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Eğitimin önemi...

Ülkelerin kalkınmasında ve 
gelişmesinde eğitimin önemi 

yadsınamaz. Gelişmiş ülkelerin 
seviyelerine çıkmak, ancak yüksek 
katma değer üretmek ve ileri 
düzeyde verimlilik gibi hedefleri 
gerçekleştirmekle olanaklıdır. 3’de

 

Başkent OSB 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Başkent OSB’de 
eğitim seferberliği

Başta TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak 

üzere bir çok bakan, belediye başkanı 
ve bürokratın kutlama telgrafı 

gönderdiği genel kurulda 
konuşan Türk, Başkent 
OSB’nin gelişme hızının 
planlandığı şekilde devam 
ettiğini ifade etti. 14’de

l Şadi Türk: “2013 eğitim yılı olacak.”  
l MEB Başkent OSB  Eğitim Merkezi kuruldu.  
l “Başkent OSB Meslek Yüksek Okulu” açılıyor.
l Gazi Üniversitesi Transfer Ofisi kuruldu.
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Eğitimin önemi...

Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde 
eğitimin önemi yadsınamaz. Gelişmiş ülkelerin 
seviyelerine çıkmak, ancak yüksek katma değer 

üretmek ve ileri düzeyde verimlilik gibi hedefleri 
gerçekleştirmekle olanaklıdır. Bunun anahtarı da kabul 
etsek de etmesek de eğitimdir, nitelikli iş gücüdür.

Biz Başkent OSB olarak her zaman bu gerçeğin 
bilincinde olduk; daha bölgemizin planlamasını 
yaparken, sanayicinin gereksinimi olan ara eleman 
yetiştirecek mesleki okullar, üniversite, üniversite 
sanayi işbirliği hayallerimizin temellerini de attık o 
günlerde... 

Artık sıra o  hayallerimizi gerçekleştirmeye geldi, 
bugün...  Eğitim seferberliğini başlattık.

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizde neredeyse her ilde 
bir üniversite kuruldu; yüksek öğrenim görmüş insan 
sayımız nüfusumuzun önemli bir oranını oluşturuyor. 
Üniversitelerden mezun binlerce insanımız 
sokaklarda boş dolaşırken, ne yazıktır ki sanayicimiz 
fabrikalarında çalıştıracak işinin ehli ara eleman 
bulmakta güçlük çekiyor. Yıllardan beri süren gelen 
bu sorunun temelinde ara eleman yetiştiren meslek 
okullarının ihmalini söylememe gerek var mı?  

Tablo bu olunca, her zaman olduğu “kendi 
göbeğimizi kendimiz kesmek” yine bize düştü! Bugüne 
kadar devletten bir beklenti içine girmeden bütün 
sorunların çözümünü hep kendi içimizde bulduk. 
Bundan sonra da bu böyle olacak.

Şimdi sıra geldi bölgemizin gereksinimi olan 
nitelikli ara elaman sorununun çözümüne; bunun için 
eğitim seferberliği ilan ettik, 2013 yılını...

Sürekli yaptığımız eğitim seminerlerinin yanısıra, 
Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile ortaklaşa 
MEB Başkent OSB Eğitim Merkezi’ni kurduk. 
Gazi Üniversitesi ile Başkent OSB’de bir Teknoloji 
Transfer Merkezi’ni faaliyete geçirmek üzere protokol 
imzaladık; daha da önemlisi 2014 eğitim yılında 1200 
öğrencinin ders başı yapacağı meslek yüksek okulunu 
kurmayı imza altına aldık, Gazi Üniversitesiyle... 
Bununla yetinmedik, teknolojik gelişmeleri yakından 
izlemek ve bölgemizde uygulamaya sokmak amacıyla 
Gazi Üniversitesiyle ile ortak bir hedef seçtik, 
kendimize...

Bir hayalimiz daha gerçekleşiyor;  Puzzlenin bir 
parçasını daha yerine koyduk. 
İnanın puzzlenin tüm parçaları 
tamamlandığında hayallerin de 
ötesinde bir “Geleceğin Sanayi 
Kenti” çıkacak ortaya...

Bekleyin görün...
Halep oradaysa, arşın 

burada... 

BAŞKENT
OGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Başkent Yatırım A.Ş.
Genel Kurulu yapıldı

Başkent OSB 9. Olağan Genel Kurulunu yaptı

14 Mayıs 2013 tarihinde Başkent OSB bölge idare 
binasında gerçekleşen genel kurul, yasal şartların 
yerine getirildiğinin saptanmasından sonra Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ergin tarafından açıldı.

Başkent OSB’de 
eğitim seferberliği
Başkent OSB, hem sanayiye teknoloji transferi hem de 
sanayicinin gereksinim duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek 
amacıyla çok yönlü kararları alıp uygulamaya koydu.

Tek  problem yol
Başkent OSB katılımcıları Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin görev 
alanı içinde olmasına karşın 
yıllardır yılan hikayesine dönen, 
bölgeyi ana arterlere bağlayan 
yolun yapılmamasından yakındı. 14sayfa

20sayfa
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Başkent Yatırım İşletim İnşaat 
Emlak Taşımacılık Madencilik 
Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 

(Başkent Yatırım A.Ş) 2012 Olağan 
Genel Kurulu yapıldı.

14 Mayıs 2013 tarihinde 
Başkent OSB bölge idare binasında 
gerçekleşen genel kurul, yasal 
şartların yerine getirildiğinin 
saptanmasından sonra Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ergin 
tarafından açıldı.

Açılışın ardından ortaklardan 
Burhan Akkoç ve Mehmet Fatih 
Sönmez’in teklifiyle toplantıyı 
yönetmek üzere divan başkanlığına 
Şadi Türk seçildi. Türk’ün, tutanak 
yazmanlığına Bülent Yıldız’ı, 

oy toplama memurluğuna Seyit 
Yurdakul’u seçerek başkanlık 
divanının oluşturmasından sonra 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Ergin faaliyet raporunu, Denetçi 
Levent Soral denetim raporunu 
okudu. Yönetim ve Denetim kurulu 
raporları oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanlığına Raşit 
Mor ve Nihat Güçlü’nün verdikleri 
sözlü önergeyle, yönetim kurulu 
üyeliklerine A grubu hisselere 
sahip Başkent OSB’yi temsilen 
Mehmet Ergin, B grubu hisseleri 
temsilen B grubu hisselere sahip 
ortakların gösterdiği adaylar 
arasından Burhan Akkoç, Mehmet 
Fatih Sönmez, C grubu hisselerini 
temsilen C grubu hisselere sahip 
ortakların gösterdiği adaylar 
arasından Av. Abidin Şahin ve 
Soner Hasçelik seçildiler.

Başkent Yatırım A.Ş. 
Genel Kurulu yapıldı
Yeni yönetim belirlendi, Mehmet Ergin yeniden başkan
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n Başkent OSB’de çeşitli konularda eğitim ve bilgilendirme 
toplantıları aralıksız sürüyor.

Sanayi bölgesi olması nedeniyle iş sağlığı ve iş 
güvenliğinin önemini bilen Başkent OSB Bölge Müdürlüğü, 
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu bir toplantı düzenledi.

Bölge İdari binasında düzenlenen toplantıda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş Müfettişi Selçuk Çevirme 
konuklara bir brifing verdi. Başta Başkent OSB çalışanları 
olmak üzere bölgede faaliyette bulunan tesislerin yetkilileri 
ve çalışanlarının katıldığı toplantı büyük bir ilgi gördü.

“İş Sağlığı ve güvenliği” toplantısı

Uygulamalı eğitim
n Başkent Organize Sanayi Bölgesi, ilgi odağı olmaya 
devam ediyor. Yurt dışından gelen sanayici ve devlet 
yetkililerinden sonra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nda yeni göreve başlayan 40 kişilik personel 
Başkent OSB’de incelemelerde bulundu.  Başkent OSB 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, sanayi tesislerini, 

sanayide yapılan üretim ve sanayiciyi yakından tanımak 
amacıyla ziyarette bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı personeline bir brifing verdi. 

Üstündağ, Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
brifingde konukların merak ettiği konulara ilişkin 
yönelttikleri soruları da yanıtladı.

Öncü güç 
Ziraat Bankası

n Başkent OSB’de ilk faaliyete başlayan 
banka Ziraat Bankası oldu. Ziraat 
Bankası, sosyal donatı merkezinde 
“Girişimci Başkent OSB Şubesi” adıyla 
faaliyet gösteriyor.

Başkent OSB’de prefabrike bir yapıda 
faaliyete geçerek bankalar arasında 
öncülüğü alan Ziraat Bankası, sosyal 
donatı alanında da ilk olmayı rakiplerine 
bırakmadı, burada da faaliyete geçen ilk 
banka oldu. 

Daha önce Başkent OSB’de Ziraat 
Bankası Beşevler Şubesi’nin bürosu 
olarak faaliyette bulunan Ziraat Bankası 
artık Bankalar Caddesi’nde şube olarak 
çalışmalarını yürütecek. 

2 Nisan 2013  tarihinden başlayarak 
“Girişimci Başkent OSB Şubesi” adıyla 
faaliyete geçen Ziraat Bankası’nın adresi:

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Bankalar Caddesi, 1.Blok No:1 Malıköy 
Sincan Ankara



6

Başkent OSB katılımcılarının 
kurduğu Başkent Sanayiciler 
Derneği’nde (BASAD) bir 
görev değişimi yaşandı. Yeni 
dönemde aday olmayan 
sanayici ve iş adamı Raşit 
Mor’un yerine, Başkent OSB 
katılımcılarından sanayici 
ve iş adamı S. Türel Poyraz 
başkanlığa seçildi.

BASAD’ın 4. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 
2013 tarihinde Başkent OSB’de 

Yapıldı. 
Başkan Raşit Mor’un kısa açılış 

konuşmasıyla başlayan genel kurulda, 
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun 
ardından başkanlık divanı oluşturuldu. 
Başkanlık divanına Soner Hasçelik 
(Başkan), katip üyeliklere Burhan 
Akkoç ve Yüksel Karadağ seçildiler.

Başkanlık divanının oluşumundan 
sonra kürsüye gelen BASAD Başkanı 
Mor, görevde bulundukları sürece 
eğitime çok önem verdiklerini, 
derneğin üyeleri ve çalışanlarının yanı 
sıra Başkent OSB katılımcılarının 
da yararlandıkları önemli eğitim 
programları düzenlediklerini söyledi. 
Mor’un verdiği bilgiye göre BASAD’ın 
gerçekleştirdiği bazı eğitim programları 
şöyle:

n İş sağlığı ve güvenliği 
kontrolünün sağlanması için 
bilgilendirme sistemleri eğitimi,

n İş sağlığı ve güvenliği genel 
bilgiler eğitimi,

n FMEA (Hata Modu ve Analizi) 
eğitimi,

n Günlük hayatta karşılaşabilecek 
kazalarda ilk yardım eğitimi, 

n Boya eğitimi,
n Başarılı takım çalışması eğitimi,
n Yeni Ticaret Yasası eğitimi.
Ekonomik olanakları kısıtlı ailelerin 

yüksek öğrenim gören çocuklarına 
üyelerin katkılarıyla karşılıksız eğitim 
bursu verdiklerini anlatan Raşit Mor, 
tüm çalışmaları siyasi kaygılardan 
uzak, popülizm yapmadan, yaratıcı ve 
uzlaşıcı bir tutum içinde yürüttüklerini 
söyledi. 

BASAD’ın gerek iş dünyasında, 
gerekse sosyal ve eğitim alanında artan 
sesinin yanında “farkındalığının” da 
her geçen gün dikkat çektiğini belirten 
Raşit Mor, “Bu anlayışın sürekli 
geliştirilmesi gerektiğini” ifade etti. 

Yeni yönetim
Yönetim kurulu ve denetim kurulu 

faaliyet raporlarının okunup oy birliği 
ile onanmasından sonra yeni dönem 
için onur kurulu, yönetim ve denetim 
kurulları için seçim yapıldı. 

Yönetim kuruluna seçilen üyelerin 
adları şöyle:

S. Türel Poyraz, M. Mitat Alagöz, 
Burak Kocaman, Ersin Ertan Er, 
Murat Onur Sevinç, Yüksel Karadağ,  
Timur Kavasoğlu.

Yönetim kurulu kendi içinde 
yaptığı görev bölümü sonucu S. 
Türel Poyraz Başkanlığa, M. Mitat 
Alagöz ile Burak Kocaman Başkan 
yardımcılığına, Ersin Ertan Er genel 
sekreterliğe, Murat Onur Sevinç ise 
sayman üyeliğe geldi. 

Denetim kurulu asil üyeliğine 
Hüseyin Avni Bostancı, Harun Reşit 
Pamuk ve Salih Özbulut seçilirken, 
onur kuruluna Burhan Akkoç, Nihat 
Güçlü ve Ahmet Ertaş getirildi.

Yeni Başkan S. Türel Poyraz
BASAD’da görev değişimi...

BASAD Başkanı Mor:  
“Üyelerimize 3-4 yıl vize 
alma olanağı sağladık”

BASAD Başkanı Raşit Mor, 
genel kurulda yaptığı konuşmada 
iş adamlarının ve sanayicilerin 
sorunlarını çözmek için başta 
hükümet olmak üzere çeşitli 
kademelerde çalışmalar yaptıklarını 
anlattı. Mor, çalışmalarında önemli 
sonuçlar elde ettiklerini açıkladı. 

Mor, şunları söyledi:
“Yönetim Kurulumuz, 

Almanya Büyükelçiliği ile vize 
konusunda etkili bir görüşme 

sağlamak için 
Almanya’da 
ikamet eden ve 
mesleğini aynı 
ülkede yapan 
bir avukatı 
Türkiye’ye 
davet ederek 
gerekli 
girişimlerde 

bulundu. Bu girişimlerimiz sonuç 
verdi. Başvuran üyelerimize 3-4 yıl 
gibi vize alma olanağını elde ettik.”

BASAD üyelerine Almanya’dan vize kolaylığı
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Başkent OSB Bölge Müdürlüğü, 
demiryolu ve karayoluyla bölge-
ye ulaşım noktaları ve saatleri-

ni açıkladı.
Başkent OSB’ye, Sincan, Temelli ve 

Polatlı’dan dolmuş ve otobüslerle sefer 
yapılırken, demiryoluyla da Sincan ve 
Polatlı’dan ulaşım sağlanabiliyor. 

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü, 
Ankara’nın çeşitli yerlerinden bölgeye 
sefer yapan ulaşım araçlarıyla ilgili, katı-
lımcılara bir duyuru yaptı.

Bölge Müdürlüğünün duyurusun-
da, demiryolu ve kara yoluyla bölgeye 
yapılan seferlerin hareket noktaları ve 
saatleri bildirildi. Duyuruda karayoluy-
la, Sincan,Temelli ve Polatlı’dan seferler 
yapıldığı bildirilirken, demiryoluyla ise 
Sincan ve Polatlı’dan ulaşımın gerçek-
leştiği ifade edildi. Başkent OSB’ye söz 
konusu ulaşım araçları, kalkış ve geçiş 
noktaları ile hareket noktaları şöyle:

Başkent OSB’ye ulaşım seferleri
n SİNCAN-TEMELLİ ARASI ÇALIŞAN EGO OTOBÜS SEFERLERİ

Hat No  : 526
Hattın Adı  : SİNCAN-TEMELLİ
Kalkış Yeri : ATATÜRK MH.ANKARA CD.SİNCAN/ANKARA
Varış Yeri  : İSTASYON MH.ATATÜRK CD.SİNCAN/ANKARA
Mesafesi  : 87 km
Süresi  : 60 dakika

Hafta İçi  
06:15  SİNCANDAN
07:00 TEMELLİDEN
12:00 SİNCANDAN
13:00 TEMELLİDEN
18:10 SİNCANDAN
19:10 TEMELLİDEN 

Cumartesi 
06:15 SİNCANDAN
07:00 TEMELLİDEN
12:00 SİNCANDAN
13:00 TEMELLİDEN
18:10 SİNCANDAN
19:10TEMELLİDEN 

Pazar
06:15 SİNCANDAN
07:00 TEMELLİDEN
12:00 SİNCANDAN
13:00 TEMELLİDEN
18:10 SİNCANDAN
19:10 TEMELLİDEN

n Geçtiği Güzergahlar

n Temelli
Atatürk Mh.Ankara Cd.Sincan
İstiklal Mh.Hürriyet Cd.Sincan
Cumhuriyet Mh.Hürriyet Cd.Sincan
Cumhuriyet Mh.Cengiz Topel Cd.Sincan
Hürriyet Mh.Sanayi Cd.Sincan
Hürriyet Mh.İrfan Züm Cd.Sincan
Hürriyet Mh.Başçavuş Sk.Sincan
Hürriyet Mh.Barış Cd.Sincan
Hürriyet Mh.Çamlık Cd.Sincan
Hürriyet Mh.19 Mayıs Cd.Sincan
Hürriyet Mh.Kazanoğlu Cd.Sincan

n Sincan
Plevne Mh.Atatürk Cd.Sincan
Akşemsettin Mh.Atatürk Cd.Sincan
Mareşal Çakmak Mh.Atatürk Cd.Sincan
İstasyon Mh.Atatürk Cd.Sincan

ANKARA -> POLATLI 
ANKARA S  İNCAN    MALIKÖY

5:45 6:22 6:46
8:16 8:55 9:20 
12:05 12:41 13:04 
16:05 16:38 17:01 
18:05 18:38 19:00

 POLATLI -> ANKARA
POLATLI     MALIKÖY   ANKARA

6:30 6:56 7:52
7:25 7:50 8:45
12:34 13:03 13:58
14:35 15:00 15:55
17:50 18:16 19:15

n ANKARA – SİNCAN – POLATLI ARASI BANLİYÖ TREN SAATLERİ

n BAŞKENT OSB – TEMELLİ – POLATLI ARASI DOLMUŞ HAREKET SAATLERİ

           HAFTA İÇİ                    CUMARTESİ                    PAZAR

POLATLI        TEMELLİ       OSB         POLATLI        TEMELLİ         OSB       POLATLI       TEMELLİ       OSB  
8:00 8:30 9:00 8:00 8:30 9:00 7:30 8:00 8:30
10:00 10:30 11:00 10:00 10:30 11:00 17:00 17:30   18:00
12:00 12:30 13:00 12:00 12:30 13:00   
14:00 14:30 15:00 14:00 14:30 15:00   
17:00 17:30 17:00 16:20 16:45 17:00   
   18:00 17:00 17:30 18:00   

n Kalkış Sincan
06:15 Kalkış SİNCAN                     
12:00 Kalkış SİNCAN                      
18:10 Kalkış SİNCAN      
                
n Kalkış Temelli
07:00 Kalkış TEMELLİ
13:00 Kalkış TEMELLİ
19:10 Kalkış TEMELLİ
Malıköy – Türkobası – Esenler – 
Polatlar köylerinden geçmektedir.
TEL: 272 20 84  
5.Bölge SİNCAN

n Hareket Saatleri
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Başkent OSB katılımcılarını 
yatırıma teşvik etmek için 
ilginç bir yöntem uyguluyor

Başkent OSB yatırım 
yapacak katılımcılarına 
bedava su verecek

Kurulduğundan bugüne bir çok 
konuda  öncü olan Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi'nden 

yatırımcısına bir teşvik daha... Daha 
önce elektrik faturalarını iki ay 
ertelemeli tahsil ederek, katılımcısına 
bu parayı kaynak olarak kullanma 
olanağı sağlayan Başkent OSB, ilginç 
bir uygulamaya daha imza attı. 

Başkent OSB yönetimi, yatırımcıları 
teşvik etmek için Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatına 
başlayacak ve mevcut yatırımlarını 
genişletecek katılımcılarına bedava su 
sağlayacak.  

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk’ün 
verdiği bilgiye göre yeni yatırıma 
başlayacak ya da mevcut tesislerini 
genişletmek amacıyla 01/06/ 2013- 
31/12/2014 tarihleri arasında yapı 
ruhsatı alan  katılımcılara yapılacak 
inşaatın metrekaresine göre, her 
10 metrekare inşaat alanı için 1.1 
metreküp bedelsiz su verilecek.

Başkent OSB Başkanı Türk, 
neden böyle bir uygulamaya gerek 
gördüklerini anlatırken, şöyle konuştu:

“Başkent OSB’de planlanan 
yatırımların hayata geçirilmesi 
bölgenin gücüne güç katacaktır. Su 
teşviki uygulamasının bu yönde bir 
katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Kararın katılımcılarımıza hayırlı 
olmasını, yatırımlarına katkı yapmasını 
diliyorum.”

Mısır, Libya, Tunus ve 
Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
birer heyet Başkent OSB’ye 
ziyarette bulundu.

Çeşitli ülkelerden Başkent 
OSB’ye yakın ilgi devam 
ediyor. Örnek bir sanayi 

kenti olarak kabul edilen 
Başkent OSB’ye bu kez de Mısır, 
Libya, Tunus ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden birer heyet 
ziyarette bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 
etkinlik kapsamında ülkemizde 
bulunan Mısır, Libya, Tunus ve 
Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin 

ziyaretine Bakanlığın yetkilileri 
de eşlik etti. 12 Mart 2013 Salı 
günü gerçekleşen ziyarette 
konukları Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Nihat Örnek, Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ ile 
Bölge Müdür yardımcısı Sevda 

Güvenç karşıladılar. Başkent 
OSB hakkında bilgi almak 
isteyen heyete Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ kapsamlı bir 
brifing sundu. Öğle yemeği yiyen 
konuk heyet, daha sonra bölgede 
incelemelerde bulundu.

Başkent  OSB’ye yabancıların ilgisi sürüyor

Bir teşvik de 
Başkent OSB’den
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Kosova-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Müfera ŞİNİK, Başkent 
OSB katılımcılarına 
“Kosova’da yatırım yapın” 
çağrısında bulundu.

Kosova-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Müfera ŞİNİK başkanlığındaki 

bir heyet Başkent OSB’ye ziyarette 
bulundu.

Başkent OSB’yi ziyaret eden 
konuk heyette Kosova-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Müfera Şinik, Kosova-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Üyesi Kosova’nın Geleceği İçin İttifak 
Partisi Milletvekili Teuta Haxhıu, 
Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Üyesi Bağımsız Liberal 
Parti Milletvekili Biserka Kostıç, 
Kosova-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Üyesi Kendin Karar 
Al Hareketi Milletvekili Liburn Alıu, 
Türkiye’nin Kosova Büyükelçiliğinde 
görevli Güner Ureya ve TBMM 
Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı 
Görevlisi Aydan Cenkci yer aldı.

21 Şubat 2013 tarihinde Başkent 
OSB’ye gerçekleşen ziyarette heyet, 
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet 

Ergin, Nihat Örnek, 
Denetim Kurulu üyesi 
Sırrı Yetkin ve Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ 
tarafından karşılandı. 

Yatırıma çağrı 
Kosova-Türkiye 

Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
Müfera Şinik toplantı 
başlangıcında Kosova’yı 
tanıtan bir konuşma yaptı.

Kosova’nın yeni bir 
ülke olduğunu, ekonominin gelişmesi 
için Kosova Hükümetinin ülkelerinde 
yatırım yapan sanayicilere sağladığı 
kolaylıkları dile getiren heyet Başkanı 
Şinik,  Başkent OSB sanayicilerini 

Kosova’da yatırım yapmaya çağırdı.
Bilindiği gibi Kosova, 17 

Şubat 2008 yılında bağımsızlığına 
kavuşmuştu.

9

“Kosova’da yatırım
yapın” çağrısı
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Başkent Sanayiciler Derneği’nin (BASAD) yeni 
yönetimi ilk etkinliğini gerçekleştirerek tüm üyelerini  
bir yemekte buluşturdu. Yemekte konuşan BASAD 

Başkanı Türel Poyraz ile Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
üyelerden dernek çalışmalarına daha etkin katılmalarını 
istediler.

BASAD Başkanı Poyraz, yemekten önce yaptığı 
konuşmada 20 üye ile kuruluşunu gerçekleştiren derneğin 
bugün 80 üyeye ulaştığını söyledi. Daha önceki yönetimin 
başlattığı çalışmaları daha ileri bir noktaya taşıma 
hedefinde olduklarını söyleyen Poyraz, “Daha sık bir 
araya gelelim. Sorunlarımızı birlikte tespit edip, birlikte 
ortak çözüm üretelim”dedi.

BASAD Başkanı Türel Poyraz, sanayicilerin 
sorunlarını çözmek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla 
daha sık bir araya geleceklerini söyledi. Sanayicilerin 
sorunları konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla da 
çalışacaklarını ifade eden Poyraz, şunları söyledi.

“Bu yola gönüllü olarak çıktık, başarı ancak tüm 
üyelerin desteğiyle olacaktır. Tüm üyelerimizden 

BASAD’dan 
dayanışma yemeği

BASAD Başkanı Türel Poyraz ile 
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk yaptıkları 
konuşmalarda, üyelerden dernek 
çalışmalarında etkin görev almalarını istediler.

Yeni göreve gelen BASAD yönetiminin, 
hem üyeleri yakından tanımak hem de 
ilişkileri daha sıkılaştırmak amacıyla 
verdiği yemek yoğun ilgi gördü.

10

DORAGLASS-Burhan Akkoç KAM Ankara Beton-Mahir Baykam

Elite Naturel-Ahmet Yaşar Eşmekaya
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derneğimizi daha ileri bir noktaya taşımak ve daha aktif 
olmasını sağlamak için görüş ve öneri bekliyoruz.”

Eğitime katkı verenlere plaket
Poyraz’ın konuşmasından sonra, başarılı ancak 

olanakları kısıtlı üniversite öğrencilerine burs veren 
BASAD üyesi firmaların temsilcilerine plaket verildi.

Plaket verilen firma ve temsilcileri alfabetik sıraya göre 
şöyle:

AFIT Dış Ticaret-Mehmet Ergin 
Çelmaksan-Soner Hasçelik
DORAGLASS-Burhan Akkoç
Elite Naturel-Ahmet Yaşar Eşmekaya
KAM Ankara Beton-Mahir Baykam
Kemipaz-Mitat Alagöz
Nisan İnşaat-Nihat Örnek 
Sanem Matbaacılık-Edip Yaşar Alıçlı
ŞA-RA Enerji  Şadi Türk
Bu arada BASAD’ın bundan önceki Başkanı Raşit 

Mor’a da Derneğe katkılarından dolayı plaket verildi.

Türk’ün konuşması
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk  ödül töreninden sonra 

yaptığı konuşmada, BASAD Başkanı Poyraz’ı heyecanlı 
gördüğünü belirterek, “Bu heyecan hep devam etmeli”dedi. 
Türk, Başkent OSB, buna bağlı oluşturulan BASAD, 
Başkent Yatırım, 
Başkent Konut’un 
kendiliğinden 
olmadığını, bunların 
“grup mimarlığının 
eseri” olduğunu ifade 
etti. Dernekçiliğin zor 
olduğunu, bugün daha 
da zorlaştığını anlatan 
Türk, “Bu bir gönül 
işidir. Bir ekonomik 
birliktelik değil, 
gönül birlikteliğidir. 
O nedenle hep 
birlikte yönetime 
destek olmalıyız” 
diye konuştu. 
Başkent OSB’nin 

çalışmalarından, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere 
kadar bir çok konuda görüşlerini ifade eden Şadi Türk 
şunları söyledi:

“BASAD, öncelikle  Başkent OSB’de birliktelik ve 
dayanışma sağlamalı, oradaki dayanışmayı güçlendirmeli. 
Ardından Ankara’da bir güç olmalı ve nihayetinde 
Türkiye’de söz sahibi olmayı hedeflemelidir.”

11

AFIT Dış Ticaret-Mehmet Ergin Çelmaksan-Soner Hasçelik

ŞA-RA Enerji  Şadi Türk

Kemipaz-Mitat Alagöz
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Yeni teşviklerin sonuçlarını 
açıklayan Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, uygulamanın 
hedefine ulaştığını, 
yatırımcının ilgisinin artarak 
devam ettiğini söyledi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 
20 Haziran 2012 - Nisan 
2013 dönemine ilişkin yeni 

teşvik sistemi sonuçlarını açıkladı. 
Söz konusu dönemde 68,3 milyar 
lira tutarında 4 bin 
269 yatırım teşvik 
belgesi düzenlendiğini 
bildiren Çağlayan, bu 
belgelerin 57,9 milyar 
lira tutarındaki 4 bin 
26’sının yerli, 10,4 
milyar lira tutarındaki 
243’ünün ise uluslararası 
sermayeli şirketler 
tarafından alındığını 
ifade etti.

Çağlayan, 
düzenlenen belgelerde 
öngörülen 159 bin 402 
istihdamın 142 bin 
235’inin yerli şirketler, 
17 bin 167’sinin ise 
uluslararası şirketler 
tarafından sağlanacağını 
belirtti. Çağlayan, 
şunları kaydetti: 

“Yeni teşvik sistemi 
döneminde düzenlenen 
4 bin 269 yatırım 
teşvik belgesinin 2 bin 
403’ü bölgesel, 19’u büyük ölçekli, 
bin 842’si genel ve 5’inin ise stratejik 
mahiyettedir. Öngörülen 68,3 milyar 
liralık sabit yatırım tutarının 30,9 
milyar lirası bölgesel, 3,3 milyar lirası 
büyük ölçekli, 26,6 milyar lirası genel 
mahiyette teşvik edilen yatırımlara, 7,5 
milyar lirası ise stratejik yatırımlara ait. 
Düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde 
öngörülen 68,3 milyar liralık toplam 
sabit yatırım tutarının 32,5 milyar lirası 
imalat, 16,4 milyar lirası enerji, 15,1 
milyar lirası hizmetler ve 4,4 milyar 

lirası madencilik sektörlerindedir.”
Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, 

yeni teşvik sistemine yatırımcıların 
yoğun ilgisinin artarak devam ettiğini 
belirtti. Bu yılın nisan ayında 7,7 
milyar lira sabit yatırım öngören 434 
yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini, 
bunlarda 18 bin 119 istihdam 
öngörüldüğünü ifade eden Çağlayan, 
söz konusu belgelerin 414’ünün yerli, 
20’sinin uluslararası sermayeli şirketler 
için verildiğini bildirdi. Çağlayan, 
şunları kaydetti: “Sabit yatırımın 1,1 

milyar lirasının uluslararası sermayeli, 
6,7 milyar lirasının ise yerli sermayeli 
şirketler tarafından gerçekleştirilmesi 
öngörülüyor. Düzenlenen teşvik 
belgelerindeki 7,7 milyar lira sabit 
yatırım tutarının yüzde 41’i (3,2 
milyar lira) ile en yüksek pay imalat 
sektöründedir. Enerji sektörünün payı 
yüzde 39 (3 milyar lira), hizmetler 
sektörünün payı yüzde 15 (1,1 
milyar lira), madencilik sektörünün 
payı ise yüzde 5 (415 milyon lira) 
seviyesindedir.”

Ocak-Nisan döneminde 
1750 teşvik belgesi düzenlendi
Çağlayan, 2013 yılı Ocak ayı 

başından Nisan sonuna kadar bin 750 
yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini 
ve öngörülen sabit yatırım tutarının 
30,4 milyar lira olduğunu belirtti. 
Söz konusu dönemde düzenlenen 
yatırım teşvik belgelerinin 24,9 
milyar lira tutarındaki bin 661’inin 
yerli, 5,5 milyar lira tutarındaki 
89’unun ise uluslararası sermayeli 

şirketler tarafından 
gerçekleştirileceğini 
kaydeden Çağlayan, 
öngörülen istihdamın ise 61 
bin 515 olduğunu bildirdi.

Çağlayan, geçen yılın 
Ocak-Nisan dönemine 
göre, belge adedinde yüzde 
43, öngörülen sabit yatırım 
tutarında yüzde 113, 
öngörülen istihdamda ise 
yüzde 78 artış olduğunu 
açıkladı. Çağlayan, verilen 
yatırım teşvik belgelerinde 
sabit yatırım tutarının 
yüzde 37’sinin (11,4 milyar 
lira) imalat, yüzde 33’ünün 
(9,9 milyar lira) enerji, 
yüzde 20’sinin (6,1 milyar 
lira) hizmetler, yüzde 
10’unun (2,9 milyar TL) 
ise madencilik sektöründe 
olduğunu kaydetti.

Teşvik belgeleri arttı
Ekonomi Bakanı 

Çağlayan, 20 Haziran 2012 – Nisan 
2013 döneminde düzenlenen teşvik 
belgelerinde 20 Haziran 2011 – Nisan 
2012 dönemine göre, adet bazında 
yüzde 27’lik (3 bin 364 adetten 4 bin 
269 adede), öngörülen sabit yatırım 
tutarı bazında yüzde 65’lik (41,5 milyar 
liradan 68,3 milyar liraya) ve istihdam 
bazında da yüzde 67’lik (95 bin 210 
kişiden 159 bin 402 kişiye) bir artış 
yaşandığını ifade etti.

Yeni teşvik sisteminde 20 Haziran 
2012 – Nisan 2013 döneminde 

Çağlayan: “Teşvikler 
yatırımları arttırdı”
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6. bölgeye yatırımcıların ilgisinin 
her geçen gün arttığına dikkati 
çeken Çağlayan, “Çözüm sürecinin 
konuşulmaya başlanması ile birlikte 6. 
bölge yatırımcılar için cazibe merkezi 
olmuş durumda” değerlendirmesinde 
bulundu; buna Diyarbakır, Batman, 
Şırnak, Adıyaman ve Osmaniye 
ilerindeki artışları örnek gösterdi.

Gelecek dönemde çok daha 
teşvik belgesi alınacak
Faizlerin düşmesi ve Türkiye’nin 

kredi notunun yatırım yapılabilir 
düzeye çıkması ile, önümüzdeki 
dönemde çok daha fazla yatırım için 
teşvik belgesi alınacağına inandığını 
kaydeden Çağlayan, 6. bölgede 
yatırım teşvik belgelerinde yaşanan 
bu olumlu gelişmelerin bölgeler arası 
gelir farklılıklarını gidermede ve 6. 
bölgenin en önemli sorunu olan 
işsizliğin düşürülmesinde önemli rol 
oynayacağını belirtti.

Sadece 2. bölgede düşüş var
Bakan Çağlayan, düzenlenen 

yatırım teşvik belgelerinde adet 
bazında 1. bölgede yüzde 35 (bin 163 
adetten bin 573 adede), 3. bölgede 
yüzde 31 (510 adetten 668 adede), 
4. bölgede yüzde 7 (424 adetten 455 
adede), 5. bölgede yüzde 25 (305 
adetten 381 adede), 6. bölgede de 
yüzde 88’lik (268 adetten 504 adede) 
artış olduğunu bildirdi.

Çağlayan, açıklamasında şu 
ifadelere yer verdi: “Sabit yatırım 
tutarı bazında 1. bölgede yüzde 84 
(16,8 milyar liradan 31 milyar liraya), 
2. bölgede yüzde 15 (9,2 milyar liradan 
10,7 milyar liraya), 3. bölgede yüzde 
83 (5 milyar liradan 9,2 milyar liraya), 
4. bölgede yüzde 10 (5,3 milyar liradan 
5,8 milyar liraya), 5. bölgede yüzde 39 
(3,1 milyar liradan 4,3 milyar liraya), 
6. bölgede yüzde 273 (2 milyar liradan 
7,4 milyar liraya) artış oldu. İstihdam 
bazında ise 1. bölgede yüzde 67 (38 
bin 129 kişiden 63 bin 720 kişiye), 2. 
bölgede yüzde 14 (19 bin 536 kişiden 
22 bin 263 kişiye), 3. bölgede yüzde 
100 (10 bin 485 kişiden 20 bin 954 
kişiye), 4. bölgede yüzde 45 (10 bin 
802 kişiden 15 bin 648 kişiye), 5. 
bölgede yüzde 34 (9 bin 39 kişiden 
12 bin 78 kişiye), 6. bölgede yüzde 
243’lük (7 bin 219 kişiden 24 bin 739 
kişiye) artış oldu. Sadece 2. bölgede 
belge adedi bazında yüzde 1’lik 
(694 adetten 688 adede) bir azalma 
görüldü.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat 
Ergün: “Gelişmiş bölgelerde OSB’lerin 
kredi faiz oranlarını yüzde 3’e indirdik ve 
vadelerini uzatarak 11 yıla çıkardık” 

Türk ekonomisinin ana unsurlarından Organize Sanayi 
Bölgeleri’ne (OSB) kredi teşviki geldi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, “Gelişmiş 
bölgelerde OSB’lerin kredi faiz oranlarını yüzde 3’e indirdik ve vade-
lerini uzatarak 11 yıla çıkardık” dedi. 

TÜBİTAK’ın orta öğretim öğrencileri arasında düzenlediği 
44’üncü Araştırma Projeleri yarışmasında finale kalan 202 projenin 
sergilendiği stantları inceleyen Bakan Nihat Ergün, OSB’lere verilen 
kredilerde yeni bir teşvik başlattıklarını söyledi. Bakan Ergün, şunları 
ifade etti:

“OSB’lerin hem altyapı yatırımları hem de kamulaştırılmaları 
bakanlığımız tarafından kredilendiriliyor. Bu kredilerin faiz oranları 
10 yıl önce gelişmiş bölgelerde yüzde 20 idi. Bunu daha önce yüzde 
6’ya indirmiştik. Şimdi de bu oranı yüzde 3’e çektik. Ayrıca vadelerini 
uzattık. Krediler 11 yılda yüzde 3 faizle ödenecek.” 

OSB’lere kredi 
faizinde indirim

13
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“Geleceğin Sanayi Kenti” 
Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi 9. Olağan Genel 
Kurulunu gerçekleştirdi.

Başkent OSB yönetiminin 
çalışmalarının ittifak ile 
onaylandığı genel kurulda, 

katılımcılar tek sorun olarak Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanı 
içinde olmasına karşın yıllardır yılan 
hikayesine dönen, bölgeyi ana arter-
lere bağlayan yolun yapılmamasından 
yakındı. 

Türk’ün açılış yapmasının ardından 
İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı 
duruşunu, başkanlık divanının 
oluşturulması takip etti. Başkanlık 
divanının oluşmasından sonra faaliyet 
raporunu okuyan ve katılımcılardan 
gelen soruları yanıtlayan Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk, 2013 yılının bölge 
için eğitim yılı olacağını söyledi.

Başta TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere bir çok bakan, belediye 
başkanı ve bürokratın kutlama telgrafı 
gönderdiği genel kurulda konuşan 

Tek  problem yol
Başkent OSB 9. Olağan Genel Kurulunu yaptı
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Türk, Başkent OSB’nin gelişme hızının 
planlandığı şekilde devam ettiğini ifade 
etti.  “Başkent OSB, diğer bölgelerden 
çok farklı ve çok daha iyi gelişiyor” 
diyen Şadi Türk, yapılan çalışmaları 
sinevizyon üzerinde grafiklerle anlattı.

Tek şikayet yol sorunu
Genel kurulda söz alan 

katılımcıların tek şikayetleri bölgeyi 
ana arterlere bağlayan yol sorunu 
oldu. Katılımcıların bu yönde gelen 
şikayetlerini yanıtlayan Şadi Türk, 
“Biz eforumuzun neredeyse tümünü 
bu yol yapımına harcıyoruz” diyerek, 
olağanüstü çabalarına rağmen sonuç 
alamadıklarını söyledi.

Devlet aciz içine düşmemeli
Başkent OSB’nin planlı olarak 

çalıştığı için kendi içinde bir 
sıkıntısının olmadığını, önlerine bir 
step geldiği zaman planlı hareket 
edildiği için bunun aşıldığını ifade 
eden Türk, şunları söyledi:

“Ama dünya sadece Başkent 

OSB’den oluşmuyor. Bizim dışımızda 
yapılması gerekip de yapılmayanlar 
nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyoruz. 
Özellikle yol konusu böyle. Yol sadece 
Başkent OSB’nin değil, bölgedeki tüm 
OSB’lerin sorunu. Ama bölgedeki 
diğer OSB’lerin gelişimi bizim biraz 
arkamızdan geldiğinden dolayı yol 
onların öncelikli problemi değil.
Yıllardır tüm uğraşlarımıza rağmen 
aşamadık. Sayın Cumhurbaşkanı dahil 
bu sorunu her kademede dile getirdik, 
destek istedik. Ancak bugüne kadar 
olmadı. Bazen bu durumdan dolayı, 
bu ülkenin vatandaşı olmaktan utanç 
duyar duruma kadar geldiğimizi 
söylemek durumundayım. Çünkü 
Ankara’nın 40 kilometre mesafesinde 
6.5 kilometrelik bir yolu yapmama 
aczine düşmemeli bir devlet.”

Yol bu yıl içerisinde gerçekleşecek
Sincan Belediyesi’ne bağlanmanın 

özellikle yol konusunda Başkent OSB 
için bir şans olduğunu anlatan Şadi 
Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Orada her konuda iyi niyetle bize 
yardımcı olmaya çalışan bir belediye 
başkanımız var. Bu yol sorununun 
çözümü için büyük bir çaba sarf 
ediyor. Sincan ile Başkent OSB’yi ve 
Eskişehir Yolu’nu birbirine bağlayacak 
bir yol projesini son aşamaya getirdi. 
Başkanın girişimi sonucu buradaki 
bu yol  Karayolları projesi olarak  
gerçekleşecek. 

Bu konuda yolun sonuna 
geldik. Bu hem Anadolu OSB, hem 
diğer OSB’ler için önemli... Bu 
yol İstanbul yolu, Sincan, Başkent 
OSB ve Eskişehir yolunu birbirine 
bağlayacak. Karayolları tarafından 
yapılacak. Demiryoluna paralel, Sincan 
ve İstanbul yoluna kadar giden bir 
yol. Tabi biz hep Eskişehir Yolu’na 
bağlanmaya endekslendik ama, bu yol 
ciddi bir aşama kaydetti. Projesi bitti, 
kamulaşması devam ediyor, ödeneği 
ayrıldı. İnşallah 2013 yılı içinde de 
temeli atılacak”. 
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Denetim kuruluna teşekkür
Başkent OSB Başkanı Türk, 

konuşmasında Denetim Kurulu 
üyelerinin çalışmasına özellikle ayrı 
bir vurgu yaptı. Türk, denetim kurulu 
üyelerinin diğer kuruluşlardan farklı 
olarak biraz yönetsel çalıştıklarını 
söyledi. Türk şöyle dedi:

“Yönetim kurulu üyesi gibi her 
toplantımıza katılıyorlar.  Kendilerine 
özellikle teşekkür ediyorum. Bu 
arkadaşlarımız ayrıca görevsel 
taksim içerisinde eğitim ile ilgili 
çalışmalarımıza da destek veriyorlar.” 

Başkent OSB bir bütün olarak bir proje
Başkent OSB katılımcılarından 

mümkün olduğu kadar sıklıkla bir 
araya gelinmesini isteyen Türk, 
“Üyelerimizin genel kurula gelmeleri 
için bile bazen defalarca arıyoruz” site-
minde bulundu.

Başkent OSB’yi bir proje olarak 
gördüğünü ifade eden Şadi Türk, 
Şunları söyledi:

“Bu projenin ihtiyaçlarına göre 
kuruluşlar oluşturduk. Ancak 
bu kuruluşların yeteri kadar ilgi 
görmediğini düşünüyorum. BASAD 
diye bir derneğimiz var, gönül isterdi 

ki tüm katılımcılarımız BASAD’a  
üye olsun. BASAD’a para toplama 
aracı olarak bakmayın. BASAD’ın 
katılımcılar arasında  ilişkilerin 
güçlendirilmesi, dayanışmanın 
arttırılması, güvenin oluşturulması, 
ortak projeler oluşturma açısından 
önemli olduğunu düşünüyorum.

Birlikte hareket etmek güçlenmeyi 
yükseltir. BASAD bu iş için önemli 
bir fırsattır. BASAD’a katılmanızı ve 
yönetimde yer almanızı yararlı görüyo-
rum.  BASAD’ı güçlendirmemiz lazım. 
Sosyal dayanışmamız açısından da  
önemlidir BASAD. Biz hiçbirimiz 
buradaki işleri maddi karşılık için 
yapmıyoruz. Tersine işimizden 
fedakarlık yaparak mesaimizin önemli 
bir bölümünü buraya harcıyoruz. 
Bunu yaparken sizin taktiriniz, ya da 
dışarıdan birilerinin Başkent OSB’nin 
başarılarından söz etmesi bize yetiyor 
ve mutlu ediyor. BASAD da böyle bir 
şey.

Bir diğer kuruluşumuz Başkent 
Yatırım A.Ş var. Yatırım A.Ş sıkıntılı 
ve sorunlu konularda Başkent OSB’ye 
büyük destek sağlıyor. Başkent 
Yatırım’ın başında olan  Mehmet 
Ergin arkadaşımız ve ekibine teşekkür 
ediyorum. OSB’nin önemli yükünü 

kaldırıyorlar. Bir Enerji A.Ş.’miz var, 
orada bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Başkent 
Yapı Kooperatifimiz var, çalışmaları 
sürüyor. Başında arkadaşımız Cavat 
Kömürcü bulunuyor. Burada amaç, 
Başkent OSB katılımcılarının mülki-
yetinden değişik alanlarda kuruluşlar 
oluşturarak birlikte hareket etmektir.”

Çevre ve imara özen
Özellikle imar çalışmaları ve çevre 

konularında bazı katılımcılarla prob-
lemler yaşandığını belirten Türk,  bu 
konuda yaşanan sorunlardan dolayı 
özür diledi. Türk, düşüncelerini şöyle 
dile getirdi:

“Görev ve sorumluluklarımız 
bu konularda duyarlı ve adil 
davranmamızı gerektiriyor. Yaşanabilir 
bir sanayi kenti için özellikle çevreyi 
korumaya ve imara uygun hareket 
etmeye dikkat ediyoruz.  2005 yılında 
yapılan ilk fabrikalarımız dahil tüm 
tesislerimiz çok modern bir şekilde 
gerçekleşiyor. Komşularımızın 
haklarının korunması açısından da 
tüm yapıların o modernlikte olması 
gerekiyor.  Çünkü komşu, haklı olarak 
yanında derme-çatma bir yapı istemi-
yor. Tüm katılımcılarımızdan talebim, 
bu konularda hassas davranmaları.”

Bu yılın önemli işi arıtma tesisi 
Başkent OSB’nin bu yıl içinde en 

önemli etkinliğinin arıtma tesisini 
faaliyete geçirmek olduğunu ifade eden 
Şadi Türk, 2013 yılının diğer önemli 
işlerini şöyle sıraladı:

“Bu yıl aynı zamanda II. etabın 
alt yapısı tamamlanacak. Hemen 
arkasından gelecek dönemde I. etabın 
elektriğini yer altına alacağız. Ardından 
inşaat yapımları nedeniyle aşınmaları 
dikkate alınarak l. etapta yapmadığımız 
yolları tamamlayacağız.”

Türkiye’nin önüne bir şans geldi
Şadi Türk, dünya platformunda 
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Türkiye’nin önüne bir şans  geldiği 
hissini taşıdığını söyledi. “Toplumların 
önüne bazen kendiliğinden şans gelir” 
diyen Türk, şunları söyledi:

“Ben daha önce bizim çok 
çalışmadığımızı düşünüyordum. 
Dünyayı çok dolaşıyorum. Şimdi 
görüyorum ki, çok çalışan bir ülkeyiz. 
Dünyada en çok çalışanın Almanya, 
Japonya ve ardından Türkiye 
olduğunu düşünüyorum.

Diğerlerinden eksiğimiz bilime 
önem vermiyoruz, bilgiye önem ver-
miyoruz. Plana ve programa uymuy-
oruz. Daha dikkatli davranırsak 
gelecekteki kuşaklara daha zengin 
ve yaşanabilir bir ülke bırakabiliriz. 
Çünkü millet halen krizle uğraşırken 
biz üretebiliyoruz ve yeni dünyalar 
keşfediyoruz.

Şöyle bakmak lazım; ekonominin 
temeli üretim ve ihracattır. Böyle 
bakıldığında başlangıç tarihimiz 
1980’lerdir. O tarihlerde ihracat yok, 
döviz taşıyamıyorsunuz. Yani bu işi 
30 yıldır yapıyoruz. Böyle bakıldığında 
bunun cengaverleri de sizlersiniz, 
sanayicilerimizdir.” 

OSB bir maceraydı
“Başkent OSB bir maceraydı, 

başardık” diyen Başkent OSB Başkanı 
konuşmasını, “Yabancılara hiçbir 
kamu kaynağı kullanmadan bunu 
gerçekleştirdiğimizi anlattığımızda 
inanmıyorlar. Çünkü onlar, proje de-
nilince önce finansmanı nereden diye 
soruyorlar” şeklinde sürdürdü. 

Sanayicilerimiz aldıkları yere sığmıyor
Bölgedeki sanayici sayısı arttıkça 

bazı sıkıntıların yaşandığını belirten 
Şadi Türk, “Çünkü sanayicilerimiz 
büyüyor, aldıkları yerlere sığmamaya 
başlıyor” dedi. Yatırım yapmayan 
katılımcıların sıkıntılarını da  hissetm-
eye başladıklarını anlatan Başkent OSB 
Başkanı Türk,”Yatırım yapmayanları 
yapmaya zorlayıcı bazı tedbirleri almak 
zorunda kalabiliriz. Arkadaşlar artık 
yatırım planlarını yapsınlar, bundan 
sonra daha zorlayıcı olacağız” diye 
konuştu. 

Bazı üyeler Sincan OSB’nin sürekli 
genişleme göstermesinin, sanayicilerin 
“mesafe” nedeniyle Başkent OSB’ye 
gelmesini engellediğini ifade etti. 
Üyeler ayrıca “Toplu Konut İdaresi ile 
görüşülerek konut yapımında sağlanan 
olanaklarla fabrikaların yapılmasını” 
önerdiler.

Türk, bunun üzerine TOKİ ile 
görüştüklerini anlatarak, “2006 yılında 

TOKİ ile yakın ilişkilerimiz vardı. 
2006 yılında konut gibi kredilendir-
erek fabrika binasını yapmalarını 
istedik. Ancak ikna edici olamadık. 
Bunun yapılması Türkiye’yi zıplatırdı. 
Teşvikler kadar önemliydi” dedi. 

Yeni yönetim 
Başkent OSB Genel Kurulunda 

oy birliği ile aklanan Şadi Türk 
başkanlığındaki yönetim, özür bildirip 
aday olmayan yönetim ve denetim 
kurulundan birer üye dışında aynen 
seçildi.  Başkent OSB’nin yeni yönetim 
ve denetim kurulları şöyle:

Yönetim Kurulu asil üyeler:
Şadi Türk, Cavat Kömürcü, Burhan 

Akkoç, Mehmet Ergin ve Kamil Sunal.
Görev bölümü yapan yeni Yönetim 

Kurulu, Şadi Türk’ü Başkanlığa, Cavat 
Kömürcü’yü de Başkan Vekilliğine 
tekrar getirdi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: 
Salih Türel Poyraz, Mustafa Serdar 

Tütek, Havva Derya Sarıkaya, Köksal 
Özdemir. 

Denetim Kurulu asil üyeleri: 
Sırrı Yetkin, Ahmet Zeki Topdemir

Denetim Kurulu yedek üyeleri: 
Mustafa Ertem, Bekir Sami Sezgin 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Ersan 
Arslan’ın başkanlığında 
yapılan toplantıda, 
üniversite-sanayi işbirliği 
ve OSB’lerin sorunları 
masaya yatırıldı.

Sincan Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna’nın da katıldığı 
ve Başkent OSB’nin de 
aralarında bulunduğu bölgede 
faaliyete bulunan OSB’lerin 
yol sorunu da gündeme alındı,

Tuna: “Yol’un yapımı için 
çok mesafe kaydettik...”

Başkent Organize Sanayi Bölgesi, 
çok önemli bir toplantıya ev 
sahipliği yaptı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşarı Ersan Arslan’ın 
başkanlığında yapılan, Sincan 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna, Ankara’daki üniversitelerin 
dekanları, dekan yardımcıları, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
üst düzey bürokratları, bölgede 
bulunan OSB’lerin Başkan ve Bölge 
Müdürleri’nin katıldığı toplantıda, 
sanayi-üniversite işbirliği ve OSB’lerin 
sorunları masaya yatırıldı.

Başkent OSB’de zirve

18
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4 Nisan 2013 tarihinde gerçekleşen, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarı Ersan Arslan’ın başkanlığını 
yaptığı toplantıda, Başkent OSB 
yönetimi ve bölge müdürlüğü 
yöneticileri Şadi Türk’ün başkanlığında 
tam kadro hazır bulundu.

 Toplantıda, üniversite sanayi 
işbirliği konusunda bugüne kadar 
yapılan ve yapılacak çalışmalar ile 
ilgili bir değerlendirme yapıldı. 
Üniversiteler ile sanayicilerin 
teknolojik gelişmeleri daha yakından 
izlemek ve onları sanayi tesislerinde 
uygulamaya koyma konusunda 
daha sıkı bir işbirliği içinde olmaları 
üzerinde durulan toplantıda, bölgede 
bulunan OSB’lerin sorunları da 
masaya yatırıldı. Başta Başkent 
OSB olmak üzere, bölgede faaliyette 
bulunan Anadolu OSB ve ASO ll. 
OSB yetkilileri, bölge için hayati 
önem taşıyan yol sorununu gündeme 
getirdiler. OSB’lerin Eskişehir Karayolu 
ve İstanbul Karayolu’na ancak köy 
yoluyla bağlantı kurabildiklerini 
vurgulayan OSB yöneticileri acil 
çözüm istediler. 

Son aşamaya gelindi
Bu arada başkan seçildiği günden 

beri bölgede bulunan OSB’lerin ana 
arterlere bağlanması için uğraş veren 
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna, toplantıya katılanlara 
konu hakkında bilgi verdi.

Tuna, İstanbul Karayolunu Sincan 
OSB, Anadolu OSB, Başkent OSB 
ve ASO ll OSB üzerinden Eskişehir 
Karayolu’na bağlayan yolun yapımında 
son aşamaya geldiklerini söyledi. 
Anadolu OSB ile yolun güzergahı 
konusunda yaşanan pürüzün de 
giderildiğini anlatan Tuna, “İnşallah bu 

yıl yolun yapımına başlayacağız”dedi.
Toplantıda söz alan Anadolu OSB 

Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da 
pürüzü giderdiklerini yolun güzergahı 
konusunda bir sorun kalmadığını 
söyledi.

Özel çaba

Toplantıda konuşan Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk de, bölgeyle 
ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.  

Gerçekleştirecekleri kısa orta ve uzun 
vadeli projelerini de anlatan Türk, 
yıllardır sıkıntısını çektikleri ve bölgeyi 
ana arterlere bağlayan yol sorunun 
çözümü için Sincan Belediye Başkanı 
Mustafa Tuna’nın özel bir çaba 
gösterdiğini söyledi. Türk, sorunun 
çözümü için büyük uğraş veren 
Tuna’ya teşekkür etti.

Bu arada toplantıya katılan heyet, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
incelemelerde de  bulundu.

19



2020

Gazi Üniversitesi Başkent 
OSB’de Teknoloji 
Transfer Ofisi açıyor

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
(Başkent OSB), eğitimin 
sanayideki önemini göz 

önünde bulundurarak, çok yönlü 
çalışmalar başlattı. Bu amaçla bir 
yandan katılımcısının teknolojideki 
yenilikleri yakından izlemesine 
olanak sağlamak, diğer yandan 

katılımcısının gereksinim duyduğu 
nitelikli elemanı yetiştirmek amacıyla 
adeta bir seferberlik başlattı. 
Teknoloji transferini gerçekleştirmek 
üzere Gazi Üniversitesi ile bir 
protokol imzalayan Başkent OSB, 
üniversite ile “Gazi Üniversitesi 
Başkent OSB Meslek Yüksek 

Okulu” adıyla bir meslek yüksek 
okulu açacak. Diğer yandan çeşitli 
alanlarda eğitim gerçekleştirmek 
üzere Milli Eğitim Bakanlığı Sincan 
Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile 
işbirliği yapılarak kurulan “Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi Eğitim 
Merkezi” de faaliyetlerine başladı. 

Başkent OSB’de 
eğitim seferberliği

Başkent OSB, hem sanayiye teknoloji transferi hem de sanayicinin gereksinim duyduğu 
nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla çok yönlü kararları alıp uygulamaya koydu.
Başkent OSB’de “Gazi üniversitesi Başkent OSB Meslek  Yüksek Okulu” adıyla okul açılacak. 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi kuruldu. Eğitim Merkezi, Milli Eğitim 
Bakanlığı Sincan Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği çerçevesinde eğitim veriyor.

Yeni ürün ve teknolojilerin 
ekonomiye kazandırılmasına 
yönelik olarak akademisyen 

ve üniversite öğrencileri tarafından 
kurulacak firmalar da desteklenecek.

Başkent OSB ile Gazi 

Üniversitesi arasındaki işbirliği her 
gün gelişiyor. Gazi Üniversitesi, 
Başkent OSB ile imzaladığı protokol 
çerçevesinde bölgeye Teknoloji 
Transfer Ofisi kuruyor.

TÜBİTAK tarafından destek 

kapsamına alınan Gazi Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi, Başkent 
OSB’de faaliyette bulunan firmalarla 
yakın işbirliği içinde çalışacak.

Teknoloji Transfer Ofisini 
iş dünyasının Ar-Ge, üniversite 
sanayi işbirliği ve teknolojik 
konularında destek sağlamasını 
öngören protokol uyarınca, yeni 
ürün ve teknolojilerin ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik olarak 
akademisyen ve üniversite 

Başkent OSB ve Gazi Üniversitesi arasında imzalanan 
protokolle yaşama geçirilen Teknoloji Transfer Ofisi ile  iş 
dünyasının, Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği ve teknolojik
konularda bilgilendirilmesi amaçlanıyor. 
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öğrencileri tarafından kurulacak 
firmalar da desteklenecek.

Protokol şöyle:
n Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, 

Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri: 
Bu  modül ile iş dünyasının, 
Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği 
ile yürütülebilecek faaliyetler ve 
teknolojik konularda bilgi sahibi 
kılınması amaçlanmaktadır. Modül 
çerçevesinde yürütülebilecek 
faaliyetler, üniversitelerin iş 
dünyasına yönelik olarak sahip 
oldukları kaynakların ve işbirliği 
imkânlarının tanıtılması,  yeni 
teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. 
konularda eğitim organizasyonları 
ve üniversite sanayi işbirliğine 
yönelik çeşitli bilgilendirme şeklinde 
sıralanabilir.  

  n Modül 2: Destek 
Programlarından Yararlanmaya 
Yönelik Hizmetler: Yapılan 
görüşmeler sonucu Gazi 
Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin Bölgemizde temsilcilik 
açmasına karar verilmiştir. 

n Modül 3: Proje Geliştirme/
Yönetim Hizmetleri (Üniversite 
Sanayi İşbirliği Faaliyetleri): 
Üniversitelerin sahip oldukları 
akademik bilgi birikiminin 
özel sektör Ar-Ge projelerinde 
kullanılması bu modülün 
ana eksenidir. Çeşitli iletişim 
araçlarının kullanılarak firmaların 
Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, 

belirlenen projelere destek verecek 
araştırmacıların bulunması  - 
eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik 
kontratların oluşturulması, 
projelerin yürütülmesi esnasında 
verilecek koordinasyon hizmetleri 
modül çerçevesinde yürütülecek 
faaliyetlere örnek olarak verilebilir. 

n Modül 4: Fikri Sınai Hakların  
Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri: 
Üniversitelerde Fikri Mülkiyet 
kapsamında değerlendirilebilecek 
çalışmaların belirlenmesi, 
patent işlemleri ve patentlerin 
ticarileştirilmesi bu modül altında 

yürütülecektir. 
n Modül 5: Şirketleşme ve  

Girişimcilik Hizmetleri: Yeni 
ürün ve teknolojilerin ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik olarak 
akademisyen ve üniversite 
öğrencileri tarafından kurulacak 
firmaların desteklenmesi bu 
modülün içeriğini oluşturmaktadır. 
Modül çerçevesinde TTO’lar, 
Ar-Ge fikri olan akademisyen 
ve öğrencileri pazarlama, hukuk 
ve idari işlemler gibi konularda 
danışmanlık, eğitim vb. şekilde 
destekleyecektir.
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Türk: “2013 
eğitim yılı olacak”

Başkent OSB Başkanı 
Türk, Bu yılki çalışmalar 
içinde en önemli yeri 
eğitimin aldığını ifade etti. 
“Başkent OSB olarak sosyal 
projelere ve eğitime katkı 
koymak istiyoruz.” 

Bölgede faaliyet gösteren 
tesislerde çalışacak personelin 
eğitimine çok önem 

verdiklerini ifade eden Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Gazi Üniversitesi ile meslek 
yüksek okulu kurmak için protokol 
yaptık. Eğitim hem teorik olarak 
ders şeklinde, hem de firmalarda 
uygulama şeklinde olacak. Meslek 
yüksek okulunu faaliyete geçirme 
çalışmalarının yanısıra, Milli 
Eğitim Bakanlığı Erkunt Mesleki 
Eğitim Merkezi’nin bir şubesini 
bölgemizde açarak çalışmalara 
başladık.”

Eğitime özel önem
Başkent OSB Başkanı Türk, 

Bu yılki çalışmalar içinde en 
önemli yeri eğitimin aldığını ifade 
etti. “Başkent OSB olarak sosyal 
projelere ve eğitime katkı koymak 
istiyoruz.” diyen Şadi Türk, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunu yaparken, doğal 

olarak Başkent OSB’nin yararını 
gözetiyoruz. Bu çalışmalar 
çerçevesinde Sincan OSB’nin uzun 
zamanda yaptığı bilgi birikiminden 
yararlanmaya başladık. Sincan 
Yönetimine teşekkür ediyorum. 
Milli Eğitim Bakanlığı Sincan OSB 
Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nin    
şubesini bölgemizde açtı. Sincan 
OSB’nin bu merkezdeki birikimi 
ve deneyinden yararlanarak 2013 
yılı içinde eğitim çalışmalarına 
başlama noktasına geldik. Burada 
meslek edindirme eğitimleri 
olacak. Bu katılımcılarımızın 
personelinin eğitim açısından önem 
taşıyor. Bunu yapabilmemiz için 
katılımcıların personelinin eğitim 
gereksinmelerini bildirmeleri 
gerekiyor. Erkunt Mesleki Eğitim 
Merkezi sizden gelen taleplere göre 
gruplandırma yaparak eğitime 
başlayacak. Çalışmalar hem derslik, 
hem uygulamalı olacak.”

Meslek yüksek okulu
Türk, Başkent OSB kurulurken 

en büyük hayallerinden birinin 
sosyal donatı alanı içinde geniş 
yer ayrılan eğitim  projesinin 
bir kısmını gerçekleştirmek 
için Gazi Üniversitesi ile bir 
protokol yaptıklarını açıkladı. 
Şadi Türk, “2013 yılında önemli 
faaliyetlerimizden bir de bu 
olacak”dedi.

Başkent OSB Başkanı, bu 
konuda yapılacak çalışmaları şöyle 
anlattı:

“Binayı yapıp Gazi 
Üniversitesine teslim edeceğiz. 
Burada bizim istediğimiz 
bölümlerin faaliyet göstermesini 
sağlayacağız. Bu da bölgemizin 
gereksinim duyduğu, teknik 
personelin yetişmesi ve sanayi 
ile eğitimin işbirliğine olanak  
sağlayacak. Belki de bu alandaki 
ilk örneklerden biri bölgemizde 
gerçekleşecek. Yine Gazi 
Üniversitesi ile teknoloji transfer 
ofisimizi önümüzdeki günlerde 
açmayı planlıyoruz. Bu da sanayici 
arkadaşlarımızın kolay teknolojik 
bilgilere ulaşmasını sağlayacak ve 
sanayi ile üniversitenin önemli 
işbirliğinin bir adımı olacak.

Bölgemizde kurulacak Gazi 
Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu’nda, elektrik, enerji, 
makine ve metal teknolojiler, 
elektronik otomasyon, kimya, 
elektronik, muhasebe, görsel 
teknikler, vergi, medya yapımcılığı 
gibi bölümlerin olması için 
görüşmelerimiz devam etmektedir. 
Ayrıca meslek geliştirme ve kişisel 
eğitim ihtiyaçlara yönelik eğitim 
işbirlikleri için portal oluşturma  
çalışmamız var. Bu amaçla eğitim 
Web sayfalarımızı oluşturduk. 
Eğitim merkezinin Web sayfasını 
kurduk.”
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1200 öğrenci kapasiteli okul-
da, bölgede faaliyet gösteren 
sektörlerin gereksinmelerine 
yönelik bölümlerin açılmasına 
öncelik verilecek.

Gazi Üniversitesi Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Meslek Yüksek Okulu 

kuruyor. Bu amaçla  12 Nisan 2013 
tarihinde Gazi Üniversitesi ile 
Başkent OSB arasında bir protokol 
imzalandı. Protokol uyarınca 
Başkent OSB binayı yapacak, 
bina 2014 eylül ayına kadar 
tamamlanacak. Gazi Üniversitesi 
de, bu binada meslek yüksek 
okulunu 2014 ve 2015  öğretim 
yılında eğitime başlatacak.  Okulun 
adı; Gazi Üniversitesi Başkent OSB 
Meslek Yüksek Okulu” olacak. 1200 
öğrencinin eğitim göreceği yüksek 
okulda, bölgede faaliyet gösteren 
sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik 
bölümlerin açılmasına öncelik 
verilecek. 

Açılacak bölümler
Gazi Üniversitesi ile Başkent 

Organize Sanayi Bölgesi arasında 
yapılan protokol gereği, Gazi 
Üniversitesi Başkent Organize Sanayi 
Bölgesinde Meslek Yüksek Okulu 
açmaya karar verdi. Varılan mutabakat 
gereği, Başkent OSB bina inşaatını 
üstlendi. Bina inşaatı eylül 2014’e 
kadar bitirilecek ve okul 2014-2015 
öğretim yılında açılacak.

İlk aşamada açılacak bölümler 
şöyle:

n Elektrik ve Enerji, 
n Elektronik ve Otomasyon,
n Makine ve Metal Teknolojileri, 
n Basım ve Yayın Teknolojileri, 
n Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, 
n Radyo ve TV Teknolojileri.
n Kimya

Porotokol metni,
Başkent OSB ile Gazi Üniversitesi 

arasında meslek yüksek okulu 
kurulmasını öngören protokol metni 
şöyle:

TARAFLAR
MADDE 1 – İşbu protokol; Gazi 

Üniversitesi Rektörlüğü ve Başkent 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
arasında aşağıda belirtilen şartlarla 
imzalanmıştır.

TANIMLAR
MADDE 2 –  Bu protokolde geçen
n GÜ:  Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğünü,
n Rektör: Gazi Üniversitesi 

Rektörünü,
n Başkent OSB: Başkent Organize 

Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanlığını,

n Yönetim Kurulu Başkanı: 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanını,

n Bölge: Başkent Organize Sanayi 
Bölgesini

İfade eder.

KONUSU
MADDE 3– Bu protokolün konu-

su; Başkent OSB’nin Ankara ili, Sincan 
İlçesi, Malıköy’de bulunan arazisi 
içinde 1200 öğrenci kapasiteli Gazi 
Üniversitesi’ne Bağlı Meslek yüksek 
okulu açılışını gerçekleştirmektir.

YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE 4 –  a) Bu protokolün 

yürütülmesinde; Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğü adına Rektör, Başkent OSB 
adına Yönetim Kurulu Başkanı yetkili 
ve sorumludur.

b)Başkent OSB; protokolün 
imzalanmasını müteakip iş bu pro-
tokole konu olan meslek yüksek 
okulunun faaliyet göstereceği 1200 
öğrenci kapasiteli okul binasını 

yapacaktır.
c) GÜ; yapılan okul binasında 1200 

öğrenci kapasiteli bir yüksek okulu 
açacaktır. 

d) Yüksek okulda Bölgede faaliyet 
gösteren sektörlerin ihtiyacına yönelik 
bölümlerin açılmasına öncelik veri-
lecektir.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 5–  İşbu protokol 

yürürlüğe girdikten sonra, uygu-
lamaya yönelik olarak taraflarca 
sağlanan mutabakat çerçevesinde ek 
ve değişikliklere yönelik ek protokoller 
tanzim edilebilir. Bu ek protokoller 
işbu protokolün ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul edilir.

MADDE 6 –  Altı (6) Maddeden 
ibaret olan işbu protokol, taraflar 
arasında varılan mutabakat gereğince 
12/04/2013 tarihinde 2 (iki) nüsha 
olarak imzalanmış olup, imzalandığı 
tarihte yürürlüğe girer. 

Meslek yüksek okulu kurulacak

Gazi Üniversitesi Başkent  OSB’de 
Meslek Yüksek Okulu açıyor
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Başkent OSB, başlattığı eğitim seferberliği kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Erkunt Mesleki Eğitim 
Merkezi ile işbirliği yaparak “Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Eğitim Merkezi”ni faaliyete geçirdi.

“Başkent Organize Sanayi Bölgesi Eğitim Merkezi”nde, 
istihdam edilebilir insan kaynağı oluşturma amaçlı, mevcut 
iş gücünün mesleki gelişim ve belgelendirme ihtiyaçları 
karşılanacak, çalışanların kişisel ve yönetsel gelişimlerine 
katkıda bulunacak eğitimler verilecek. Eğitimler sonunda 
gerekli değerlendirmeler ve sınavlar Sincan Erkunt Mesleki 
Eğitim Merkezi tarafından yapılacak, başarılı olan kursiyer-
lere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları verilecek.

Öncelikli eğitimler
Eğitim Merkezinde öncelik verilecek eğitim alanları da 

belirlendi. Buna göre, Eğitim Merkezinde öncelikle, usta 
öğretici yetiştirme kursları, forklift-tavan vinci kursları 
açılacak, çıraklık eğitimi başlatılacak. 

Usta Öğreticilik Belgesi (İş Pedagojisi Eğitimi Formasyon Kursu)
İşyerlerinde çırak çalıştırmak ve okullardan stajyer 

öğrenci alabilmek için 3308 Sayılı Kanunun 31.Maddesi 

gereği alınması zorunlu olan bu belge için Başkent OSB 
Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı 
Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile  40 saat süren 
bir kurs açıldı. Bu süre içinde kursiyerler aşağıdaki belirtilen 
konularda eğitim aldılar:

 Forklift (G Sınıfı Ehliyet sertifikalı) ve tavan vinci 
kullanım operatörlüğü kursu:

“Başkent OSB Mesleki Eğitim Merkezi”nin açtığı 
bir diğer kurs da forklift vinci ve tavan vinç kullanım 
operatörlüğü. Üç  hafta süren forklift vinci kursunda toplam 
72 saat, tavan vinç operatörlüğü eğitimlerinde ise 2 haftalık 
dönemde 48 saat kurs verildi. 

Çıraklık eğitimi
Bu arada, Başkent OSB katılımcılarının gereksinim 

duyduğu çırak olarak tariflenen elemanların yetiştirilmesi 
amacıyla çıraklık eğitimi düzenlenecek. Bu yıl ön 
hazırlıkları yapılacak çıraklık eğitimlerine önümüzdeki 
eğitim döneminde başlanacak. 

Başkent OSB  Eğitim 
Merkezi kuruldu

Dersin Adı Süre (saat)
Çıraklık ve Meslek Eğitimi İlkeleri 4
İş Güvenliği 4
Meslek Analizi ve Öğretim Program Hazırlama 8
Atölye ve Meslek Dersleri Öğretim Metotları 8
Eğitimde İletişim ve Eğitim Araçları 4
İş Kalitesi ve Maliyet İlişkileri 4
Eğitim Psikolojisi 3
Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme 3
Değerlendirme 2
TOPLAM 40

Milli Eğitim Bakanlığı Sincan Erkunt 
Mesleki Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak 
faaliyete geçirilen Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi Eğitim Merkezi’nde, mevcut iş 
gücünün mesleki gelişim ve belgelendirme 
ihtiyaçları karşılanacak, çalışanların kişisel ve 
yönetsel gelişimlerine katkıda 
bulunacak eğitimler verilecek.

Başkent OSB Eğitim Merkezi çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantıları yapıldı.
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Başkent OSB’nin düzenlediği, 
uzmanların ve firmaların 
eğitim ve insan kaynaklarından 
sorumlu kişilerinin katıldığı 
toplantıda “Eğitim ve 
insan gücü planlaması 
paylaşımı” tartışıldı.

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nin 2013 yılını 
“Eğitim yılı” olarak görmesine 

paralel olarak bu alanda yoğun 
çalışmalar yapılıyor. Başkent OSB’nin 
düzenlediği, uzmanların ve firmaların 
eğitim ile insan kaynaklarından 
sorumlu kişilerinin katıldığı bir 
toplantı yapıldı. Toplantıda “Eğitim 
ve insan gücü planlaması paylaşımı” 
tartışıldı.

28 Mart 2013 tarihinde düzenlenen 
öğle yemeği ve devamındaki paylaşım 
toplantısına katılım yoğun oldu. 
Eğitim insan gücü planlamasının 
yapılması ve yetişmiş insan gücü 
ihtiyacının giderilmesi ile eğitim 
ilişkisinin öneminin vurgulandığı 
toplantıya; Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ, Bölge Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç, Eğitim Birimi 
Yöneticisi Selami Babacan, Milli 

Eğitim Bakanlığı Erkunt Mesleki 
Eğitim Merkezi yöneticileri ve bölge 
firmalarının insan kaynakları ve 
eğitimden sorumlu yöneticileri katıldı.

Paylaşım toplantısında; bölgede 
faaliyette bulunan firmaların sorunları, 
bunlara ilişkin çözüm önerileri, 
firmaların bu alandaki deneyimleri 
paylaşıldı, karşılıklı işbirliği ve 

diyaloğun geliştirilmesine yönelik 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

Bu arada Başkent OSB Mesleki 
Eğitim Merkezi’nin gelecekte yapacağı 
faaliyetler ve bu alanda Milli Eğitim 
Bakanlığı Erkunt Mesleki Eğitim 
Merkezi ile yapılan işbirliği, bu işbirliği 
çerçevesinde yapılacak eğitimler 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sanayide eğitim ve 
insan gücünün önemi
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Kaymakcılar Makina ve 
Dökümün Teknik Müdürü 
Tolga Aksu, “Büyüme 
hedefiyle yıldızı parlayan 
Başkent OSB’ye 
geldiklerini” söylüyor...

1989 yılında Ankara Sincan 
OSB Dökümcüler 

Sitesinde kurulan Kaymakcılar 
Makina ve Döküm Sanayi, sektörde 
köklü ve öncü kuruluşlardan birisi 
olarak bugün Başkent OSB’de 
hedeflerini büyüterek yoluna devam 
ediyor. “Müşterilerine, kaliteli, 
zamanında, teknik dokümanlara ve 
müşteri isteklerine uygun şekilde 
üretim yapmayı” ilke edinen 
Kaymakcılar Makina ve Döküm 
Sanayi, kompresörden vanaya, 
raylı sistem ekipmanlarından tarım 
makinaları sektörüne 

kadar geniş bir yelpazede üretim 
yapıyor. “Çevreye saygılı, iş sağlığı 
ve güvenliği konularında” duyarlı 
olan  Kaymakcılar Makina ve Döküm 
Sanayi, ISO 9001:2008 kalite sistem 
belgesi ile birlikte Uluslararası Çevre 
Yönetim Sistemi olan ISO 14001:2004 
ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardı olan OHSAS 18001:2007 ye 
sahip bulunuyor.

Kaymakcılar Makina ve Döküm 
Sanayi’ni daha yakından tanımak 
için firmanın Teknik Müdürü Kimya 
Mühendisi Tolga Aksu ile bir söyleşi  
yaptık. Aksu’ya firmalarını tanımak 
amacıyla sorduğumuz sorular ve 
yanıtları aşağıda bulacaksınız...

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

2006 yılında temeli atılan 
fabrikamızın inşaatı %60 seviyesine 
geldiğinde baş gösteren ekonomik 
kriz sebebiyle duraklamaya uğramış, 
2010 yılında inşaata devam edilerek 
2011 yılında fabrikamız işletmeye 
açılmıştır.  

n Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

Başkent OSB’de 4620 m2 si kapalı 
olmak üzere toplam 10.800 m2 arsa 
büyüklüğü olan döküm fabrikamıza ek 
olarak Sincan OSB’de de 2.000 m2 lik 
alanda talaşlı imalat yapmaktayız.

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

Kaymakcılar 
Makina ve Döküm... 

Başkent OSB ile hedeflerini büyüten marka:
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25 yılı aşan tecrübemiz ile gri 
döküm parça, sfero döküm parça 
ve talaşlı imalat konularında, tarım 
makineleri, Devlet demiryolları, 
kompresör, pompa, vana, genel 
makina gibi sanayi kollarına ham ve 
işlenmiş parça üretilmektedir. Yıllık 
döküm kapasitemiz 10.000 ton olup, 
işleme kapasitemiz 1.000 ton’dur. 

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

Şu an için kapasitemizin %30 luk 
kısmını kullanmaktayız. Bünyemizde 
7 si idari personel olmak üzere 45 kişi 
görev almaktadır. 

n İhracat yapıyor musunuz?
Türkiye’nin önde gelen, alanında 

lider konumda olan ihracatçı 
firmalarına ana döküm tedarikçisi 
olarak faaliyet gösteriyoruz. 
Ürünlerimizin tamamına yakını 
müşterilerimiz aracılığıyla yurtdışına 
ihraç edilmektedir.  

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

25 yıldır Ankara’da Sincan 
OSB de döküm ve talaşlı imalat 
konusunda faaliyet göstermekteydik, 
ancak büyüyen ve gelişen Türkiye 
ile birlikte yol alan firmamız, 
geniş bir üretim sahasına ihtiyaç 
duymuştur. O dönemde Ankara’da 
yıldızı parlayan ve yatırımcılara 
geniş olanaklar sunan Başkent 

OSB’yi tercih etme sebeplerimizin 
başında ilk yatırım maliyetinin 
uygun olması ve geleceğe dönük 
bir sanayi kenti kurulmasına olan 
inancımız olmuştur. Başkent OSB’ye 
yatırım yapmak isteyen kişi ve 
kuruluşlara tavsiyemiz, rant amaçlı 
arsa sahibi olmak yerine yatırımını 
üretime dönük planlamalarıdır. Bu 
şekilde hem ülkemiz, hem yatırımcı 
kazanacak, yeni iş sahaları oluşacak, 
istihdama fayda sağlanacaktır. 

n Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Başkent OSB’nin altyapısı 
tamamlanan 2. Etabından arsa alıp, 
Dökümhanemize ek tesis ile birlikte 
talaşlı imalat fabrikamızı bu 2. Etaba 
taşımaya hedeflemekteyiz. 
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CNC Lazer kesiminden 
savunma sanayine, 
tarım makineleri dahil 

her türlü makine imalatından  
prefabrike ve konteyner sanayine 
ve asansör imalatına kadar geniş 
bir yelpazede üretim yapan 
Mersan Metal, beton santrali ve 

ekipmanlarının üretiminde 
de iddialı olduğunu ortaya 
koyuyor. Mersan Metal 
yetkililerinden Orhan 
Yurdusay, çalışmalarıyla 
ilgili sorularımızı 
yanıtlarken, çok farklı 
sektörlerde, geniş bir 
yelpazede müşterilerine 
hizmet sunmanın 
gururunu yaşadıklarını 
ifade ediyor. Yurdusay’ın 
sorularımıza yanıtlarını 

aşağıda bulabilirsiniz.

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

Şubat 2010 tarihinde 
fabrikamızın temelini attık. 

Yatırımlarımızı 15 ay gibi kısa 
bir süre içinde tamamlayarak 2 
Mayıs 2012 tarihinde fabrikamızı 
hizmete açtık. 

n Kaç metrekarelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

10.000 metrekarelik bir alanda 
faaliyet gösteren fabrikamız, 
bugün itibariyle değerlendirecek 
olursak gereksinimimizi 
karşılayacak büyüklüktedir.

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

Çok geniş bir alanda üretim 
yapıyoruz. Bunlar arasında CNC 
Lazer kesimden kaynaklı imalata, 
beton santrali ve çimento silosu 
imalatından, otomotiv, savunma 
sanayi, her türlü makine 
imalat sanayine, mimarlık ve 
mühendislik projelerinden, tarım 

Geniş bir üretim yelpazesi 
denince: Mersan Metal

28
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makinelerine, havalandırma, 
aydınlatma sanayinden 
asansör imalatı ve yedek 
parçasına, prefabrike ve 
konteyner üretiminden 
elektrik pano ve kabinlerine 
kadar farklı alanlarda 
üretim yapıyoruz, hizmet 
sunuyoruz. 

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

Tam kapasiteyle 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Şu an 75 
kişiye istihdam sağlayan 
firmamız, üretim ve 
hizmet alanlarını daha 
da genişleterek istihdama 
katkısını arttırmayı 
hedefliyor. İstihdamda 
nicelik kadar niteliğin de 
önem taşıdığına inanıyoruz. 
Üretimde verimlilik, iş 
ve hizmetlerde istenilen 
kalitenin sağlanmasının 
uygun bir çalışma ortamına 
bağlı olduğu bir gerçektir. Biz de 
buradan hareketle her kademedeki 
çalışanımıza mutlu olacağı bir 
çalışma ortamı sağlıyoruz. Yanı sıra 
çalışanlarımıza, konularıyla ilgili 
sürekli eğitimler veriyoruz.

n İhracat yapıyor musunuz?
2012 Yılı sonu itibari ile beton 

santrali ve ekipmanları ihracatına 
başladık. Beton santrali ve 
ekipmanları ihracatı yaptığımız 

ülkelerin başında Libya, Mısır, 
Irak ve İngiltere geliyor. 

Yaptığımız ihracatla 
hem ülke 

ekonomisine döviz girdisi 
sağladığımız için, hem de 
katma değere katkı yaptığımız 
için kendimizi mutlu hissediyoruz. Bir 
yandan da ürün ve hizmet çeşitliliğini 
arttırmak amacıyla yurt içi ve yurt 
dışı fuarlarına katılıyoruz, teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyoruz.  

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

Yatırım imkanlarının 
uygun ve altyapı 
olanaklarının tamamlanmış 
olması, en önemlisi gelişen, 
gelişmeye açık olan, lojistik 
ve sevkıyat açısından 
uygun bir konumda 
bulunmasının yanı sıra,    
şehrin karmaşasından uzak 

ama bir o kadar 
da şehre yakın 
oluşu Başkent 
OSB’de yatırım 
yapmak için 
artı değerlerdir. 
Daha da 
önemlisi  gelecek 
vadeden bir 
sanayi kentinde 
yer almaktan 
makul daha ne 
olabilir?

n Yatırım 
konusunda 

bundan sonraki hedefiniz nedir?
Şu andaki hedefimiz üretim 

yaptığımız alanlarda başarılı 
olmak, yeri geldiğinde yeni yatırım 
olanaklarına bakacağız.
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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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“Dünden bugüne, bugünden yarına, sevgi, saygı ve güven taşıyoruz” 



Genel Müdürlük : Ahi Evran Caddesi No: 29-31-33-35  Ostim / ANKARA
  Tel: +90 (312) 426 08 88 (pbx)     Faks: +90 (312) 426 15 55

 

TÜRKİYE   TEK   DİSTRİBÜTÖRÜ

Dünyada lider birçok markanın Türkiye 
distribütörlüğü ile  aranızdayız, yanıbaşınızdayız.

Temmuz ayından itibaren Başkent Şubemizde satışlarımız başlayacaktır.

DONANMA Mağazalarında Bulabilecekleriniz:
• Elektrikli El Aletleri ve Aksesuarları
• Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları
• Kaynak Makinaları ve Aksesuarları
• Manual ve Robot Torç Sistemleri
• Duman Emme Sistemleri
• İş Güvenliği Ürünleri
• İnşaat Tamamlayıcı Ürünler
• Mekanik El Aletleri
• Havalı El Aletleri ve Servis Ekipmanları
• Kaldırma Ekipmanları
• Zımparalar ve Aşındırıcı Taşlar
• Kırtasiye Ürünleri
• Temizlik Malzemeleri
• Elektrik Malzemeleri
• Kesici Takımlar
• Tezgah ve Aksesuarları
• Bağlantı Elemanları

Toplam 82.000 kalem geniş ürün çeşidiyle, zengin ürün yelpazesiyle...

Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 20. Cad. 1A   -   31.Cad. 2A    Temelli /ANKARABaşkent Şube :


