 
yeterli desteği alamadıklarını, 
derenin ıslahının çok 
büyük miktarda yatırım 
gerektirdiğini, kendilerinin 
bunu yapmalarına imkanları 
olmadığını belirten Türk, 
dere yatağını rekreasyon 
alanı olarak bıraktıklarını, 
amaçlarının çevresini 
yeşillendirmek olduğunu 
söyledi. 

Başkent OSB’ni Ankara’nın 
demiryolu limanı yapmak 
istediklerini, ana arter demir 
yolunun bölgenin yanından 
geçtiğini aktaran Şadi 
Türk, Ankara sanayisinde 
üretilen ürünleri yapılacak 
bu liman aracılığıyla daha 
ucuza ve daha az masrafla 
ihraç edebileceklerini ifade 
etti. Ancak, bu projenin 
çok büyük bir yatırım 
gerektirdiğini, bölge olarak 
tek başına yapmalarına 
olanak olmadığını anlatan 
Türk, AB’den ve devlet 
kurumlarından ne tür bir 
destek alabileceklerini  sordu. 

Türk, ayrıca Aslan’a 
harita üzerinden araziyi 

tanıttı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Ersan Aslan da,  
Türk’e bu projede diğer 
OSB’lerinin de paydaş olması 
halinde bakanlığa ortak 
bir proje olarak sunulurak, 
değerlendirilmesinin daha 
kolay ve çabuk olacağını 
belirtti. Projeyi gündemlerine 
alacaklarını ifade eden Prof. 
Dr. Ersan Aslan, bölgede 

fizibilite çalışmaları ve etüt 
yapmaları gerektiğini belirtti. 
Aslan, Çevre Bakanlığı ile dere 
yatağının ıslahı konusunda 
görüşebileceklerini de 
sözlerine ekledi. 

Ziyaretin sonlarına 
doğru bölgenin taleplerini 
ve sorunlarını anlatmayı 
sürdüren Şadi Türk, Aslan’ı 
Başkent OSB’ne davet 
etmesiyle sona erdi.

7
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Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk başkanlığında 
Başkanvekili Cavat 
Kömürcü, Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Ergin, 
Ahmet Zeki Topdemir, 
Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu üyeleri 
Sırrı Yetkin, Ali Gök Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ve 
Eğitim Birimi Sorumlusu 
Selami Babacan, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik’i 
makamında ziyaret etti.

Her kademede 
kendini anlatmayı 
fırsat bilen Başkent 
OSB Yönetimi,  Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik’i de 
makamında ziyaret etti. 

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk başkanlığında, Başkan 
Vekili Cavat Kömürcü, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Ergin, 
Ahmet Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
Üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 

ve Eğitim Birimi Sorumlusu 
Selami Babacan’dan oluşan 
heyet, Çelik’i yeni görevinden 
dolayı kutlayıp hayırlı olsun 
dileğinde bulundu.

16 Mart 2016 tarihinde 
Çelik’in Bakanlık binasındaki 
makamında gerçekleşen 

Başkent OSB Yönetiminden Bakanlığa çıkartma

Şadi Türk, Çelik’e 
Başkent OSB’ni anlattı
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ziyarette Şadi Türk, Başkent 
OSB‘nde yaptıkları çalışmaları 
anlattı. Yönetim ve Denetim 
Kurulu’nun çalışmalarını 
birlikte yürüttüğünü, 
Türkiye’de kendi olanaklarıyla 
kurulan tek OSB olduğunu 
anlatan Türk, Başkent OSB’nin 
temelini 2003 yılında dönemin 
Başbakanı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atıldığını söyledi.

Şadi Türk, Başkent 
OSB’nin klasik OSB anlayışı 
dışında dünyayla rekabet 
edebilir ürün üretmeyi 
hedeflediklerini, bunun 
içinde üniversitelerle yoğun 
bir şekilde işbirliği içinde 
çalıştıklarını ifade etti. Türk, 
bu anlayışın sonucu olarak 
eğitime de büyük önem 
verdiklerini, Meslek Yüksek 
Okulu, Mesleki Eğitim Merkezi  
kurduklarını, sürekli seminer 
ve eğitim çalışmalarıyla 
katılımcılarına destek 
olduklarını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çelik de, Başkent OSB’de kaç 
firmanın faaliyete olduğunu, 
ne kadar ara malı ithal 

ettiklerini,  AR-GE projeleri 
olup olmadığı sordu

Şadi Türk, Çelik’in 
sorularına yanıt olarak bütün 
varlıklarını öz kaynaklarıyla 
imece usulüyle sağladıklarını 
belirtti. Sadece sanayiciye  
motivasyonu için devletten 
destek belediklerini ifade 
eden Şadi Türk, eğitim 
ve sosyal donatı için  
1000 dönümlük bir alan 
ayırdıklarını ifade etti. 
Başkent OSB’nin katılımcıları 
arasında ASELSAN, 
HAVELSAN gibi önemli 
kuruluşların da bulunduğunu 
hatırlatan Şadi Türk, “10 dan 
fazlada yabancı katılımcımız 
da bulunuyor”dedi. 

Başkent OSB Başkanı, 
bölgede önemli projeler 
gerçekleştirdiklerini, 
problemlerin çoğunu 
aştıklarını ifade etti. 
Türk,“Başkent OSB’ni birbirine 
bağlı büyütülebilir şekilde 
planladık. Şu anda 200’ün 
üstünde sanayi firması üretim 
yapıyor.  8 binden fazla insan 
çalışıyor” dedi. 

Şadi Türk, “Hasan Ali 
Çelik’in AR-GE projelerini 

nasıl buldunuz AR-GE 
merkezi olan işletmeleriniz 
var mı” sorusuna ise, 
Bakanlığın belirlediği bütün 
AR-GE projeleri ve çalışma 
grupları içinde olduklarını 
söyledi. Türk, bakanlığın 
çalışmalarını yakından takip 
ettiklerini, son dönemde 
alınan kararları takdirle 
izlediklerini belirtti. 

Başkanvekili Cavat 
Kömürcü de, patent konusuna 
vurgu yaparak, patent 
alımının uzun sürdüğünü, 
firmaları tanımamaları 
nedeniyle çoğu kez 
yanlışlıkların yapıldığını 
söyledi. Kömürcü, bu 
durumun firmalara ciddi 
sorunlar açtığını anlattı.

Bakan Yardımcısı Çelik de, 
bakanlığın patent konusunda 
çalışmaları olduğunu, başvuru 
sürelerini kısaltacaklarını,  
bu hizmeti bakanlık  
uzmanlarının vereceğini 
anlattı.  

Ara malı ithalatının fazla 
olduğunu söyleyen Hasan 
Ali Çelik, sanayide ara 
malı ithalatını düşürmeye 
çalıştıklarını söyledi…

9
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H.Ü Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Özen beraberindeki  
heyet ile önce Başkent 
OSB Yönetimi ile bir 
araya geldi. Ardından 
Başkent OSB ile birlikte 
eğitim ve öğretim 
için işbirliği protokolü 
imzaladıkları Meslek 
Yüksek Okulu binasında 
incelemelerde bulundu.

Teknolojik üretim için 
üniversite-sanayi 
işbirliğine özel önem 
veren Başkent OSB’nin, 

bu seferki konukları Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Haluk Özen ve beraberindeki 
heyet oldu.

Prof. Dr Özen, 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, 

Hacettepe Üniversitesi 
ile sanayi işbirliği

10
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Genel Sekreter Yardımcıları 
Prof. Dr. Ahmet Pınar, Makine 
Mühendisi M. Sabri Üstün’den 
oluşan heyet ile Başkent OSB 
yönetimini ziyaret etti. 

Şadi Türk başkanlığında, 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu Üyesi Sırrı 
Yetkin ile Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç’den 
oluşan Başkent OSB heyeti ile 
Prof. Dr. Özen başkanlığındaki 
heyet, iki kurum arasında 
üniversite-sanayi işbirliğini 
değerlendirdi.

Değerlendirme 
toplantısının ardından 
Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen 
ve beraberindeki heyet, 
üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde Başkent OSB ile 
birlikte eğitim ve öğretim için 
işbirliği protokolü imzaladıkları 
Meslek Yüksek Okulu 
binasında incelemelerde 
bulundu. 
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Şadi Türk başkanlığındaki Başkent OSB’ne 
heyetininin ziyaret ettiği Hisarcıklıoğlu’na, 
Bölge’de gerçekleştirmeyi planladığı lojistik 
merkezi hakkında bilgi verdi, destek istedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Ankara 
Sanayisi için önemli bulduğu projeyi birlikte 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım’a götürebileceklerini söyledi.

Başkent OSB’nde yapılmasını planladığı 
lojistik merkezini gündemin ilk sırasına 
alan Başkent OSB Yönetimi “destek” 
ziyaretlerini sürdürüyor.

Şadi Türk başkanlığında, Başkan Vekili Cavat 
Kömürcü, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
Üyeleri Sırrı Yetkin, Ali Gök, Hukuk Danışmanı 
Av Abidin Şahin, Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve Eğitim Birimi Sorumlusu Selami Babacan’dan 
oluşan heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu’nu ziyaret etti.
Başkent OSB Başkanı Türk, Hisarcıklıoğlu’na 

Başkent OSB’nin kuruluşundan bugüne yapılan 
çalışmaları ve gerçekleşen projeleri anlattı.

Türk, Bölgede, demiryolunun Başkent OSB 
arazisi içinde kalan alana demiryolu lojistik 
merkezi kuracaklarını, projenin Ankara 
Sanayi’sine hitap eden bir proje olduğunu anlattı. 
Şadi Türk, Projenin gerçekleşmesiyle nakliye 
maliyetlerinde meydana gelebilecek düşüşlerin 
Ankara Sanayicisine  rekabette önemli bir avantaj 
sağlayacağını söyledi.

TOBB’nden destek
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önemli 

olarak ifade ettiği projeye destek verdi. 
Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi’sine önemli 
katkısı olan projeyi birlikte Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’a 
götürebileceklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
Başkent OSB Yönetimi ile birlikte projeyi Bakan 
Binali Yıldırım’a anlatacak.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan 
lojistik merkezine destek
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Geçtiğimiz yıllarda  ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni alan 
Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi ulaşmayı 
planladığı iki hedefini 
daha gerçekleştirdi.

“Geleceğin 
Sanayi Kenti” 
parolasıyla yola 
çıkan Başkent 

Organize Sanayi Bölgesi, 
hergün bu hedefine bir adım 
daha yaklaşıyor.

Çevreye verdiği önemle 
ve bu konudaki öncülüğü ile 
bilinen Başkent OSB,  özünde 
doğal kaynak kullanımının 
azaltılması, toprağa, suya, 
havaya verilen zararların 
minimum düzeye indirilmesini 
amaçlayan risk analizleri 
tabanında kurulan; ISO 
14001:2004 Çevre Yönetim 
Sistemi ile  güvenli ve sağlıklı 
bir çalışma ortamının 
yönetilmesi, kanunlara 

ve yönetmeliklere cevap 
verilmesini öngören  OHSAS 
18001:2007 ISG Yönetim 
Sistemi belgelerini de almaya 
hak kazandı.

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, belgeleri Başkanvekili 
Cavat  Kömürcü, Yönetim 
Kurulu Üyesi  Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 

Üyesi Ali Gök, Hukuk 
Danışmanı Av  Abidin Şahin, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, 
Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç ve İdari işler şefi 
Musa Bostancı’nın aralarında 
bulunduğu heyetle birlikte, 
Alberk Qa Belgelendirme 
firması adına İsmail Yücel’den 
aldı.

Hedefe her gün bir adım daha
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Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk,  TV 6’da  
yayınlanan sektör 
saati programında 

Mehtap Sürücü’ye Başkent 
OSB’nin çalışmaları ve 
Türkiye sanayisine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.  

Türk, sunucunun sorusu 
üzerine Başkent OSB’ni “ciddi 
bir potansiyele sahip Ankara’ 
sanayisine  lokomotiflik 
yapıyor”diye tanımladı.  
“Geleceğin Sanayi Kenti” 
ile sadece sanayi bölgesini 
düşünmediklerini söyleyen 
Şadi Türk, “yaşanabilir bir 
sanayi kentini hedefliyoruz” 

diye konuştu.
Çevreye ve eğitime özel 

bir önem verdiklerini anlatan 
Başkent OSB Başkanı, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

Rekabet teknolojiyle olur
“Eğitim, çevre ve sosyal 

donatıya çok geniş alanlar 
ayırdık. Bölgemizde Meslek 
Yüksek Okulu yaptık. Mesleki 
Eğitim Merkezi kurduk. 
Üniversitelerle işbirliği 
içinde teknoloji ağırlıklı 
eğitim vereceğiz. Bölgenin 
ihtiyaçlarına uygun insan 
gücü yetiştirmeyi planlıyoruz. 
Sanayiyi modernize 

etmeye çabalıyoruz. 
Teknolojik  ve yenilikçi 
üretim gerçekleştirerek, 
katılımcılarımızın rekabet 
gücünü arttırmak istiyoruz. 
Bu doğrultuda savunma 
sanayinin Ankara’da kalıp 
gelişmesi için çaba gösterdik. 
Ardından da bölgemizde 
olmasına uğraş verdik..

Denebilir ki, savunma 
sanayi başka bölgede olursa 
ne olur? Buna şöyle bakmak 
lazım, uluslararasında ülke 
için rekabet ediyoruz, yurt 
içinde şehrimiz, şehrimizde 
de bölgemiz için rekabet 
ediyoruz. Ayrıca Ankara’nın 

“Ankara Sanayisi’nin 
lokomotifiyiz”
“OSB’ler Türkiye’nin en önemli projesidir”
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üniversiteler kenti olması 
savunma sanayinin gelişmesi 
için de önemli bir avantaj. 
Benim görevim bölgemin ve 
katılımcımın gelişmesine katkı 
vermektir. Bu çabalar sonucu 
ASELSAN ve HAVELSAN 
gibi savunma sanayinin 
öncü kuruluşları bugün 
bölgemizde.”

Ülke olarak çok çalışıyoruz
Türkiye olarak çok 

çalıştıklarını, çalışmada ilk 
5 ülke içinde yer aldığımızı 
ifade eden Şadi Türk, şunları 
söyledi:

“- Patronu, mühendisi, 
işçisi çok çalışıyor. Sermaye 
ve doğal kaynaklara sahip 
olmadığımız için çok çalışmak 
zorunda olduğumuzu biliyoruz. 
Üretiyoruz. Bizde üretim 
de var. Ancak artık daha 
büyük teknolojik üretimlere 
yönelmemiz lazım. Eforumuzu 
doğru kullanmamız 
lazım. Kalkınmanın ancak 
sanayileşmeyle olacağını 
artık herkes anladı. İhracatı 
geliştirmek, rekabet gücünü 
arttırmak içinde teknolojik 
üretim yapmak ve bunun 
devlet politikası haline 
getirmek gerekiyor. ”

Ekonomiyle birlikte 
sosyal gelişme 
Hükümetin de son birkaç 

yıldır sanayileşmenin önemini  

görerek, sanayinin önünü 
açmak için arka arkaya 
paketler hazırladığına dikkat 
çeken Türk, konuşmasını 
“Dünyada gelişen ülkelere 
baktığınızda ya çok 
çalışıyorlar ya da doğal 
kaynaklara sahipler. ABD, 
Japonya, Almanya, Fransa 
ve İngiltere çok çalışarak 
gelişmişler. Dikkat ederseniz 
doğal kaynakları olanlar 
değil, daha çok çalışanlar 
yukarılarda” diye sürdürdü.

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk, ekonomik gelişmenin 
tek başına yeterli olmadığını, 
bireylerin de ekonomik olarak 
gelişmesi gerektiğine dikkat 
çekti.

Türk, şunları söyledi:
“-Ekonomik gelişme tabiiki 

çok önemli. Ama yetmiyor; 
bununla birlikte bireylerin 
mutlu yaşamları da çok 
önemli. Bireylerin ekonomik 
gelişimini, sosyal gelişimini de 
sağlamak lazım.” 

Katılımcılar 
arasında işbirliği 
Şadi Türk, sunucunun, 

“Katılımcılarınıza ne tür 
destekler sağlıyorsunuz” 
sorusuna, “Bölgemizin 
katılımcıları arasında işbirliğini 
sağlamak için sürekli 
çalışıyoruz.  Katılımcıları 
sanayi ile ilgili güncel 
konularda bilgilendirmek 

için sürekli parasal destek 
sağlayacak olanaklarımız 
yok. Biz banka değiliz. Ama 
moral motivasyonu vermeye 
çalışıyoruz. Diğer OSB’lere 
göre daha ucuz su, elektrik, 
doğal gaz sağlıyoruz. Bölgeye 
yaptığımız yatırımlarda 
mümkün olduğunca 
katılımcılarımıza yük 
bindirmiyoruz”

Bir başka soru üzerine 
de Türkiye’nin ihracatına 
değinen Türk, “Ne yazık 
ki çevremizde gelişen 
olaylar 2016 yılının çok zor 
geçeceğini gösteriyor” dedi. 
Bazı kesimlerde Rusya, Irak ve 
Suriye’deki pazar kayıplarının 
İran’la giderileceği düşüncesi 
olduğunu hatırlatan Şadi 
Türk,. “Ben aynı görüşte 
değilim. Batılı ülkelerin İran 
ile yeniden ilişkiye geçmesi, 
İran’ın bu ülkelerdeki  
pazarlara yönelmesini 
sağlayacak. İran bu 
pazarlarında  bizimle rekabete 
girecektir.

Tabiiki yeni kaynaklar, 
yeni pazarlar için çalışıyoruz. 
Ancak bunun bugünden 
yarına olması olanaksız. 
Zaman alacaktır”dedi.

En büyük sorun kaynak 
Şadi Türk, bir soru üzerine  

de Türk sanayinin en büyük 
sorunun kaynak olduğunu 
söyledi. Sunucu’nun kurumlar 
vergisinin düşürüldüğünün 
hatırlatması üzerine Türk, şu 
ifadeler kullandı:

“-Kurumlar vergisinin 
oluşabilmesi için kazanmak 
gerekir. Daha önce olduğu 
gibi yatırımları vergiden 
düşürmek gerekir. Destekler 
bölgesel olmamalı. Diğer 
önemli konu, yatırımların 
OSB’lere yapılmasını teşvik 
etmek lazım. OSB’ler Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en önemli 
projesidir. Yatırımları buralara 
kaydırmak gerekir.”
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  Başkent OSB 12. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Türk “Tempolu 
ve yoğun bir yılı 
geride bıraktık”
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Kendi kendini 
yönetmede öncü ve 
örnek olan Başkent 
Organize Sanayi 

Bölgesi 12. Olağan Genel 
Kurulu’nu yaptı.

Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde gerçekleşen 
genel kurula katılımcıların 
ilgisi yoğun oldu. 
Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının 
ardından Başkanlık divanına 
seçimi yapıldı. 

Divan Başkanlığı’na Ali 
Akın Özel, üyeliklere Öncel 
Mocan ve Burak Kocaman 
seçilip yerini aldı.

Divanın oluşumunun 
ardında Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, kürsüye gelerek 
2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

“Yoğun ve tempolu bir yılı 
geride bıraktıklarını” anlatan 
Türk, “Dünyada yoğun ve 
tempolu bir çalışma sürüyor. 
O tempoya ayak uydurmazsak 
geriye düşeriz. O nedenle 
sürekli tempolu çalışmak 
zorundayız. Dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri takip 
etmek zorundayız”dedi.

Şadi Türk, Başkent OSB’nin 
sürekli farklı organizasyonlar 

içinde olduğunu, bu özelliği 
nedeniyle hep öncü olduklarını 
ve öncü olmanın kendilerine 
yüklediği sorumlulukla 
hareket ettiklerini ifade etti. 

Türk, şunları söyledi:
“Allah’a şükürler olsun, 

kimseye muhtaç olmadan 
kendi kaynaklarımızla, kendi 
insan gücümüzle bütün 
projelerimizi gerçekleştirdik. 
Bunu yaparken de, 
katılımcılarımıza fazla bir 
yük getirmedik. Sıkıntıya 
sokmadık.

Tabi bu projeleri 
gerçekleştirirken tek vücut 
hareket ettik. Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerimiz, 
çalışma arkadaşlarımız 
uyum içinde olağanüstü 
çaba gösteriyor. Yönetim ve 
Denetim Kurulu üyelerimiz 
kendi işlerini aksatma 
pahasına buraya katkı 
yapıyorlar. Yönetimdeki 
arkadaşlarım ve 
çalışanlarımıza bu fedakar 
çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum.”

“Ankara Sanayisi Başkent OSB ile gelişti”

17
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Varlığımız Ankara 
Sanayisi İçin Önemli
Başkent OSB’nin varlığının 

Ankara sanayisi için çok 
önemli olduğunu anlatan 
Şadi Türk, “Biz Başkent 
OSB’nin temellerini atarken, 

henüz Ankara’da sanayiden 
söz edilmiyordu. Sanayi 
merdiven altındaydı. Bizim 
öncülüğümüzde bugün 
Ankara’da  faaliyette bulunan 
500’e yakın sanayi tesisi var. 
Ankara’da sanayinin ateşini 

biz yaktık, ”dedi.
Başkent OSB’nin hayata 

geçirdiği projelerin bugün 
hazırlanmış projeler 
olmadığını yıllar önce Başkent 
OSB’nin temelleri atılırken 
planlandığını anlatan Türk, 
bölgede faaliyet gösteren ilk 
OSB olmanın da getirdiği bazı 
yükümlülükler olduğunu 
anlattı. Bu nedenle bazı 
projeleri düşünüldüğünden 
daha erken hayata geçirdiğini 
anlatan Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, sadece 2015 yılında 
gerçekleştirilen bazı önemli 
projeleri şöyle sıraladı:

“- Arıtma tesisi Ankara’da 
OSB’ler içinde konvansiyonel 
özelliği olan tek arıtmadır.

Meslek Yüksek Okulu 
binamızı tamamladık. 2015-
2016 yılında öğrenci alımına 
başlayacaktık. Ancak 
partnerimiz üniversitenin son 
anda vazgeçmesi nedeniyle 
öğrenime başlayamadık. Bu yıl 
kendimize partner olarak yeni 
bir üniversite seçtik. Protokol 
yaptık. İnşallah bu yıl eğitim 
ve öğretim başlayacak.

Mesleki Eğitim Merkezi 
binamızı tamamladık. 
Faaliyete girdi. 2016-2017 
öğrenci kayıtları da başladı.

Türkiye’nin en büyük ve 
mimari özelliğiyle de dikkat 
çeken camilerinden birini 
bölgemizde yaptık. Bu bölgede 
sadece Malıköy içinde küçük 
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bir cami vardı. Hem bölgemizin 
ihtiyacını karşılayamıyordu, 
hem de mesafe nedeniyle 
gidiş geliş zaman kaybına 
neden oluyordu. Camimizin 
faaliyete geçmesiyle 
katılımcılarımız zaman 
kaybetmeden ibadetlerini 
yerine getirebiliyorlar. 

II. etabın altyapısı ve 
istinat duvarları tümüyle bitti. 
Orada da sanayi tesislileri 
yükselmeye başladı.”

Şimdi sıra lojistik 
merkezinde
Şadi Türk, bu yıl, 

gündemin en önemli 
maddesinin Başkent OSB’nin 
demiryollarıyla sınır alanda 
gerçekleştirmeyi planladığı 
Demiryolu Lojistik Merkezi’nin  
kurulması olduğunu söyledi. 
Bu çerçevede ilgililerle 
yoğun bir çalışma mesaisine 
girdiklerini anlatan Türk, bu 
projenin hayata geçmesiyle 
Ankara sanayisinin 
rekabette önemli bir avantaj 
sağlayacağını  ifade etti.

Şadi Türk, “Başkent 
OSB’nin yıllardan beri 
kanayan yarası olan yol” 
sorununun çözülmeye 
başlandığını, Bölgeyi Eskişehir 
Kara Yolu’na bağlayan 6 km 
yolun Büyükşehir Belediyesi 
tarafından. yapılmaya 
başlandığını, yıl içinde tümüyle 
hizmete gireceğini söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum.

İstanbul Otoyolu’nun Sincan 
ve Başkent OSB üzerinden 
geçerek,  Eskişehir Karayolu’na 
bağlayacak otoyolunun ihale 
aşamasında sözleşmede 
yaşanan sorunun aşılması 
halinde önümüzdeki birkaç 
yıl  içinde faaliyete gececeğini 
ifade eden Şadi Türk, “Bir kaç 
yıl içinde yol konusunda bir 
sıkıntımız kalmayacak” dedi.

İstanbul-Eskişehir 
karayollarını birbirine 
bağlayacak otoyol için Sincan 
Belediye Başkanı  Doç. Dr. sayın 
Mustafa Tuna’nın çok çaba 
ve destekleri oldu. Kendisine 
huzurunuzda teşekkür ederim.

Ziyaret Rekoru
Türk, Türkiye’nin ve 

Dünya’nın her tarafından 
çeşitli kesimlerden heyetlerin 

Başkent OSB’ni ziyaret ettiğini, 
Başkent OSB yönetiminin de 
çeşitli kurum ve kuruluşlara 
ziyaretlerde bulunarak 
bölgeyi tanıttığını söyledi. 
“Ziyaretlerde de örnek bir 
bölge olduk” diyen Şadi Türk, 
hedefe olaşabilmek için 
sürekli organize ve dinamik 
olmak gerektiğini  ifade etti.

Şadi Türk, 2015 yılı 
faaliyetlerini özetle şöyle 
anlattı:

İnşaat İmar
Programda öngörülen II. 

Etap parsel düzeltmesi, kazı, 
dolgu ve taş istinat duvarı 
yapımı tamamlandı.

Yük taşımada 
katılımcılarımıza avantaj 
sağlayacak olan demiryolu 
taşımacılığının ilk adımı olan 
yükleme boşaltma istasyonu 
ile ilgili kamulaştırmalar 
devam etmektedir. Ardından 
lojistik merkezi yapım 
çalışmalarına başlanacak.

Eskişehir Karayolunu 
Bölgemize bağlayan çift şeritli 
35 m genişlikteki yolun yapımı 
tamamlanmak üzere.

Bölge içinde trafik 
kazalarının önlenmesi için 
trafik uyarı levhaları konuldu, 
hız kesme kasisleri yapıldı.

Arsa payı karşılığı 24 adet 
iş yerinin yapımı tamamlandı, 
kullanma izin belgeleri 
düzenlendi.
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Mekanik işler
Katılımcılarımıza diğer 

OSB katılımcılarına göre 
1/3 oranında daha ucuz su  
sağladık.

Katılımcılara tüketim 
miktarlarına bakılmadan 
serbest tüketici fiyatından gaz 
kullandırıyoruz.

Arızalara anında müdahale 
için 7/24 hizmet veriyoruz.

Katılımcılarımıza yüzde 9 
oranında daha ucuz elektrik 
veriyoruz.

Elektrik kesintilerini en az 
seviyeye indirmek için TEİAŞ 
Temelli Trafo Merkezinden 4 
devre OG kablo çekildi. DM’ler 

arasında ring sağlanması işi 
yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nden Arıtma Tesisi 
için Gürültü ve Emisyon izin 
muafiyeti ve geçeci faaliyet 
belgesi alındı.

Endüstriyel Atık Yönetim 
Planı Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından 
onaylandı.

Kullanma suyu numuneleri 
alınarak bakteriyolojik ve 
kimyasal analizleri yapıldı.

Katılımcı ilişkileri
Bölgemizde faaliyet 

gösteren katılımcılara 

ziyaretler yapılarak sorun 
ve talepler yerinde tespit 
edilerek, çözüm sağlandı.

Yurt içinden ve yurt 
dışından gelen ziyaretçilere 
bölge hakkında brifing verildi. 
İlgi alanlarına göre tesislerde 
inceleme yapıldı.

Eğitim
Başkent OSB’nin “Geleceğin 

Sanayi Kenti” vizyonuna 
uygun yüksek katma değerli 
ürünlerin üretmesine yardımcı 
olmak amacıyla üniversiteler 
ve ilgili kuruluşlarla yoğun 
çalışmalar yapıldı.

Katılımcılarımızın 
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303 çalışanına eğitim 
seminerlerinin ardından 
katılım ve sertifika belgeleri 
verildi.

Ankara Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle Mesleki 
Eğitim Merkezi (MEM) açıldı. 
Mesleki Eğitim çalışmalarına 
katılacak öğrenciler haftanın 
bir günü merkezde, dört 
günde bölge firmalarında 
uygulamalı eğitim görecek. 
Bu sayede katılımcıların 
gereksinim duydukları teknik 
eleman yetiştirilecek. MEM’ne 
kayıtlı öğrenciler, Açık Meslek 
ve Teknik Eğitim Lisesi’ne 
de kayıt yaptırarak, meslek 
diplomasına sahip olacaklar.

Polatlı Belediyesi ile eğitim 
işbirliği protokolü imzalandı.

Çeşitli üniversitelerle 
üniversite-sanayi işbirliği ve 
eğitim konularında toplantılar 
yapıldı. Brifingler verildi. Yurt 
içinde ve yurt dışından çeşitli 
kurum ve kuruluşlarla eğitim 
konularında toplantılar yapıldı.

Projeler
Ankara Kalkınma 

Ajansı’nın desteğiyle Tasarım 
Destek Faaliyetleri Eğitimi ve 

Uygulama Merkezi yapılacak.
Rekabetçi Makine ve 

Malzeme sektörleri için 
Strateji Geliştirme Projesi 
Hacettepe Üniversitesi ile 
birlikte rapor haline getirildi. 
Strateji çerçevesinde 
bölgede KÜMELEME faaliyeti 
(MAMTEK) kuruldu.

MAMTEK ihtiyaç analizleri 
sonucu üyeleri bilgilendirme 
toplantıları yaptı.

Makine ve Malzeme 
Teknolojileri Küme Web 
sayfası İngilizce ve Türkçe 

olarak hazırlandı.”
Denetim Kurulu raporunu, 

Denetim Kurulu Üyesi Ali Gök, 
Bilanço ve gelir tablosunu 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Ergin, yatırım programını da 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Zeki Topdemir okudu. 

Verilen bir önergeyle gelecek 
genel kurula kadar üyelerden 
yönetim aidatı alınmaması 
kararlaştırdı.

Gündemin tüm maddeleri 
tartışmasız ve oy birliğiyle 
kabul edildi.
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TMMOB (Türk 
Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği) Makina 
Mühendisleri Odası’nı 

temsilen bir heyet Başkent 
OSB’ni ziyaret etti. Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve Makina Mühendisleri Odası 
temsilcileri yaklaşık bir saat 
süren bir toplantı yaptılar.

TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası’nı temsilen 
Kongre Yürütme Kurulu 
Üyesi Kenan Kuvvet, MMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Nilgün 
Karaküçük Çervatoğlu ve 
MMO Ankara Şube Teknik 
Görevlisi Onur Özkiraz 
toplantıda hazır bulundular. 
Temsilciler, Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Üyelerini, 
OSB’nde faaliyet yürüten 
sanayicileri, işverenleri 
ve çalışanları 9. Kaynak 
Teknolojisi Ulusal Kongre ve 
Sergisi’ne davet ettiler.

Başkent OSB Başkanvekili 
Cavat Kömürcü daveti 
memnuniyetle karşıladıklarını 
söyledi.

Toplantıda Başkent OSB 

TMMOB Makine Mühendisleri 
Odası’ndan Bölgemize Ziyaret



23

Başkan Vekili Cavat Kömürcü 
MMO heyeti üyelerine 
OSB’ni tanıtan ve neler 
yaptıklarını anlatan kısa 
bir konuşma yaptı. Başkent 
OSB ile Makine Mühendisleri 
Odası arasında daha çok 
ne tür ortak çalışmalar 
yapılabileceği ve hangi ortak 
projeler üretilebileceğinin 
konuşulduğu toplantıda, 
özellikle sanayide çalışanlara 
yönelik eğitim programları 
üzerinde duruldu.

Cavat Kömürcü, MMO 
heyetinden özellikle Başkent 
OSB’nde kendilerini tanıtan 
bir sunum yapmalarını 
istedi ve Meslek Yüksek 
Okulu’nda yapılacak eğitim 
ve atölye faaliyetlerinde nasıl 
katkıda bulunabilecekleri 
sordu. Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Üyelerinin öneri 
ve düşüncelerini olumlu 
karşılayan heyet üyeleri, 
özellikle gördükleri sıcak 
ilgiden ve misafirperverlikten 
çok mutlu olduklarını ifade 
ettiler. 

Kömürcü, ayrıca 
sanayicinin birçok sorunu 
olduğunu, bu sorunları 
gündeme getirmek, ilgili 
yerlere ulaştırmak için 
MMO’nın Başkent OSB Kongre 
ve Toplantı salonunda bir 

toplantı organize edebileceğini 
ifade etti. Cavat Kömürcü,  
MMO temsilcilerini Başkent 

OSB’ni gezmeye ve Meslek 
Yüksek Okulu’nu yerinde 
görmeye davet etti.
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Yabancı ülkelerin 
Başkent OSB’ne 
ilgisi devam ediyor. 
Kenya, Uganda, 

Ruanda, Burundi, Tanzanya 
ve Güney Sudan ülkelerinden 
oluşan Doğu Afrika Topluluğu 
(EAC) heyeti ile Kenya ve 
Ruanda heyetlerinden sonra 
Ruanda Büyükelçisi Williams 
Nkurunziza, Ticaret Ataşesi 
Vivian Kayitesi ile birlikte 
Başkent OSB’ni ziyaret etti. 

Büyükelçi’nin ziyareti
Ruanda Büyükelçisi Williams 

Nkurunziza, Ticaret Ataşesi 
Vivian Kayitesi’nin ziyareti, 
Doğu Afrika Topluluğu heyeti 
ile  Kenya ve Ruanda heyetinin 

hemen ardından gerçekleşti.
Başkent OSB’nden 

Yönetim Kurulu Üyesi Atakan 
Yalçınkaya, Denetim Kurulu 
Üyesi Ali Gök, Eğitim Birimi 
Sorumlusu Selami Babacan 
ve Dış Ticaret Uzmanı Meliha 
Yılmaz’dan oluşan heyet, 
konukları ağırladı.

Büyükelçi Williams 
Nkurunziza, Başkent 
OSB’nedeki sanayi bölgelerinin 
ve burada yer alan fabrikaların 
işleyişi hakkında bilgi aldı.

Konuklara Başkent OSB’ni 
tanıtan bir sunum yapıldı. 
Başkent OSB heyeti, sunumun 
ardından Büyükelçi’nin 
bölge ve bölgede faaliyet 
gösteren tesisler ile  ilgili 

soruları yanıtlandı. Büyükelçi 
Nkurunziza daha sonra Anıl 
Kağıtçılık Ambalajı ziyaret 
ederek, çalışmaları yerinde 
gördü. Büyükelçi, Panaromik 
bölge turunun ardından 
Başkent OSB’nden ayrıldı.

İlk ziyaret 
Ruanda Büyükelçiliği 

TicaretAteşesi Vivian Kayitesi 
ve İletişim Sorumlusu 
Göksel Seçilmiş, Kenya 
Büyükelçiliği’nden Başkatip 
Andrew Mujivane’nin 
bulunduğu Doğu Afrika 
Topluluğu heyeti,  ziyaret 
ettikleri Başkent OSB hakkında 
bilgi aldılar. 3 Mart günü 
gerçekleşen ve ön görüşme 

Başkent OSB’ne 
Afrika ilgisi
Kenya Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzanya ve Güney Sudan’dan oluşan Doğu Afrika 
Topluluğu’ndan oluşan kalabalık bir heyetten sonra Ruanda Büyükelçisi Williams 
Nkurunziza, Ticaret Ataşesi Vivian Kayitesi ile birlikte Başkent OSB’ni ziyaret etti. 

OSB’nin yönetim şeklinden ve işleyişinden etkilendiklerini aktaran heyet, bölgede 
yer alan firmaları Doğu Afrika’da yatırım yapmaya çağırdılar.
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şeklinde yapılan ziyarette 
heyeti, Başkent OSB Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ve 
Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç karşıladı.

Bölge binasında konuklara 
öncelikle Başkent OSB’ni 
tanıtan bir film izletildi, 
ardından elçilik görevlileri 
çeşitli sorular yönelttiler. 
Başkent OSB’nin kuruluşu, 
işleyişi, yönetim tarzı, 
devletin OSB’lere ve yeni 
girişimci firmalara verdiği 
destekler konusunda sorular 
soran heyet üyeleri, örnek 
gösterilen bir OSB modelinin 
ülkelerinde kurulabilmesini 
araştırdıklarını ifade ettiler. 
Konuklar, Afrika pazarının bu 
tür bir ekonomik işbirliğine 
açık olduğunu belirttiler. 

Yönetilen sorulara yanıt 
veren Üstündağ, çalışmalarına 
1990 yılında Sanayici ve 
İşadamları Toplu İşyeri Yapı 
Kooperatifi olarak başlayan 
Başkent OSB’nin 2001 yılında 
kurulduğunu ve ilk üretimin 
2005 yılında gerçekleştiğini 
belirtti.

Başkent OSB bölge 
sanayicilerinden oluşan 
Yönetim Kurulu tarafından 
yenilikçi, demokratik ve 
bilime önem veren anlayış ile 
yönetildiğini belirten Üstündağ 
şunları söyledi:

“Bölgemizdeki firmalar 
orta ve büyük ölçekli. Şu anda 
200 olan işletme sayısı yakın 

gelecekte 600’ü bulacak.  
bölgede mevcut durumda 
ağırlıklı olarak metal, çelik, 
matbaa ve kimya tesisleri var.  
Başkent OSB’nin altyapı sorunu 
yok. Büyük olanaklar sunulan 
girişimciler kanalizasyon, 
su, elektrik, iletişim gibi 
bütün altyapı olanaklarından 
yararlanıyorlar.  Bölge yönetimi 
yerel yönetimler gibi çalışıyor. 
Temizlik, çevre düzenlemesi, yol 
vb. çalışmaları yapıyor.”

Başkent OSB’nin yönetim 
şeklinden ve işleyişinden 
etkilendiklerini aktaran heyet 

yetkilileri, bölgede yer alan 
firmaları ve yöneticilerini Doğu 
Afrika pazarına davet ettiler.

İsmet Üstündağ da, Afrikalı  
elçilik görevliler ve  sanayicileri 
ile daha kapsamlı bir paylaşım 
ve ortaklık içinde olacaklarını 
ifade etti. Yapılan toplantının 
ardından heyet Başkent OSB 
içinde faaliyet gösteren Merih 
Asansör, prefabrike evler 
üreten ve Afrika ülkelerine de 
ihracat yapan Paysa Prefabrike 
ve Polatlı’da galvanizli direk 
üretimi yapan Şa-Ra’yı ziyaret 
ettiler.
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanı-
mız Şadi Türk, Ankara Dökümcüler  İhti-
sas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Ku-

rulu Başkanı Emin Uğur Yavuz ve beraberindeki 
Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.

Nezaket ziyaretinde bulunan Ankara Dö-

kümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi he-
yeti ile yapılan görüşmelerde; sanayi bölgeleri 
hakkında görüş alışverişinde  bulunuldu. Yeni-
likçi ve vizyoner bakış açısıyla fikirlerin masaya 
yatırıldığı ziyarette, işbirliği olanakları üzerinde 
de duruldu.

Örnek bir sanayi kenti olan Başkent OSB, her ke-
simin ilgisini çekiyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nda yeni göreve başlayan uzman yardım-
cıları ile bazı görevliler Başkent OSB’ni ziyaret etti-
ler...

3 Mart 2016 tarihinde Başkent OSB Bölge Müdür-
lüğü binasında gerçekleşen ziyarette  konuk heyet,  

Başkent OSB’ni anlatan tanıtım filmini izledikten 
sonra bölgeye ilişkin merak ettikleri konuları sordu-
lar. Bölge Müdürü İsmet Üstündağ ve Müdür Yardım-
cısı Sevda Soylu Güvenç uzman yardımcılarının so-
rularına yanıt verdiler. Toplantının ardından heyet, 
Başkent OSB’nin arıtma tesisini gezdi ve  bölgede fa-
aliyet gösteren firmalara ziyarette bulundu.

Bölgemiz merak uyandırıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzman yardımcıları Başkent OSB’ni ziyaret ettiler

Dökümcülerden Türk’e ziyaret 
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FIRSAT BiR 
KERE GELiR

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

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

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

Başkent Yatırım A.Ş. 
Başkent OSB Kuruluşudur.

                                            ndeki 
fırsatı kaçırmayınız!
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BASAD, aidatlarını
düzenli ödeyen üyelerine 
alrın rozet taktı.

Ü
yeleri arasında 
dayanışma 
ve işbirliğini 
güçlendirmek 

amacıyla çeşitli etkinlikler ve 
organizasyonlar gerçekleştiren 
Başkent Sanayiciler Derneği 
(BASAD), üyesi sanayicileri 
yemekte bir araya getirdi.

BASAD’ın 10.yılına denk 
gelen ve Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Yönetim Kurulu 
üyeleri Mehmet Ergin, Ahmet 
Zeki Topdemir, Atakan 
Yalçınkaya, Hukuk Danışmanı 
Av. Abidin Şahin, Yönetim 
Kurulu eski üyelerinden 
DORAGLASS Yönetim Kurulu 
Başkanı Burhan Akkoç, BASAD 
Başkanı Soner Hasçelik, BASAD 
Yönetim Kurulu üyeleri Nalan 
Benli, Çağlar Çiçek, Mustafa 
Akkoç, Volkan Dölek, Öncel 
Mocan ve Yüksel Karadağ, 
Denetim Kurulu üyeleri Erdinç 
Fırat ve Tunç Sezgin’in de 

davetliler arasında bulunduğu 
yemeğe, kalabalık bir sanayici 
grubu eşleriyle birlikte katıldı.

BASAD Başkanı Soner 
Hasçelik, Başkent OSB de 
yaklaşık 200 fabrikanın 
faaliyete geçtiğini, bölgenin gün 
geçtikçe büyüyüp geliştiğini 
anlattı. Hasçelik, Başkent 
OSB’nin bugün yaklaşık 1 milyar 
dolar üretim cirosuna sahip 
olduğunu, önümüzdeki 5-10 yıl 
içerisinde 5 milyar dolar üretim 

cirosu hedeflediklerini söyledi. 
BASAD’ın tüm faaliyetlerini 
bu projeksiyona göre devam 
ettireceklerini ifade eden 
Soner Hasçelik, gelecekte de 
çalışmalarını birlik ve beraberlik 
içinde sürdüreceklerini 
vurguladı. BASAD’ın yönetimini 
devraldıktan sonra 16 yeni üye 
daha kaydettiklerini belirten 
Hasçelik, bu sayıyı daha da 
arttırmayı öngördüklerini 
söyledi.

Aidatını düzenli
ödeyenlere altın rozet
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Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk de yaptığı 
konuşmada, üye katılımının 
arttırılması ve üyeler arasında 
dayanışmanın önemine 
değindi. Başkent OSB’ne 
kurarken, sanayi üretiminin 
yanısıra katılımcılar arasında 
işbirliği, sosyal dayanışma 
ve aidiyet duygusunu 
geliştirip pekiştirmek için 
çeşitli alanlarda faaliyet 
gösteren kurumları birlikte 
planladıklarını anlatan Türk, 
buna örnek olarak BASAD, 
Başkent Yatırım ve Başkent 
Yapı Kooperatifini gösterdi. 
Türk, BASAD’ın  bu yemekte 
olduğu gibi gerçekleştirdiği 
organizasyonlarla bir 
arada bulunmanın önemini 
vurguladı. 

Üyelere altın rozet
Konuşmalardan sonra 

BASAD’ın kuruluşundan 
bugüne aidatlarını aksatmadan 
ödeyen üyelere Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk ile BASAD 
Başkanı Soner Hasçelik 
tarafından altın rozet takıldı.

Bu arada BASAD ın 16 yeni 
üyesine sertifikaları ve kristal 
panoları verildi.

Bölge Müdürü İsmet Üstündağ’ın asistanı Tuğçe 
Demirezen’in oğlu, İnşaat imar şef yardımcısı Serra 
Azizoğlu’nun da kızı oldu.

Başkent OSB ailesine iki birey daha katıldı. Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ’ın asistanı Tuğçe 
Demirezen’nin oğlu, İnşaat imar şef yardımcısı Serra 
Azizoğlu’nun da kızı oldu. Tuğçe Demirezen - Timuçin 

Demirezen çifti oğullarına Uğur Kaan adını verirken, Serra 
Azizoğlu ve Ufuk Azizoğlu çifti de bebeklerine Doğa adı koydu-
lar. 

Başkent OSB olarak, ailemizin iki yeni bireyine analı babalı 
sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Başkent OSB ailesine

iki birey daha katıldı
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OPTİMA Mühendislik
Ortadoğu’da marka... 
Sıra diğer ülkelerde...
2001 yılında kurulan 
OPTİMA Mühendislik, 
bugün 40 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor.

2001 yılında makine imalat 
ve taahhüt sektörlerinde 
faaliyete başlayan OPTİMA 
Mühendislik, bugün artık 

Ortadoğu’da bir marka.. Hedefi, 
diğer ülkelerde de aynı başarıyı 
yakalamak...

Güvenlik sektörü ürünleri 
üreterek iç pazara ürün satarak işe 
başlayan OPTİMA, ilk ihracatını 2004 
yılında gerçekleştirmesine karşın 
kısa bir süre içinde bugün gelinen 
noktada, özellikle güvenlik sektörüne 
hizmet vermek için ürettiği 20’ye 
yakın ürünün %95’ini 15 tanesi 
Ortadoğu ülkesi olmak üzere,  40 
ülkeye pazarlıyor 

Şirket Müdürü Makine Mühendisi 
İsmail Tamer Ülgen ile Optima 

Mühendisliki  konuştuk.

n Başkent OSB’ndeki fabrikanızın 
temelini ne zaman atınız, ne zaman 
tamamladınız?

Başkent OSB’ndeki fabrikamızın 
temelini 27 Ağustos 2015 tarihinde 
attık. Kısa bir süre içinde 30 
Aralık 2015 tarihinde yatırımımızı 
tamamladık. 
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n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

5633 m² kapalı alanda 
faaliyet gösteriyoruz.

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

Optima Mühendislik makine 
imalatçısı bir firmadır. Üç ayrı 
sektörde faaliyet gösteriyoruz

Giriş kontrol sistemleri 
imalatı; turnikeler, bariyerler, 
hidrolik yol blokları ve babaları, 
sürgülü kapı motorları vb. gibi.

Genişleyebilen hidrolik 
konteynerler; mobil hastaneler, 
mobil yaşam ünitesi, mobil 
laboratuvar vb. gibi.

Atık parçalama ve geri 
dönüşüm sistemleri imalatı.

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

Ortalama %85 kapasiteyle 
üretim yapıyoruz. Grup şirketleri 
olarak Arabistan ve Türkiye’de, 
üç ayrı tabiyetten 102 kişi 
çalıştırıyoruz.

n İhracat yapıyor 
musunuz? 

Optima Mühendislik 
ürettiği mamullerin %98’ini 
40 ayrı ülkeye ihraç ediyoruz. 
Hedefimiz bu pazarı daha da 
büyütmek.

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

Başkent OSB’ni tercih 
etme sebeplerimizin başında, 
idarenin disiplinli duruşu 
gelmektedir. Bu organize 
sanayi bölgesinin, kaçak yapılar 
cennetine dönüşmeyeceğine 
olan inancımızdır. İlk yatırım 
maliyetleri diğer organize sanayi 
bölgelerine istinaden daha 
düşük olması ayrı bir avantaj...

n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz nedir?

 Firmamız yatırımını yeni 
tamamladı. Makine, teçhizat 
yatırımı ve istihdam artışıyla 
yolumuza devam etmeyi 
öngörüyoruz. 
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