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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni dünya düzeninin önümüzdeki günlerinde,“normalleşme” denilen bir döneme geçeceğiz. 
Burada göz ardı etmememiz gereken en önemli şey normalleşmenin eski normal ile aynı 
olmayacağıdır. Bu sürecin artık yeni bir zemin üzerinde ilerleyeceğini hatırlamalı ve hazırlıklarımızı bu 
yönde yapmalıyız.Kafalarda soru işareti yaratan en önemli gündem maddemiz, “Yeni Normal”dir.

Bireysel, kurumsal ve sektörel bazda dengelerimizi nasıl değiştirecek?
Alışkanlıklarımızı nasıl etkileyecek?
Ondan korkmalı mıyız?

Ekonomiden toplumsal yapıya, sanayiden ticarete,  üretimden tüketime, eğitimden sosyal 
yaşamımıza varıncaya kadar “yeniden ve yeni normal”leşebilecek miyiz? 
Herkesin aklında benzer soruların olduğuna inanıyorum. Yenilenmekten korkmak yerine; tedbir 
alarak, cesaretli adımlar atarak, bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. 
Özellikle üretim sektöründe olan bizler; hıza, değişime, günün dayattığı koşulların gerekliliklerine 
göre şekillenmeyi ve adapte olmayı iyi biliriz. Bir yanıyla adapte olurken diğer yanıyla yaşanacakların 
kalıcılığına katkıda bulunmak durumundayız.

Durmak, yavaşlamak, kararsız kalmak ya da vazgeçmek! Bunlardan herhangi birinin girdabına 
düşmemek gerekir. Hiçbirinin biyolojik, sosyolojik, ekonomik ömrümüze, kısacası toplumsal yapımıza 
bir şey katacağı inancında değilim. Nefes aldığımız her dakika, her alanda yaşanan süreç aleyhimize 
işliyor gibi görünsede en kötü koşullarda bile düşünmekten, üretmekten, akılcı ve bilimsel çözüm 
aramaktan asla vazgeçmemeliyiz. Yaşananlar bir şeyleri götürürken aynı zamanda ders çıkarılmasını, 
sonuçlarından yararlanılmasını da dayatıyor.

Bu açıdan üretim yeni normalde de başrolde olacaktır. Beyin düşünür fikir üretir, kalp hisseder duygu 
üretir. Beden ise içerideki kusursuz işleyişle hareket, enerji üretir. Sanayi üretimi de böyledir. Hemen 
her ülkede ekonominin ana damarıdır. Yaşamsal ihtiyaçlar onunla karşılanır. Bozulan dengeler onunla 
düzelir. Dünyanın ve evrenin geleceği onunla sürdürülür ve dengelenir. 
İhtiyaç duyulan her şey, birileri tarafından bir yerlerde mutlaka üretilecektir.  Bizlerin yapması gereken 
bunların önemli bir kısmının, en yetkin düzeyde ülkemizde üretilmesidir. Bu güç elimizdedir. Çeşitli 
bakımdan bunun koşulları mevcuttur. Yatırımlara durmaksızın devam etmemiz ve kamunun da bunun 
koşullarını giderek artıran, kolaylaştıran konumda olması önümüzdeki sürecin yeni normalinde daha 
bir önem arzetmektedir.

Şimdi kolları sıvayarak, yenilikleri hazmederek, “yeni normal”de yüksek ve ileri teknoloji odaklı sanayi 
ekseninde buluşma zamanıdır. Bu yeni normalde üretim, teknoloji, sağlık ve eğitim başta olmak üzere 
hayatın her alanı, sanat dâhil tüm sektörler, kurumsal yapılar ve bireyler kendi özelinde başarılı olmak 
zorundadır. 

İş hayatımızdan sosyal hayatımıza, ailemize, yaşam tarzımıza kadar yansıyacak yeni bir düzen-ilişki 
güncellemesiyle karşı karşıyayız. Naçizane tavsiyem, yeni alışkanlıklar edineceğimiz, kimi zamanda 
eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kalacağımız yeni dönemde; üretimin gücüne güvenerek 
yatırımlarımızı artırarak devam ettirmemizdir.

Hayal kuracağız ve hayallerimizi hayata geçireceğiz. Aksi takdirde geciken hayaller yok olurlar.
Yaşananları, gelişmeleri ve gidişi göreceğiz. Toplumsal yapının sanayi üretim ayağı olarak yeni normali 
güçlenerek yaşayacağız.
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI 
SN. MUSTAFA VARANK ZİYARETİMİZ

Başkent OSB, “Geleceğin Sanayi Kenti” 
mottosuyla yola çıktığı günden bu yana 
koyduğu hedefler doğrultusunda ilerlemeye 
devam ediyor. 

Projeleriyle ilgili olarak çalışmalarına devam 
eden bölgemiz, Başkanımız Şadi Türk ve 

beraberinde Yönetim Kurulu Başkanvekili-
miz Mehmet Ergin, Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz Atakan Yalçınkaya, Murat Onur Sevinç 
ve Bölge Müdürümüz İsmet Üstündağ 
eşliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Sn. Mustafa Varank’a ziyarette bulundular.
Ziyaretimizde bölgemiz gelişimine katkı 

sağlayacak yeni projeler görüşülerek, 
pandemi sürecinde dahi durmayan bölge 
yatırımlarımız hakkında Sn. Bakanımız 
Varank’a bilgi aktarımı yapıldı. 
Dinamik yapısıyla yenilikçi projelerin pe-
şinde olan Başkent OSB, hızla geleceğe 
hazırlanmaya devam ediyor.
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Türkiye, aşılama çalışmalarına hızla devam 
ediyor. Aşılamanın yaygınlaşması ve 
Sağlık Bakanlığınca alınan diğer önlemler 
kapsamında Organize Sanayi Bölgelerine 
de “Mobil Ekiplerle OSB’lerde Yerinde Aşı 
Uygulaması” başlatılmıştır. 

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın 
Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Üre-
timin devamlılığı ve güvenliği için organize 
sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle 
yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz.” 
açıklaması üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı 

sağlık ekipleri de bölgemizde aşı çalışmala-
rını hızlandırmıştır. Küresel bir salgın olarak 
karşımıza çıkan Covid-19 ile bir buçuk yılı 
aşkın süredir savaşmaktayız.  Ülkemizde 
ve dünya da birçok sektörü etkileyen ve 
ekonomik sıkıntılara sebep olan bu salgını, 
bölge olarak en az hasarla atlatmak için 
pandemi sürecinde mücadele ettik ve 
etmeye devam ediyoruz.  

Başkent OSB olarak, her türlü önlemin 
ve tedbirin yanı sıra bireysel anlamda da 
çalışanlarımızın maske-mesafe-temizlik 

kurallarına hassasiyetle uymalarını sağladık.
Bu zorlu sürecin en az hasarla atlatılması 
için el birliğiyle mücadele etmeye devam 
eden bölgemizde, T.C Sağlık Bakanlığı ta-
rafından başlatılan “Mobil Ekiplerle OSB’ler-
de Yerinde Aşı Uygulaması” başlatıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi TÜRK, 
bölge çalışanlarına örnek olarak aşılama 
programına katılım sağlarken, bölgemiz 
çalışanları da hızla aşılanmıştır. 

MOBİL EKİPLERLE OSB’LERDE 
“YERİNDE AŞI UYGULAMASI”  BÖLGEMİZDE BAŞLADI
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BAŞKAN ŞADİ TÜRK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 
SAHADA İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Şadi Türk ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, bölgeyi adım adım gezerek, biten 
ve hala ilerleme aşamasında olan projeleri 
yerinde inceledi.  Gezi esnasında bölge-
mize yönelik gelişim süreci ele alınarak 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

Başkent Ankara’nın en gözde yatırım 
yerlerinden biri olan Başkent OSB’nin 

yatırım avantajlarının günden güne geliştiği 
ve yaşayan bir OSB olma yolunda sağlam 
adımlarla ilerlediği gözlendi.

Gezide Başkan Şadi Türk ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretinde bulunmayı 
da ihmal etmedi. Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Şadi Türk, esnafla sohbetinde, pande-
mi sürecinin nasıl geçtiğini sordu. 

Aldığı cevaplar bölgemizin bu süreci, 
beklenenin aksine olumlu atlattığı yönünde 
oldu. Bu da bir kez daha Başkent OSB’nin 
zorluklardan güçlenerek çıktığını gözler 
önüne serdi. 

Bölgemiz hızla gelişirken, Başkent OSB yönetimi de saha gezileriyle incelemelerde bulunmaya devam ediyor.
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BELGİN KARAR’A TEŞEKKÜR BELGESİ

İş ya da özel hayatınızda bazı yol ayrımları 
yeni hayatlar için başlangıç olur. Başkent 
OSB Ailesinden Belgin Karar da kendi ha-
yatı üzerine yeni kararlar almış ve kurumsal 
iş yaşamından ayrılmaya karar vermiştir. 

Belgin Hanım, bölgemizde Katılımcı İlişkileri 
Şefi olarak uzun yıllar emek ve özveriyle 
çalıştı. Herkesin saygı ve sevgisini kaza-
nan Karar, edebiyat ve tiyatro sevgisini de 

ailemize aşılamayı ihmal etmedi. 
Kendisini, profesyonel olarak rol aldığı 
tiyatro oyunlarında izlemek hepimiz için bir 
keyifti. Umuyoruz ki yeni oyunlarıyla onu ya-
kın zamanda yine sahnelerde görecek ve 
Başkent OSB Ailesi olarak onu alkışlamaya 
devam edeceğiz. 

Başkanımız Şadi TÜRK de Belgin Karar ile 
vedalaşarak kendisine bölgemize sunduğu 

katkı ve hizmetlerinden ötürü “Teşekkür 
Belgesi” takdim etti. Başkan Türk, yolunun 
her zaman açık olması ve başarı dilekleriyle 
Belgin Karar’ı yeni hayatına uğurladı. 

Biz de Başkent OSB Ailesi olarak Belgin 
Karar’a sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. 
Yolunuz açık olsun Belgin Hanım…
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BAŞKENT OSB GELENEKSEL KIDEM 
TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Başkent OSB Yönetimi olarak 
her yıl olduğu gibi bu sene de 
2021 yılı itibariyle kıdem kazanan 
personellerimize tören düzenledik. 

Bölge Müdürlüğümüzde beş, 
on ve on beş yılını tamamlayan 
çalışanlarımıza Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi Türk tarafından 
teşekkür belgesi ve hediyeleri 
takdim edildi. 

Başkan Şadi Türk;  kıdemlilere 
çalışmaları ve başarıları için ayrı 
ayrı teşekkür ederken, hatıra 
fotoğrafı da çektirilerek Başkent 
OSB Ailesi anılarına bir yenisi 
daha eklendi.
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BAŞKENT OSB YENİLİK MERKEZİ 
SANAYİCİ ÇALIŞTAYI

Dijital Çağ her alanda gücünü gösterirken, 
teknolojinin gerisinde kalanlar yok olmaya 
mahkûm oluyorlar. Başta sanayi üretimi 
olmak üzere her sektör kendi iç ve dış 
dengelerini, bugün ve gelecek rotasını 
buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Biz de 
Başkent OSB olarak, sadece teknolojik 
değil; yenilik gereken her alanda kendimizi 
ve bölgemizi geliştirme gayretindeyiz.  
Bu anlamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 
Bütçe Başkanlığınca desteklenen Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP (Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı) iş birliğiyle 
yürütülen “OSB’lerde Teknoloji Geliştirme 
Projesi” kapsamında bölgemizde “Yenilik 
Merkezi” kurulması için harekete geçilmiştir.
Yenilik Merkezi’nin temel amacı Başkent 
OSB’de faaliyet gösteren firmalarımıza, 
girişimcilik, dijitalleşme, ar-ge ve yenilik 
konularında destek sağlamak ve OSB’mizi 
daha yenilikçi organizasyonlara dönüştü-
rerek, Ankara ekonomisine ve Türkiye’nin 
rekabet edebilirliğine katkıda bulunmaktır.
Başkent OSB Yenilik Merkezi kurulması 

konusunda sıkı bir çalışma yöneten bölge-
miz de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı) yetkililerince, temel hususlarla ilgili 
katılımcımızın görüşlerinin alınması amacıyla 
Başkent OSB Yenilik Merkezi Sanayici 
Çalıştayı düzenlenmiştir. Yapılan sunumlarla 
katılımcılarımız bilgilendirilirken, çalıştay  
soru, öneri ve görüş bildirimleriyle devam 
etmiştir.

Başkent OSB Yenilik Merkezi, Sanayici Çalıştayı düzenledi.



13

ASFALTLARIMIZ YENİLENİYOR.

Bölgemiz sanayi ve üretimde olduğu 
kadar ihtiyaçlar doğrultusunda, gör-
sel anlamda da kendini yenilemekte 
ve güncellemektedir. Bu yenilenme 
asfalt bakım, onarım ve yenilenme-
siyle de bölge yollarımız, bulvar-
larımız temiz ve şık bir görünüme 
kavuşmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından toplamda 7 kilometrelik 
bir asfalt çalışması yapılmış olup, 
yenileme işlemi devam etmektedir. 
Asfalt işleminden sonra ise baca 
kapakları, ızgaralar yükseltilerek; 
çizgiler yenilenmekte ve kasisler ya-

pılmaktadır. Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Sn. Mansur YAVAŞ’a 
bölgemize vermiş olduğu destekle-
rinden ötürü teşekkür ederiz.

Görsel ve işlevsel olarak kendini 
her alanda geliştiren Başkent OSB, 
“Geleceğin Sanayi Kenti” sloganına 
uygun şekilde gelişerek yatırımcının 
yeni gözdesi haline gelmiştir. 

Bölgemize ait her türlü gereksinim 
için ekiplerimiz 7/24 çalışmakta ve 
kurumlarla işbirliği içinde ihtiyaçlar 
hızla giderilmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a Teşekkür ederiz.
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Başkent OSB Yönetimi olarak “Ayrım yok, 
eşitlik var” ilkesiyle bünyemizde %50’ye 
yakın kadın personel istihdam etmekteyiz.
Sadece bölgemizde değil, dünyanın her 
yerinde çalışan ve üreten kadın sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Kadınlar, kadın işi, 
erkek işi ayrımı yapmaksızın farklı alanlarda 

da başarılara imza atmaya devam etmek-
tedir. Bu yönde ilerleyen kadınları saygıyla 
alkışlarken, Bölgemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi TÜRK, Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle kadın çalışanlarımızla bir araya 
gelerek,  bölgemize sağladıkları katkılardan 
dolayı tek tek teşekkür etti. 

Başkanımız Şadi TÜRK,  günün hatıra-
sı olarak kadın çalışanlarımıza çiçek ve 
çikolata hediye ederken, çekilen hatıra 
fotoğraflarıyla da güzel bir anı daha sayfa-
larda yerini aldı.

 AYRIM YOK, EŞİTLİK VAR!

Ali Aydın’ın Kızı Alin Aydın, 28 Nisan 2021 günü dünyaya geldi. 
Aydın  ailesine hayırlı olsun dileklerimizi  sunuyor; 

Alin bebeğe sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

Selim Cuhacıoğlu’nun Oğlu  Enes Cuhacıoğlu, 22 Mart 2021 günü dünyaya geldi. 
Cuhacıoğlu ailesine hayırlı olsun dileklerimizi  sunuyor; 

Enes bebeğe sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

            İyi ki Doğdun Alin Bebek

            İyi ki Doğdun Enes Bebek

Hoşgeldin Bebek
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Selim Cuhacıoğlu’nun Oğlu  Enes Cuhacıoğlu, 22 Mart 2021 günü dünyaya geldi. 
Cuhacıoğlu ailesine hayırlı olsun dileklerimizi  sunuyor; 

Enes bebeğe sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyoruz.

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ SERTİFİKASI 

Başkent OSB olarak, kurumumuzu daha 
etkin ve verimli kılacak, üst düzey kalite 
ve yönetim sistemleriyle, sertifika sahibi 
olmaya devam ediyoruz.
 
Buna yönelik olarak, Enerji Kaynaklarının ve 
Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılma-
sına Dair Yönetmelik ve 11. Kalkınma Planı 
gereğince, bölgemiz ISO 50001:2018 

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme De-
netimi sonrasında TÜRKAK akreditasyonlu 
“ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi 
Sertifikası” almaya hak kazanmıştır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji 
uzmanları tarafından belirlenen standart-
lar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi 
oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, 

enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye 
duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin 
oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.
“Geleceğin Sanayi Kenti” sloganıyla her 
sistemin öncüsü olan Başkent OSB de bu 
tutum ve sistemleriyle bu belgeyi alan ilk 
OSB’lerden birisi olmuştur.
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Pandemi nedeniyle ertelenen 17. Olağan 
Genel Kurulumuz 25.05.2021 tarihinde, 
COVİD 19 önlemleri kapsamında gerçek-
leştirilmiş ve Genel Kurul Divan Başkan-
lığına, katılımcılarımızın oy birliğiyle Mesut 
Yalçın ve Burak Egeligi seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk genel 
kurul açılış konuşmasında, pandemi nede-
niyle sıcak temas olmadan, uzaktan uzağa 
gerçekleştirilen bu toplantıların haliyle bir 
burukluğa sebep olduğuna değinerek, bu 
zor günlerin bir an evvel geçmesi dilekleriy-
le konuşmasına başladı. 

Türk, açılış konuşmasının ardından bölge-
miz 2020 faaliyetlerini içeren sunumuyla 

katılımcılarımıza bilgilendirmelerde bulundu. 
Sunumda bölgemizin ulaştığı toplam alan-
dan hızla gelişen sosyal donatılara, artan 
yatırımcılarımızla yükselen elektrik tüketim 
ve abone sayılarına, çarşı projesinden 
atık su çalışmalarına kadar birçok gelişme 
hakkında detaylar sunuldu. 

Başkent OSB, 
Ankara Sanayisine Örnek Oluyor 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk, böl-
gemizce yapılan proje ve çalışmaların An-
kara Sanayisine örnek olarak, “Geleceğin 
Sanayi Kenti” sloganına uyan bir davranış 
sergilenerek ilerlendiğini sözlerine ekledi. 
Türk, Başkent OSB’nin savunma sanayi-
den medikale, metalürjiden kimyaya kadar 

genişleyen sektörel büyüme hızının, hızla 
artan yatırımcı sayımızla birlikte ilerlediğine 
de dikkat çekti. 

Ankara Çayı Rekreasyon Çalışmaları 
Tamamlanmak Üzere 
“Ankara Çayı’nın rekreasyon çalışmalarını 
tamamlamaya doğru gidiyoruz. Bölgemize 
ciddi katkısı olan bu yatırımın, büyüklüğünü 
ve önemini daha fazla gözler önüne ser-
mek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Burayı sanayiden uzaklaştırılmış, iki yaka 
olarak düşünebilirsiniz. Bölümler halinde 
ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları-
na başladık. 

BAŞKENT OSB 17. OLAĞAN 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
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Yürüyüş yolumuzu açtık. Şu anda yürüyüş 
yolumuz, iki köprü arasında eğitim tesisle-
rimizin önünden başlıyor. Yürüyüş zaman-
lamasını da tahmini gidiş ve dönüş olarak 
45 dakika olarak hesaplayabilirsiniz.

Şu anda Ankara Çayı’nın iki yakasında 
konumlanan bu alanı, sosyal donatıların ve 
aktivitelerin olduğu bir yere dönüştürelim. 
Hep birlikte, ailelerimizle de sportif aktivite-
lerde bulunalım. Umuyoruz ki tamamlan-
dığında hepimizi mutlu edecek bir alana 
sahip oluruz.”

Pandemiye Rağmen Hızımızı Kesme-
den, İlerlemeye Devam Ediyoruz
“Devam eden, planlanan projelerimiz, 

yayınlarımız, yenilenerek aldığımız sertifi-
ka ve belgelerimiz, eğitim faaliyetlerimiz; 
bakanlıklardan rektörlere, belediyelerden 
tüm kurum ve kuruluşlara ziyaretlerimiz, 
aralıksız bölgemizde ağırladığımız ulusal 
ve uluslar arası misafirlerimizle, Başkent 
OSB en zor koşullarda dahi çalışmaya 
devam etti. Bu zor koşullarda devamlılığı 
istikrarlı bir şekilde sürdürerek pandemi 
başlangıcından bu yana tam mesai çalışan 
tüm Başkent OSB çalışanlarına da bir kez 
daha teşekkür etmek isterim.”

Dünya da ve Ülkemizde Sanayicinin 
Öne Çıktığı Bir Dönem Yaşıyoruz
“Dünya da ve ülkemizde her zaman oldu-
ğu gibi sanayicinin öne çıktığı bir dönem 

yaşıyoruz.  Pandemi dönemi, bir maske-
den başlayıp, bugün solunum cihazına ka-
dar giden bu üretim zincirinin ne olduğunu 
tüm dünyaya gösterdi. 

Türkiye sanayisi de bu anlamda, gücünü 
ve neler yapabileceğini bir kez daha kanıt-
lamış oldu. Devlet de, bu süreçte elinden 
geldiği kadar sanayicimize destek olmaya 
çalıştı.”



Normalleşme, Yeni Dünya Düzeniyle 
Birlikte İlerleyecek
 “Önümüzdeki günlerde normalleşme 
denilen bir döneme geçeceğiz. Bu 
dönemde göz ardı etmememizin gere-
ken en önemli şey, normalleşmenin eski 
normal ile aynı olmayacağıdır. Bu sürecin 
artık yeni bir zemin üzerinde ilerleyeceğini 
unutmamalı ve hazırlıklarımızı bu yönde 
yapmalıyız.

İş hayatımızdan sosyal hayatımıza, 
ailemize, yaşam tarzımıza kadar yansıya-
cak yeni bir düzen güncellemesiyle karşı 
karşıya olacağız. Naçizane tavsiyem, yeni 

alışkanlıklar edineceğimiz, kimi zamanda 
eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zo-
runda olacağımız yeni dönemde, üretimin 
gücüne güvenerek yatırımlarımızı artırarak 
devam ettirmemizdir.

Çünkü Biz Farklıyız!
Biz Başkent OSB olarak bölgemizi 
değişen koşullara göre revize ederek, 
değişime ayak uydurmayı başarıyoruz. 
Güncel şartlar neyse, neye ihtiyaç varsa 
bölgemizde oluşturmaya çalışıyoruz. Her 
zaman herkese eşit koşullarda hizmet su-
nuyoruz. Bu gelişimde bizlere destek olan 
Bakanımız Sayın Varank ve ekibine de 

ayrıca teşekkür etmek isterim. Bize inana-
rak desteklenen başarılarımızın günbegün 
artarak ilerleyeceği kanaatindeyim. 
Önümüzdeki dönemlerde üretimi daha 
da üst sıralara taşıyacağımıza inanıyor ve 
sağlıkla, başarıyla yol alacağımız günlerde 
buluşmayı ümit ediyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk’ün 
konuşmasının ardından, 2021 bütçesi ve 
yatırımları görüşülerek oy birliği ile kabul 
edildi ve genel kurul soru cevaplarla, öneri 
ve talepler konuşularak sona erdi.



Başkent Yatırım A.Ş  Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi Türk başkanlığında 
gerçekleşen Başkent Yatırım A.Ş Genel 
Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek yıl sonu 
değerlendirmesinin yanı sıra genel durum, 

bütçe ve gelecek planlarına dair analizlerde 
bulunuldu.
Başkent OSB’nin gelişim planı içerisinde 
büyük bir role sahip olan Başkent Yatırım 
A.Ş, bölgemiz ve bölgemizde yer alan 

katılımcılarımızın gereksinim duyduğu 
alanlarda hizmet ve proje üreterek, 
kurulduğu günden bugüne fayda 
sağlayarak, sağlam adımlarla ilerlemeye 
devam etmektedir.  

2005 yılından bugüne faaliyette olan ve %51 pay hissesi Başkent OSB’ye 
ait, Başkent Yatırım AŞ, 2021 Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 

BAŞKENT YATIRIM A.Ş 
GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
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TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2020 
AÇIKLANDI. BAŞKENT OSB BAŞARISI SIRALAMADA 
HIZLA YÜKSELİYOR

İlk kez 1968 yılında yapılan “100 Büyük 
Firma” olarak kamuoyuna açıklanan ve 
devamında ise günümüze “Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmaları 
olarak gelen ISO 500, Türkiye ekonomisine 
tutulan güçlü bir ayna niteliğindedir.

Coğrafi olarak tüm Türkiye’yi kapsayan 
araştırma ve iktisadi olarak sanayi sek-

töründe faaliyet gösteren tüm kuruluşları 
esas alan, ISO 500 “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırması 2020 verileri 
açıklanmış olup, Başkent OSB firmaları da 
sıralamada yer alarak, geçen yıla göre hızlı 
bir yükselişe geçmiştir. 

Listede Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
TÜRK’ün başkanlığını yaptığı Şa-Ra Enerji 

İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ve katılımcılarımız-
dan Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş, 
Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş, HAVELSAN 
Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ve AN-
KUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mu-
kavva Kağıt Tic. A.Ş. yer alarak Başkent 
OSB’yi bir kez daha gururlandırmışlardır. 

Bugüne kadar akademik düzeyde birçok tez ve araştırmaya konu olan, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)” 
araştırmasının amacı, Türkiye’de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit etmek, bu kuruluşlara ait büyük-
lükleri ortaya koyarak Türk sanayinin gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamaktır.
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BAŞKENT OSB MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ’NE  MEB’DEN 
“OKULUM TEMİZ” BELGESİ

Başkent OSB, eğitim alanında titizlikle 
çalışmaya devam etmektedir. Okulumuzun 
tüm ihtiyaçları ve öğrencilerimizin sağlığına 
yönelik uygulamalarımız ile pandemi 
sürecinde aldığımız önlemlerle, temizlik ve 
hijyen konusunda Başkent OSB Meslekî 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim 
Bakanlığı Standardizasyon ve Kalite Birimi 
ve TSE tarafından oluşturulan standartlar 
çerçevesinde değerlendirilerek “Okulum 
Temiz Belgesi” almaya hak kazanmıştır. 

TSE ortak çalışması sonucu oluşturulan 
237 maddelik standart kapsamında 
yerinde değerlendirilen okulumuzda, 
öğrencilerimizin sağlığını ön planda tutan 
bir anlayışla büyük bir çalışma başlatılmış, 
ilgili talimatlarda ve standartlarda öne çıkan 
tüm tedbirler alınmıştır. 

Çevre ve bahçe ile birlikte sınıflarda, ortak 
alanlarda (yemekhane, kantin, yatakhane, 
spor alanları)  pandemi süreci dikkate 

alınarak düzenleme yapılmış alınan 
tedbirler ve yapılan hazırlıklar konusunda 
veliler ve öğrenciler bilgilendirilmiştir. 
Bölgemiz her koşulda eğitim ve öğretim 
hayatına öğrencilerimizin sağlıkla devam 
edebilmesi için çalışmakta, gerekli tedbir 
ve kurallara uymaktadır. 

,.....HH:HHYH.......

OKULUM TEMIz
BELGESI
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BAŞKENT OSB 
BÜYÜYOR ! 

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da yer alan Başkent OSB’nin üretim 
hacmi farklı sektör gruplarıyla her geçen gün gelişmekte ve 
büyümektedir. Bölgemizde yaklaşık olarak 340 firmanın üretim 
tesisi bulunmaktadır. Yaklaşık 100 firmanın da tesisi yapım 
aşamasında bulunuyor. 

Bölgemizde mevcut yatırımların %60’ı metalürji ve makine, %10’u 
savunma, %9’u kimya, %5’i gıda, %4’ü ilaç ve medikal, diğer 
sektörler ise %12’sini oluşturmaktadır. 

Hedef 100 Bin İstihdam!

Başkent OSB, bugün 15.000 kişiye istihdam sağlarken,  tam 
kapasiteye ulaştığında, 1000 sanayi parseli ile 100.000 kişilik 
bir istihdama ulaşmak ve 1 milyar dolarlık güçlü ihracat ile katma 
değer sağlanması, bölge hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

100’den Fazla Ülkeye İhracat

Dış ticaret hacmimize gelince katılımcılarımızın %80’ni ihracatçıdır. 
Yani bölgemizde dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat 
yapılmaktadır. 

Biz Yönetim ve İşletim Sistemini 
Tamamlamış Güçlü Bir OSB’yiz. 

Farklı büyüklüklerdeki yatırıma hazır parsellerimiz, istikrarlı yönetim 
kadromuz, sürekli iyileştirdiğimiz hizmetlerimiz ve katılımcılarımızın 
maliyetlerini düşürmeye yönelik uygulamalarımızla en çok tercih 
edilen organize sanayi bölgeleri arasında yer almaktayız. 

  Başkent OSB Büyüyor
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Yatırım Avantajlarımızla 
En Çok Tercih Edilen Organize 
Sanayi Bölgesiyiz

Bölgemiz coğrafi konum olarak büyük ticaret koridorlarının 
merkezinde yer almaktadır. Bu avantajlı konuma ek olarak 
iki modlu taşımacılık (karayolu ve demiryolu)  ulaşım 
kolaylığı da bizi daha değerli hale getirmektedir.

Teknik altyapımız (elektrik, su, doğalgaz, iletişim vb.) hazır 
sanayi parseline uygun fiyatlar, “Tek durak ofis” çalışma 
sistemi, elektrik, su ve doğalgazın piyasanın altında 
fiyatlarla kullanımı, vergisel avantajlar, teşvikler, aktif bir 
arıtma tesisine sahip olmamız da bizi her adım da öne 
çıkarmaktadır.
Bunların yanı sıra bölgemize ivme katacak, sosyal 
donatılarla canlılık kazandıracak çalışmalarımızla birlikte, 
güçlü yatırımcı ilgisiyle de üçüncü genişleme alanımızla 
sanayicimizin ihtiyaç duyduğu bütün parsel büyüklükleri 
ile Başkent OSB yatırım tercihlerinde ön sıralarda yer 
almaktadır.  
Başkent OSB olarak, ASO 2-3, Dökümcüler ve Anadolu 
OSB işbirliği ile ortak hazırlanan yağmur suyu ve arıtılmış 
atık suların Ankara Çayı’na deşarjı ile ilgili projenin yapım 
aşamasına geçilmesini planlıyoruz.

Sosyal Donatılarla 7/24 
Yaşanabilir Bir OSB! 

İltisak hattı yapım işinin tamamlanması, çarşı projesi 
kapsamında katılımcılarımıza hizmet verecek yapıların 
faaliyete geçmesinin planlanması, Ankara Çayı kenarına 
yapılan yürüme ve bisiklet yolunun rekrasyon çalışmalarının 
tamamlanması, arıtma tesisi 2.etap inşaatına başlanılması 
da planlarımız arasındadır.
Hedefimiz, sosyal donatılarla 7/24 yaşanabilir bir OSB 
olmaktır.

Lojistik Merkezi Çalışmaları Hızla 
Devam Ediyor

Bölgemiz, ulaşım ağının ana arterlerinden biri olan hızlı 
tren ve banliyö tren hattı ile sanayi bölgesi arasında 
ve 4 Organize Sanayi Bölgesinin yer aldığı Ankara’nın 
Sanayi Havzasında bulunan alanda Lojistik Merkez 
kurarak, bu bölgeyi Ankara’nın ve İç Anadolu bölgesinin 
yükleme boşaltma ve lojistik merkezi haline getirmek için 
çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.

BAŞKENT OSB



25AR- GE VE Yenilik Merkezi

Bölgemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP 
(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) işbirliğinde yürütülen 
OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında 2021 
yılında pilot uygulama yapılarak Yenilik Merkezi kurulma 
çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizde şuan 11 adet 
Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Başvuru süreci 
devam eden ve bu konuda çalışması olan firmalarımız ile 
önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağını öngörmekteyiz.

Kurak İklime İnat, Yeşilleniyoruz!

Ankara’nın kurak iklimine inat bölgemizi yeşillendirmek 
için çalışıyoruz. Çünkü biz Ankara’yı sanayinin başkenti 
yapmanın yanı sıra doğa dostu bir sanayi kenti olmak 
içinde çaba harcıyoruz. Bu anlamda bölgemiz imar 
planı içinde toplam 499.635 metrekare alanı yeşil alan 

olarak ayırmış durumdayız ve bu alanların 219.809 
metrekaresinde ağaçlandırma çalışmalarımız tamamlanmış 
bulunuyor.
Yeşil alanlarımızda ise dikimi tamamlanmış farklı tür ve 
çeşitlilikte 40.000 adet ağaç,  meyve ağacı kapsamında 
da dikili 779 adette ceviz ağacı mevcut olup, 16.500 
metrekare de çim alan bulunmaktadır.

Temiz Enerji İle Çevreyi 
Koruyoruz

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi, 
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve cari 
açığın kapanmasına katkı sağlamak için büyük önem 
taşımaktadır. Başkent OSB, 2019 yılı içerisinde en temiz 
enerji kaynaklarından biri olarak bilinen Güneş Enerjisi 
Santrali yatırımına başlamıştır ve işletime geçmiştir.

ARITMA TESİSİ

GES
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Üniversitelerimizle Her Daim 
İşbirliği İçindeyiz

Üniversitelerimizle her daim işbirliği içinde olmak, 
geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmektedir. 
Bölgemizin, ODTÜ, Hacettepe, Çankaya, Atılım, 
Başkent Üniversiteleri ile protokolleri mevcuttur.   

Birçok projede ortak paydalarımızı geliştirmek adına 
adımlarımızı beraber attık. Biliyoruz ki eğitim geleceğimizi 
inşa eder. Gerek meslek yüksekokulları, gerekse 
meslek liseleri bizim için çok değerlidir. Bu doğrultuda 
bölgemizde Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Başkent OSB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 
Bilinmelidir ki Başkent OSB olarak, ülkemiz sanayisine 
katma değer sağlayacak genç beyinlerin her projesine 
desteğimiz tamdır.

Geleceğin Sanayi Kenti’nde 
Geleceğin Eğitimi

Bölgemiz eğitim konusunda, kurulduğu günden itibaren 
özenli bir çalışma yürüterek, ihtiyaç duyulan tüm eğitim 
olanaklarının Başkent OSB’de konumlandırılmasını 
sağlamıştır. Başkent OSB’de eğitim yapılanması, 
2016-2017 öğretim yılında Meslekî Eğitim Merkezi’nin 
açılmasıyla başlamış,  2017-2018 öğretim yılında 
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
2018-2019 öğretim yılında ise Meslekî ve Teknik 
Anadolu Lisesi açılmasıyla devam etmiştir. 
Öğrencilerimizin barınma gibi yaşamsal ihtiyaçları da 
göz önüne alınarak, 300 kişilik geniş, ferah ve gerekli 
tüm donanımlara sahip bir öğrenci yurdu yapılmıştır. 
Bu bilinçle hareket eden bölgemiz, Geleceğin Sanayi 
Kentinde, gelecek nesilleri yetiştirmeye, katılımcılarımız 
için yetişmiş eleman ihtiyacını profesyonel şekilde 
karşılamaya ve gençlerimizi hayata hazırlamaya devam 
etmektedir.
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT OSB 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
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BAŞKENT OSB MESLEKÎ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
ÖĞRENCİ PANSİYONU

EĞİTİM SPOR ALANI

BANKALAR

BAŞKENT OSB CAMİİ 
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RÖPORTAJ:
KALYON HOLDİNG
Kalyon Holding  ile 
sektör hakkında röportaj 
gerçekleştirdik.

Firmanızın hikâyesi nasıl başladı?

1944 yılından bu yana Türkiye’nin en 
önemli yatırımlarında imzası bulunan 
Kalyon Holding’in ülkemiz, çevremiz, 
ekonomimiz ve gelecek nesillerimiz 
için yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırım yapma kararı sonrasında Kalyon 
Pv kuruldu. Türkiye için büyük bir 
potansiyel taşıyan güneş enerjisi alanına 
YEKA 1 projesi kapsamında iki büyük 
projenin hayata geçirilmesi noktasında 
faaliyetlerimize başladık. 

Projenin hedefi yenilenebilir enerjinin 
yerli ve milli koşullarda üretilmesinin yanı 
sıra bu üretim için gerekli teknolojiyi de 
kendi ülkemizde kendi insan gücümüzle 
geliştirebilmekti. 

Bu vizyonla Kalyon Güneş Teknolojileri 
Fabrikası kuruldu. Aralık 2017’de temeli 
atılan fabrikamız 19 Ağustos 2020 
tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği bir 
törenle fabrikamız hizmete girdi. Üretime 

başladığımız an itibarıyla ilk panellerimizi 
Konya-Karapınar’da inşa edilen Kalyon 
Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için 
üretmeye başladık. 500 MW ile başlayan 
üretim kapasitemizi dış talebi de 
karşılamak üzere 1000 MW’a yükselttik. 

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

Güneş enerjisi ve güneş teknolojileri 
alanında hammaddeden santral 
işletmeye ve ihracata açılan geniş bir 
yelpazede faaliyet gösteriyoruz. 

400 milyon dolar yatırımla hayata geçen, 
1.400 kişinin görev yaptığı Kalyon 
Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda, Ingot, 
wafer ve hücreyi aynı çatı altında üretip 
panele dönüştürüyor, bir taraftan da yine 
fabrikamız çatısı altında bulunan 2.500 
metrekarelik dev AR-GE Merkezimizde 
başta verimlilik ve performans olmak 
üzere güneş teknolojileri alanında önemli 
çalışmalar yürütüyoruz. Üretim hattına 

hammadde olarak giren silisyum madeni 
hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip 
güneş paneli olarak çıkıyor. 

Fabrikamızda ürettiğimiz paneller 
Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi 
santralinin kurulumunda kullanılıyor. 
1. Fazı tamamlanan ve henüz yüzde 
30 kapasitesine erişen santralimiz 
şimdiden Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santrali olmuş durumda. 
Tamamlandığında 2.600 futbol sahası 
genişliğinde bir alanı kaplayacak, toplam 
3.5 milyon güneş panelinin yer alacağı 
bu santral, 1000 MW DC enerji üretimi 
ile Avrupa’nın en büyük, dünyanınsa en 
büyük 5 güneş santralinden biri olacak. 
Yıllık 2 milyar 600 KW üretimle 2 milyon 
kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Fabrikamızın üretimi sadece Kalyon 
Karapınar Güneş Santrali’ne değil iç ve 
dış pazardaki ihtiyacı da yerli panellerle 
karşılayacak.



29

Büyüme ve yatırım sürecinizi nasıl 
geliştirdiniz? (Nasıl bir strateji 
izlediniz) 

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 
ve Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi 
Santrali için toplam 1.4 milyar dolar 
yatırım yapılıyor. Her iki yatırımda da çok 
hızlı bir gelişim gösterdik. Burada bu 
alandaki uzmanlığın ve birikimin etkisi 
çok net şekilde hissedildi. 9 ay gibi kısa 
bir sürede sadece Karapınar’da 700 bin 
panel kurulumu yapıldı. Entegre üretim 
sistemi ve verimliliği artırmaya yönelik 
yoğun çabalarımızla hızlı ve etkin bir 
büyüme elde ettik. Pandeminin küresel 
olumsuz etkilerine rağmen hem yatırım 
tarafında hem de üretim teknolojilerinde 
geri adım atmadık ve bunun olumlu 
yansımalarını gördük. 

Önümüzdeki dönemde de artan 
kapasiteyle birlikte hem iç pazarda hem 

de ihracatta süratli büyüme hedefimiz 
var. Santralin 2. Fazı için de yoğun bir 
tempoyla çalışmayı sürdürüyoruz.

Geleceğe yönelik hedefleriniz/
planlarınız nelerdir?

Kalyon PV olarak çevreye duyarlı bir 
şekilde ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunmak amacıyla yerli ve milli 
teknolojinin üretilmesinin yanı sıra yerli yan 
sanayi ve hammadde tedarik zincirinin 
de geliştirilmesini hedefliyoruz. En 
önemlisi bizden sonraki nesillere daha 
iyi bir gelecek ve daha sağlıklı bir çevre 
bırakabilmek için de sorumluluğumuzun 
farkındayız. 

Bu bilinçle faaliyet alanlarımızda en yeni 
teknoloji ve en uygun iş modellerini 
benimseyerek hem gezegenimizin 
geleceğine, hem de ülkemizin ekonomik 
ve çevresel olarak daha iyi bir konuma 

gelmesine hizmet edecek yatırımlara 
yöneliyoruz. Kalyon Güneş Teknolojileri 
Fabrikası ve Konya – Karapınar Güneş 
Enerji Santralini, bugünden başlayarak, 
yarınları tasarlayan uzun vadeli planlar 
için atılmış önemli adımlar olarak ifade 
edebiliriz. Fabrikamız ve santralimiz tam 
kapasiteyle çalışmaya başladığında 

Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik 
üretimindeki payı yüzde 25 artacak ve 
yıllık 2 milyon ton karbon emisyonunun 
önüne geçecek. Ayrıca 400 milyon 
dolara yakın döviz çıkışını da engellemiş 
olacak. En önemli hedefimiz yenilenebilir 
enerji ve enerji teknolojilerini hızla 
geliştirerek hem enerjide dışa bağımlılığı 
azaltacak hem de geleceğimiz için 
çevresel ve ekonomik değer yaratacak 
bir iş modelini kalıcı olarak yerleştirmek.



DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

DURAK

53072

BÖLGESEL TREN SAATLERİ

EGO OTOBÜS SAATLERİ

Sefer (1) 22601 Sefer (2) 22605 Sefer (3) 22611 Sefer (4) 22602 Sefer (5) 22608 Sefer (6) 22612
Sincan
05:35

Sincan
09:17

Sincan
18:17

Polatlı
06:45

Polatlı
14:50

Polatlı
19:15

Malıköy
06:05

Malıköy
09:41

Malıköy
18:41

Malıköy
07:14

Malıköy
15:19

Malıköy
19:45

Polatlı
06:33

Polatlı
10:09

Polatlı
19:09

Sincan
07:41

Sincan
15:43

Sincan
20:11

Gar
07:58

Gar
16:00

Gar
20:28

Koru Metro 
istasyonu

08:00

Koru Metro 
istasyonu

15:30

Başkent OSB
08:45

Başkent OSB
16:15

Koru metro otobüs durak no : 12916
BOSB otobüs durak no : 53072

581 nolu Koru Metro İstasyonu-Başkent OSB 
          EGO otobüs Hattı (Hafta içi)

Sincan
06:00

Sincan
(Ekspres)

07:00

Sincan
(Ring)
11:30

Sincan
17:10

BOSB
06:40

BOSB
08:00

BOSB
12:30

BOSB
18:35

Temelli
07:15

Temelli
15:30

Temelli
13:30

Temelli

BOSB
07:35

BOSB
15:45

BOSB
14:00

Sincan
Son durak

Sincan
Son durak

Sincan
Son durak

Sincan Otobüs durak no : 50328
BOSB otobüs durak no : 53072

526 nolu Sincan-Başkent OSB -Temelli 
EGO otobüs hattı (Her gün)

Temelli Hareket saatleri hava şartlarına göre 
değişiklik göstermektedir.

Başkent OSB' den Polatlı yönüne Hareket Saati
PAZAR günü hariç hergün

Polatlı'dan Başkent OSB yönüne Hareket Saati
PAZAR günü hariç hergün

Polatlı
08:00

Polatlı
09:00

Polatlı
10:00

Polatlı
12:00

Polatlı
14:00

Polatlı
16:00

Başkent 
OSB

17:00

Başkent 
OSB

09:00

Başkent 
OSB

10:00

Başkent 
OSB

11:00

Başkent 
OSB

13:00

Başkent 
OSB

15:00
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