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Önemli olan “yapılmaz” 
denileni yapmak...

Yapılanlar kadar onları anlatmak da 
önemlidir. Kendimizi anlatamazsak 

yıllarca emek vererek gözlerden uzak, 
kuş uçmaz kervan geçmez bozkırda 
kurduğumuz geleceğin sanayi   
kentinden kimin haberi olacaktı? 3’te

Gazi Üniversitesi ile sanayi işbirliği

Başkent OSB
yönetimi Köşk’te

Başkent OSB ile Gazi 
Üniversitesi arasında 

sanayicilerin teknolojik 
ihtiyaçlarına yönelik 

çözümler üretilmesi 
ve teknoloji transferini 
içeren kapsamlı 
bir protokol 
imzalandı. 6’da



“Dünden bugüne, bugünden yarına, sevgi, saygı ve güven taşıyoruz” 
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Önemli olan “yapılmaz” 
denileni yapmak...

Yapılanlar kadar onları anlatmak da önemlidir. Kendimizi 
anlatamazsak yıllarca emek vererek gözlerden uzak, kuş 

uçmaz kervan geçmez bozkırda kurduğumuz geleceğin sanayi 
kentinden kimin haberi olacaktı? 

Kendimizi, yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı dilimiz 
döndükçe anlatmak için yıllardır çaba gösteriyoruz. Kamuya 
anlatıyoruz, sivil toplum kuruluşlarına, ulusal ve uluslararası 
sanayicilere anlatıyoruz. Bazen ziyaretler gerçekleştirerek, 
bazen de davet ederek...

Davetimize nezaket gösteren Meclis Başkanımız sayın 
Cemil Çiçek, bakanlarımız sayın Nihat Ergün, Zafer Çağlayan 
başta olmak üzere devletin çeşitli kademelerinden çok 
sayıda şahsiyet bölgemize teşrif ederek bizi onurlandırdı. 
Başbakanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan açılışımıza 
katılarak, önümüzü açarak büyük destek verdi bize...

Devletin en zirvesindeki Cumhurbaşkanımız sayın 
Abdullah Gül’e kendimizi anlatmamak büyük eksiklik olurdu, 
bizim için... Lütfedip bizi kabul ettiler. Sıcak ve samimi 
bir karşılama ortamında kendimizi anlattık, sorunlarımızı 
aktardık devletin en üst kademesine... Bizi ilgiyle dinleyen 
sayın Cumhurbaşkanımız Gül’ün sorduğu sorularla hem 
bölgemizi, hem de Türk sanayini yakından izlediğine tanık 
olduk. Bu ilgi, gelecek konusunda umutlarımızı daha da 
arttırdı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulü ve ilgisi bizim için 
büyük moral ve motivasyon oldu. Bu moral ve motivasyon 
ile 2013 yılında daha önemli işlere imza atacağımızı 
şimdiden söylemem hayal olmaz. Nitekim, henüz yılın daha 
başındayken attık ilk imzamızı. Ülkemizin güzide eğitim 
kurumlarından Gazi Üniversitesi ile de sanayi işbirliği 
protokolünü imzaladık.

Eskilerin bir lafı var: Yükte hafif, pahada ağır... İşte  
sanayi üretiminde bunu mutlaka başarmalıyız; yükte 
hafif pahada ağır teknoloji ürünlere yönelmeliyiz. Dünya 
pazarlarında rekabetin olmazsa olmaz koşulu yüksek 
teknolojik ürünlerdir...

Katma değeri yüksek sanayi ürünlerini elde etmek 
AR-GE ile teknolojiyle, bilimle olanaklıdır. Bu da ilim 
irfan yuvaları üniversitelerimizle sanayicilerimizin ortak 
çalışmaları ve çabalarıyla ancak sağlanabilir. 
Gazi Üniversitesiyle imzaladığımız 
protokol bu amacımıza ulaşmada 
önemli bir adımdır. 

İyi başlangıç, yarı yarıya başarı 
demektir.

Bugüne kadar “yapılmaz” 
denilenleri başardık. Bundan 
sonra da başaracağız.

Özlü bir söz vardır:
Hayatta en büyük 

onur başkasının 
‘yapamazsın’ dediğini 
yapmaktır.

 

Şadi Türk: 
Başkent OSB’nin 
başarısı kendi 
kendisini 
yönetmesidir

BAŞKENT
OGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Başkent OSB’den ASO’ya ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent OSB’de

Başkent OSB Yönetimi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir’i 
makamında ziyaret ederek, Temelli’nin Malıköy  
bölgesinde bulunan OSB’lerin ihtiyaçlarını görüştü

“Bölgenin ihtiyaçlarını yerinde tespit” eden 
Ankara Büyükşehir heyeti, yeni bağlantı 
yolu yapımı konusunda umut verdi.

Birçok OSB’nin yıllarca müteşebbis heyetler tarafından 
yönetildiğini anlatan Başkent OSB Başkanı Türk, yasanın 
öngördüğü “üçte ikilik doluluk oranını” beklemeden 
yönetimi sahibine teslim ettiklerini söyledi ve 
“Sanayicinin dilinden en iyi sanayici anlıyor” dedi. 
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Başkent OSB ülkemizde 
örnek teşkil ediyor
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 Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, 
başlangıçta “Hayal gibi” görünen 
Başkent OSB’nin “Ankara’yı 
sanayinin Başkenti yapma iddiası” 
nın bugün herkes tarafından 
paylaşıldığını söyledi.

Başkent OSB Başkanı Türk: 
Küresel anlamda daralan 
ekonomiye karşın iki etaptan 
oluşan Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi'nde sadece l. etapta yer 
alan 500 adet sanayi tesisinde 50 
bin kişiye iş olanağı sağlanacak.

Türk’ün başkanlığındaki 
Başkent OSB yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Ergin, Hukuk 

Danışmanı Av. Abidin Şahin ve Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ’dan oluşan 
heyete hitaben konuşan Ankara 
Valisi Alâaddin Yüksel, Başkent 
OSB yönetiminin ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  
“Küçük veya orta ölçekli sanayinin 
geliştirilmesi ve yeni istihdam alanları 
açılması bağlamında Cumhuriyet 
Türkiye’sinin yaptığı en doğru 
işlerden birisinin organize sanayi 
modelinin kabul edilmesi ve onun 
uygulamaya konulmasıdır ”diyen 
Yüksel, şunları söyledi:

“Bununla birlikte kaynakların 
rasyonel kullanımı, kümeleşme 
anlayışının giderek gelişmesi ve sanayi 
çevre ilişkilerinin en doğru biçimde 
gerçekleştirilmesi konularında Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi ülkemizde 
örnek teşkil eden uygulama niteliği 
kazanmıştır.”

Başkent OSB’nin iddiası
4 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşen 

ziyarette konuşan Vali Yüksel, 
Başkent OSB’nin bulunduğu bölgede 
bugün, 50.000 dönümlük arazinin 
sanayi alanı ilan edildiğini hatırlatarak, 
şunları söyledi:

“Başkent Ankara’yı ‘Sanayinin 

de Başkenti’ yapma iddiasında olan 
Başkent OSB, kurulacak orta ve büyük 
ölçekli sanayi tesisleriyle ülkemizin 
sanayileşmesinde model kabul 
edilebilecek bir sanayi kentini hayata 
geçiriyor. Başkent OSB’nin başlangıçta 
‘hayal gibi’ görünen ‘Ankara’yı 
sanayinin de başkenti yapma’ iddiası 
bugün hemen herkes tarafından 
paylaşılıyor.”

Vali Yüksel konuşmasının 
sonunda “Rekabet bağlamında 
müthiş bir yüzyıl yaşadığımızı” 
söyleyerek “Bu kenti sizinle paylaşan 
bir arkadaşınız olarak ifade ederim ki 
emeklerini alın teriyle buluşturarak 
sermayelerini de emeklerinin yanına 
koyan yüksek vatan sevgisine sahip 
Başkent Organize Sanayi Bölgesine 
yatırım yapan müteşebbislere, sanayici 
ve iş adamlarına teşekkür ediyorum” 
dedi.

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk de  Ankara Valisi Alâaddin 

Yüksel’in tecrübesini, varlığını 
ve desteğini her daim yanlarında 
hissettiklerini söyledi ve 
“Bizlere gösterdiği yakın ilgi ve 
desteklerinden dolayı kendisine 
müteşekkiriz” dedi

Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’nin çalışmalarını ve 
hedeflerini anlatan Başkan Şadi 
Türk şunları söyledi:

 “Küresel anlamda daralan 
ekonomiye karşın iki etaptan 
oluşan Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi'nde sadece l. etapta yer 
alan 500 adet sanayi tesisinde 50 
bin kişiye iş olanağı sağlanacak;  
bir milyar dolar katma değer 
yaratılacak; 600 milyon dolar 
ihracat yapılacak; 200 milyon 
dolar kurumlar vergisi tahakkuk 
edecek; daha da önemlisi, 
ülkemizde çalışma ve üretme 
koşullarıyla örnek alınabilecek 
geleceğin ‘sanayi kenti’ olacaktır.”

Ankara Valisi Alaaddin Yüksel:
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Başkent OSB’den 
ASO’ya ziyaret
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Başkent OSB Yönetimi, 
ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir’i makamında 
ziyaret ederek, Temelli 
bölgesinde bulunan 
OSB’lerin ihtiyaçlarını 
görüştü.

Başkent OSB Yönetimi, 
yeni yıl kutlamaları 
çerçevesinde Ankara 

Sanayi Odası Başkanı Nurettin 
Özdebir’i ziyaret etti.

Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk başkanlığında Başkanvekili 
Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Burhan Akkoç, Nihat 
Örnek, Hukuk Danışmanı Avukat 
Abidin Şahin ve Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ’dan oluşan heyet, 
Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir ile 

makamında görüştü.
2 Ocak 2013’te gerçekleşen 

ziyarette Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk, bölge ile ilgili 
Özdebir’e bilgi verdi. Başkent 
OSB’nin de aralarında bulunduğu 
Temelli'de bulunan OSB’lerin 
başta bağlantı yolu ve arıtma 
tesisi olmak üzere ihtiyaçların 
değerlendirildiği görüşmede 
Türk, ASO Başkanı Özdebir’e 

çalışmalarına verdiği destekten 
dolayı teşekkür etti.

ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir de, ziyaretinden dolayı 
Başkent OSB heyetine teşekkür 
etti. Özdebir, bölgede bulunan 
OSB’lerin ortak sorunlarına 
dikkat çekerek, bunların el birliği 
içinde çözülmesi için ASO 
olarak ellerinden gelen desteği 
vereceklerini söyledi.
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Başkent OSB ile Gazi 
Üniversitesi arasında 
sanayicilerin teknolojik 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
üretilmesi ve teknoloji 
transferini içeren kapsamlı 
bir protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Büyükberber ile 
Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk’ün imzaladığı protokol, 
Başkent OSB katılımcılarının 
çalışma alanlarında bilgi ve 
bilinç düzeyinin arttırılmasını, 
AR-GE yeteneğinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
için ortak çalışmalar 
yapılmasını da içeriyor.

Gazi Üniversitesi ile Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi 
arasında sanayinin 

geliştirilmesi amacıyla protokol 
imzalandı.

Gazi Üniversitesi adına Rektör 
Prof. Dr. Süleyman Büyükberber ile 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi adına 
Başkanı Şadi Türk’ün imzaladığı 
protokol, sanayicilerin teknolojik 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
üretilmesi, teknoloji transferinin 
yapılmasını kapsıyor. 

Başkent OSB Bölge 
Müdürlüğü’nde 22 Ocak 2013 
tarihinde imzalanan protokol 
uyarınca, Başkent OSB 
katılımcılarının çalışma alanlarında 
bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, 
AR-GE yeteneğinin iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi için ortak çalışmalar 
yapılacak.

Protokol imza töreninde konuşan 
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Süleyman Büyükberber: “Bu 
anlaşmalarla daha rasyonel işler 
üreteceğiz” dedi.

İmza töreninde konuşan Prof. 
Dr. Büyükberber, protokol ile 
sanayicilerin teknolojik ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler üretilmesi, 
teknoloji transferinin yapılmasının 
öngörüldüğünü söyledi. 

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 
şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesi olarak 
Ankara’nın potansiyel olarak en iyi 
üniversitesiyiz. Bu anlamda Ankara’da 

en fazla mühendis ve öğrenci bizim 
üniversitede. Hem Ankara Sanayi 
Odası hem de Başkent OSB ile bir 
protokol imzaladık. Bu anlaşmalarla 
daha rasyonel işler üreteceğiz.” 

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk 
de, görüntüler eşliğinde bölge ile 
ilgili kısa bir sunum yaptı. Başkent 
OSB’nin kurulduğu günden beri 
sürekli teknolojik yenilikler arayışında 
olduğunu söyleyen Türk, Üniversite-
sanayi işbirliğiyle bu amaçlarına 
ulaşacaklarına inandığını ifade etti. 

Protokolün tam metni şöyle:

1. TARAFLAR
Bu protokol Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğü ve Başkent-Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında 
aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

2. KISALTMALAR
Bu protokolde;
GÜ: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
Rektör: GÜ Rektörünü,
Başkent  OSB: Başkent  OSB 

Yönetim Kurulu Başkanlığını,
Yönetim Kurulu Başkanı: Başkent 

OSB Yönetim Kurulu Başkanı ifade 
eder.

Gazi Üniversitesi ile 
Sanayi işbirliği

Başkent OSB Başkanı Türk: “Sürekli yenilikten yanayız...”
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3. AMAÇ VE KAPSAM
Bu protokol Başkent OSB 

bünyesinde yer alan firmaların 
çalışma alanlarında bilgi ve bilinç 
düzeyinin arttırılmasını, bu 
firmaların AR-GE yeteneğinin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
için ortak çalışmalar yapılmasını, 
Türkiye’deki ve yurt dışındaki hibe/
destek kaynaklarına ortaklaşa karar 
verilen konularda her türlü araştırma 
projelerine ortak teklif verilmesini, 
Gazi Üniversitesi’nde yürütülen 
yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
tarafların mutabık kaldığı konular 
dikkate alınarak belirlenebilmesini 
ve yönlendirilebilmesini, Gazi 
Üniversitesi’nde okuyan ilgili 
bölümdeki öğrencilerin Başkent OSB 
bünyesindeki firmalarda staj imkanı 
sağlanmasını, Gazi Üniversitesi 
akademisyenlerince Başkent OSB 
bünyesindeki sanayicilerin teknolojik 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
üretilmesini, teknoloji transfer 
imkanlarının değerlendirilmesini ve 
üniversite - sanayi işbirliğine örnek 
olması amacıyla yürütülecek ortak 
faaliyetleri kapsar.

4. YÜRÜTME ESASLARI
a) Bu Protokolün yürütülmesinde; 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü adına 
Rektör ve BAŞKENT-OSB adına 
Yönetim Kurulu Başkanı yetkili ve 
sorumludur.

b) Bu protokolün koordinasyonu 
ve uygulamaya yönelik çalışmaları için 
Başkent OSB  ve Gazi Üniversitesi’nde 
çalışma komiteleri oluşturulacak ve 
bu komiteler tarafların bağlı oldukları 
mevzuat ve bütçe imkânları dâhilinde, 
protokolün amaç ve kapsamına uygun 
şekilde başarıyla uygulanması için 
üzerine düşen yükümlülükleri yerine 
getireceklerdir.

c) Taraflar olağan olarak yılda en 
az iki kez taraflardan birinin isteği ile 
toplanarak bu protokol kapsamındaki 
çalışmalar ve sağlanan gelişmeler 
gözden geçirilecek ve gerekli iyileştirme 
kararları alınabilecektir.

ç) Taraflar, kendi fonksiyonel 
görev ve sorumluluk alanında yaptığı 
çalışmalar çerçevesinde elde ettikleri 
bilgilerden üçüncü kişilerin ticari 
ilişkilerine veya çıkarlarına, ülkenin 
emniyetine, güvenliğine ve ekonomik 
çıkarlarına zarar verecek verileri ve 
bilgileri bu protokol kapsamında 
paylaşmak zorunda değildir. Bu 
tür bilgilerin protokol kapsamında 
yürütülen ortak faaliyetler çerçevesinde 
elde edilmesi halinde taraflar bu 
bilgilerin gizliliğine riayet edecektir.

5. PROTOKOLÜN SÜRESİ
Bu protokol yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç(3) yıl için 
geçerlidir. Ancak taraflar süre 
bitiminden en az 30 gün önce feshi 
ihbarda bulunmamışlarsa protokol üç 
(3) yıllık süreler halinde yenilenmiş 
sayılır.

6. YÜRÜRLÜLÜK
Bu protokol 6 madde ve 1 sayfadan 

ibaret olup iki nüsha olarak taraflarca 
imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe 
girer.

Katılanlar
İmza törenine, Gazi 

Üniversitesi’nden Rektör Prof. Dr. 
Süleyman Büyükberber’in yanısıra, 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Mehmet Türker, Rektör Danışmanı 
Prof. Dr. H. Mehmet Şahin, Proje 
Koordinasyon ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Mehmet Bulut ve 
Yardımcısı Dr. Umut Arıöz katıldı. 

Başkent OSB’den Başkan Şadi 
Türk’ün yanısıra, Başkanvekili 
Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu 
üyeleri Burhan Akkoç, Mehmet 
Ergin, Nihat Örnek, Denetim 
Kurulu üyeleri Sırrı Yetkin, 
Şemsettin Özdemir, Bölge Müdürü 
İsmet Üstündağ, Bölge Müdür 
Yardımcısı Sevda Güvenç hazır 
bulundular.
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“Bölgenin ihtiyaçlarını 
yerinde tespit” eden Ankara 
Büyükşehir Belediyesi heyeti, 
yeni bağlantı yolu yapımı 
konusunda umut verdi.

2013 yılı, aralarında Başkent 
OSB’nin de bulunduğu 
Temelli bölgesinde bulunan 

Organize Sanayi Bölgelerinin anayol 
sorununun çözümü için umut yılı 
oldu.

Başkent OSB başkanı Şadi Türk 
başkanlığında başkanvekili Cavat 
Kömürcü, yönetim kurulu üyeleri 
Burhan Akkoç, Mehmet Ergin, 
Nihat Örnek, denetim kurulu üyeleri 
Sırrı Yetkin, Şemsettin Özdemir ve 
bölge müdürü İsmet Üstündağ’dan 
oluşan heyet “Yeni yıl kutlamaları 
çerçevesinde Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Kamil 
Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Yunus Aluç’u ziyaret ettiler. 

Başkent OSB Başkanı Türk, 

ziyarette bölgeyle ilgili bilgi verirken 
bölgeyi Eskişehir Anayolu’na 
bağlayan yol konusunda yaşadıkları 
sıkıntıyı dile getirdi. Bu sorunun 
özellikle bölgeyi ziyaret eden yabancı 
yatırımcıları olumsuz etkilediğini, 
katılımcıları yabancı yatırımcıların 
sorularına muhatap bıraktığını 
anlatan Türk, sorunun çözümü için 
destek istedi. 

İade-i ziyaret
Konuya hassasiyet gösteren 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
heyeti, Başkent OSB’nin ziyareti 
gerçekleştirdiği 25 Aralık 2012 
tarihinin ertesi günü, 26 Aralık 2012 
tarihinde, sorunları yerinde tespit 
etmek amacıyla bölgede incelemede 
bulundu. Ziyarete Büyükşehir 
Belediyesi Başkanvekili Ali Gökşin, 
Genel Sekreter Kamil Kılıç, Genel 
Sekreter Yardımcıları Yunus Aluç 
ve Mustafa Sarıgül’den oluşan heyet 
katıldı.

Başkent OSB Başkanvekili 
Kömürcü, Bölgede incelemelerde 
bulunan Ankara Büyükşehir 

Yol için olumlu adım
Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti Başkent OSB’de
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Belediyesi heyetine kapsamlı bir 
sunum yaptı.

Yeni yol
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

heyeti, gerekli bilgileri aldıktan sonra 
sorunları yerinde görmek amacıyla 
alanda incelemelerde bulundu.

Gerekli incelemelerin ardından 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
heyetinde, bölgeye bağlantı sağlayan 
köy yolunun iyileştirilmesinin 
sorununun çözümüne katkı 
sağlamayacağı ve yeni bir yol 
yapımının gerekliliği konusunda 
görüş oluştu.

Demir yolunun üzerinde Başkent 
OSB’ye bağlantı sağlayan köprünün 
üstüne çıkarak inceleme yapan heyet, 
söz konusu köprü üzerinden direk 
bir hat ile Başkent OSB’nin Eskişehir 
Karayolu’na bağlanmasının daha 
uygun olacağı tespitinde bulundu. 
Heyet, söz konusu güzergahta teknik 
anlamda yol yapımının gerçekleşip 
gerçekleşemeyeceği konusunda 
gerekli çalışmaları yapmak için ilgili 
birimlere talimat verecek.

Gökçek ile görüşme
Aralarında Başkent OSB’nin 

de bulunduğu OSB’lerin ana yol 
sorununun çözümünde birinci 
yetkili olan Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek ile 
Başkent OSB yönetiminin en kısa 
sürede bir araya gelmesi bekleniyor. 

Heyet, yol ile ilgili teknik altyapı 
çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra Başkan Melih Gökçek ile 
konuşarak, Başkent OSB yönetimi 
ile bir araya getireceklerini açıkladı. 

Bölgeye takdir
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

heyeti, yerinde incelemede 
bulundukları Başkent OSB’nin 
gösterdiği gelişmeyi yerinde 
gördü. Başkent OSB’nin gösterdiği 
gelişmeyi takdirle karşılayan 
Büyükşehir heyeti, sorunların 
çözümü konusunda her zaman 
Başkent OSB ve sanayicilerine destek 
olacaklarını da ifade etti.

Gökşin’e ikinci ziyaret 
Ankara Büyükşehir heyetinin 

Başkent OSB’yi ziyaret ederek yol 
sorunuyla ilgili yerinden tespitinin 
ardından Başkent OSB Başkanı Şadi 
Türk Başkanlığı’nda Başkanvekili 

Cavat Kömürcü, Yönetim Kurulu 
üyesi Burhan Akkoç, Denetim 
Kurulu üyesi Sırrı Yetkin ve Bölge 
Müdürü İsmet Üstündağ’dan oluşan 
heyet Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Başkanvekili Ali Gökşin’i tekrar 
makamından ziyaret etti. Başkent 
OSB heyeti ile Gökşin arasında 
yol konusundaki son gelişmeler 
değerlendirildi.
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Başkent OSB’nin güvenliğinden 
sorumlu Siteplus, bölgede 
görev yapan güvenlik
elemanlarını görevlerindeki 
başarıları nedeniyle ödüllendirdi.

Güvenlik firması Siteplus, Başkent 
OSB’nin güvenliğini sağlayan 

güvenlik elemanlarını  “Yılın en 
başarılı” elemanları olarak seçti.

Siteplus, bu amaçla 5 Aralık 2012 
tarihinde düzenlenen bir tören ile 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 
güvenliğinden sorumlu güvenlik 

görevlilerini başarı belgesiyle 
ödüllendirdi. 

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü 
idari binasında gerçekleştirilen 
törene, Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ, Bölge Müdür Yardımcısı 
Sevda Güvenç,  İdari İşler Yöneticisi 
Necati Gençer ve İnsan Kaynakları 
Yöneticisi Derya Üçüncü de 
katıldılar.

Başkent OSB Bölge Müdürlüğü 
de hizmetlerinden dolayı Siteplus 
Güvenlik firması’na teşekkür plaketi 
verdi. 

“En iyi Güvenlik Görevlileri” Başkent OSB’de

Başkent OSB, katılımcıların 
fabrikalarında “ağır ve tehlikeli” 
işlerde çalışanlara eğitim 
kursları düzenleyecek

Çalışanların eğitimine önem veren 
Başkent OSB, katılımcılarının 

fabrikalarında “Ağır ve tehlikeli işlerde” 
çalışanlara mesleki eğitim verecek.

Başkent OSB Başkanı  Şadi Türk 
imzasıyla yayınlanan duyuruda, “Ağır 
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” uyarınca 
mesleki eğitim almamış işçilerin ağır 
ve tehlikeli işlerde çalıştıramayacakları 
hatırlatıldı.

Mesleki eğitim ve buna dayalı sertifika 
gereksinimlerini gidermek amacıyla Başkent 
OSB’de faaliyette bulunan işletmelerde 
çalışan işçiler için kurs düzenlenmesi 
planlandığı belirtilen duyuruda, 
katılımcılardan şu istekte bulunuldu:

1- Ağır ve 
Tehlikeli İşler 
Yönetmeliği 
ekindeki listede 
yer alan iş 
alanlarındaki 
çalışanlarınızla 
ilgili sayısal 
bilgileri http://
egitim.baskentosba.
org web sayfamızda 
kaydının gerçekleşmesi,

2- Yönetmelik ekindeki liste 
esas alınarak tasniflendirme yapıldıktan 
sonra eğitime katılacaklarla ilgili 
başvuru formuyla kurumsal eğitim istek 
formunun sözü edilen web sayfasından 
indirilerek doldurulması,

3- Tüm kayıtlar tamamlandıktan sonra 
ilgili formların bir dosya halinde elden 
Bölge Müdürlüğümüz Eğitim Birimi’ne 
teslim edilmesi.

“Ağır ve tehlikeli işler” için mesleki eğitim şartı
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Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Başkent OSB Başkanı 
Şadi Türk başkanlığındaki 
heyeti kabul etti.

Türk’ün Başkent OSB ile ilgili 
bilgiler arzettiği Cumhurbaşkanı 
Gül, kalkınmanın motoru olarak 
değerlendirdiği sanayicilere 
“Yanınızdayız sizi 
destekliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı 
Şadi Türk’ün başkanlığındaki heyeti 

Çankaya Köşkü’nde kabul etti.
7 Ocak 2013 tarihinde saat 15.00’te 

gerçekleşen kabulde Türk’ün Başkent OSB ile 
ilgili bilgi arzettiği Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, “İş adamlarımızın, sanayicilerimizin 
içeride ve dışarıda gösterdikleri başarılarından 

Sanayicilerimizle 
gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül:
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gurur duyuyoruz” dedi.
İş adamlarımızı, sanayicilerimizi kalkınmanın 

motoru olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı 
Gül,şunları söyledi:

“İçeride ve dışarıda yaptığınız yatırımlar belli 
bir ölçeğe kadar sizlerle anılıyor, ama ondan 
sonrası sizlerden çıkıp toplumun, kamunun malı 
oluyor. O nedenle kamu olarak her zaman iş 
adamlarımızın, sanayicilerimizin yanındayız ve 
destekliyoruz. İş adamlarımızın dışarıdaki işlerini 
devletin bir işi, bir projesi olarak görüyor, takip 
ediyoruz.

İşlerinizle ilgili sorunlar sizi aştığı zaman 
devletin önlem alması lazım. Bu konuda da 
gerekenin yapılacağından endişeniz olmasın.” 

Cumhurbaşkanı, ekonomide makro dengelere 
dikkat ettiklerini, bugün makro dengelerin 
sağlandığını ifade ederek, “Sistem oturdu. 
Bundan sonra da ekonominin sağlıklı yürümesi 
için ince ayarlar yapmak gerekir” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu konuda 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Eğer sistem kurumlaşırsa, siz de önünüzü 
görür, geleceğe yönelik yatırımlarınızı daha rahat 
planlarsınız. İş adamlarımız, sanayicilerimiz 
geçmişte planlama yapmakta zorlanıyorlardı. 
Bugün önlerini görebiliyorlar.

İnşallah çevremizdeki olumsuzluklar bizi 
etkilemez, bu makro iklim bozulmaz.”  

Sanayileşmede, eğitim ve AR-GE’ nin çok 
önemli bir yer tuttuğunu anlatan Gül, AR-GE’ 
ye ciddi kaynaklar ayrıldığını, bu çalışmaların 
sonuçlarının ileride sanayimize olumlu olarak 
yansıyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuşmasında 
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk’e, Başkent 
OSB içinde eğitim kurumları düşünüp, 
düşünmediklerini sordu.

Türk de bu soruya karşılık olarak, her 
kademede eğitim tesisleri düşünülerek planlama 
yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, Başkent OSB’de yabancı 
yatırımların olup olmadığını, varsa bunların 
ortaklık olarak mı, doğrudan mı yaptıklarını sordu.

Başkent OSB Başkanı Türk, yabancı 
yatırımcıların bölgeye ilgi gösterdiklerini, 
yatırımların hem ortaklık şeklinde hem de 
doğrudan yapıldığını anlattı.

Bölgeye davet
Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, Bölge ile 

ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ e 
ayrıntılı bilgi arzetti. Türk, halen sorun olarak 
duran Başkent OSB ile Eskişehir Karayolunu 
birbirine bağlayan yolun yapımı için destek istediği 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü bölgeyi ziyarete 
davet etti.

Cumhurbaşkanı Gül’ü ziyarette, Başkent OSB 
Başkanı Şadi Türk Başkanlığında Yönetim Kurulu 
Üyeleri Cavat Kömürcü, Burhan Akkoç, Mehmet 
Ergin, Nihat Örnek,  Denetim Kurulu Üyeleri Sırrı 
Yetkin, Şemsettin Özdemir, Hukuk Danışmanı 
Av. Abidin Şahin ve Bölge Müdürü İsmet 
Üstündağ’dan oluşan heyet  katıldı.  
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi yönetimini kabul etmesi 

medyada ilgi gördü. Ziyaret haberi, başta Hürriyet 
Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Sabah Gazetesi ve 

Haber Türk Gazetesi olmak üzere yazılı medya ve 
haber sitelerinde yer aldı.

Başkent OSB yönetiminin Cuhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından kabulü Köşk basın bürosu 

tarafından da Anadolu Ajansı aracılığıyla tüm 
yazılı ve görsel medyaya duyuruldu.

Köşk ziyareti 
medyada yankı buldu
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Birçok OSB’nin yıllarca 
müteşebbis heyetler tarafından 
yönetildiğini anlatan Başkent 
OSB Başkanı Şadi Türk, yasanın 
öngördüğü “üçte ikilik doluluk 
oranını” beklemeden yönetimi 
sahibine teslim ettiklerini söyledi 
ve “Sanayicinin dilinden en iyi 
sanayici anlıyor” dedi. 

Türk’ten önemli mesajlar:
Mesleki eğitime ayrılan 
para Türkiye’nin geleceğine 
yapılan yatırımdır.

OSB’ler, Türkiye’nin 
uyguladığı, başarıya ulaştığı 
ender projelerden biridir. 

Çok stratejik yatırımlar hariç 
OSB’ler dışında sanayiye 
müsaade edilmemeli. 

Biz sanayicilerin yönetiminde 
tam söz sahibi olduğu 
Başkent OSB yönetimi olarak 
yatırımcılara sahiplik duygusu 
vermeye çalışıyoruz. 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanı Şadi Türk,   OSB’ler, 
OSB’lerin yönetimi, sanayi 

yatırımları ve mesleki eğitim konularında 
önemli mesajlar verdi.

Başkent OSB’nin başarısını “kendi 
kendisini yönetmeye” bağlayan Türk, 
“Sanayicinin dilinden en iyi sanayici 
anlıyor” dedi. Mesleki eğitime yatırılan 
paranın Türkiye’nin geleceğine yapılan 
yatırım olduğunu söyleyen Şadi Türk, bu 
konuda gecikildiğini söyledi. “OSB’ler, 

Türk: Başke
kendi kendi



15

Türkiye’nin uyguladığı, başarıya 
ulaştığı ender projelerden biridir” 
diyen Başkent OSB Başkanı Türk, çok 
stratejik yatırımlar haricinde OSB’ler 
dışında yatırımlara izin verilmemesi 
gerektiğini söyledi.

Başarının anahtarı 
kendi kendine yönetim 
Başkent OSB’nin başarısının 

“sanayicinin kendi kendisine yönetimi 
olduğunu” anlatan Şadi Türk, birçok 
OSB’nin yıllarca sanayici olmayan 
müteşebbis heyetler tarafından 
yönetildiğini, buna karşın Başkent 
OSB’nin yasanın, öngördüğü bölgenin 
üçte ikilik doluluk oranını beklemeden 
genel kurulunu yaparak yönetimi işin 
sahibi sanayicilere bıraktığını söyledi.

Bölgenin kaderini değiştiren bu 
“cesur adımı” atarak, örnek bir OSB 
kurduklarını söylen Türk, Sanayi 
Gazetesi’nin çeşitli sorularını yanıtladı. 

Genel kurul yaparak “bürokratik 
yönetim anlayışından bunalan OSB’lere 
model olacak uygulamayı inançla 
gerçekleştirdikleri vurgulayan Başkent 
OSB Başkanı, şunları söyledi:

“Yönetimin genel kurullar 
tarafından seçildiği OSB’de yeri olan 

herkes yönetime hesap sorabiliyor. 
‘Bölge iyi yönetilmiyorsa, neden iyi 
yönetmediniz’ diyebiliyor. Müteşebbis 
heyetle yönetilen OSB’lerin çoğunda 
maalesef durum böyle değil. İlgisiz, 
alakasız kişiler, yatırımcısı olmadığı 
OSB’yle ilgili karar alıyor.” 

Başkent OSB Başkanı Türk’e 
sorulan sorular ve yanıtları şöyle:

n Başkent OSB’nin kuruluş 
hikayesini anlatır mısınız?

1990’lı yılların başıydı… OSTİM 
OSB’deki üretim yerlerimiz bizlere 
yetmemeye başlayınca bir grup 
sanayici olarak yer aramaya başladık. 
Uzun süren uğraşlar sonucu Başkent 
OSB’nin kurulu olduğu şimdiki 
alanda karar kıldık. Kooperatif çatısı 
altında yürüttüğümüz çalışmaları bu 
çatı altında daha fazla yürütmenin 
sağlıklı olmadığına karar vererek 
OSB olmaya karar verdik. Yoğun 
çalışmalar neticesinde 2002 yılında 
tüzel kişiliğimizi kazandık. 2003 yılında 
da Başbakan Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla temel attık. 
Aradan 10 yıl geçti. Hiçbir kurumdan 
katkı almadan 150 fabrikanın 
bulunduğu bir OSB haline geldik. 
Bununla da yetinmedik. Yeni üretim 

alanları oluşturabilmek için genişleme 
çalışmaları başlattık.

Üçte ikilik doluluk oranını beklemeden
n Sanayicilerin yüzde yüz söz 

sahibi olduğu genel kurulda iş başına 
gelen yönetimle yönetildiğiniz için 
işler çok hızlı gidiyor anlaşılan. Ancak 
üçte ikilik doluluk oranı şartını 
yakalamadan genel kurul modeline 
nasıl geçiş yaptınız?

Biz kooperatifi lağvedene kadar 
iki dönem müteşebbis heyette kaldık. 
Genel kurul kararıyla kooperatifin tüm 
varlıklarını, üyeleriyle birlikte OSB’ye 
geçişini sağladık. Bunu sağladığımız 
gün müteşebbis heyeti de lağvedip 
sanayicilerin söz sahibi olduğu genel 
kurul yönetim modeline geçmek için 
kolları sıvadık. Bazı arkadaşlarımız, 
OSB yasasının üçte ikilik doluluk şartı 
istediğini söyledi. Bizler de dedik ki; biz 
yapmak istedikten sonra, genel kurul 
karar verdikten sonra niye yapmayalım. 
İleri gitmiş bir seviyeyi geri çekmeye 
çabalamıyoruz ki. Ve nihayetinde genel 
kurul yönetim modeline geçiş yaptık. O 
günden bugüne, iki yılda bir seçimimizi 
ve mali genel kurulumuzu yapıyoruz.

Bu genel kurul yönetim modeli, 

nt OSB’nin başarısı 
sini yönetmesidir
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yönetimdekilerin hesap verdiği bir 
yönetim modelidir. OSB’de yeri olan 
herkes yönetime hesap sorabiliyor. 
“Bölge iyi yönetilmiyorsa, neden iyi 
yönetmediniz” diyebiliyor. Diğer 
OSB’lerin çoğunda maalesef böyle 
değil. İlgisiz, alakasız kişiler, yatırımcısı 
olmadığı OSB’yle ilgili karar alıyor. 
Daha da kötüsü bölgedeki sanayicilerin 
hiçbirine hesap vermiyor.

Yönetim hesap verebilmeli
n OSB’lerin sanayiciler tarafından 

yönetilmesinin, yani genel kurul 
yönetim modeliyle idare edilmesinin 
ne gibi artıları var?

Her şeyden önemlisi OSB’ye 
milyon dolarlık yatırım kim yapmışsa 
o OSB’yi onlar yönetmiş oluyor. 
Demokrasinin gereği de budur zaten. 
Diğer yönetim modelleri demokratik 
değil. Ayrıca devasa yatırımları yöneten 
sanayiciler kendilerini yönetmekten 
aciz mi?  Doğru olan, yönettiği kitlelere 
hesap verebilen yapıların yönetimde 
söz sahibi olmasıdır. Düşünebiliyor 
musunuz? Sanayici, altyapı katılım 
bedelini, aidatını, elektriğinin, suyunun 
faturasını yatırıyor ama yönetime 
hesap soramıyor. Böyle bir yönetim 
anlayışı yok. Ortalıkta dünya kadar 
paralar dolaşıyor. Nereye ne kadar, ne 
şekilde harcanıyor bilen sanayici yok. 
15 kişilik müteşebbis heyet, bölgede 
yatırım dahi olmayan 5 kişilik yönetim 
kurulu ne istiyorsa o oluyor. Bu kabul 
edilebilir değil. Sanayicilerin söz sahibi 
olduğu genel kurul yönetim modelinde 
ise durum böyle değil. Bu yönetim 
modelinde her şey şeffaf. Her yıl bütün 

sanayicinin önüne bölgenin bilançosu 
gidiyor. Sanayiciler bakıyor; bu adamlar 
ne yapmış, neye ne harcamış… Geliyor 
genel kurulda başkana, yönetime 
hesap soruyor. Yani yönetsel katılım 
oluşturuyor. Olması gereken de, 
doğrusu da bu zaten.

Sanayicinin dilinden sanayici anlar
n Yukarıda sıraladığınız 

avantajların yanı sıra; genel kurul 
yönetim modeliyle idare edilen 
OSB’lerin daha kolay yatırımcı 
çektiğini söyleyebilir miyiz?

Elbette söyleyebiliriz. OSB’ye 
yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar 
bölgenin yapısını mutlaka gözden 
geçirir. OSB’deki diğer sanayicilerin 
bilgisine başvurur. Bürokratik, ketum 
bir yönetim anlayışı hakimse OSB’de 
yatırım yapma konusunda tereddüt 
eder. Genel kurul yönetim modeliyle 
yönetilen OSB’lere yatırımcılar 
daha sıcak bakıyor. Sanayicilerin 
yönetimindeki bir OSB’nin sanayicileri 
daha çok düşüneceğini iyi biliyorlar. 
Kriz gibi zor dönemlere girildiğinde 
sanayicilerin yönetimindeki OSB’ler 
katılımcısının yakasına yapışmıyor. 
Aksine OSB’nin bütün imkanlarından 
yararlanmasını sağlıyor. Bizler 
Başkent OSB yönetimi olarak bunu 
yapıyoruz. Kriz olduğunda, sanayici 
elektriğini ödeyemiyor diye tepesine 
binmiyoruz. Zor durumda olan 
sanayicilerden düze çıkana kadar su 
parası almıyoruz. Kendi bölgemizde 
böyle yaptık, iki sene su parası almadık. 
Elektrik ödemelerinin iki ay geç 
ödenmesine imkan sağladık. Bu şekilde 

faiz ödemeden iki ay bölgemizdeki 
firmalara kredi sağlamış olduk. Biz 
bunları yaparken korkmadık. Genel 
kurulda çıkıp katılımcılarımıza 
bunun hesabını verdik. İşte genel 
kurul yönetim modelinin özelliği bu. 
Sanayicinin dilinden en iyi sanayici 
anlıyor. Bu model bölgeye yatırımları 
da teşvik ediyor.

Mesleğe yatırım geleceğe yatırımdır
n OSB’lere ayrıcalık sağlayan 

mesleki eğitim teşvikini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Öğrenci 
başına yıllık masrafın 1.5 katına 
kadar destek sizce yeterli mi?

Türkiye’nin kaoslarından biri 
mesleki eğitimdir. Çok geç kalınmış 
bir hamle. Sanayilerde usta, kalfa, 
çırak ilişkisi yok artık, bilimsel üretim 
yapılıyor. Fabrikalarda çalışanların 
makinelerden anlaması gerekiyor. 
Üretimde kullanılan makineler çok 
kıymetli, hatayı kabul etmiyor. Bunun 
için mesleki eğitimin önemi çok fazla. 
Bu eğitimin önemini bildiğimiz için 
bizler Başkent OSB olarak da mesleki 
eğitim için 200 dönüm alan bıraktık. 
Hükümet OSB’lerde mesleki eğitimi 
destekliyor. Hükümetin bu anlamda 
yaptığı çok önemli. Bana göre az bile 
yapıyor. Mesleki eğitim yüzde yüz 
destek verilmesi gereken bir alan. 
Aslında geç kalınmış bir çalışma. Daha 
da teşvik edilmeli.  Çünkü mesleki 
eğitime ayrılan para Türkiye’nin 
geleceğine yapılan yatırımdır. Teşvikin 
OSB’lerde olması, OSB’lerin içine 
sokulmasının da farklı bir avantajı 
var. Hiç olmazsa fiili uygulama 
içerisinde. Stajyer nereye gideyim 
demiyor. Laboratuvar ortamını canlı 

yasayabiliyor. O anlamda bana göre 
geç kalınmış iyi bir gelişme.
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En başarılı proje 
n  Mesleki eğitimin dışında 

OSB’lere verilmesini düşündüğünüz 
farklı teşvikler var mı?

OSB’lerin bir alt 
bölge teşvikinde 
değerlendirilmesi 
bölgeler 
açısından faydalı 
bir çalışma ama 
Türkiye’nin bir 
savı var. Herkes 
bunu söylüyor. 
Başbakanımız da, 
bakanlarımız da 
söylüyor. OSB’ler, 
Türkiye’nin 
uyguladığı, 
başarıya ulaştığı 
ender projelerden 
biridir. Dünyaya 
ihraç ettiğimiz bu 
başarılı projeyi devam ettirmek lazım. 
Geliştirmek lazım. En büyük engelimiz; 
biz yıllardır bunu Başkent OSB olarak 
söyledik, sesimiz cılızdı anlatamadık. 
Engelimiz şu; örneğin Ankara Temelli 
çanağında dört tane OSB var. Bu 
bölgede 4 tane OSB varken belediye 
kalkıp bir sanayi bölgesi ilan ediyor. 
O zaman plan bütünlüğü bozulmuş 
oluyor. Ve o zaman OSB’lerin 
hiçbir anlamı kalmıyor. Şimdi 
OSB’ler dolabilmek için çabalarken 
belediyelerin sanayi alanı açabiliyor 
olması kabul edilebilir değil.

Yatırımlar OSB’lere yapılmalı
n OSB dışı alanların sanayi 

imarına kapatılması gerektiğini mi 
düşünüyorsunuz?

Elbette. Çok stratejik yatırımların 
dışında OSB dışı alanlarda sanayiye 
müsaade edilmemeli. Bu aynı zamanda 
kaynak israfıdır. Olaya bir de böyle 
bakmak lazım. Bu Türkiye hepimizin. 
Ahmet’in, Mehmet’in cebindeki 
para bu ülkenin kaynağıdır. Birinin 
cebindeki parayı israf edersek bu 

ülkenin parasını israf etmiş oluruz. 
Sonuç olarak yatırımları mutlaka 
OSB’lere yönlendirmek zorundayız. 
OSB’ler aynı zamanda bölgesel 

kalkınmayı 
da sağlayan 
yerlerdir.

n Yatırım 
için olumsuz 
ortam olmasına 
rağmen 
Türkiye’de 
ciddi bir 
sanayici 
kitlesi OSB 
dışında 
yatırım 
yapmayı 
tercih 
ediyor. 

Bunu 
neye bağlamak lazım? 
Sanayicilerimizde “OSB 
Kültürü” yeterince oluşmadı 
mı?

Bu bana göre OSB’lerin 
yönetim modeliyle alakalı. Ben 
sanayici olarak bir OSB’ye 
yatırım amaçlı gittiğimde, 
ortada ne olduğu belirsiz bir 
yapı varsa, bu yapı güven 
uyandırmıyorsa, bana 
sahiplilik duygusu veremiyorsa 
oraya yatırım yapmam. Biz 
sanayicilerin yönetiminde tam söz 
sahibi olduğu Başkent OSB yönetimi 
olarak yatırımcılara sahiplilik 
duygusu vermeye çalışıyoruz. Sadece 
kendi parselinin değil bu OSB’nin 
sahiplerinden biri de sensin diyoruz. 
Eskiden sanayicilerin OSB’ye girme 
konusunda daha çok tereddütleri vardı. 
Nerede kullandığı belli olmayan paralar 
toplanıyordu. Duvar gibi bir yapı vardı, 
korkuttu insanları. Sanayiciler, “kendi 
alanlarım olsun, bağımsız olayım, 
kendi kafama göre takılayım” diye 
düşünerek ağırlıklı olarak OSB dışında 
yatırım yapmayı tercih ediyordu. Şimdi 

durum değişti. Her şey çok şeffaf. 
Kurumsal yapılar var. Soruna anında 
müdahale edilerek çözüm üretiliyor. 
Artık bunların farkında olan sanayiciler 
yatırımları OSB’lere yapıyor. Bu 
paralelde sanayicilerimizle OSB kültürü 
gün geçtikçe gelişiyor. 

Başkent OSB Başkanı Şadi Türk, 
üyesi oldukları OSBÜK’ün, OSB’lerin 
çıkarları için çalıştığını ifade ederek, 
“OSBÜK yasayla oluşturulmuş, 
Cumhuriyetimizin en başarılı 
projesi olan, dünyaya ihraç ettiğimiz 
OSB’lerimizin çıkarları için çalışan bir 
kuruluştur” dedi. 
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Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
(Başkent OSB) yöneticileri ve 
çalışanları yılbaşı partisinde 

buluşup yeni yıla “merhaba” dedi.
Balgat Maydanoz Restaurant’ta 

gerçekleştirilen yemekte, Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk, Yönetim Kurulu üyeleri, 
denetim kurulu üyeleri ve Başkent 
OSB çalışanları bir araya geldi. Geceye 
katılanlar canlı müzik eşliğinde stres 

attılar.
Yemekte 

bir konuşma 
yapan 
Başkent OSB 
Yönetim 
Kurulu 
Başkanı Şadi 

Türk, 
Başkent OSB çalışmalarına 2012 
yılında yaptığı çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti. Az sayıda personelle 
başarılı işlerin altına imza attıklarını 
söyleyen Türk, “Başkent OSB 
çıtası her geçen gün yükseliyor. Biz 
de personelimizle başarılı işlerin 
altına imza atıyoruz. 

Prensiplerimize 
uygun davranışlar 

sergileyen tüm 
çalışanlarımıza teşekkür 

ediyorum” dedi.
Bu arada Başkent OSB Bölge 

Müdürü İsmet Üstündağ ile yardımcısı 
Sevda Güvenç  yeni yıl pastasını 
keserek, çalışanlara ikram ettiler. 

Başkent OSB’de beş yılını dolduranlara plaket verildi.

Çalışanlar 2012’nin stresini 
attı, yeni yıla “merhaba” dedi

18
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Pakistan Enerji Bakanlığı’ndan bir heyet Başkent OSB’yi 
ziyaret etti.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne uluslararası ilgi 
artarak devam ediyor. 2013 yılının bölgeye ilk ziyaretçileri 
Pakistanlılar oldu.

Pakistan Enerji Bakanlığından bir heyet 29 ocak 2013 tarihinde 
Başkent OSB’yi ziyaret etti.

Bölge Müdürü İsmet Üstündağ konuk heyete, bölge 
müdürlüğünde Başkent OSB’yi tanıtan bir sunum yaptı. 

Başkent OSB’deki gelişmeleri ilgiyle izleyen Pakistan Enerji 
Bakanlığı heyeti, Bölge Müdürlüğü’ndeki sunumun ardından 
sahayı gezdi ve bazı firmalara ziyarette bulundu. 

Pakistan’dan 
bölgemize ziyaret

Plaket alanlar
Konuşmanın ardından Başkent 

OSB, Başkent Yatırım ve Başkent Konut 
Kooperatifi'nde 5 yıl ve daha fazla çalışanlar 
başarı plaketiyle ödüllendirildi. Başkent OSB 
yönetimi, plaket alan çalışanlarına günün 
anısına birer de küçük hediye verdi. 

Beş yıl ve daha fazla çalışıp plaket alan 15 
Başkent OSB çalışanının alfabetik sıraya göre 
isimleri şöyle:

Ayşe Üretir, Barbaros Kara, Bayram Kılıç, 
Engin Özden, Esen Özol, Fazlı Korkmaz, 
Fedime Arslan, Hasan Mete, Hikmet İşçakan, 
İsmet Üstündağ, Mustafa Mede, Satılmış Acar, 
Ş. Özlem Avcı Çiftçi, Turan Kelismail ve Uğur 
Türe.

Başkent Yatırım A.Ş.'den ise Seyit Yurdakul, 
Emrullah Alkaya ve Gökhan Biricik plaket 
alırken, Başkent Konut’tan da Ebru Aydın’a 
verildi.

19
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Başkent OSB katılımcılarından 
Safaş Plastik, 1966 yılında 
başladığı faaliyetine bugün 

Gebze’de kurulu tesisinin yanı sıra, 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
de sürdürüyor. Otomotiv, beyaz 
eşya, yatak, tekstil, ayakkabı 
sektörlerine hizmet verecek halde 
esnek poliüretan sünger üreten Safaş, 
sektörün öncülerinden bir kuruluş...

Safaş 1966 yılında Polistiren 
Köpük (EPS) üretmek üzere 
Topkapı’da faliyetlerine başlamıştır. 
Kuruluşunun akabinde, 1967 yılında 
Sünger üretimine başladıktan sonra, 
1970 - 1989 yılları arasında Pendik 
tesislerinde sünger üretimine 

devam etmiştir. 
1990 yılında Gebze’de kurulan, 

ve 1997 yılında tamamen yenilenen 
modern tesislerindeki üretimiyle 
Marmara Bölgesi’nin en büyük 
sünger üreticisi durumundayken, 
Başkent OSB’deki fabrikasının 
üretimiyle, ulusal bir sünger sağlayıcı 
konumuna geldi. 

Safaş Plastik Fabrikasının  
Müdürü Hüseyin Çevik ile Başkent 
OSB’de kurulu tesisleri üzerine 
söyleşide bulunduk. 

Sektöründe öncü 
kuruluş:  SAFAŞ
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n Başkent OSB’deki fabrikanızın 
temelini ne zaman attınız, ne zaman 
tamamladınız?

Fabrikamızın temeli 2006 yılında 
atıldı. 2007 yılının sonlarında deneme 
üretimi yapılmaya başlandı.

n Kaç metre karelik alanda faaliyet 
gösteriyorsunuz?

Toplamda 20.000 m2 lik alanda 
faaliyet göstermekteyiz.

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

Otomotiv, beyaz eşya, yatak, 
tekstil, ayakkabı sektörlerine hizmet 
verecek halde esnek poliüretan sünger 
üretiyoruz. 

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

Yıllık kapasitemiz 15.000 ton / yıl 
dır. Şu an %50 kapasite ile çalışıyoruz. 
2013 ve 2014 te giderek kapasitemizi 
aratacağımızı düşünüyoruz. Şu 
anda 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. 
Kapasitenin artmasıyla doğal olarak bu 
sayı da artacaktır.

n Ürünlerinizi  ihraç ediyor 
musunuz?

Ürünümüzün yapımı gereği fazla 
ihracat yapma şansımız bulunmuyor. 
Ancak İran, Irak, Yunanistan gibi 
ülkelere ağır dansite süngerlerden 
direkt veya dolaylı gönderimlerimiz 
bulunmaktadır.

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

Bütün ağır sanayinin şehir dışına 
çıkarılmasını destekliyoruz.

n Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Türkiye’de farklı bölgelerde iki 
yeni fabrika daha kuracağız. Bunların 
yanı sıra  Kuzey Irak’ta da yatırım 
düşüncemiz var.
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Başkent OSB’de faaliyet 
gösteren Sem Transformatör,  
Avrupa’dan Afrika’ya, Orta 
Asya’dan, Ortadoğu’ya 35 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 

1980 yılında trafo onarımı ile 
faaliyet hayatına başlayan Sem 
Transformatör, kuruluşundan 

hemen sonra üretime başladı. 
Kısa sürede sektörünün önemli 
firmaları arasında yerini alan Sem 
Transformatör, 1993 yılında TSE 
Belgeli üretime geçti. 1996 yılında 
ISO 9001 ve 2003 yılında ISO 
14001 belgeleri ile başarısını ve 
kalitesini belgeleyen firma, 2010 
yılında son teknoloji ekipman ile 
donatılmış, güçlü üretim kapasitesine 
sahip Başkent OSB’deki yeni 

fabrikasında üretimini sürdürdü. 
Türkiye pazarında markalaşan 
Sem Transformatör, uluslararası 
platformda da kendine önemli bir yer 
edinerek, bugün Avrupa, Orta Asya, 
Afrika ve Ortadoğu’da toplam 35 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 

Sem Transformatör Satış Müdürü 
Cengiz Küçükerdem çalışmalarıyla 
ilgili  sorduğumuz sorular ve yanıtları 
şöyle:

Sem Transformatör
Başkent’in uluslararası markası:
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n Başkent OSB’deki fabrikanızın 

temelini ne zaman atınız, ne zaman 
tamamladınız?

Temelimiz 2006 yılında atıldı, 
2009 yılında fabrikamız ilk kısmı 
tamamlandı ancak halen kapalı 
alanlarımızı arttırmaya devam 
ediyoruz.

n  Kaç metre karelik alanda 
faaliyet gösteriyorsunuz?

1980 yılında dağıtım ve güç 
transformatörleri üretimi ile başladığı 
faaliyet hayatımız,  2010 yılında 
taşındığımız 10 000 m2’si kapalı, 
toplam 18000 m2’lik alana sahip 
fabrikamızda devam ediyor.

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

Yurt içinde ve yurt dışında enerji 
sektöründe faaliyet gösteren birçok 
kurum, özelleşmiş elektrik dağıtım 
şirketleri, yüklenici firmalar ve bireysel 
müşterilerimiz için 10 kVA’dan 16 
MVA’ya kadar yağlı tip güç ve dağıtım 
transformatörleri üretiyoruz.

Ayrıca ürünlerimizin tamamı 
deneyimli ve iyi eğitimli elektrik 
mühendislerinden oluşan proje 
ekibimiz tarafından müşterilerimizin 
her türlü özel talepleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda özenle tasarlanıyor.

AKSA, Çalık Grubu, İÇTAŞ 
Holding, Bereket Enerji, ENERJİSA, 
KOLİN, LİMAK gibi ülkemizin önde 
gelen kuruluşları için çözüm üreten 
bir partner konumunda çalışıyoruz.

Güçlerine bağlı olarak değişmekle 
birlikte yılda ortalama 5000 adet 
dağıtım transformatörü üretmekteyiz.

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

Fabrikamız tam kapasite çalışır 

durumda olup, toplamda 125-130 
kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

n İhracat yapıyor musunuz?
Trafolarımız çok uluslu dünya devi 

rakiplerimiz ile aynı standartlarda 
üretiliyor. Uzun yıllardır sektörde 
olmanın verdiği tecrübe ile 
kullanım ömrünü, performansını ve 
rekabetçiliğini en yüksek düzeyde 
tutmayı amaçlıyoruz. 

Sektörümüzdeki gelişmeleri tüm 
dünya ile aynı anda takip ediyor ve 
yeni pazarlara açılabilmek için düzenli 
olarak uluslararası fuarlara katılıyoruz. 
Bu sayede trafolarımızı Almanya, 
Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İrlanda, İsviçre, 
İzlanda, Norveç, Romanya, Macaristan 
gibi Avrupalı müşterilerimizin 
çoğunlukta olduğu 35’ten fazla ülkeye 
ihraç ediyoruz. Avrupa’nın yanı sıra 
Ortadoğu, Afrika, Orta Asya ihracat 
yaptığımız diğer pazarlar.

n  Başkent OSB’yi neden tercih 
ettiniz? Başkent OSB’ye yatırım 

yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz 
olacak mı?

Öncelikle ileriye dönük büyüme 
hedeflerimize uygun altyapısı ile 
planlanan faaliyetlerin tamamlanması 
halinde her yönden örnek teşkil 
edecek, çeşitli sektörlerden saygın 
firmaların yer aldığı, demiryolu 
dâhil olmak üzere ulaşım imkanları 
ile bölge sanayisinin cazibe merkezi 
haline geleceği düşüncesiyle 
yatırımlarımız için Başkent OSB’yi 
tercih ettik. 

Başkent OSB’ye yatırım yapmak 
isteyenlere tavsiyemiz, alan ve altyapı 
olarak fabrika yatırımı için oldukça 
uygun olan bu bölgede bir an önce 
yerlerini almalarıdır.

n Yatırım konusunda bundan 
sonraki hedefiniz nedir?

Fabrikamıza taşındığımız 2010 
yılından bu yana makine parkuru, 
teknolojik iyileştirmeler ve altyapı 
çalışmaları için ciddi bir yatırım 
yaptık. Halen devreye alınmayı 
bekleyen altyapısı tamamlanmış 
yatırımlarımız mevcut.

Bu sayede sektörümüzde 30 yılı 
aşan hatırı sayılır tecrübemizle birlikte 
tüm dünyadaki saygın üreticilerle 
yarışabilecek kalitede üretim 
yapan bir tesis yarattık. Rekabetin 
hiç azalmadığı enerji sektöründe 
toplam pazar artan satışlarımızı ve 
gelişimimizi sürdürebilmemiz için 
yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
etmeyi planlıyoruz. 

Büyük ölçüde tamamlanan 
makine yatırımımızla beraber 
kurumsallaşma çalışmalarımız, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konularında profesyonel iyileştirme 
çalışmalarımız, üretim verimliliğini 
arttırmaya yönelik çalışmalar 
öncelikli olarak hedeflediğimiz 
yatırım konularımızdır. 




