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Parçalar tamamlanıyor!

“Geleceğin Sanayi Kenti” Başkent 
OSB’de hayallerimiz birbir 

gerçekleşiyor...Sizlerin de dikkatini 
çekmiştir; hep hayallerimize vurgu 
yapıyorum. Neden, biliyor musunuz? 
Çünkü bizde hayal bitmiyor; biri 
gerçekleşiyor, bir yenisi başlıyor.  3’de

Başkent OSB Camisi 
tamamlanarak ibadete açıldı.

Uzun zamandan 
beri yapılması 
için Başkent OSB 
yönetiminin uğraş 
verdiği Ankara- 
Eskişehir Kara 
Yolu’nu bölgemize 
bağlayan yol 
tamamlanıyor. 14’de

Yeni bir eser daha



Başkan’dan
Şa di TÜRK

İçindekiler

Parçalar tamamlanıyor!

“Geleceğin Sanayi Kenti” Başkent 
OSB’de hayallerimiz birbir 
gerçekleşiyor...Sizlerin de dikkatini 

çekmiştir; hep hayallerimize vurgu yapıyorum. 
Neden, biliyor musunuz? Çünkü bizde hayal 
bitmiyor; biri gerçekleşiyor, bir yenisi başlıyor.

Beğendiğim bir söz var:
Dünyanın gördüğü her büyük başarı, önce 

bir hayaldi. En büyük çınar bir tohumda, en 
büyük kuş bir yumurtada gizliydi.

Gerçek odur ki, hayal kurmazsanız gerçeğe 
ulaşamazsınız.

Dost-düşman herkesin gıptayla baktığı 
çağdaş, çağdaş olduğu kadar tüm ihtiyaçlarını 
kendi içinden karşılayan Başkent OSB’de 30 yıl 
öncenin hayaliydi..

O hayal sonucudur ki, Avrupa’dan, Asya’dan, 
Afrika’dan çok geniş bir coğrafyadan gelen 
konukların rol model olarak değerlendirdikleri 
bir proje olabilmiştir, bu “Geleceğin Sanayi 
Kenti”...

Bu düşünceyi sadece onlar mı taşıyor? 
Hayır... Başkent OSB’yi yakından tanıyan 
yediden yetmişe herkesin ortak düşüncesidir 
bu... Bakanı.. Müsteşarı... Genel müdürü... Valisi... 
Sanayicisi... Hepsinin ortak kanısı..

Bu, bizi biraz şımartsa da, aslında yeni 
görevler de yüklüyor omuzlarımıza. Daha 
büyük hayaller kurmaya, daha büyük hedefler 
koymaya yöneltiyor bizi.

Yeni hedefler derken, iki büyük hayalimizi 
daha gerçekleştirdik

Başkent OSB Meslek Yüksek Okulu...  
Başkent OSB Cami..

Sanayici olan bilir, teknik eleman ciddi bir sorun. 
İş başa düşünce, her zaman olduğu gibi çözümü 
kendi içimizde aradık, planladığımız 1500 öğrenci 
kapasiteli MYO’nun yanısıra, Mesleki Eğitim Merkezi 
binamızı da alnımızın akıyla tamamladık.

Sıra, üniversitelerimiz ile işbirliği yaparak 
önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ders başı 
yapmakta.

Hayata geçirdiğimiz bir diğer eser ise 
Başkent OSB Camisi  mimarisiyle örnek 
alınabilecek bir eser... Sadece 
mimarisiyle mi? 3 bin kişilik 
kapasitesiyle de...

Sevgili okurlar;
Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz 

projelerle “Geleceğin Sanayi 
Kenti”nin parçalarını birbir 
tamamlıyoruz. 

Sırada daha çok proje 
var.

Boşuna mı “Geleceğin 
Sanayi Kenti”dedik !

Bizi izlemeye devam 
edin..

Sahibi: Başkent OSB Yönetim Kurulu Adına Başkan Şadi TÜRK

Yayın Koordinatörü: Cavat KÖMÜRCÜ

Yayın Kurulu: Av. Abidin ŞAHİN, Cavat KÖMÜRCÜ, 
Mehmet ERGİN, Ahmet Zeki TOPDEMİR, Atakan YALÇINKAYA

Yayına Hazırlayan: CEGAM 
Tel: 0.312. 441 37 23 Faks: 0.312. 441 37 26

e-mail: info@cegam.com.tr

Baskı: DUMAT OFSET MATBAACILIK
Bahçekapı Mahallesi 2477. Sokak No: 6 Şaşmaz /ANKARA

Tel: 0.312. 278 82 00 Faks: 0.312. 278 82 30
e-mail:dumat@dumat.com.tr

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

e-mail: info@baskentosb.org
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Üniversite-sanayi 
işbirliğinde yoğun trafik!

Villalar tamamlanıyor

Başkent OSB ile Ankara’da bulunan üniversiteler arasında 
“üniversite-sanayi” işbirliği çerçevesinde yoğun görüşmeler yapılıyor.

Başkent Organize 
Yapı Kooperatifi’nin 
yaptırdığı “Başkent’im 
Villaları” hızla 
tamamlanıyor.

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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MEM  öğrencilerini bekliyor
Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi’nin binası ve iç 
donanımı tamamlandı. MEM’de öğrenciler 2016-2017 
eğitim-öğretim yılında ders başı yapacaklar. 
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Başkent OSB Yönetimi, 
çalışanlarını eğitiyor, 
geliştiriyor ve 
motivasyonunu arttırıyor.

Yenileşme ve eğitime 
büyük önem veren 
Başkent OSB Yönetimi, 
çalışanları için de 

hizmet içi eğitim programları 
uyguluyor. 

Başkent OSB Yönetimi, 
çalışanların, sanayi 
toplumlarında artan rekabet 
koşulları ve zamana karşı yarış 
nedeniyle artış gösteren çağın 
hastalığı stresle başa çıkmak, 
kurumlar arası ya da kişiler 
arası çatışmaları yönetmek, 
etkili iletişim kurmak, liderlik ve 
yaratıcılık konularında bir dizi 
teorik ve uygulamalı eğitimden 
geçirdi.

Seminerlerde, Başkent OSB 

yönetici ve çalışanlarına Stres 
Yönetimi Eğitimini ve daha sonra 
da Yaratıcılık Eğitimini Dr. Müge 
Güven verirken, Anka Koçluk 
kurucusu Gökçe Pınar, Koçluk 
ve Etkili iletişim Eğitimini, ERN 
Akademi’den Hüseyin Erenler de 
Çatışma Yönetimi Eğitimi verdi. 

İnsan faktörünün en önemli 
unsur olduğuna inanan Başkent 
OSB Yönetimi, kurumsal 
olarak yarattığı farkındalığı 
çalışanlarda da yaratmak ve 
kalıcı hale getirmek amacıyla 
bu tür eğitimleri sürdürmeyi 
planlıyor. 

Yenileşme ve eğitime önem veren 
Başkent OSB çalışanlarını da eğitiyor
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Görev değişikliği
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Ankara İl Müdürü Adnan 
Vural Örsdemir’in yerine 
Vehbi Konarılı atandı.

Konarılı ile karşılıklı 
ziyaret... Başkent OSB Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ’ın 
ve yardımcısı Sevda 
Güvenç’in makamında 
ziyaret ettiği Konarılı da 
bölgeye ziyarette bulundu..

Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Ankara İl 
Müdürülüğünde görev 
değişimi. İl Müdürü 

Adnan Vural Örsdemir’in yerine 
Vehbi Konarılı atandı.

Başkent OSB Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ ile Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç, 
il Müdürü Vehbi Konarılı’yı 
makamında ziyaret ederek, yeni 
görevinden dolayı kutlayarak 
başarı dileklerinde bulundular.

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı 
da Başkent OSB’yi ziyaret etti. 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
tarafından karşılanan Konarılı, 
Başkent OSB hakkında bilgi aldı.

Her zaman sanayicinin 
yanında olacaklarını ifade 
eden Vehbi Konarılı, bölgenin 
herhangi bir ihtiyacının olması 
durumunda ellerinden gelen 
desteği sağlayacaklarını ifade 
etti.

Teşekkür Ödülleri
Bu arada Adnan Vural 

Örsdemir, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Ankara İl Müdürülüğü 
görevinden ayrılmadan önce 
Başkent OSB’ye ziyarette 
bulundu. 

09.02.2015 tarihinde 
Başkent OSB’yi ziyaret eden 
Adnan Vural Örsdemir ve Şube 

Müdürü Binbaşar Karadeniz’e, 
Başkent OSB Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç 
tarafından Başkent OSB ile ilgili 
güncel bilgiler verildi. 

Başkent OSB’nin Ankara 
sanayisi için büyük önem 
taşıdığını ifade eden Adnan 
Vural Örsdemir, İl Müdürlüğü 
ile ilgili çalışmalara verdikleri 
desteklerden ve görevlerinde 

gösterdikleri başarılarından 
dolayı Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ’a, Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç’e ve 
Bölge Müdürü Asistanı Tuğçe 
Girintili’ye teşekkür belgesi 
verdi. Örsdemir, Başkent 
OSB’den memnuniyetin bir 
ifadesi olan teşekkür belgelerini 
sunarken, bu başarının artarak 
süreceğine olan inancını da dile 
getirdi.
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BASAD genel kurulu 
yapıldı. Yönetim değişti, 
başkanlığa Soner 
Hasçelik seçildi.

BASAD’ın genel kurulu 
23 Mayıs 2015 tarihinde 
Başkent OSB yönetim 
binası Çınar Salonu’ 

nda yapıldı.
BASAD Başkanı Salih Türel 

Poyraz, açılış konuşmasını yaptı 
ve genel kurul çalışması için 
gerekli çoğunluğun olduğunu 
bildirdi.  

Genel Kurul’da çoğunluğun 
sağlanmasının ardından 
başkanlık divanı oluşturuldu. 
Divan Başkanlığına, Başkent 
OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, başkan 
yardımcılığına Cavat Kömürcü, 
katip üyeliklere Mehmet Ergin 
ile Çağlar Çiçek getirildiler.

Divan Başkanlığına seçilen 

Türk, kısa bir konuşma yaptı. 
Üye ödentilerinin aksama 
nedenlerine değinen Türk, 
“aidatların alınabilir olması 
gerekir”dedi. Şadi Türk, 
ödentilerin alınması kadar, 
üyeleri dernek faaliyetlerinin 
içine katmanın da önemli 

olduğunu söyledi.
Bu arada, Yönetim kurulu 

faaliyet raporunu Başkan 
Poyraz, işletme hesap 
tablolarını Sayman Murat 
Onur Sevinç, denetim kurulu 
raporunu Harun Reşit Pamuk 
okudu. 

BASAD’a yeni yönetim

Yönetim kurulu ve denetim 
kurulu faaliyet raporları ayrı 
ayrı oylandı ve oy birliğiyle ibra 
edildi.

BASAD’a yeni yönetim
Genel kurulda yeni dönem 

için yeni bir yönetim oluştu. 
oy birliğiyle göreve getirilen 
yönetim, denetim ve onur 
kurulu asil ve yedek üyeleri 
şöyle:

Yönetim kurulu asil üyeleri: 
Soner Hasçelik
F. Öncel Mocan
Volkan Dölek,
Nalan Benli
Yüksel Karadağ
Çağlar Çiçek
Mustafa Akkoç.

Yönetim kurulu yedek üyeleri: 
S.Türel Poyraz
Burak Kocaman
Mehmet Ergin
Mitat Alagöz,
H. Avni Bostancı
A. Yaşar Esmekaya
Damla Özel

Denetim kurulu asil üyeleri: 
Tunç Sezgin
Erdinç Fırat
Murat Onur Sevinç

Denetim kurulu yedek üyeleri: 
Mehmet Fatih Sönmez
Yusuf Atik
Bektaş Ortakçı

Onur kurulu asil üyeleri:
Raşit Mor
Cavat Kömürcü
Ahmet Kocaadam

Onur kurulu yedek üyeleri:
Atakan Yalçınkaya
Ali Gök
Abidin Şahin

Üyeliğe teşvik
Bu arada, genel kurulda 

üyeler için önemli kararlar 
alındı. Genel kurulda, aidatlarını 
zamanında ödemeyenlerin 
üyeliklerine son veren madde 
tüzükten çıkartıldı. Ayrıca, 
üyelerin 2015 tarihine kadar 
olan borçları silindi. Üyelik giriş 
ödentisi 2000TL’den 500 TL’ye, 
yıllık ödentisi ise 1200TL’den, 
250 TL’ye indirildi.
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BASAD Çanakkale Savaşlarının 
100. yılı nedeniyle düzenlediği geziye 
Başkent OSB ve BASAD yöneticilerinin 
yanısıra çok ayıda BASAD Üyesi 
Başkent OSB katılımcısı katıldı.

BASAD Başkanı Soner Hasçelik, “Hem 
tarihimizde önemli bir yere sahip 
olan Çanakkale Savaşlarının 100. 
yılında o toprakları ziyaret etmek 
istedik, hem de üyelerimiz arasında 
sosyal dayanışmayı arttırmayı 
amaçladık”dedi.

Başkent sanayicilerinin 
Çanakkale çıkarması

Başkent Sanayiciler Derneği 
(BASAD) Çanakkale 
Savaşlarının 100 yılı 
dolayısıyla, başta Anafartlar, 

Gelibolu, Çonkbayır’ı olmak savaşların 
yoğun yaşadığı tarihi yerlere gezi 
düzenledi.

Geziye, Başkent OSB 
yönetiminden Başkan Şadi Türk, 
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet 
Ergin, Atakan Yalçınkaya, BASAD 
yönetiminden Başkan Soner 
Hasçelik, Yönetim Kurulu üyeleri 
Yüksel Karadağ, Nalan Benli ve  Öncel 
Mocan, Denetim    Kurul’undan Kazım 
Erdinç Fırat eşleri birlikte katıldılar.

Başkent OSB ve BASAD 

yönetiminin yanısıra BASAD’ın üyesi 
Başkent OSB’nin çok sayıdaki üyesi 
de geziye katıldı. 

Çok güzel ve eğlenceli 
geçen geziyle ilgili veren BASAD 
Başkanı Soner Hasçelik,  “Hem 
tarihimizde önemli bir yere sahip 
olan Çanakkale Savaşlarının 100. 
yılında o toprakları ziyaret etmek 
istedik, hem de üyelerimiz arasında 
sosyal dayanışmayı arttırmayı 
amaçladık”dedi.

Gezinin Çanakkale, Eceabat, 
Gelibolu Milli Parkı, Seyit Onbaşı 
Anıtı, Şehitler Abidesi, Ertuğrul 
koyu, Kabatepe, Kanlısırt, 57. Alay 
Şehitliği, Conkbayırı, Zafer Anıtı, 

Anafartalar,Truva Antik Kenti, Aynalı 
Çarşı, Çimenlik Kalesi, Çanakkale 
Merkez Truva Atı gibi tarihi yerleri 
kapsadığını söyleyen Hasçelik, bu 
organizasyonu düzenlemekteki 
amaçlarını şöyle açıkladı

“BASAD’ın amacı üyeleri arasına 
sosyal ve ticari bağları geliştirip 
güçlendirmektir. Bu geziyi de, 
Tarihimizde önemli bir yere sahip 
olan Çanakkale Savaşlarının 100. yıl 
dönümünde üyelerimiz ve aileleriyle 
o topraklarda bir araya gelerek 
sosyal ilişkilerimizi geliştirmek 
amacıyla planlandık. Dernek olarak, 
zaman zaman bu tür etkinlikler 
düzenliyoruz, ailelerimizle bazen 
sabah kahvaltıların da, bazen de 
bir özel günde bir araya gelerek 
birbirimizi daha yakında tanıma 
olanağı buluyoruz. Bu yıl başında 
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da aynı amaçla bir araya gelip 
yemek yiyeceğiz. Ağaç bayramında 
birlikte ağaç dikeceğiz. Bunlar 
aidiyet duygularımızı pekiştiren 
faaliyetlerdir.”

 Hangi gün nereye gidildi
Gezi programı uyarınca, geziye 

katılanlar ilk gün uçakla Esenboğa 
hava alanından Çanakkale’ye hareket 
etti. 

İkinci gün kahvaltıdan sonra 
Gelibolu’ya hareket eden gezi 
katılımcıları, Feribot ile Eceabata 
geçerek Şehitlikleri gezdi. Çanakkale 
Savaşlarının büyük bir bölümünün 
geçtiği Gelibolu yarımadasında 
Kilitbahir Kalesi, Seyit onbaşı 
Anıtı,Yahya Çavuş Şehitler Abidesi’nin 
ardından öğle yemeği molası veren 
katılımcılar, öğleden sonra Ertuğrul 
Koyu, Kabatepe Müzesi, 57. Alay 
Şehitliği, Conkbayırı ve Anafartalar’ı 
gezdi. Feribot ile Çanakkale dönen 
katılımcılar, ertesi gün Truva Antik 
Kenti’ni, Aynalı Çarşı’sını, Çimenlik 
Kalesi’ni ve Nusret Mayın Gemisi’ni 
gezdikten sonra akşam Ankara’ya 
döndü. 

MEM öğrencilerini bekliyor
Başkent OSB Mesleki
Eğitim Merkezi binası ve iç
donanımı tamamlanarak
açılışı yapıldı. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından
açılışı onaylanan
Mesleki Eğitim Merkezi,
2016-2017 öğretim yılında
Çıraklık eğitimine 
başlayacak.

Eğitime özel bir önem 
veren Başkent OSB’de her 
kademedeki eğitim için 
çalışmalar bütün hızıyla 

devam ediyor. Başkent OSB Meslek 
Yüksek Okulu’nun yanısıra, teknik 
eleman yetiştirmek üzere yapılan 
Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi’nin (Başkent OSB MEM) 
binası da tamamlandı. 

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından açılışı onaylanan, 
kurucu müdür ataması tapılan 
ve iç donanımı tamamlanan 
Mesleki Eğitim Merkezi, 2016-2017 
öğretim yılında çıraklık eğitimine 
başlayacak. 

Başkent OSB Mesleki Eğitim 
Merkezi’nde aynı anda 120 öğrenci 

öğrenim görebilecek. Başkent 
OSB Mesleki Eğitim Merkezi’nin 
sınıflarının, laboratuvarlarının ve 
atölyelerinin tüm donanımları 
tamamladı.

Başkent OSB MEM’de lise sevi-
yesinde çıraklık eğitimi vermenin 
yanısıra katılımcı firmalarının 

elemanlarına da mesleki eğitim 
verilecek.

Başkent OSB MEM’de tam 
donanımlı CNC, kaynakçılık 
atelyeleriyle birlikte, CAD/CAM 
eğitimlerinin evrileceği bilgisayar 
laboratuvarı kuruldu. 
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Başkent OSB’nin 
TOBB ve AB Türkiye 
temsilciliği ile birlikte 
gerçekleştirdiği İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği 
konulu toplantıda konu 
enine boyuna tartışıldı.

Başkent OSB  Bölge 
Müdürü Üstündağ, İş 
kazaları konusunda 
ülkemizin durumu 
hiç de iç açıcı değil...

Dünya’da olduğu gibi 
Türkiye’de de ciddi bir 
sorun haline gelen iş 
sağlığı ve iş güvenliği 

konusu Başkent OSB’de 
masaya yatırıldı.

Başkent OSB, TOBB ve 
AB Türkiye Temsilciliğinin 

ortaklaşa düzenlediği İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği konulu 
toplantı Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde yapıldı. 
İş sağlığı ve iş güvenliği 
konularında alanlarında 
uzman doktor ve iş güvenliği 
uzmanlarının katılıp, 
görüşlerini sundukları 
toplantının açılışını Başkent 
OSB Bölge Müdürü İsmet 

Üstündağ yaptı. TOBB ve 
AB Türkiye temsilcilerinin 
de sunuş konuşması yaptığı 
toplantıya ilgi yoğun oldu.

İsmet Üstündağ, 
konuşmasında  iş sağlığı ve iş 
güvenliğinin dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de en güncel 
tartışma konularından biri 
olduğunu söyledi. Özellikle 
iş kazalarının toplumluların 

İş Sağlığı ve İş 
Güvenliğine büyük önem

gelişmişlikleriyle doğrudan 
bağlantılı olduğunu ifade 
eden Üstündağ, Türkiye’nin 
durumunun bu konuda iç açıcı 
olmadığını söyledi.  Başkent 
OSB Bölge Müdürü Üstündağ, 
“İnsan hayatı bu kadar ucuz 
olmamalıdır”dedi.

İş kazalarının azalmasında 
işçi ve işverene büyük 
sorumluluk düştüğünü 
söyleyen İsmet Üstündağ, 
iş kazalarının önlenmesi 
amacıyla bir çok düzenleme 
yapıldığını, bunun da bundan 
sonraki çalışmalar için umut 
verici olduğunu vurguladı.

Üstündağ’ın konuşmasından 
sonra, uzmanlar söz alarak, 
istatistiki bilgiler verdiler ve 

kazaların önlemesi için alınması 
gerekli tedbirler üzerinde 
durdular.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, eğitim çalışmalarına özel bir önem veriyor. Hem çalışanlarının, hem de 
katılımcılarının eğitimi ve bilgilendirmesi amacıyla sürekli seminerler yapıyor. Bunlardan biri de özellikle 
nükleer santrallerin yapımıyla birlikte hassas bir konu haline gelen nükleer enerji de Başkent OSB’de tartışılan 
konulardan biri oldu.

Nükleer enerji toplantısı
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Yol tamamlanıyor Başkent Organize Konut 
Yapı Kooperatifi’nin 
yaptırdığı “Başkent’im 
Villaları” hızla 
tamamlanıyor.

“Başkent’im 
Villaları” hızla 
tamamlanıyor. 
Başkent Organize 

Konut Yapı Kooperatifi’nin 
(Başkent-Koop) yaptırdığı 
villalar beş farklı tip projeden 
oluşuyor. Beş farklı tip projeden 
yapılan 13 villa, bazı ince işleri 
dışında tümüyle bitmek üzere. 

Başkent Organize Konut 
Yapı Kooperatifi’nin Başkanı 
Cavat Kömürcü,  bu yıl içinde 
tamamlanan 13 villayı satışa 
sunacaklarını söyledi.

Kömürcü, diğer villaların 
yapımını da ihaleye çıkararak, 
en kısa sürede yapımına 
başlayacaklarını ifade etti.

Villalar tamamlanıyor
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Uzun zamandan beri yapılması 
için Başkent OSB yönetiminin 
uğraş verdiği Ankara- Eskişehir 
Karayolu’nu bölgemize bağlayan 
yol tamamlanıyor.

Başkent OSB yönetiminin uzun zamandan 
beri verdiği mücadele nihayet sonuca ulaştı; 
Başkent OSB’yi Ankara-Eskişehir Karayolu’na 
bağlayan yol tamamlanıyor.

 Başkent OSB’nin genel kurulunun yapıldığı 9 Mayıs 
2015’de yapımına başlanan yol, Başkent OSB’yi Malıköy 
köy yolundan farklı bir güzergahtan Ankara-Eskişehir 
Karayolu’na bağlıyor.

Dört şerit yol
Yeni yol, Başkent OSB’nin girişinde bulunan 

köprüden başlayarak direk devam ederek, Baştaş 
tesislerin bulunduğu noktaya yakın bir noktadan 
Malıköy yoluna bağlanıyor. Yaklaşık 6 km uzunluktaki 
yol, Başkent OSB’den Ankara-Eskişehir Karayolu’na 
kadar 20-40 metre arasında değişen genişliğe sahip 
bulunuyor. Gidiş iki, geliş iki olmak üzere dört şeritten 
oluşan yolun, uzun zamandır yaşanan sıkıntıyı 
gidererek, bölge trafiğini rahatlatması bekleniyor. 

Yakın ilgi

Başkent OSB’yi Eskişehir 
Karayolu’na bağlayan bağlantı 
yolunun yapılması için büyük 

destek veren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı 
Yunus Aluç, yolun bir an önce 
tamamlanması için çalışmaları 
yakından takip etti.

Zaman zaman bölgeye gelerek, 
Başkent OSB yöneticilerinden 
Başkavekili Cavat Kömürcü ve 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ile birlikte yerinde incelemelerde 
bulunan Aluç, yolun kısa sürede 
tamamlanmasında önemli rol aldı.  

Bu arada Başkent OSB 
Başkanvekili Cavat Kömürcü de, 
yolun yapımı için gösterdiği has-
sasiyet ve konuyu yakından takip 
etmesi nedeniyle yönetim adına 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter 
Yardımcısı Yunus Aluç’a teşekkür 
etti.

Uğraşımız sonuç verdi:



16 17

tarihinde Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’e 
yaptı. Şadi Türk’ün başkanlık 
ettiği heyette Başkent OSB’den 
Yönetim Kurulu üyeler Mehmet 
Ergin, Ahmet Zeki Topdemir, 
Atakan Yalçınkaya, Denetim 
Kurulu üyesi Sırrı Yetkin, Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ve 
eğitim birim sorumlusu Selami 
Babacan yer aldı. Türk, Başkent 
OSB’nin gelişmeleri hakkında 
bilgi verdi, üniversite-sanayi ve 
eğitim konularında işbirliğine 
özel bir önem verdiklerine 
vurgu yaptı. Türk, bu amaçla 
Başkent OSB’de Meslek Yüksek 
Okulu (MYO) için çok önemli 
bir tesisi yaparak, hizmete 
hazır hale getirdiklerini söyledi. 
Şadi Türk, 2016-2017 eğitim-
öğretim yılında MYO’nu faaliyete 
geçirmeyi hedeflediklerini 
anlattı. Başkent OSB’deki 
gelişmeleri yakından görmek 
üzere rektör Prof. Dr. Erkan İbiş’i 
bölgeye davet etti.

İade-i ziyaret
Ankara Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in 
başkanlığındaki heyet 22 
Temmuz 2015’de Başkent 
OSB’ye iade-i ziyarette bulundu. 
Rektör İbişi’in başkanlığında 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Kasım Karakütük, Prof. Dr. 
Berat Albayrak, Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aziz 
Tekin’den oluşan heyeti, Şadi 
Türk Başkanlığında Yönetim 
Kurulu üyeleri Cavat Kömürcü, 
Mehmet Ergin, Ahmet Zeki 
Topdemir, Atakan Yalçınkaya, 
Denetim Kurulu üyesi Sırrı 
Yetkin, Bölge Müdür Yardımcısı 

Sevda Güvenç ve eğitim birim 
sorumlusu Selami Babacan 
ağırladı. Türk, makamında 
Başkent OSB’nin yaptığı 
çalışmaları anlattığı Ankara 
Üniversitesi heyeti, daha 
sonra bölgede bazı tesislerde 

incelemelerde bulundu. Türk, 
MYO binasında incelemelerde 
bulunan heyete, burada da 
bilgilendirmelerini sürdürdü. 
Heyetin, Başkent OSB’nin 
yapılanması ve MYO binasından 
etkilendiği gözlendi.
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Başkent OSB ile Ankara’da 
bulunan üniversiteler 
arasında “üniversite-sanayi” 
işbirliği çerçevesinde yoğun 
görüşmeler yapılıyor.

Başkent OSB ile Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi ve Atılım 
Üniversiteleri arasında 
karşılıklı ziyaretler ve 
işbirliği görüşmeleri yapıldı..

İşbirliği görüşmelerinde 
ilgi odağı MYO.

Hedeflerini bir bir 
geçekleştiren Başkent 
OSB yönetimi, sanayide 
ürün kalitesini 

arttırmak için üniversitelerle 
yoğun temaslarda bulunuyor. 
Savunma sanayinin Ankara’da 
kalması Başkent OSB’yi 
savunma sanayi üssü 
yapmak için ODTÜ işbirliği ile 
başlayan üniversite-sanayi 
işbirliği çalışmaları Hacettepe 
Üniversitesiyle birlikte kurulan 
Ankara Yenilikçilik Merkeziyle 
sürdüren Başkent OSB, 2015 

yılında da üniversitelerle 
üniversite-sanayi işbirliği ile  
eğitim konuları çerçevesinde 
yoğun çalışmalar ve görüşmeler 
yapıyor.

Görüşme trafiği
Başkent OSB yönetimi, 5 

Haziran 2015 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erkan İbiş’i ziyaret etti.

9 Haziran 2015’de de Atılım 
Üniversitesi heyeti Başkent 
OSB’ye ziyarette bulundu. 10 
Haziran 2015 tarihinde Şadi Türk 
Başkanlığındaki Başkent OSB 
heyeti Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. A. Murat 
Tuncer’i makamında ziyaret etti. 

Prof. Tuncer aynı gün, bir heyet 
Başkent OSB’ye gönderdi. Heyeti 
bölgede incelemelerde bulundu,  
Meslek Yüksek Okulu binası 
hakkında bilgi aldı. 

Ankara Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in 
başkanlığındaki başka bir heyet 
de, 22 Temmuz 2015 tarihinde 
Başkent OSB’ye iade-i ziyarette 
bulundu. 

İlk ziyaret Ankara 
Üniversitesi’ne
Başkent OSB yönetimi, 

üniversite-sanayi işbirliği ve 
eğitim konuları çerçevesinde 
yürütülen çalışmalara ilişkin 
ilk ziyaretini 5 Haziran 2015 

Üniversite-sanayi 
işbirliğinde yoğun trafik!
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Atılım Üniversitesi heyeti
Atılım Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan 
Akay ve Atılım Üniversitesi 
Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı 

Burak Baykal’dan oluşan heyet, 9 
Haziran’da Başkent OSB’yi ziyaret 
etti. 

Misafirlere ev sahipliği 
yapan Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, Başkanvekili 
Cavat Kömürcü, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet 
Ergin, Ahmet Zeki Topdemir, 
Atakan Yalçınkaya, Denetim 
Kurulu Üyeleri Sırrı Yetkin ve 
Ali Gök, Başkent OSB Hukuk 
Danışmanı Av. Abidin Şahin, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
ve Bölge Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç,  Atılım 
Üniversitesi heyetini bölge 
idare binasında ağırladılar. 
Türk, Atılım Üniversitesi 
heyetini Başkent OSB’deki 
eğitim,  Ar-Ge ve kümelenme 
faaliyetleri hakkında 
bilgilendirdi.

Konuk heyet, Başkent 
OSB Meslek Yüksek Okulu 

binalarını gezdi. Rektör Prof. 
Dr. Özgenoğlu başkanlığındaki 
heyet, Meslek Yüksek Okulunun 
binasına yönelik beğenilerini dile 
getirerek bölgeden ayrıldı. 

Hacettepe 
Üniversitesi’ne Ziyaret
Başkent OSB Başkanı Şadi 

Türk ve yönetim kurulu üyeleri 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. A. Murat Tuncer’i 
makamında ziyaret ettiler. 

10 Haziran günü Hacettepe 
Üniversitesinin Sıhhıye’de 
bulunan Rektörlük Binasında 
gerçekleşen ziyaret yaklaşık 

bir saat sürdü. Ziyarette 
Başkan Türk başkanlığında, 
Başkanvekili Cavat Kömürcü, 
Denetim Kurulu üyesi Sırrı  
Yetkin, Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ ve eğitim birimi 
sorumlusu Selami Babacan’dan 
oluşan Başkent OSB heyeti,   
Rektör Tuncer’e Başkent OSB’de 
yapılan çalışmaları kapsayan bir 
dosya sundu. Şadi Türk, Prof. Dr. 
Tuncer’i Başkent OSB’ye davet 
etti.

Prof. Tuncer, dosyayı 
inceledikten sonra “MYO ile ilgili 
çok güzel bir iş yapmışsınız, 
harika bir okul olmuş” 
ifadesini kullandı. Hacettepe 
Ünivesitesi’nden bir heyet aynı 
gün Başkent OSB’ye gelerek 
MYO binasında incelemelerde 
bulundu.
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Başkent 
OSB’ye 
KKTC’den 
ziyaret...
Kuzey Kıbrıs 
Cumhuriyeti Çevre 
Bakanlığı ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 
uzmanlarından oluşan 
bir heyet Başkent 
OSB’yi ziyaret etti, 
arıtma tesisinde 
incelemelerde bulundu.

 

Ankara’daki OSB’ler 
içinde tek konvansiyonel 
arıtma tesisine sahip 

olan Başkent OSB’ye ilgi artarak 
devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti 
Çevre Bakanlığı ile T.C Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
uzmanlarından oluşan bir 
heyet Başkent OSB’yi 6 Mayıs 
2015 tarihinde ziyaret etti, 
arıtma tesisinde incelemelerde 
bulundu.

Başkent OSB Bölge idari 
binasında Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ ile çevre şefi Özlem 
Avcı tarafından karşılanan 
heyete,OSB’yi tanıtan bir video 
gösterimi yapıldı. Bu gösterimin 
ardından Özlem Avcı arıtma 
tesisi ile ilgili konuklara bilgi 
verdi, sorularını yanıtladı. 
Heyet, toplantının ardından 
Özlem Avcı’nın refakatinde 
arıtma tesisinde incelemelerde 
bulundu, tesisin çalışması 
hakkında bilgi aldı.  2120

ODTÜ Çevre 
Mühendisliği bölümü 
öğretim üyeleri ve 
öğrencileri Başkent 
OSB’yi ziyaret ederek,  
Ankara’nın ilk ve tek 
konvansiyonel arıtma 
tesisinde incelemede 
bulundular.

Başkent OSB’nin arıtma 
tesisinde incelemelerde 
bulunanlar arasına 
ODTÜ Çevre 

Mühendisliği bölümü öğretim 
üyeleri ile öğrencileri de katıldı.

ODTÜ Çevre Mühendisliği 
bölümü heyetini, Başkent OSB 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
bölge idari binasında ağırladı. 
Heyete Başkent OSB’nin 
yapısı, işleyişi ve bugüne kadar 
katettiği yol konusunda bilgi 
veren İsmet Üstündağ, bölgede 
bulunan tesislerin sadece 
çevresel etki değerlendirme 
raporlarının Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğün’den alındığını, diğer 
faaliyetlere ilişkin tüm belgeleri 
verme yetkisinin ise Başkent 
OSB’de olduğunu anlattı.

Başkent OSB’nin hızlı 
büyümesini sürdürdüğünü 
ve tam kapasiteyle çalışır 
hale geldiğinde yaklaşık 650 
tesise ulaşılmış olacağını dile 

getiren Üstündağ, ASELSAN, 
HAVELSAN gibi savunma 
sanayinin dev kuruluşlarının da 
Bölgede yer aldığını anımsattı.

Halen Ankara’daki 
faaliyet gösteren OSB’lerin 
ASKİ’nin arıtma tesislerinden 
yararlandığını ifade eden 
Başkent OSB Bölge Müdürü 
Üstündağ, Başkent OSB’nin 
Ankara’daki konvansiyonel 
arıtma tesisine sahip tek OSB 
olduğunu vurguladı.

Başkent OSB’de görev yapan 
Çevre  Şefi Özlem Avcı, öğretim 
üyeleri ve öğrencilerinden 
oluşan heyeti, arıtma tesisini 
gezdirerek sorularını yanıtladı.

Bir  ziyarette ODTÜ 
çevre mühendislerinden
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Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı uzmanlarının da hazır 
bulunduğu toplantıya ilgi yüksek 
oldu.

Oturum Başkanlığını 
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
üyesi ve aynı zamanda küme 
kurucular kurulu üyesi Ahmet 
Zeki Topdemir’in yaptığı 
toplantıda konuşan Başkent 
OSB Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ, bir buçuk yıla 
yakın bir zamandır çalışmaları 
yapılan projenin uygulamaya 
dönüştürülmesinden duyduğu 
mutluluğu ifade ederek, küme 
üyelerine başarı dileklerini iletti.

Oturum Başkanı Ahmet Zeki 
Topdemir de yaptığı konuşmada, 
Başkent OSB Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu adına toplantıya 

katılan küme üyesi firma 
temsilcilerine teşekkür ederken, 
Uluslararası Rekabeti Geliştirme 
Projesinin yatırımcılara hayırlı 
olmasını diledi.  

Toplantıya katılan 
Ekonomi Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü, İhracatı 
Geliştirme Uzmanı Erkan Salur 
da konuşmasında, Türkiye 
genelinde 150 kadar proje 
yürütüldüğünü belirterek, 
Başkent OSB ile birlikte 
yürütülen bu projenin temel 
amacının firmaların 
ihracatını artırmak 
olduğunu söyledi. 
Öncelikle firmaların 
eğitim, danışmanlık, 
yurtdışı pazarlama 
gibi konularda 
ihtiyaç analizinin 
yapıldığını anlatan 
Salur, firmalara 
verilen destekle 
ihracatın önemli 
ölçüde arttığını 
kaydetti. 

Açılış 
konuşmalarının 
ardından Başkent 
OSB Makine 
ve Malzeme 
Teknolojileri Küme 
Koordinatörü 
Selami Babacan, 
İhtiyaç Analizi 
toplantılarına 
katılan kümesel 
firmaların ihracat 
faaliyetine başlama 
ya da ihracatını 
geliştirme 
konusunda ihtiyaç 
duyacağı eğitim, 
danışmanlık, 
yurtdışı pazarlama 
ya da yurtdışından 
alıcıların Türkiye’ye 
getirilmesi 
konusunda 
yapılacak 
harcamaların 
yüzde 75’nin Ekonomi Bakanlığı 
tarafından karşılanacağını 
bildirdi. 

Proje kapsamında 
harcamanın ilk önce küme 
firmalar tarafından yapılacağına 
dikkati çeken Selami Babacan, 
yüzde 75 iadenin ise yapılacak 

başvurunun ardından üç aylık 
bir sürede firmalara Merkez 
Bankası aracılığıyla yapılacağını 
kaydetti. 

Selami Babacan proje 
kapsamında kümede yer 
alan firmaların ihracat 
kapasitelerinin arttırılması, 
rekabet gücünün geliştirilmesi, 
inovasyon kültürünün 
yerleştirilmesi, kurumsallaşma, 
markalaşma, insan kaynakları 
yönetimi, pazarlama, gerek 
uluslararası gerekse yerel 

düzeyde kalite 
belgeleri alma, dış 
ticaret personelinin 
eğitimi, iş planı 
hazırlama veya 
iyileştirme, kümede 
yer alan firmaların 
ve ürünlerinin çeşitli 
dillerde tanıtılacağı 
bir ağ sitesinin 
kurulması ve 
sektörel iyileştirme 
çalışmalarının 
destek kapsamında 
olduğunu vurguladı.

 Toplantıda, 
Başkent OSB 
Makine ve Malzeme 
Teknolojileri Küme 
Koordinatörü Selami 
Babacan ile ihtiyaç 
analizini yapacak 
olan Türkiye 
Teknoloji Geliştirme 
Vakfı ve Hacettepe 
Teknokent Teknoloji 
Transfer Merkezi 
uzmanları ayrı ayrı 
sunumlar yaptılar.

Hedef: İhracat
Karşılıklı görüş 

alış-verişinde 
bulunan küme 
üyeleri arasında 
sinerji oluşturuldu. 
Firmaların ortak 
karar alabilecekleri, 
yönetimde söz sahibi 

olacakları bir çalışma yöntemi 
seçen Makine ve Malzeme 
Teknolojileri Kümesi, fayda 
maksimizasyonu sağlayarak, 
dünya firmalarıyla rekabetlerini 
güçlendirerek ihracat paylarını 
artırmayı hedefliyor.22 23

Hacettepe Üniversitesi 
Teknoloji Transfer 
Merkezi ile yaptığı iş 
birliği çerçevesinde 

kümeleşme çalışmalarını 
başlatan Başkent OSB, şimdi 
de Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteğiyle Uluslararası Rekabeti 
Geliştirme Projesini Makine ve 
Malzeme Teknolojileri Kümesi 
ile yaşama geçiriyor.

Ekonomi Bakanlığı’nın 
yüzde 75 oranında desteklediği 
Uluslararası Rekabeti Geliştirme 
Projesi başvurusu kabul 
edilen Başkent OSB, Makine ve 
Malzeme Teknolojileri Kümesi, 
ilk hedefi olan “İhtiyaç Analizi” 
ile ilgili bilgilendirme toplantısı 
düzenledi.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Bölge Müdürlüğü 
bünyesinde gerçekleştirilen 
Makine ve Malzeme 
Teknolojileri Kümesi İhtiyaç 

Analizi Bilgilendirme 
toplantısına 22 firma temsilcisi 
katıldı. 

Hacettepe Üniversitesi 
Öğretim Üyelerinin ve 

Uluslararası 
rekabete hazırlık
Başkent OSB Makine ve Malzeme Teknolojileri Kümesi, Ekonomi Bakanlığı’nın 
yüzde 75 oranında desteklediği Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesi’nin 
ilk adımı olan “İhtiyaç Analizi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hedef, 
ihracatı artırmak için gerekli olan eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama 
ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu konularda Ekonomi Bakanlığından destek almak.  

Başkent OSB Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projesini yaşama geçiriyor
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Alanda bilgilenme!

İsmet Üstündağ ve Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç 
tarafından karşılanan heyete, 
Bölge Müdürlüğü binasında 
tanıtım filmi izlettirildikten 
sonra, Bölge Müdürü Üstündağ, 
Başkent OSB’nin tarihçesini, 
mevcut durumunu ve geleceğe 
dönük projelerini anlattı. 
Başkent OSB’nin teknoloji 
transferi ve kümeleme 
konusunda üniversiteler ve 
Kalkınma Ajansıyla sürekli 
işbirliği içinde olduğunu ve 
idare binasında Üniversitelerin 
Teknoloji Transferi Ofislerine 
ve KOSGEB’e yer verildiğini 
anımsatan Üstündağ, Bölgede 
yapımı tamamlanan Başkent 
OSB Meslek Yüksek Okulu’nun 
önümüzdeki akademik yılda 
eğitim öğretime başlayacağını, 
ayrıca Başkent OSB bünyesinde 
Mesleki Eğim Merkezi’nin de yıl 
içinde hizmete gireceğini söyledi 

Ankara’daki diğer OSB’lerin 
ASKİ’ye bağlı arıtma tesislerini 
kullanırken, Başkent OSB’nin 
kendi olanaklarıyla Ankara’nın 
ilk konvansiyonel arıtma tesisini 
faaliyete geçirdiğini anımsatan 
Üstündağ, demiryolu bağlantılı 
bir lojistik merkezinin  bölgede 
açılacağını da bildirdi.  

Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler 
Şube Müdürlüğü’nden Lale 

Nimetoğlu, üç aydır eğitim 
gören uzman yardımcıları 
için bu ziyaretin çok yararlı 
geçtiğini belirterek, Başkent 
OSB yönetimine bilgilendirme 
ve konukseverlikleri için 
teşekkür etti. Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Uzman 
Yardımcılarından oluşan heyet, 
görüşmelerinin ardından 
Başkent OSB katılımcılarından 
Ertem Basım Yayın ve Efor 
Endüstri firmalarını da ziyaret 
ettiler.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yeni göreve başlayan uzman yardımcıları 
ve memurlar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler Şube 
Müdürlüğü’nden aldıkları üç aylık eğitimin son gününde Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü ve bazı üretim tesislerini ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi aldılar…

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda yeni 
göreve başlayan 
uzman yardımcıları 

ve memurlara yönelik olarak 
hazırlanan eğitim kapsamında, 
Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Dış İlişkiler 
Şube Müdürlüğü’nden Lale 
Nimetoğlu ve beraberindeki 
heyet 18 Mart 2015 Çarşamba 
günü Başkent OSB’yi ziyaret 
etti.

Başkent OSB Bölge Müdürü 
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Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi, “Geleceğin  
Sanayi Kentine” 
yakışır bir esere daha 

imza attı. Başta Başkent OSB 
katılımcı ve çalışanları olmak 
üzere bölgede yaşayanların 
dini görevlerini yerine getirmek 
üzere yapılan cami tamamlandı. 
TRT Haberin 13 Temmuz’da iftar 
vakti ezanını ve duasını canlı 
yayınla Türkiye’ye duyurduğu 
Başkent OSB Camisi kapısını 
halka açtı. 14 Ağustos 2015’de 
cuma namazıyla kapılarını ilk 
kez ibatede açan  Başkent OSB 
Camisine ilgi yoğun oldu. Aynı 
anda  çok sayıda insan namaz 
kıldı. İlk cuma namazında 
Başkent OSB yönetimi tam 
kadro hazır bulundu.

Görenlerin hayran 
kaldığı cami, Başkent OSB 
katılımcılarıyla birlikte bölgede 
yaşayanların ibadetlerini yerine 
getirmesine hizmet edecek.

Aynı anda 3000 kişinin 
namaz kılabildiği Başkent OSB 
Camisi çok estetik bir mimariye 
sahip bulunuyor.

Türkiye’nin önemli 
camilerinden
Başkent OSB Camisi, 

mimarisi ve büyüklüğü 

bakımından Türkiye’nin 
önemli camileri arasında yer 
alıyor. Rakamlarla ifade etmek 
gerekirse cami, 2.371 metrekare 
kapalı, 2.277 metrekare avlusu 
olmak üzere toplam 4.648 
metrekarelik bir alana sahip 
bulunuyor. 11.489 metrekarelik 

rekreasyon alanı da dikkate 
alındığında dünyanın sayılı 
büyüklükteki camileri arasında 
yer alan Başkent OSB Camisi 
çevre düzeniyle de ayrıcalıklı bir 
konuma sahip.

Mimari projesinin albenisiyle 
de dikkatleri üzerine toplayan 
caminin kubbesi 20 metre 
yükseklikte. 45 metrelik 
minaresiyle en yüksek minareli 
camiler içinde yer alan Başkent 
OSB Camisi her iki etabın 
ortasında sosyal donatı 
merkezinin içinde yer alıyor. 
II. etabın hemen Ankara Çayı 
kıyısında bulunan caminin 
hizmete girmesiyle başta 
Başkent OSB katılımcı ve 
çalışanları olmak üzere bölgenin 
önemli bir ihtiyacını yerine 
getirmiş olacak.

Başkent OSB’de 
ezan sesi...

3000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami tamamlanarak ibadete açıldı.

14 Ağustos’ta cuma namazıyla kapılarını ibadete açan 
Başkent OSB camisi yoğun ilgi gördü. İlk cuma namazında 
Başkent OSB yönetimi tam kadro hazır bulundu.
Başkent OSB'nin bir kuruluşu olan Başkent Yatırım A.Ş tarafından inşaatı yapılan 
cami, Türkiye'nin tek kubbeli önemli camilerinden biri olma özelliği taşıyor.
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Grup şirketlerinin kendi 
ihtiyacı olan rack kabinet 
ve aksesuarlarını 
üretmek amacı ile 

kurulan Asimetrik, zaman 
içerisinde tüm sektörlerde 
gelişen teknolojik ihtiyaçların, 
profesyonel hizmet anlayışı 
çerçevesinde karşılanması 
amacı ile grup dışı şirketlere 
de hizmet vermeye başladı. 
Bugün dünyanın her tarafına 
ihraç yapan Asimetrik, Başkent 
OSB’de Asimetrik metal ASRACK 
markasıyla üretimini sürdürüyor.

Misyonunu teknolojinin 
vazgeçilmez hızını yakalayabilen 
eğitimli, tecrübeli ve başarılı 
personeliyle ekip ruhu içinde 
hizmet sunmak olarak koyan 
Asimetrik, kalite politikasını 
da müşterilerinin talep ve 
beklentilerini en üst seviyede 
karşılamak olarak özetliyor.

2014 yılından beri Başkent 
OSB’de de üretim yapmaya 
başlayan Asimetrik yetkilileriyle 
faaliyetleri hakkında konuştuk:

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

2013 yılın da fabrika binamızı 
satın aldık, 2014 yılının kasım 

ayın da da yan tarafımızdaki 
fabrikayı kiralayarak faaliyet 
alanımızı genişlettik.

n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

12.000 m² kapalı alan da 
üretim yapıyoruz.

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

Asimetrik metal ASRACK 
markalarımızla network, server 
kabinleri, elektronik cihazların 
muhafazasını 
sağlayan 

dikili tip ve duvar tipi kabinet 
üretimi yapıyoruz. Yıllık üretim 
1.440 ton sac işliyoruz.

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

Tam kapasite çalışır 
durumdayız.  İki vardiya olarak 
üretime devam ediyoruz.  60 
ile 70 kişi arası kişiye istihdam 
olanağı sağlıyoruz.

Asimetrik, ASRACK 
markasıyla Başkent OSB’de

n İhracat yapıyor musunuz?
İhracat yapıyoruz.  ABD, 

Romanya, Rusya, Bulgaristan, 
Fas,Tunus, Almanya ve 
Azerbaycan  gibi ülkelere 
ihracatımız devam ediyor.

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

Daha geniş bir alan da 
faaliyetimizi sürdürmek için 
Başkent OSB yi tercih ettik. 
Başkent OSB’ye yatırım 
yapmak isteyenlere ise şu 
şekilde tavsiyemiz olabilir; 
diğer OSB’lere  göre çok daha 
hızlı gelişiyor. Planlı bir gelişim 
gösteriyor, alt yapısı hazır. Tüm 
yatırımcıların tercih edebileceği 
bir OSB’dir.

n Yatırım konusunda 
bundan sonraki hedefiniz nedir?

Bundan sonraki hedefimizi 
faaliyet gösterdiğimiz alanda 
üretim ve istihdam kapasitemizi 
genişletmek olacak.
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Türkiye’nin en modern 
sanayi kentlerinden 
olan Başkent OSB’ye 
her gün yeni bir ortak 

geliyor. Bu sayıda tanıtacağımız 
HİDROEN fabrikası bunlardan 
biri... 2010 yılında ÇELMAKSAN 
bünyesinde faaliyete başlayan 
HİDROEN, 2015 yılında 
bağımsızlığını ilan edip, Başkent 
OSB’deki kendi binasına taşındı. 
Hidroelektrik santrallarına ait 
Elektromekanik, Hidromekanik 
teçhizat, türbin ve türbin 
parçaları, cebri boru, vana, 
kapak, ızgara gibi parçaların 

üretimini yapan HİDROEN’in 
hedefi, halen yılda 10 olan 
HES proje uygulamasını 15’e 
çıkartmak..

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

Firmamız 2010 haziran 
ayında kuruldu, ancak   
ÇELMAKSAN firması 
çatısı altında faaliyet 
göstermekteyken, 2015 yılında 

kendimize ait yeni binamıza 
taşındık.

n  Kaç metrelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

3500m²  fabrika sahamızın 
yanısıra, şantiye sahalarında 
faaliyet göstermekteyiz.

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

Çiçeği burnunda 
bir Başkent OSB’li...HİDROEN

Hidroelektrik santrallarına 
ait Elektromekanik, 
Hidromekanik teçhizat, türbin 
ve türbin parçaları, cebri 
boru, vana, kapak, ızgara gibi 
parçalar üretiyoruz. Yanısıra 
Hidromekanik projelerde yılda 
10.000 ton üretim kapasitesine 
sahibiz.

Elektromekanik projeler 
de yılda 10 HES projesi 
gerçekleştiriyoruz.

n Tam kapasite ile Çalışır 
durumda mısınız? Kaç 
kişi ye istihdam olanağı 
sağlıyorsunuz?

Firmamız şuan tam kapasite 
ile çalışıyor.  85 kişiye istihdam 
olanağı sağlıyoruz. 

n  İhracat yapıyor musunuz?
İhracat yapıyoruz. 

Yurtdışında da HES projeleri 
yapmak hedeflerimiz 

arasında bulunuyor. Ayrıca 
makine parkımızda 

yapılabilecek 
makine yedek 

parçalarını özellikle Avrupa’ya 
pazarlamak için çalışmalarımız 
devam etmektedir.

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

Konum, ulaşım ve büyük 
bir organize sanayi bölgesinde 
olmasından dolayı tercih ettik. 
Ankara’nın güzel yerleşmiş 
sanayi bölgelerinden biri 
olan Başkent OSB’de faaliyet 
göstermek isteyen firmalara 

burada yatırım yapmaları 
konusunda tavsiyelerimiz 
olacaktır, pek çok sektörden 
onlarca firmanın bulunduğu 
Başken OSB de faaliyet 
göstermek özellikle makine 
sektöründe çalışan kuruluşların 
avantajına olacaktır.

n Yatırım konusunda bundan 
sonra ki hedefiniz nedir?

Makine ve tezgâh parkımızı 
genişletmek, hedefimiz 
olan yılda 15 HES projesini 

uygulamaya geçirmek 
amacıyla gerekli tüm 
teçhizatı ve kalifiye 
personel yetiştirmeyi 
sağlamaktır.

3130



“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
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