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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Geleceğe Eser Bırakmak… 

Filmi geriye sararak geçmişe gitmek; Başkent OSB’de yaptıklarımızın tesadüf olmadığından hangi vizyonla 
çalıştığımızdan bahsederek “geleceğe nasıl bir eser bırakacağımızı” anlatmak istiyorum.
Bölgeye ilk geldiğimizde yol yoktu, iz yoktu. Bir yanından demir yolu geçiyor, diğer yanında Ankara Çayı akıyordu. Bu 
çoraklıkta OSB mi olur, diyen birçok insan olmuştu. 

Zaman kaybetmeksizin sanayi yatırımlarının altyapısını oluşturmaya başladık. Yıl 1997, zamanın Bayındırlık Bakanı 
Cevat Ayhan’a gittik. Bürokratlarını çağırdı, “4 bin dönüm istiyoruz” dedik. “Ne 4 bini, bölgede müsait 40 bin 
dönümün tamamı olsun, tümüne sanayi lekesi atalım” dedi ve dediğini yaptı. Odadan çıkarken Temelli sanayi 
havzasının kıvılcımını yakmış olduk. OSB Yasası’nın çıkartılmasında yoğun çaba harcadık. Her siyasi kanattan destek 
aldık. Beklemeksizin 2001 yılında OSB olduk. Uygun arazimiz, tapumuz vardı; plan ve projemiz tamamdı; altyapıya 
başlamıştık ki, kendimizi bir anda önde bulduk. 

2003’te dönemin Başbakanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan temel atmaya geldi.
Genel kurulları da hep bölgede yaptık. Bu durum, yapılaşmamış alanın benimsenmesi ve tanınması adına çok 
olumlu oldu. Dönemin Sanayi Bakanı Sayın Ali Coşkun defalarca temel attı, sağ olsun. 
Kamudan hep ilgi gördük.

Şu anda bölgemizde faaliyette olan 400 fabrika var. Planlamada; ihtiyaca, gelişmelere göre değişecek bir sistem 
uyguladık. Kullanımda 100 metrekareden 1500 dönüme kadar geniş yelpazede parsellerimiz var. Örneğin, 
ASELSAN’ın parseli 380 dönüm. Çok ciddi  gruplara 1000 dönümün üzerinde parsel verdik. Her türlü gereksinimi 
kendi içinde karşılanan, uygulaması, büyümesi, gelişmesi devam eden bir sanayi şehrini planladık ve konuşlandırdık. 
Her şeyin ilkini yapmaya çalıştık. Yarım bıraktığımız bir iş olmadı. “Hamur aynı hamursa tüm ürünler aynı lezzette 
olur” diye düşünüyorum. Ne dersiniz, genlerimizde zorlaştırmak mı var? Kendi şirketlerimde ve OSB’de, zorluklar 
karşısında yılmadım, “zorluğu-engeli aşmak işimizdir” diye düşündüm. 

Değişken kurallara ayak uydurmak zorundayız. İrili ufaklı yönetsel yapılardan kaynaklı konular iç içe geçiyor. “Biz kılıç 
kalkan ekibiyiz!” derim kendime ve arkadaşlarıma. Yeni kuşakların daha mücadeleci olması gerekiyor. Dirayet, sabır, 
sükûnet ve mücadeleyle; ilkelilik, şeffaflık ve dürüstlük şart. Son dönemde OSB’nin genişlemesi için 5 yıl mücadele 
verdik. Bu mücadelemizle beraber genişleme süreçleri kolaylaştı. Sistem, kurumlar, insanlar inanmalı. Güven vermeyi 
ve güven duyulmayı çok önemsedim. 

Halkımız her şeyin en iyisine layık, onlara layık olmak, çalışmak, üretmek bizim görevimiz.
İnandıklarıma ömrümü verdim, vermeye de devam ediyorum. Projelerimiz lafta kalmıyor, sabırla mücadele ediyoruz.
Konuşlandığımız bölgenin avantajlarını görüyorduk. OSB’de uluslararası taşıma hizmeti verecek; Deniz, Avrupa ve 
İpekyolu bağlantılı demiryolu limanı inşa ediyoruz. Yıl içinde faal olacak. Bölgenin ve çevrenin sanayi kuruluşlarına 
hizmet verecek. 

Yurt dışından ve yurt içinden talep gören Başkent OSB; İstanbul, Kocaeli gibi gelişmiş bölgelerden de yatırımcı alıyor. 
Elektrik enerjisi ve doğal gaz arzımız kesintisiz, planlı ve günün gereklerine uygun şekilde yönetiliyor. 
Elektrik arzımızı 6 hatla besledik ve %50 oranında artırdık. 

10 kilometresini ıslah ettiğimiz Ankara Çayı bölgemizin içinden akıyor. Üstünü kapatmadık ve çayın çevresinin 1000 
dönümünü rekreasyon, eğitim ve spor için boş bıraktık. Amacımız nefes alan bir yaşam alanı oluşturmak.
O çay bir gün temiz akacak. Mesleki eğitim merkezi açalı 10 yıl oldu. Öğrenci yurdumuz da bulunmakta.
Her kademede ara eleman ihtiyacını karşılıyoruz. 

Kurulduğumuzdan bu yana hiç aidat toplamadık. 
Katkı payı almamaya özen gösteriyoruz. Disiplinli bütçe yönetimi, gelir-gider dengesi, yapılan yatırımın çarçur 
olmaması ve atıl bırakılmaması... Başarımızın altında yatan sebeplerden sadece bazıları diyebiliriz. 

Yerli-yabancı yatırımcıya güven verdik. Kadrolarımız çok yetkin ve liyakatli. Farklılaşmayı; farklılaştırmayı yönettiğimiz ve 
hayata geçirdiğimiz sistemlerle başardık. Uygulanabilir, benimsenebilir ve yaşatılabilir sistem tanımı yapmaya çalıştık 
ve başarıyla yapıyoruz.

Hayallerimizle yenilenen yaklaşımımızın farklılaşması herkes için pozitif getiri sağlamaktadır.
Bilinmelidir ki, “Geleceğin sanayi kenti” Başkent OSB’yi bugün dev ölçekli firmaların üretim sahası haline getirerek 
“geleceğe eser bırakmak” tesadüf değildir. 
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23 Kasım 2021 tarihinde  Ankara 
Valisi Sayın Vasip Şahin başkanlığın-
da, Başkent OSB’nin ev sahipliğin-
de yapılan; Temelli Sanayi Hav-
zasının sorunları ve çözüm yolları 
toplantısının devamı Ankara Valiliğin-
de Sayın Vasip Şahin Başkanlığında 
16.03.2022 tarihinde Valilik binasın-
da gerçekleşti.
Ülkemizde önemli bir üretim üssü 
olan Temelli Sanayi Havzası yağmur 
suyu altyapı ihtiyaçlarının görüşül-
düğü değerlendirme  toplantısına  

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
Türk, Anadolu OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve 
ASO 2-3 Yönetim Kurulu Başkanı 
Seyit Ardıç katıldı.
Toplantıya DSİ 5.Bölge Müdür 
yardımcısı Sadettin Ceylan, DSİ il 
Şube Müdürü Mehmet Dilmen ASKİ 
Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 
ASKİ Proje Etüt Daire Başkanı 
Murat Katı ’da katıldı.
Başkanımız Şadi Türk sanayi hav-
zasının devam eden yağmursuyu 

Altyapısı için ihtiyaçları ve talepleri 
dile getirdi. Çözüm önerileri üzerin-
de konuşulan toplantıda geçmişten 
gelen sorunların bir kısmının çözül-
düğü konuşuldu.

Vali Vasip Şahin Temelli Sanayi Hav-
zasının yağmur suyu altyapı ihtiya-
cının kamu yararı niteliğinde olması 
gerektiğini vurguladı. Yakın zamanda 
çözüleceğini de ifade ederek; top-
lantıya yaptıkları katkılardan dolayı 
OSB başkanlarına teşekkür etti.

TEMELLİ SANAYİ HAVZASI DEĞERLENDİRME 
TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR 
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Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan 
ve Ankara Tarım İl Müdürü Bülent 
Korkmaz beraberindeki heyetle 
bölgemizi ziyarette bulundular.

Heyeti; Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk, Başkan Vekili Mehmet 
Ergin, Genel Sekreter Soner Erkek 

ve Bölge Müdürü İsmet Üstündağ 
karşıladı. 
Heyet saha gezisi yaparak genişleme 
talep ettiğimiz alanı yerinde inceledi. 
Ardından Yönetim binamıza gelerek 
Yönetim Kurulu Başkanımız ile bir 
toplantı gerçekleşti.
Başkan Türk; heyete bölgemizin niçin 

ilave genişleme alanına ihtiyaç duy-
duğu hakkında bilgi verdi. Organize 
Sanayi bölgemizin yatırımlarının hızla 
devam ettiği, Bölgeye olan taleplerin 
artması nedeniyle yeni yatırım alanla-
rına duyulan ihtiyaç hakkında detaylı 
görüşme yapıldı. 

ANKARA VALİ YARDIMCISI AYHAN ÖZKAN’IN VE 
ANKARA TARIM İL MÜDÜRÜ BÜLENT KORKMAZ’IN 
BÖLGEMİZİ ZİYARETİ
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Ankara Büyük Şehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipli-
ğinde düzenlenen Ankara’da bulunan 
OSB’lerin ihtiyaç ve sorunlarının 
görüşüldüğü İftar Programına Yö-
netim Kurulu Başkanımız Şadi Türk 
de katıldı. Genel Sekreterimiz Soner 
Erkek ve Bölge Müdürümüz İsmet 
Üstündağ’da Sayın Türk’e eşlik etti.

İftar yemeğinde istihdamın artması 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
OSB yöneticilerinin talep ve önerilerini 
dinleyen Ankara Büyük Şehir Beledi-
ye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın 
kalkınması için iş birliği çağrısı yaptı.
Başkan Yavaş; “Ankara’yı hep birlikte 
inşallah kalkındıracağız. Elimizden 

geleni yapacağız. İsraf etmeden 
tasarruf ile bu işi çözeceğiz.Organize 
Sanayi Bölgeleri istihdam yaratan ve 
Ankara’ya katkı sunulan alanlar. Bizde 
Belediye olarak sizlere nasıl katkıda 
bulunabiliriz ? Bu katkı sadece Fen 
İşleri anlamında olmaz.       

Yakında inşallah bilişim kurultayı 
yapacağız. 3 - 4 tane Start-up mer-
kezi açıyoruz. Ankara Halkının refahı 
açısından sizlerin işinin iyi olması çok 
çok önemli” dedi. 

Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk; “Sayın Başkan 
vermiş olduğunuz katkılar ve Anka-
ralı olarak platformunuz içinde bizleri 

ciddiye almanızdan dolayı ben ayrıca 
teşekkür ediyorum” dedi.

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Seyit Ardıç; 
“Bu değerli toplantının Ankara’nın ve 
OSB’lerimizin gelişime katkısı olması 
temennisiyle hepinizi bir kez daha 
OSBÜK Yönetim Kurulu adına say-
gıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncer;
“Biz genellikle problemlerimiz oldu-
ğunda bürokratlara çok rahat ulaşıyo-
ruz. Onlar elinden geldiğince yardım-
cı ve destek olmaya çalışıyorlar” dedi.

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ İLE 
İFTAR YEMEĞİ BULUŞMASI
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Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
Türk ile  Yönetim  Kurulu Üyelerimiz
ASO 1. OSB ‘de yeniden yönetime 
seçilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Niyazi Akdaş’a ve Yönetim Kurulu 
üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. ASO 1. OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş’ ın ev 
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette 
gündeme ilişkin çeşitli konular de-
ğerlendirildi.

ASO 1. OSB Yönetim Kuruluna yeni 
dönemde başarılar diler, misafirper-
verliklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Başkent OSB, “Geleceğin Sanayi 
Kenti” sloganıyla kuruluşundan bu 
güne kadar hedeflerini gerçekleştire-
rek ilerliyor. Başkanımız Şadi Türk, 
beraberinde Genel Sekreterimiz 

Soner Erkek ve Bölge Müdürümüz 
İsmet Üstündağ ile birlikte Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan’a 
hayırlı olsun ziyarette bulundular. 

Ziyarette Organize Sanayi Bölgelerinin 
üretim planları, yeni yatırımları, sanayi 
havzamızın ihtiyaçları ve gündeme 
ilişkin çeşitli konular değerlendirildi.

SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRÜ’NE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

ASO1 OSB’YE YENİ DÖNEMDE 
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ



MAYIS | 2022

TCDD 2. Bölge Müdürü Mehmet 
Rahmi Gül beraberindeki heyet ile 
beraber bölgemize ziyarette bulundu. 
TCDD ile Başkent OSB arasında im-
zalanmış olan protokol kapsamında 
saha gezi, proje alanı incelemesi ve 
TCDD tarafından yapımı tamamlanan 

Başkent OSB iltisak hattı projesinin 
geçici kabul işleri hakkında görüşme 
sağlandı.
Bölgemizde kurulmakta olan ve yıl 
sonunda hizmete açılması planlanan 
Demir Yolu Lojistik Limanı, Ankara 
ve Bölge sanayisinin kullanabileceği 

bir merkez olma özelliğinin yanı sıra 
bölgesel konumu, karayolu bağlantısı 
iltisak hattı, yükleme boşaltma alanı 
ve yük potansiyeli itibariyle ulusal ve 
uluslararası lojistik merkezi hizmeti 
verebilecek büyüklük ve altyapıya 
sahiptir.

Türk Telekom Genel Müdür 
Yardımcıları Mustafa Eser ve 
Mehmet Beytur Başkent Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret 
etti. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Şadi Türk, Yönetim Kurulu Üye-
miz Atakan Yalçınkaya, Genel 
Sekreterimiz Soner Erkek ve 
Bölge Müdürümüz İsmet Üstün-
dağ’ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen toplantıda Türk Telekom’un 
bölgemizde kuracağı veri işleme 
merkezi hakkında bilgi alışverişin-
de bulunuldu. 

DEVLET DEMİR YOLLARININ  BÖLGEMİZİ  ZİYARETİ

TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜR YARDIMCILARININ 
BÖLGEMİZİ  ZİYARETİ
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Yönetim Kurulumuz katılımcılarına 
verdiği hizmet kalitesini gün geçtik-
çe artırmaya devam ediyor. 
Başkent OSB Başkanlığı ile Sincan 
Belediye Başkanlığı arasında imza-
lanan atık toplama-taşıma proto-

kolüne istinaden; Bölgemiz sınırları 
içerisinde yaşanabilir temiz çevre 
bilincinin oluşturulması, temizlik 
kalitesinin yükseltilmesi ve katılım-
cılarımızın evsel atıklarının kesinti-
siz  toplanması amacı ile; bir adet 

tam donanımlı Evsel Atık Toplama 
Kamyonu alınarak Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi TÜRK tarafından 
Sincan Belediye Başkanlığına tes-
lim edildi.

ÇEVREYE DUYARLI BAŞKENT OSB
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Başkent OSB Yönetim kurulu 
başkanımız Şadi Türk ile Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerimiz HEPER-
LİGHTİG’i ziyaret ettiler. Heyet, MO-
ONLİGHT AYDINLATMA SAN. VE 
TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Bekir Sıtkı Heper ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Emrah Heper ile Pelin Heper 
Özsüer tarafından karşılandı.
Aile şirketlerinde 2. kuşak Yönetim 

Kurulu Üyesi olan Emrah Heper 
firmalarının dünden bugüne başarı 
hikayelerinden bahsetti. OSTİM’de 
200 m2’lik imalathaneden Başkent 
OSB’de 20.000 m2’lik bir fabrikaya 
dönüşüm hikayesini gururla aktarır-
ken şunları söyledi;
“1996 yılında OSTİM’de 200 m2’lik 
bir atölyede kurulduk. Üretimimi-
ze dış aydınlatma armatürleri ile 

başladık. Bunun yanı sıra, mimari 
aydınlatma ürünleri geliştirdik ve 
yıllar içerisinde ihracata başladık. 
Bugün ise, 60’ın üzerinde ülkeye 
ihracatımız bulunmaktadır. Ürün 
portföyümüzü genişleterek yol ve 
tünel aydınlatmalarını da dahil ettik. 
Ülkemizdeki tünellerin yaklaşık 
%65’ini biz aydınlatıyoruz.  

KATILIMCIMIZ MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. VE 
TİC. A.Ş.’ YE ZİYARET
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Bünyemizde çalışan fizikçiler, op-
tikçiler, elektrik mühendisleri olmak 
üzere 25 kişilik mühendis kadro-
suna sahibiz ve toplamda 135 kişi 
istihdam ediyoruz. Tesisimizi daha 
da büyütmeyi hedefliyoruz. Aynı 
zamanda, AR-GE çalışmalarımız 
devam ediyor. Led teknolojisinin 
kullanımıyla beraber, elektroniğe ve 
yazılıma yönelmeye başladık. Akıllı 
şehir sistemleri ve ürünlerin birbiri 
ile kablosuz haberleşmesi üstüne 

ürünler geliştiriyoruz.” dedi. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
Türk, kendi Grup Şirketlerinin ya-
pısının da benzer bir yapıda oldu-
ğundan bahsetti ve başarılarından 
dolayı firma ortaklarını tebrik etti.
Ardından Fabrikanın üretim alanı 
dolaşıldı. Emrah Heper üretimin 
aşamaları hakkında Başkanımız 
Şadi Türk ile Yönetim Kurulu Üyele-
rimizi bilgilendirdi. Ziyaret sonlanma-
dan önce firmanın Yönetim Kurulu 

Başkanı Bekir Sıtkı Heper Başkanı-
mız Şadi Türk’e plaket verdi.
Bizde Başkent OSB ailesi olarak 
HEPERLİGHTİG’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Bekir Sıtkı Heper ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Emrah Heper ile 
Pelin Heper Özsüer’e misafirperver-
liklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi 
Türk ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
ORTADOĞU SONDAJ’ı ziyaret etti. 
ORTADOĞU SONDAJ SAN. VE 
TİC. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Zeki Topdemir ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ruhi Akçıl he-
yetimize firmalarının dünden bugüne 
gelişimi hakkında bilgiler verdi. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki 

Topdemir; “Madencilik ve enerji 
sektörüne karotlu maden sondajı 
yapıyoruz. Madencilik sahasının 
arama süresinden başlayarak, 
işletme süresi ve kapatma süresine 
kadar sahada çalışarak tüm maden 
işletmelerine hizmet veriyoruz. Müş-
terilerimizin çoğu Türkiye’de yatırım 
yapan yabancı sermayeli kuruluşlar 
ve Türkiye’nin üst düzey maden 

işletmelerinden oluşmaktadır. 
2010 yılına kadar maden sondaj-
larında kullandığımız makine ve 
ekipmanlarını yurt dışından tedarik 
ediyorduk ve bu durum 6 ay kadar 
zamanımızı alıyordu. Daha sonra, 
bu süreci kendimiz yönetmeye 
başladık. 

KATILIMCIMIZ ORTADOĞU SONDAJ’A ZİYARET
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Böylece bir dönüşüm yaşamış olduk. 
Üretimimize OSTİM’de başladık şimdi 
Başkent OSB’de 14.000 m²’lik bir 
alanda üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz 
makinaların kalitesinden ve kapasi-
tesinden emin olduktan sonra tek tip 
makine geliştirdik. 

Ardından, makinalarımızı yurt dışına 
satmaya başladık. Bugün geldiğimiz 
noktada bulunduğumuz yerin bize 
yetmediğini görmekteyiz ”dedi.
Başkent OSB heyeti adına Başkanımız 
Şadi Türk firmanın yerli bir üretici olarak 
gelişip büyümesinden memnuniyet 

duyduğunu vurguladı ve iş süreçleri 
hakkında detaylı bilgi aldı.
ORTADOĞU SONDAJ SAN. VE TİC. 
A.Ş.’nin Yönetim Başkanı Ahmet Zeki 
Topdemir ve Mehmet Ruhi Akçıl’a 
misafirperverliklerinden dolayı teşekkür 
ederiz.
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Başkent Organize Sanayi Bölge-
si 18. Genel Kurulu 31.03.3022 
tarihinde gerçekleşti. Yoğun katılımın 
olduğu Genel Kurul, bölge yönetim 
binasında yapıldı. İstiklal Marşı ve 
saygı duruşunun ardından Genel 
Kurul açılışı Yönetim Kurulu Başka-
nımız Şadi Türk tarafından yapıldı. 
Açılışın ardından divan oluşturuldu. 
Genel Kurul Divan Başkanlığına, 
katılımcılarımızın oy birliğiyle Sabri 
Zafer Üdül ve Emrah Heper seçildi. 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk 

Divan Kurulu’nun oluşumunun ar-
dından kürsüye çıkarak, 2021 yılın-
da gerçekleştirilen faaliyetler hakkın-
da Genel Kurul’a bilgilendirmelerde 
bulundu. Türk, “2021 yılını bölgenin 
imkanlarının iyileştirilmesi çalışmala-
rının yanı sıra katılımcıların yoğunlaş-
ması, arsa tahsislerinin hızlanması 
ve ayrıca bölgemizin genişleme 
çalışmalarının olumlu gelişmeleriyle 
tamamladık. Faaliyetlerimize 2022 
yılında da aynı yoğunlukta devam 
etmekteyiz.

Bölgemizin gerçekleştirdiği faali-
yetleri teknik destek anlamında; alt 
yapı, su, doğal gaz, elektrik, itfaiye, 
atık su arıtma tesisi, güvenlik, tele-
komünikasyon ve güneş enerji sis-
temlerinin kurulması olarak özetleye-
biliriz. Bunların tamamının bir arada 
bulunduğu sayılı OSB’lerden biriyiz. 
Biz en başından beri bu yetkileri dı-
şarıdan başka şirketlerin yönetimine 
sunmamaya gayret gösterdik. 

BAŞKENT OSB 18. OLAĞAN GENEL KURULU 
BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİ
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Teknik lise ve meslek yüksekokulu-
muz her yıl gelişerek eğitime devam 
ediyor. Umarım önümüzdeki yıllarda 
pandeminin bitmesiyle beraber 
daha yoğun bir faaliyet kapsamına 
girecekler. Hem öğrencilerimizin 
sayısının arttırılması hem de burada 
yetişen arkadaşlarımızın üretimde bir 
fiil aktif görev almasını hedeflemek-
teyiz.
Meslek Yüksekokulunda ciddi ça-
lışmalar yapılıyor öğrenci mevcudu 

şu an 598’e ulaştı. Meslek teknik 
lisesinde ise 161 öğrencimiz bu-
lunmaktadır. Ayrıca 45 tane çıraklık 
programı öğrencimiz var. Bu rakam-
ların daha yüksek olması gerekiyor 
ki tesislerimizde yetkin elemanlar 
olsun. 
Bir şeyleri istiyoruz fakat önümüze 
getirdiklerinde almak için yeterli 
çabada bulunmuyoruz. Okulların 
yararınız için yapıldığını ve gerekli 
ilgi gösterildiğinde destek sağla-

yacağını unutmamanız gerekiyor. 
Eğitim kurumlarının ilgili kişileri ile 
bölge müdürlüğünde görevli kişilerin 
temas içinde olmasında fayda var.
PTT, banka ve restaurant gibi 
küçük işletmelerinde bölgemizde 
olmasının gerektiğini savunmuş-
tuk. Bu durumda belli bir başarıyla 
devam etmekte. Diğer OSB’ler bu 
tür ihtiyaçların ortaya çıkabileceğini 
yeni farkına vardılar. Biz bu yatırımları 
belirli bir plan doğrultusunda yaptık.
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2. Etap’dan sonra genişleme 
yapmamayı düşünürken, taleplerin 
artması ve bölgenin Türkiye genelin-
de dikkat çekici bir Organize Sanayi 
Bölgesi olması bizi mecburen ge-
nişlemeye itti. 3. Etap olan bölgenin 
kısmen kamulaştırmasına da başla-
dık. 2021 yılında 3. Etap genişleme 
alanıyla birlikte Başkent OSB toplam 
18.095.554 m2 alan büyüklüğü ile 
Türkiye’nin ilk beş OSB’sinden biri 
haline geldi. 

Sektörel olarak dağılıma baktığımız-
da karma bir OSB görünümündeyiz. 
Amacımız bölgemizde teknolojik 

ve katma değeri yüksek üretimler 
yapabilmek. Ankara daha çok metal 
sektörünün ağırlıklı olduğu bir sa-
nayi yapılanmasına sahip. Şu anda 
savunma sanayi, kimya sektörü ve 
ilaç sanayi gibi daha çok teknolo-
jik ve AR-GE gerektiren yatırımlar 
çoğalmaya başladı. Bunların oranları 
da hızla yükselmekte. 2. Etaptaki 
amacımız yan sanayiyi hareket-
lendirmek böylece küçük ve orta 
ölçekli işletmelerimizin de pastadan 
pay almasını sağlayabilmek.”

Türk, daha sonrasında Bölgede 
2021 yılı içerisinde yapılan tahsisler 

ve ruhsatlandırmalar ile ilgili katılımcı-
lara bilgi aktarmaya devam etti;
“Önemli projelerimizden bir tanesi 
de Ankara’ nın dikkatini çeken bir 
proje. Şehrimizin içinden geçen An-
kara çayı ve onu besleyen kollarına 
baktığımızda buna değer veren tek 
yapı Başkent OSB’dir. DSİ’ nin de 
bize yaptığı katkı ile 1. ve 2. Etap 
bölgelerimizde ki ıslah çalışmaları ta-
mamlandı. Hatta 3. Etap’a projenin 
içinde olmamasına rağmen devam 
edildi. Yapmış olduğumuz projeler-
de çayın çevresini sanayi tesislerin-
den uzak tutarak yaşanabilir bir alan 
haline getirmeyi hedefliyoruz. 
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Okul bölgemizin olduğu alanda 
yürüme yolu, yeşil alan ve ağaçlandır-
ma çalışmalarımız da devam ediyor. 
İnşallah sağlıklı bir çalışma ortamında 
kendimize zaman ayırıp çıktığımızda 
nefes alabileceğimiz alanlar oluşuyor. 
DSİ Genel Müdürümüze ve ekibine 
de teşekkürlerimizi sunuyorum.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Bölge-
mizde; tretuvar, orta refüjlerin  yeşil-
lendirmesi, sulama sistemi, asfaltlama 
ve yol çizgileri işlerinin tamamlanma-
sını yürüttü. Bölgemize katkılarından 

dolayı Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Mansur Yavaş’a huzuru-
nuzda teşekkür ederiz. 

Ankara’mıza mal olmuş Kızılay Gü-
venpark’ta bulunan Güven Anıtı’nın 
restorasyon işini de bölgemiz üstlen-
di.Şunu da gururla söyleyebilirim, böl-
gemizin yaptığı her proje Türkiye’de 
ki bütün bölgelere oranla daha erken 
planlanmış, planlandığı için hazırlıkları 
yapılmıştır. 

Dolayısıyla, bu durum arka arkaya 
devreye alınan bir yapıya ulaşmış 
oldu. Bunlardan bir tanesini de bu 
yıl içerisinde faaliyete geçirecek hale 
getirdik. 

Devlet Demiryolları ile yapılan çalış-
malarda tren yolu yeniden düzen-
lenerek 30 metre genişliğinde ve 
700 metre uzunluğunda yükleme 
ve boşaltma rampası yapıldı. Burası 
geleceğin lojistik merkezi olacak.  
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Bölge katılımcıları ürettiklerini ve 
ham maddelerini demir yolu ile 
daha az maliyetle limanlara sevk 
edebilecekler. Biz bu projeyi 
SİTİYAK döneminde demir yolu 
limanı olarak planlamıştık. Bu 
projemizin de katılımcılarımızın 
rekabet gücünü arttıracağını 
düşünüyorum. 
Tabii ki bu derece büyük bir proje 
sadece bizim planlamalarımızla 
ilerlemiyor. Çok yüksek rakamlara 
mal oluyor. Biz bu projeye De-
miryoları ile çalışmaya  başladı-
ğımızdan itibaren en az 6-7 tane 
Genel Müdür, birçok Ulaştırma 
Bakanı değişikliği yaşandı. Tüm 
bu değişikliklere rağmen bu pro-

jeyi kesintiye uğratmadan yürüt-
meye devam ettik. Bölge olarak 
en büyük avantajlarımızdan biri 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
sıcak ve saygın ilişkiler geliştirmiş 
olmamızdır. 
Başkent OSB’nin de öyle bir 
altyapısı oluştu. Önümüzdeki 
günlerde de bu çizgiyi devam 
ettirmek adına herkesin dikkat 
etmesi gerekiyor. Başkent OSB 
olarak amacımız; siyaset yap-
mak değil, sanayi üretimi yap-
mak, para kazanmak ve daha 
kaliteli ürünler üretmektir. Tüm 
bu süreçlerde planlamaları ne 
kadar erken yaparsanız destek 
de o kadar erken gelir. Biz bu 

anlamda, çaldığımız her kapıdan 
destek aldık. Tüm bakanlıklara ve 
bakanlıklar içindeki genel müdür-
lüklere teşekkürlerimi sunuyorum. 
Bu destekler onların planlarında 
olmasada bölgemize olan inanç-
ları sayesinde gerçekleşti. 
Türk; Bölgede gerçekleşmekte 
olan Demiryolu Limanı proje-
sinden bahsederken kürsüye 
Katılımcımız Mesut Yalçın’ı davet 
etti. Yönetim Kurulunda olmama-
sına rağmen bu projeye Yönetim 
Kurulu Üyesi gibi katkı sağlayan 
Mesut Yalçın’a projeyi anlatması 
için söz verdi. Ardından kendisi-
ne katkılarından dolayı teşekkür 
ederek plaket takdim etti. 
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2021 Yılı faaliyetleriyle ilgili katılım-
cılara bilgi aktarmaya devam eden 
Başkan Türk;
“Grafiklerde de çok net gözüktüğü 
üzere, yıllara göre abonelik artışla-
rımıza bakıldığında kurulduğumuz 
günden itibaren tüm abonelikleri-
mizde düzenli ve istikrarlı bir artış 
gözlemlenmiştir. 20 yıla yakın bir 
süreç boyunca büyüme grafiğimiz 
ideal bir yapıda birbirini izleyen, ya-
taya düşmeyen ve ani iniş çıkışların 
yaşanmadığı bir şekilde seyretmiştir. 
Bu durum Başkent OSB’nin başarı-
sıdır ve Türkiye’deki en sağlıklı bölge 
olduğunun da bir göstergesidir.
Son verilere göre bölgemizin elekt-

rik tüketimi %64 oranında artmış ve 
273,75 milyon kWh olarak kaydedil-
miştir. Elektrik altyapısı ile ilgili yeni-
leme ve bakım çalışmaları yapılarak 
ortaya çıkan arızalar yaklaşık %60 
oranında düşürülmüştür. TEİAŞ ile 
60 MW üzerinden sistem bağlantı 
anlaşması imzalanmıştır. 
2. Etap Bölgesinde, yüksek gerilim 
ring hatları kablolu sistem olarak ye-
niden yaptırılarak enerji arz güvenliği 
sistemi sağlamlaştırılmıştır ve orta re-
füj aydınlatma kabloları yenilenmiştir.
Buna ek olarak, bölgemizin su 
tüketim oranları da arttı. Bu konuyla 
ilgili maalesef diğer artışlarda olduğu 
kadar rahat konuşamıyorum çünkü 

günümüzde suyun geleceği tehlike 
altında ve bu konuda hepimizin du-
yarlı olması gerekiyor. Başkent OSB 
olarak biz hem bölgemizde kesinti-
siz hizmet vermeye çalışırken hem 
de kuyulardan sağladığımız suların 
yerine sağlıklı su akışının sağlanması 
için Büyükşehir Belediyesi ile ciddi 
bir planlama içerisindeyiz. Konuyla 
ilgili yatırımlar gerçekleştiğinde Anka-
ra-Polatlı hattı oluşacak ve bölgemiz 
sağlıklı su akımını belediye hatların-
dan sağlayabilecek. Bu planlamanın 
2023’ün sonuna doğru gerçekleşe-
ceği tahmin ediliyor.

Diğer faaliyetlerimize geçersek;
Yıl içinde iki kere dergi bastık. Bu yıl 
sayıyı artırmayı planlıyoruz. Bu dergiler 
tüm kamu kurum, kuruluşlarına ve özel 
sektöre gönderiliyor. İçeriğini Bölgemiz 
tarafından yapılan organizasyonlar ve 
faaliyetler oluşturuyor. Sizlerde firmala-
rınızın başarıları ve hikayeleri için dergi-
ye katılım sağlayabilirsiniz. Benim şahsi 
görüşüm basılı olan her arşivin değerli 
olduğudur. Geriye dönüp baktığımızda 
bizlerden neler kaldığını görmemizi 
sağlar.
Bunun dışında, kalitede belgelendir-
meye dikkat ediyoruz. Yıl içerisinde 
ISO 50001:2018 Enerji Yönetim 
Sistemi kurulmuş ve belgelendiril-

miştir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş 
ve belgelendirilmiştir. ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi belgesi ve ISO 
14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi 
belgesi yenilenmiştir.
Ayrıca konuşmasında 2021 yılında ya-
pılan ziyaretlerin bir özetini yapan Türk, 
bu süreçte bölgeyle ilgili bakanlıklar, 
kamu kurum ve kuruluşları, meslek 
odalarıyla yoğun görüşmeler yaptıkla-
rını hatırlattı. Bunun yanı sıra kurum ve 
kuruluşların temsilcileriyle birçok ortak 
toplantı ve çalışmayı yürütüyoruz.” 
dedi.
Başkan Türk sözlerini; kendi şirketlerin-
de gösterdikleri özenin daha fazlasını 

göstererek görevlerini yürüten Yönetim 
Kurulu üyelerine ve özveri ile çalışan 
Bölge Personeline teşekkür ederek 
tamamladı.
Başkan Türk’ün konuşmasından sonra 
Denetim Kurulu üyesi Mitat Alagöz 
Denetim kurulu raporunu, Yeminli 
Mali Müşavir Ali Yerli 2021 yılı YMM 
Denetim Raporu’nu okudu. Ardından 
kürsüye çıkan Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Mehmet Ergin 2021 yılı bilanço 
gelir gider tablosunu okuyarak; 2022 
yılı bütçesi ile ilgili bilgileri katılımcılarımı-
za aktardı.

18.Olağan Genel Kurulumuz bölgemi-
ze ve Ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
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Frezya Garden Restaurant Başkent OSB’ de  
Çarşı ve Bankalar bölgesinde eşsiz lezzet ve 
sunumlarıyla hizmet vermeye başladı.

1936 yılında DEREKIŞLA KASABI olarak 
kurulan firma şimdi de 
‘’ET BİR SANATTIR ‘’anlayışıyla 3.kuşak 
tarafından aynı tat ve lezzet ile işletilmek üze-
re  Başkent OSB ‘de açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk, 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimiz ile 
birlikte  Frezya Garden Restaurant’ ın ilk 
hizmete açılışını yaptı.

Bölgemize ve firmaya hayırlı olsun.

  
GEÇMİŞİN TECRÜBESİ VE LEZZETİ

’NDE
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Yönetim Kurulu Başkanımız Şadi Türk’ün, Eximbank yetkili-
leri ile yapmış olduğu görüşme neticesinde; 
Türk Eximbank kredi ve sigorta programlarının yeni avan-
tajları Bölge Müdürlüğü Binamızda katılımcılara aktarıldı.
Toplantıda; Türkiye’nin tek resmi ihracat kredi kurumu olan 
Türk Eximbank’ın İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Bay-
dar, İç Anadolu Bölge Sigorta Pazarlama Koordinasyon 
Müdürü Özlem Ertekin Düvenci ve Ankara Şube Müdürü 
Sadiye Yıldız alanları ile ilgili sunumlarını yaptılar. 

Türk Eximbank kredi ve sigorta programları ile ihracatçı, 
imalatçı, imalatçı-ihracatçılar ile hizmet faaliyetinde bulu-
nan firmalara , İGE’li ( İhracatı Geliştirme A.Ş)  ve KGF’li 
(Kredi Garanti Fonu) kefaletle kredi destek programları 
anlatıldıktan sonra katılımcılarla interaktif görüşmeler 
gerçekleşti. Toplantıya katkılarından dolayı Türk Eximbank 
yetkililerine teşekkür ederiz.

TÜRK EXIMBANK İGE’Lİ VE KGF’Lİ 
KEFALETLE KREDİ DESTEK PROGRAMI 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kap-
samında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belir-
lenmesi (DIES) Projesi” yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı program çerçevesinde Proje Yöneticileri 
ve sorumluları ile birlikte Bölgemize ziyarette bulundu.
Heyeti Bölge Müdürümüz İsmet Üstündağ karşıladı;
Başkent OSB tanıtım videosu izlendi ve Bölgemiz hakkında 
genel bilgilendirme yapıldı. 

Bölge Müdürümüz İsmet Üstündağ;
“2014 yılında bölgemize fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma 
tesislerini kazandırdık. OSB’miz böylece Ankara’da kendi 
konvansiyonel arıtma tesisini kuran ilk bölge oldu.
Başkent OSB Atık Su Arıtma Tesisi birçok üniteyi kapsıyor. 
Fiziksel arıtma üniteleri içerisinde giriş yapısı, kaba ve ince 
ızgaralar, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ile dengeleme 
havuzu bulunmaktadır” dedi.
Heyet ayrıca saha gezisine çıkarak, Merkezi Atıksu Arıtma 
Tesisimizde incelemede bulundu.

TÜRKİYE’NİN ENDÜSTRİYEL EMİSYON 
STRATEJİSİNİN BELİRLENMESİ İÇİN 
MEVZUAT OLUŞTURULUYOR
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Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Mehmet Ergin’in başkanlığında 
Yönetim ve Denetim Kurulu üye-
lerimiz ile Turkcell Türkiye Bölge 
Operasyonlar Direktörü Ülgen Ünal 
ve projede emeği olan tüm Turkcell 
ekipleri aralarında imzalayacakları 
sözleşme için Bölge Müdürlüğümüz 
binasında bir araya geldiler.
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Mehmet Ergin; “Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi Türk programında-
ki acil değişiklikten dolayı maalesef 
katılamıyor. Sizlere de selamları-
nı iletmemi istedi. Başkent OSB 
yönetiminde olan arkadaşlarım, aynı 
zamanda kendi işleri olan sanayici-
lerden oluşuyor. Başkent OSB bizim 
için hobi niteliğinde bir hizmet işidir.
Biz 2003 yılında Organize Sanayi 
Bölgesi olarak onaylanmış durum-

dayız. 2003 yılından bu yana çok 
hızlı gelişim gösteren ve her alanda 
önde gelen Organize Sanayi Bölge-
lerinden biri haline geldik. 

Çok hızlı bir gelişim süreci gösteri-
yoruz. Başlangıçta 5.000 dönümlük 
bir alanımız varken, daha sonra 
bunu 10.000 dönüme çıkardık. Şu 
anda 3. Etap genişleme projemiz ile 
birlikte 18.000 dönümün üzerinde 
bir alanda hizmet vermeye başlaya-
cağız.

Bünyemizde önemli tesisler var bu-
nun yanında görüşme aşamasında 
olduğumuz daha büyük projelerimiz 
de var. Değişik ölçü ve boyutlarda 
ki  sanayi parsellerimizle, sektör fark 
etmeksizin  katılımcılarımıza hitap 
edebiliyoruz. Etaplarda ki parselle-

rimiz aynı zamanda birleştirilebilen 
imar yapısına sahip parsellerdir. 
Bölgemizin hızlı bir gelişme göster-
mesi bizi mutlu ediyor. Verdiğimiz 
emeklerin karşılığını görüyoruz. 
Aslında bu hızlı gelişme sürecine 
bazen yetişmekte zorlanıyoruz. Baş-
kent OSB olarak şeffaf ve demokra-
tik bir yönetim şekline sahibiz.
Demir yolunun yanında olduğumuz 
için lojistik bir projemiz var. Şu anda 
yapımı devam eden, bu yıl sonunda 
açmayı planladığımız ve tüm Anka-
ra’ya hitap edecek olan bir demir 
yolu limanı projesi. İç Anadolu’dan 
Avrupa’ya ve Asya’ya tüm bağlantıyı 
kuracak bir yapısı var. Bölgemizin 
atık su arıtma tesisinden sosyal te-
sislere kadar bütün altyapısı tamam-
lanmış durumda.

TURKCELL İLE İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ
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Bölgemizin içinden geçip Sakarya 
Nehri’ne bağlanan Hatip Çayı’nın 
etrafını sosyal donatı alanı olarak 
yapılandırıyoruz. Başkent OSB ola-
rak, çeşitli eğitim birimlerine sahibiz. 
Meslek Yüksek Okulu ve Mesleki 
Teknik Liselerimiz alanda hizmet 
vermektedir.
Yaşanabilir bir sanayi alanı oluşması 
için çaba sarf ediyoruz. İletişim alt-
yapımızı, biz OSB olmadan önceki 
dönemden itibaren Türk Telekom’la 
sürdürüyoruz.
Şu an bölgemizde sadece Türk Te-
lekom faaliyet gösteriyor. Sizlerin de 
katılmasıyla daha kaliteli bir iletişim 
altyapısının oluşmasını ve iletişim 
imkanlarını sağlanması için  rekabet 
ortamının oluşmasını bekliyoruz. 
Sizden beklentilerimiz bu anlamda 
büyük” dedi.
Turkcell Türkiye Bölge Operasyon-
lar Direktörü Ülgen Ünal “Öncelikle 

Başkent OSB tanıtım filmini hem 
seyrederken hem de dinlerken 
bende gurur duydum. Böyle büyük 
bir işin parçası olmak gurur verici 
“Sonunda gelin bu hayali birlikte 
yürüyelim” diye bitiyordu. İnşallah 
bizde bu hayalin bir tamamlayıcı-
sı, bir parçası olmayı hedefliyoruz.   
İçinde olmasamda bir vatandaş 
olarak buradaki vizyon ve gidişat 
gerçekten çok gurur verici. Sizin 
bahsettiğiniz tren yolu ve kara yolu 
ulaşımı gibi bizimki de bir dijital 
ulaşım türü. Anlattıklarınız sayesin-
de biz de sorumluluğumuzun ne 
kadar büyük olduğunun bir kez 
daha hissettik. Böyle büyük bir işin 
parçası olmak mutluluk ve gurur 
verici. 22 yıldır iletişim sektöründe 
Turkcell’de görev yapıyorum. İlk 
önceleri 2g ile başlamıştık, sırasıyla 
3g, 4g geldi. Fiber sabit tarafta da 
yatırımlarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. 

Mobil taraf gibi çok hızlı bir şekilde 
kapsama alanımızı da geliştirmek 
istiyoruz. Yaptıklarımızın bir faydaya 
dönüşmesi hem bizim için hem de 
ülkemizin  gelişimi için çok önemli. 
Biz burada bu motivasyonla gerek 
altyapımızın kurulumu gerekse mev-
cut altyapının modernizasyonu ve 
yeni kurulacak olan altyapıyı hızlı bir 
şekilde tamamlanması hem bizim 
açımızdan hem de Başkent OSB 
açısından ne kadar önemli olduğu-
nun farkındayız. En kısa zamanda 
beklentilerinizi karşılayacağımızı  
ümit ediyorum” dedi.
Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili olarak Sayın Mehmet 
Ergin ile Turkcell 
Geçiş Hakları ve Altyapı Bölge 
Yöneticisi Sayın Mehmet Deniz söz-
leşmeyi imzalayarak bölgemiz için 
hayırlı olmasını dilediler. 
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Dünya Bankası grubu küresel lideri 
Gökhan Akıncı ve temsilciler ile Eti-
yopya Yatırım Komisyonu takım lide-
ri Daniel Teressa ve beraberindeki 
15 kişilik kalabalık bir ekip OSB’ler, 
Lojistik Merkezler, Yenilik Merkezi 
vb. sanayi destekleyici unsurları 
inceleyerek, Etiyopya’daki sanayi 
bölgeleri mevzuatının revizyonuna 
ve geliştirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla Bölgemizi ziyaret etti. 
Genel Sekreter Soner Erkek ve 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ’ın 
karşıladığı konuklarımıza Genel 
Sekreterimiz Soner Erkek öncelikle 
OSB mevzuatı ve OSB’ler hakkın-
da genel bilgilendirme yaptı daha 
sonra konuklarımıza Bölgemizin 
kuruluşu, işleyişi, başarı hikayesi, 
lojistik ve yenilik merkez projeleri 

hakkında sunumlu bir tanıtım yapıldı.
Geçmiş yıllarda da benzer amaç ile 
çeşitli ülkelerin üst düzey temsilcileri 
rol model olarak Bölgemizi ziyaret 
etmiş ve benzer konularda yerinde 
bilgiler almışlardı. Dünya Banka-
sı Temsilcileri ve Etiyopya Yatırım 
Komisyonu’na Bölgemize yaptıkları 
ziyaret için teşekkür ederiz. 

BÖLGEMİZ DİĞER ÜLKELERE ROL MODEL 
OLMAYA DEVAM EDİYOR 
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Dünyanın önemli gündem madde-
lerinden biri olan ve gün geçtikçe 
etkileri daha çok hissedilen iklim 
değişikliğinin olumsuz sonuçlarını 
en aza indirgemek, Organize Sanayi 
Bölgelerinin öncelikli amaçlarından 
biri haline gelmiştir.

Avrupa Birliği’nin uygulamaya 
koyduğu “Yeşil Mutabakat Politika-
sı”, tüm sektör ve ülkeler için yeni 
bir dönemin başlangıcı olmuş ve 
TBMM tarafından onaylanan Paris 
İklim Anlaşması, ülkemize pek çok 
sorumluluk yüklemiştir.
2050 yılına kadar net sera gazı 

emisyonlarını “Karbon Nötr” hale 
getirmeyi hedefleyen AB, “Sınırda 
Karbon Düzenlemesi” ile önemli bir 
adım atmış; “Karbon Vergisi” regü-
lasyonu hayata geçirilmiştir.

OSB’lerde bulunan tesislerin karbon 
salınımlarının ölçülmesi ve azaltılma-
sı şirketlerin hem daha iyi şartlarda 
krediye ulaşması hem de regü-
lasyonlara uyumu açısından çok 
önemli hale gelmiş durumdadır. 

Bu amaçla “Başkent OSB Karbon-
suzlaştırma Projesi“ başlatılmıştır. 
Projenin hedefi katılımcılarımızın 

karbon salınımlarını ISO standartları-
na uygun şekilde ölçmek ve iyileş-
tirmek için yol haritalarını çıkarmak 
bunun yanında “İklim Değişikliği” ve 
“Yeşil Dönüşüm” konularında sana-
yide ve katılımcılarımızda farkındalık 
oluşturmaktır.

Proje kapsamında 15 pilot firma 
seçilmiştir. Proje lansman toplantısı 
pilot firmaların katılımı ile  gerçek-
leşmiştir. Pilot firmalara bulut tabanlı 
karbon salınımı yönetimi platformu 
ile Kapsam 1, 2 ve 3’ün tamamı 
için sürdürülebilirlik gereksinimleri 
sunulacaktır.

BAŞKENT OSB, KATILIMCILARI İÇİN 
KARBONSUZLAŞTIRMA PROJESİNİ BAŞLATTI
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Yaşanan felaketler ve iklim krizi, tüm 
dünyayı değişime zorlamaktadır. Yeni 
bir düzene geçişin gerekli olduğu 
küresel düzeyde kabul edilmektedir. 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
Paris Anlaşması, AB Yeşil Mutabaka-
tı, ABD Yeni Yeşil Mutabakatı, ülke-
lerin hedeflerini belirten açıklamaları, 
sürdürülebilir bir dünya için önemli 
adımlardır.

Sürdürülebilirlik, üretim ve çeşitliliğin 
devamlılığı sağlanırken, yaşamın 
daimi kılınabilmesidir. Diğer bir de-
yişle, ihtiyaçlarımızı, gelecek nesil-
lerin ihtiyaçlarından ödün vermeden 
karşılayabilmemizdir. Sürdürülebilirlik 
kavramı çevresel, ekolojik, sosyal 

koşullar ve ekonomik bileşenlerini 
içeren bütünsel bir bakış açısını ifade 
etmektedir. 

Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariy-
le, küresel sera gazı emisyonlarının 
%55’ini oluşturan en az 55 tarafın 
anlaşmayı onaylaması koşulunun 
karşılanması sonucunda, 4 Kasım 
2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Ülkemiz ise Paris Anlaşması’nı, 22 
Nisan 2016 tarihinde, New York’ta 
düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza 
Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle 
birlikte imzalamıştır. Paris Anlaşması 
6 Ekim 2021’de TBMM’de onay-
lanmıştır. Anlaşmanın uzun dönemli 
hedefi, küresel ortalama sıcaklık 

artışının sanayileşme öncesi döne-
me göre 2°C altında tutulması; ilave 
olarak ise bu artışın 1,5°C’nin altında 
tutulmasına yönelik küresel çabaların 
sürdürülmesi olarak ifade etmektedir. 
İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine 
karşı uyum kabiliyetinin ve iklim di-
rencinin arttırılması, düşük sera gazı 
emisyonlu kalkınmanın temin edilme-
si ve bunlar gerçekleştirilirken gıda 
üretiminin zarar görmemesi, düşük 
emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma 
yolunda finans akışının istikrarlı hale 
getirilmesi hedefler arasında yerini 
almaktadır. (Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı)

PARİS İKLİM ANLAŞMASI VE 
AB YEŞİL MUTABAKATI NEDİR?
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Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğiyle 
mücadele, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması, yenilenebilir enerji kulla-
nımı gibi alanlarda, uzun bir süredir 
öncü konumundadır. 19 Kasım 
2019 tarihinde AB, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nı (AYM) kamuoyuna 
duyurmuştur. Bu Mutabakat, Avrupa 
Birliği’nin yeni sanayi politikasının ve 
ekonomik büyüme stratejisinin çer-
çevesini çizen bir dokümandır. 

AB, bu strateji doğrultusunda sana-
yiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye 
kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştir-
meyi hedeflemekte ve 2030 yılına 
kadar sera gazı emisyonlarını en az 
%55 oranında azaltmayı ve 2050 yılı-
na kadar net sera gazı emisyonlarının 
sıfırlanmasını hedeflemektedir. 

Avrupa Birliği’nin “2050’de Karbon 
Nötr İlk Kıta” olma hedefiyle hazırladı-
ğı Sınırda Karbon Uygulaması, geç-
tiğimiz 14 Temmuz’da onaylanmıştır 
ve karbon emisyonunun düşürülmesi 
yönünde önemli bir vergi regülasyo-
nu hayata geçirilmiştir. 

2023’te başlatılacak sistemde, 
2026’dan itibaren AB’ye ihraç edilen 
ürünler için üretim sürecinde salınan 
sera gazı tonu başına vergi alına-
caktır. AB’ye ihracatta bulunan tüm 
3. taraf ülkeler bu vergi ile mükellef 
olacaktır. Bu düzenleme, ilk etapta 
Demir, Çelik, Çimento, Gübre, Alü-
minyum ve Elektrik gibi sektörlerde 
uygulanacak ve vergi alanı kademeli 
olarak genişletilecektir. 

Karbon fiyatlandırması için Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda 
Karbon Vergisi olmak üzere iki tür pi-
yasa aracı bulunmaktadır. Hem ETS 
hem de karbon vergisi; sera gazı 
emisyonlarını azaltırken, üreticilerin, 

tüketicilerin ve yatırımcıların davranış-
ları üzerinden çevresel, ekonomik ve 
sosyal fayda sağlamak ve iklimle ilgili 
çalışmalar veya diğer alanlara yapılan 
kamu harcamalarını desteklemek için 
kullanılacak bir devlet geliri sağlama 
amacını taşımaktadır. Sınırda karbon 
vergisi, ETS’den farklı olarak hükü-
metin karbon fiyatını ve piyasadaki 
emisyonların miktarını belirlemektedir. 

Buna karşılık emisyon ticaret siste-
minde, ulusal hükümetler aracılığıyla 
ve tahsis edilen kotalar yoluyla emis-
yonların üst sınırları belirlenmektedir. 
Bu sistemde piyasanın fiyatı belir-
lemesine izin verilmektedir. (DEİK, 
2022)

Karbon nötr olma durumu, emisyon-
ları azaltmak için çaba göstermek, 
ama yine de devam eden karbon 
emisyonunu başka ülke ya da alan-
lardaki karbon tasarruflarını finanse 
ederek sıfırlamak olarak tanımlan-
maktadır. 

Net sıfır ise, Paris Anlaşması ile 
uyumlu sera gazı azaltım hedeflerini 
tamamen tutturduktan ve büyük 
oranda sera gazı azaltımı sağladık-
tan sonra, süreçten veya başka 
sebeplerden dolayı hiçbir şekilde 
azaltılamayan emisyonlar için karşılık 
ödemek olarak tanımlanmaktadır. 

Örneğin, bir üretim tesisi yol açtığı 
karbon emisyonuna karşılık gelen 
karbon kredisini (orman alanlarının 
büyütülmesi, yenilenebilir enerji 
yatırımları vb. faaliyetlerden sağlanan 
karbon emisyon tasarruflarını) satın 
alırsa karbon nötr hale gelmektedir. 

Aynı tesis, bilime dayalı hedefler 
belirleyip seçilmiş bir referans yıla 
göre karbon emisyonlarını azaltırsa 

ve o yılda hâlâ kalan emisyonlar için 
karşılık öderse, net sıfır şartını yerine 
getirmiş olacaktır. (Escarus, 2021)

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, hem 
aday ülke statüsü hem Gümrük 
Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye 
ticari entegrasyonu üzerinde önemli 
etkileri vardır. Avrupa Yeşil Mutaba-
katı’na uyum kapsamında Ticaret 
Bakanlığı’nın Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı Temmuz 2021’de yayımlanmış-
tır. 

Eylem Planında, sınırda karbon 
düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir 
ekonomi, yeşil finansman, temiz, 
ekonomik ve güvenli enerji arzı, 
sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı 
ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, 
diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutaba-
katı bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri başlıkları altında belirlenen 
hedeflere ulaşılması amacıyla hayata 
geçirilecek eylemlere yer verilmiştir.

Sınırda karbon vergisi uygulaması, 
ihracatının %40’ından fazlasını AB 
ülkelerine gerçekleştiren ülkemizi 
doğrudan etkileyecektir. Sera gazı 
emisyonları 30 yıl içerisinde % 130 
artan ülkemizde, emisyon azaltımı 
sağlanmadığı taktirde AB ülkelerine 
ihracatta ciddi kayıplar yaşanabilir. 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum 
kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın Ye-
şil Mutabakat Eylem Planı’nı Temmuz 
2021’de yayımlaması Avrupa Yeşil 

Mutabakatı kapsamında öne çıkan 
ve ülkemizi etkileyebilecek hususların 
takip edilmesi büyük önem taşımak-
tadır.

Kaynakça
Çevre, Ş. v. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. https://iklim.csb.gov.tr/paris-anlasmasi-i-98587 adresinden alınmıştır
DEİK. (2022). Sanayide Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi. 
Escarus. (2021). Kritik İklim Adımları: Karbon Nötr ve Net Sıfır Hedefleri. EscarusBlog: https://www.escarus.com/kritik-iklim-adimlari-kar-
bon-notr-ve-net-sifir-hedefleri adresinden alınmıştır
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Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketini belirlemek amacıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Po-
litikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi (ETÜ) iş birliğinde ve Vodafone 
Business sponsorluğunda düzen-
lenen “TÜRKİYE 100” programında 
satış gelirlerini en yüksek oranda 
artıran ilk 100 şirkete ödülleri takdim 

edildi. Bu yıl 7’ncisi gerçekleştiri-
len programa başvuran şirketlerin 
2017-2019 dönemindeki satış gelir-
leri üzerinden yapılan değerlendirme 
ile en hızlı büyüme gösteren 100 
firma belli oldu. Çalışma sonucunda 
listeye 29 ilden 32 ayrı sektörden 
şirket girdi. Başkent OSB firmaları 
da sıralamada yer aldı. Katılımcıların-
dan OPTİMA ELEKTRO HİDROLİK 
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ MAKİNA 

SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nin 
Firma yetkilisi Tamer Ülgen,
(www. optimatechnic.com) 
69. sıradan ve  MEDSTER TIBBİ Cİ-
HAZ  VE SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. 
ŞTİ.’nin Firma yetkilisi Aysu Öztürk 
(www. medster.com.tr) 79. sıradan 
listeye girerek ödüllerini aldı.
Katılımcılarımızı başarılarından dolayı 
kutlar, başarılarının devamını dileriz.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETİ 
LİSTESİNDE BAŞKENT OSB KATILIMCILARI DA
YERİNİ ALDI
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RÖPORTAJ:
DMT MODÜLER VE PREFABRİK 
YAPILAR İnş. San. ve Tic. A.Ş.
DMT MODÜLER VE PREFABRİK 
YAPILAR ile sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikâyesi nasıl başladı?

2014 yılında Ankara’ da kurulan DMT 
MODÜLER VE PREFABRİK YAPILAR İNŞ. 
SAN. VE TİC. A.Ş. öncelikle Avrupa olmak 
üzere, Orta Doğu, Asya ve Afrika’ya hizmet 
etmek üzere modern ekipmanlar ve sektörde 
20 yılı aşkın tecrübeye sahip çalışanlarıyla 
çelik modül ve prefabrik yapılar üretmek 
amacıyla kurulmuş bir organizasyon olup bu 
sektörde yükselişini devam ettirmektedir.
 
Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

Dünyanın herhangi bir noktasında, her 
iklim koşulunda, projelerin başlangıcı olan 
mobilizasyon kapsamında ihtiyaç duyulacak 
sürdürülebilir her türlü kalıcı ve geçici prefabrik 
yapıların mühendislik ve mimari hizmetinden 
başlayarak montaj bitimine kadar ki tüm 
süreçte DMT müşterilerinin hizmetindedir.

Müşteri talepleri doğrultusunda kalıcı 
konutlar, inşaat kampları, oteller, afet 
yapıları, okul ve hastane yapılarımız dışında 
kompozit panel konteyner, sandviç panel 
konteynerler, birleşim konteynerleri ve çok 
katlı konteynerlerın fabrikamızda üretimi 
yapılmaktadır.

Türkiye ve Dünya’ nın birçok ülkesinde yapı 
örneklerimiz mevcuttur.

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl 
gelişti?

2014 yılından bugüne faaliyet gösteren 
fabrika yatırımıza ek olarak Hollanda, 
Almanya, Belçika ve Kazakistan’da 
şirket ve saha alanlarımız ile faaliyetimizi 
sürdürmekteyiz. Böylece yurt dışı pazar, 
müşteri ağı ve ürün yelpazemizi geliştirerek 
devam etmekteyiz.

DMT MODÜLER VE PREFABRİK YAPILAR 
olarak faaliyet gösterdiğimiz bu alanda 
tasarımdan başlayarak işin son aşamasına 
kadar anahtar teslim mühendislik hizmetleri, 
Uluslararası standartlara ve özellikle Avrupa 
normlarına uygun ürün kalitesi, çalışanlarıyla 
beraber sağlam çözümler üreten yeni 
değerler ürettikçe büyüyen bir ekip olarak 
yolumuza devam etmekteyiz.

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

Vizyon ve misyon olarak, eğitimli ve deneyimli 
personelimiz ile en sağlam çözümleri 
üreten yeni değerler ürettikçe büyümeyi ilke 
edinmiş, mevcut kaynakları etkin ve verimli 
kullanarak, yeni ürünler geliştirmek, yüksek 
kalitede, düşük maliyetli üretim yapmak, 
müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini 
süresinde karşılayarak memnuniyeti daha 
ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Yine hedeflerimizin arasında doğal kaynak 
kullanımına dikkat ederek yenilenebilir enerji 
tüketimi ve sıfır karbondioksit gazı ile çevreye 
duyarlı bir yönetim ve firma anlayışını görev 
bilmekteyiz. Ürün ve hizmetlerimizi sürekli 
geliştirerek ve yetkinliğimizi devam ettirerek 
istihdamı arttırmak ülkemizin sürdürülebilir 
kalkınma ve gelişimine katkıda bulunmayı ve 
dünya markaları arasında ilk sırada olmayı 
hedeflemekteyiz.
 
Son olarak eklemek istedikleriniz 
nelerdir? 

Çalışanlarımızın emekleriyle birlikte sektöründe 
öncü olması ve Ülkemiz ekonomisine katkıda 
bulunarak ve her geçen gün istihdamı 
artırarak, yurt içi ve yurt dışında müşterilerimiz 
ile birlikte büyüyen bir aile olmanın gururu ve 
heyecanını yaşamaya devam edeceğiz.
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RÖPORTAJ:
MEDSTER Tıbbi Cihaz ve Sağlık 
Hizmetleri Ltd. Şti.
MEDSTER  ile 
sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Faaliyet alanlarınız ve piyasaya 
sunduğunuz ürün ve cihazlar hakkında 
bilgiler verebilir misiniz?

Kökleri baba mesleği olan ve baskı 
teknolojisi üzerine dayalı 53 yıllık tecrübesi 
bulunmaktadır. Kendi yerli üretim tesisinde 
ve tamamen sterilizasyon için gerekli sınıf ve 
koşullarda sterilizasyon alanında kullanılan 
sarf malzemelerini üreterek Türk ve Dünya 
Tıp Otoritelerine sunmaktadır. 4000 m² kapalı 
alan fabrikası ve 50 kişilik deneyimli ekibiyle, 
kurumsal yapısını her geçen gün daha da 
güçlendirmekte ve sektöre yön veren bir firma 
olarak sterilizasyon ekipmanları hizmetlerine 
devam etmektedir.

Ürünleriniz hakkında kısaca bilgi 
alabilir miyiz? Hangi ürünleri üretiyor ve 
piyasaya arz ediyorsunuz?

Tıbbi cihaz sektörü oldukça geniş bir 
ürün yelpazesini ve teknolojiyi içinde 
barındırmaktadır. MEDSTER firması 
sterilizasyon hizmetleri alanında geniş ürün 
yelpazesi ile ameliyat öncesi sterilizasyon 
birimlerinde kullanılan kontrol grubu ürünlerinin 
üretimini yapmaktadır.  Sterilizasyon 
birimlerinde kullanılmakta olan Düşük 
Isı Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizatör 
cihazlarının kurulum, hizmet ve teknik servisini 
yapmakta ve sterilizasyon ünitelerinde 
kullanılan paslanmaz çelik ekipmanlarının yurt 
içi ve yurt dışı piyasaya arzını yapmaktadır.
MEDSTER Tıbbi Cihazlarının ürün grupları 
içerisinde, Sterilizasyon Kontrol Ürünleri, 
Bowie & Dick Test Paketleri, Tyvek, Buhar ve 
körüklü Ruloları ve Poşetleri, Medikal Kraft 
ve Krepe kağıdı, SMS Nonwoven paketleme 
ürünleri, Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı 
kirlilik testi ve yıkama indikatörleri, Ultrasonik 
makinası test kitleri, Sterilizasyon Kapama 
Makinaları, Sterilizasyon Üniteleri Paslanmaz 
Çelik ekipmanları tasarım ve montaj işlemlerini 
yapmaktadır.

Ürünlerinizi benzer ürünlerden ayıran, 
farklı kılan unsurlar nedir? Üretimde 
nelere dikkat ediyorsunuz?

Alanında uzman ve yaptığı iş ile ilgili yeterli 
bilgi ve beceriye sahip çalışanlarıyla 
MEDSTER minimum risk maksimum hizmet 
ilkesini baz alarak temiz odada üretimini 
gerçekleştirmektedir. Müşteri memnuniyeti 
her daim önceliği olup ürün satışı sonrasında 
da her aşama da ürünü ile ilgili geri dönüşleri 
önemseyip aksiyonlar almaktadır. Aldığı her 
ürünü standardına uygun onaylı ve sertifikalı 
firmalardan temin etmektedir. Buna rağmen 
her gelen ürün için mal kabul esnasında idari 
kontrol ve teknik kontrol proseslerine göre 
uygunluk testleri yapılmaktadır. MEDSTER 
ürünlerini benzer ürünlerden farklı kılan, bu 
imkan ve hassasiyetle ürettiği ürünlerinin 
kalitesidir.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlama 
stratejileriniz ve faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verebilir misiniz? İhracat 
gerçekleştiriyor musunuz?

Yurt içinde ülke geneline yayılan bir pazarlama 
ve hizmet ağımız mevcut. Satış pazarlama, 
kurulum hem de teknik hizmet noktasında 
kullanıcılarımıza yerli üretimin avantajını 
sunuyoruz. Bunun yanında ihracat anlamında 
çok iyi bir yerdeyiz. Cihazlarımızı Avrupa 
Birliği, Balkanlara ve Orta Doğu ülkelerine 
ihraç ediyoruz. Gelecek dönemde de başta 
ABD olmak üzere Güney Amerika Uzakdoğu 
ülkelerine açılmayı planlıyoruz. 

Geleceğe dönük yeni projeleriniz var 
mı? Hedefiniz nedir?

Gelişim odaklı vizyon el yapısı ile makine 
parkur yatırımlarına devam eden ve her 
dönem kendini yenileyen MEDSTER hem 
yurt içi hem yurt dışı sektörün vazgeçilmez 
tercihi olmaya devam edecektir. Sektörün 

ihtiyaçlarını tek bir noktadan temin edebileceği 
geniş ürün yelpazesi ile sektörün çözüm 
ortağı olarak ön plana çıkmaktadır. Üretmiş 
olduğu ürünlerde kalite ve verimliliğin artmasını 
sağlayarak, üretim adetlerinin artmasına 
yönelik yeni yatırımların yapılması, üretiminin 
kalitesini sürekli iyileştirerek daha çok ihracat 
yapabilmek geleceğe yönelik amaçları 
arasındadır. En büyük hedefi bir dünya 
markası olmaktır.

Satış öncesi ve sonrası hizmetleriniz 
var mı?

Satış öncesinde müşterilerimizle olan 
diyaloglarımızla ihtiyaçlarının analizi ve 
sonrasında gerekli adetler ve kullanım 
zamanlamasını yapıyoruz. Sonrası 
hizmetlerimizle ile de müşterimizi takip ederek 
işlem hacmi ile sürekli ürün, bilgi ve hizmet 
desteğimizi devam ettiriyoruz. 

Son olarak eklemek istedikleriniz...

MEDSTER firması olarak kalite odaklı 
üretimimize ve yeni ürün çalışmalarımıza aynı 
kalite standartlarımızla devam edeceğimizi 
ve yerli üretimi destekleyeceğimizi belirmek 
isterim. 

Ayrıca, sahadaki ve şirket bünyemizdeki Ar-ge 
ekiplerimizle pazarın ihtiyaçları ile teknolojinin 
gereksinimlerini yeniden gözlemleyerek 
araştırmalarımıza devam ediyoruz.  Böylece 
yenilenen ürünlerimizi portföyümüze katmakta 
olacağımıza inanıyorum. 
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