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Şadi TÜRK 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemiz yeni bir dönüşümün eşiğinde 

Yapay zekâ, metaverse, blok zincir, nesnelerin interneti ve bulut gibi çığır acıcı teknolojiler yükseliyor. 
Ancak tüm bunlar ateş böcekleri gibi ortaya çıkarken bizler kaçırdığımız fırsatlar için hala hayıflanıp duruyor 
muyuz? Karanlığın içinde heyecanla çaktığımız kibritlerimiz bitti mi?

Türkiye jeopolitik açıdan her zaman önemli bir ülkeydi. Son çeyrek asırda bundan hiç bir şey kaybetmedi. 
Aksine 21’inci yüzyılın ikinci çeyreğine yaklaşırken geçmişe göre çok daha büyük fırsatlarımız var. Başta 
sanayi olmak üzere hemen her alanda daha gelişmiş, kalkınmış, uygar toplumların seviyesine yeniden 
çıkmış bir Türkiye için bu imkânları bir an önce değerlendirmeliyiz.

Eğitimli gençlerimiz, sanayi altyapılarımız, bilgi birikimimiz, çalışkanlığımız… Türkiye elinde bekleyen 
potansiyeliyle, gerilmiş bir yay gibi. Bu oku; doğru, yerinde, inançlı ve münferit olmayan sürdürülebilir 
adımlarla, sıkıca tuttuğumuz parmaklarımızın arasından doğru hedeflere bırakabilirsek, bizi imrenerek 
baktığımız ekonomilerin seviyesine sadece birkaç on yılda taşıyabilir.

Üstelik bunun mümkün olabildiğini gösteren örnekler dünya ekonomi tarihinde var. Başkent OSB’de yeni iş 
birliklerine imza attığımız Güney Kore ya da resmi adıyla Kore Cumhuriyeti bunun için yerinde bir örnek. 

Dünya Bankası’nın verilerine göre yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip Güney Kore’nin Gayri Safi Yurt 
içi Hasılası (GSYH) 2021’de 1.8 trilyon dolar. Bu rakam 2000’lerin başında yaklaşık 577 milyar dolar 
seviyesindeydi. Yani bu, bizim Başkent OSB’yi “geleceğin sanayi kenti” olma hedefiyle kurduğumuz 
döneme denk geliyor. Biz sanayicilerin daha çok önem verdiği ihracat verilerindeyse, 2000 yılındaki 181 
milyar dolarlık seviyenin 2020’de 531 milyar dolara taşındığını görüyoruz. Güney Kore; sanayi, teknoloji ve 
Ar-Ge’yi önceleyen ekosistemiyle kendi mucizesini yaratmayı-oluşturmayı başardı. 

Peki biz?

Türkiye’nin gelecek 10 yılda bizi sabırsızlıkla bekleyen sanayi hamlesini yapmaması, yapılmışları da çok 
ilerilere taşımaması için hiçbir sebep yok!

Bozkırın ortasında derin ve kadim bir inançla kurduğumuz Başkent OSB’de dünyanın dikkatini çeken 
projeleri hayata geçirmeyi başarıyoruz. Bazıları tek başına bir OSB büyüklüğünde 400 fabrika; sağladığı 
yaklaşık 20 bin kişilik istihdamla sadece Türkiye değil, dünya için üretim yapıyor. Her ay yerli ve uluslararası 
lider firmalar Başkent OSB’de yer almak için girişimlerde bulunurken, biz de; altyapımızı daha da 
güçlendirmek için çalışıyor, yeni iş birlikleri kuruyoruz. 

Bünyemizde yer alan şirketlerin ilk 500’de isimlerini görmek bizleri de çok gururlandırıyor.  
  
Bugün Başkent OSB çatısı altında ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan yüzlerce iş insanı var. Sadece 
tek tesiste bile binlerce insana istihdam sağlayan katılımcılarımız durmadan üretiyor. Ülkemize daha fazla 
katma değer sağlayacak girişimcilerimize gün geçtikçe yenileri ekleniyor. İlkelerimiz ve çizgimizi bozmayan 
duruşumuz bizi tercih edilen yapıyor.

Ülkemize güveniyor, insanımıza-kurumlarımıza güveniyoruz. Gençlerimizi, mesleki eğitimimizi, inovasyonu 
(yenilikçiliği) ve sanayi altyapılarımızı desteklemek, daha iyisini ortaya koymak için özgüven ve inançla 
ilerliyoruz.  

Türkiye her yönüyle daha müreffeh olacaktır.
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Dünya ticaretinde rol oynamak 
isteyen şirketler yüksek rekabet 
ortamı ve önceliklerin değişimini 
dikkate alarak stratejiler belirliyor. Dış 
ticarette hedeflerine ulaşmak iste-
yen firmalar içinse yüksek potansi-
yele sahip ülkelere yönelerek, yerli 
ve yabancı firmalar hakkında bilgi 
edinmek ayrıca önem kazanıyor. Bu 
yaklaşımla Ankara Kalkınma Ajansı 
desteğiyle Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi çalışmalarına Başkent Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nde başlıyor. 
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nde 

ihracat yapan ya da dış ticarete 
yönelmeyi hedefleyen şirketlere 
yönelik mentorluk verilecek. Fir-
maların iş yapma potansiyeli yük-
sek ülkelerde, doğru hedef pazar 
tespiti yapabilmesi için destekler 
sunulacak. Bu kapsamda uzmanlar 
tarafından kapsamlı analiz raporları 
da hazırlanacak.

“İSTİHBARAT MERKEZ
SANAYİCİNİN DIŞ DÜNYAYA 
AÇILAN PENCERESİ OLACAK”

Merkezin açılışında konuşan Baş-
kent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk, 
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin 
sanayiciye dış ticaret için geliştire-
ceği stratejilerde büyük avantajlar 
sağlayacağını söyledi. 

Merkezin sağlayacağı bilgiler sa-
yesinde, ihracatçıların rakip firma 
ve müşterileri daha iyi tanıyacağını 
da ifade eden Türk sözlerini şöyle 
sürdürdü:

DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ 
ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR
Türkiye’nin en hızlı büyüyen organize sanayi bölgeleri arasında yer alan Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(Başkent OSB) kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, sanayicinin dış dünyaya açılan penceresi olmayı hedefliyor.
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“Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
Başkent Organize Sanayi Bölge-
si’nde kurulan Dış Ticaret İstihba-
rat Merkezi’nin sağladığı bilgiler 
ışığında ihracatçılarımız, rakip 
firma ve müşterilerini daha iyi tanı-
yacak.Aktif oldukları pazarlara dair 
daha fazla bilgi sahibi olabilecek. 

Dış ticaret istihbarat kanalları, 
firmalarımızın çeşitli bilgi banka-
larını kullanarak, ürünleri için en 
uygun pazarları tespit ve rekabet 
koşullarını analiz etmelerini sağ-
layacak. Aynı zamanda pazardaki 

rakip firma ve müşteriler hakkında 
bilgi toplayabilmelerine de yar-
dımcı olacak. İstihbarat merkezi, 
sanayicinin dış dünyaya açılan 
penceresi olacak. Desteklerinden 
dolayı Kalkınma Ajansı’na, Sanayi 
Bakanlığı Kalkınma Ajansı Genel 
Müdürlüğü’ne, katılım sağlayan 
tüm sanayicilerimize ve bu proje 
için çalışan personelimize yaptık-
ları çalışmalardan dolayı teşekkür 
ederim.”

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü 
Barış Yeniçeri ise Dış Ticaret İstih-

barat Merkezi’ne başvuran firmalara, 
merkezde çalışan istihbarat uzman-
ları tarafından çeşitli bilgi bankaları 
kullanılarak, ürünleri için en uygun 
pazarları bularak rekabet koşullarını 
analiz etmelerini sağlayacak kapsamlı 
raporlar sunulacağı bilgisini paylaş-
tı. Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 
Cahit Çelik de Dış Ticaret İstihbarat 
Merkezi’nin sanayicinin ihracat he-
deflerine ulaşması konusunda büyük 
destek sağlayacağına inandıklarını 
söyledi. ■
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KORE CUMHURİYETİ’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
WON IK LEE: “BAŞKENT OSB’DEN ÇOK ETKİLENDİM.”
Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) ziyaret etti. 
Yapılan toplantıda Büyükelçi Lee, “Başkent OSB’den çok etkilendim” ifadelerini kullandı. 

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Türkiye’nin yanı sıra uluslararası iş 
birliklerini daha da geliştirmek için 
çalışmalarına devam ediyor. Son 
olarak Türkiye ve Kore Cumhuri-
yeti’nin de destekleriyle Başkent 
OSB’de Koreli önde gelen bir şirket 
tarafından gelişmiş bir fabrika inşa 
ediliyor. Kurulan fabrikayı ve sürdü-
rülen çalışmaları görmek için Kore 
Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Won Ik Lee, Başkent OSB’yi ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk ile bir araya geldi. 

“İLGİDEN DOLAYI ÇOK 
MEMNUNUZ”

Kore Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Won Ik Lee Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret 
ederek,  Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Şadi Türk ile birlikte 
Başkent OSB’yi gezdi. Başkent 
OSB’den çok etkilendiğini dile ge-
reken Büyükelçi Lee sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu kadar büyük bir sanayi böl-
gesinin Ankara’da olmasına şaşır-
dım. Memleketimde sanayisi çok 
gelişmiş Ulsan adında bir şehir 
var. Burada bulunan birçok fab-
rika kentin dışında yer alır. Uzun 
zamandır ziyaret etmek istediğim 
Başkent OSB’den çok etkilendim. 

Güney Koreli firmamızın burada 
yapacağı yatırımda dolayı gurur 
duyuyorum. Şadi Bey ve ekibi 
bu yatırımla yakından ilgilenerek 
gerekli destekleri verdi. Biz de bu 
ilgiden dolayı çok memnunuz.”

Kore Cumhuriyeti’nin Ankara 
Büyükelçisi Won Ik Lee Türkiye ile 
Kore Cumhuriyeti arasında ticari iş 
birliğinin her geçen gün daha da 
büyüdüğünü de sözlerine ekle-
di. 180 Koreli firmanın Türkiye’de 
faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini 
paylaşan Büyükelçi Lee, bu şirketle-
rin toplamda 3.3 milyar dolar yatırım 
yaptığını da ifade etti.
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“BU YATIRIM DÜNYAYA 
HİZMET VERECEK”

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk 
de Kore Cumhuriyeti ile yapılan iş 
birliğiyle ortaya çıkan projenin sadece 
iki dost ülke değil, dünyaya hizmet 
vereceğini vurguladı:

“Uzun süredir ülkemizde Kore 
Cumhuriyeti firmalarıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önde gelen ku-
ruluşlarından bir tanesinin birlikte 
yapacağı bir yatırıma ev sahipliği 
yapmak için bu sürece biz de dâhil 

olduk. Ülkemizde hayata geçen en 
önemli projelerden biri organize 
sanayi bölgeleri projesi. Sanayi 
Bakanlığı başta olmak üzere, tüm 
kamu kurumlarının desteğiyle uzun 
yıllardır devam eden çok önemli 
bir gelişme projesi bu. Başkent 
OSB olarak biz Ankara’da 2001 
yılında organize sanayi bölge-
si hüviyetine kavuştuk. Şu anda 
Türkiye’nin ilk dört OSB’sinden 
biriyiz. Şimdi bölgemizde yatırım 
planı olan bu Koreli şirketten önce 
de birçok firmamız Türkiye’deki ilk 
ürünlerini bölgemizde üretti. Gü-
ney Kore Cumhuriyeti ve Türkiye 

Cumhuriyeti şirketlerinin birlikte 
var etmeye çalıştığı bu yatırım da 
dünyaya hizmet verecek. Bu proje 
bizim içinde önemli ve gelişimini 
Sayın Cumhurbaşkanımız başta 
olmak üzere Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız ve ilgili tüm kadrolar 
yakından takip ediyor. Engelle-
rin aşılması için her türlü çabayı 
birlikte sarf ediyoruz. Onlara da 
sizin adınıza teşekkür ediyorum. 
Ülkemizde sanayici her zaman el 
üstünde tutuluyor. Bu konuda çok 
şanslısınız. Türkiye’de yatırım ve 
sanayi çok önemli.”
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“YEŞİL OSB DÖNÜŞÜMÜNÜ 
TEŞVİK EDİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi 
Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan 
ise Türkiye 441 organize sanayi böl-
gesi olduğu bilgisini paylaştı. Koro-
navirüs salgınından sonra Türkiye’nin 
jeopolitik konumunun öneminin bir 
kez daha arttığını vurgulayarak şunları 
söyledi:

“Türkiye’de 441 organize sanayi 
bölgesi bulunuyor. Pandemiden 
sonra değişen küresel dengelerin 
ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin 
jeopolitik konumu itibariyle önemi 
bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle 

yerli ve yabancı yatırım patlama-
sıyla karşı karşıya kaldık. Sanayi 
Bakanlığı olarak düzenli sanayi 
bölgesi üretmekte zorlanır hale 
geldik. Rakamsal olarak baktığı-
mızda yüz ölçümümüzün sadece 
yüzde 0.4 gibi bir kısmını sanayi 
alanı olarak kullanıyoruz. Bakanlığı-
mızın hedefi yılsonuna kadar bunu 
iki katına çıkarmak. Bakanlık olarak 
lojistik ihtiyaçların karşılanması 
için liman, demiryolu, karayolu, 
havayolu ile diğer temel alt yapı 
ihtiyaçları için ciddi kredi desteği 
sağlıyoruz. Türkiye’nin Paris iklim 
Anlaşması ve Yeşil Mutabakatı 
imzalamasının ardından da ulusla-
rarası ticarette sanayicimizin elini 

rahatlatmak amacıyla destekler ve-
riyoruz. Bu açıdan Yeşil OSB dö-
nüşümünü teşvik ediyoruz.  Dünya 
Bankası’ndan kullandığımız 300 
milyon dolarlık bir kredi var. Bunu 
yenilenebilir enerji, atık su geri 
kazanımı ve yeşil altyapı projeleri-
ni desteklemek için kullanıyoruz. 
Türkiye ve Kore arasındaki dost-
luğun ticaretle de pekişeceğine 
inanıyorum. Koreli birçok firmanın 
Türkiye’deki yatırımlarından bil-
gim var. Biz de bu yatırıma Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımız Mustafa 
Varank’ın talimatı ve Cumhurbaş-
kanımızın himayelerinde nezaret 
ediyoruz.”■
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER’DEN 
BAŞKENT OSB’YE ZİYARET 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (Başkent OSB) Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda düzenlenen “İş’te 
Mesleğim Eğitim İş Birliği Protokolü” imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkiye’de mesleki eğitimin 
mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapıldığını hatırlatarak bugün mesleki eğitim mer-
kezleriyle ilgili çok önemli bir açılım yaptıklarını kaydetti. 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Başkent 
OSB katılımcılarında Kalyon PV 
arasında yenilenebilir enerji tekno-
lojileri alanında öğrencilerin mesleki 
eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla 
iş birliği protokolü imzalandı. Bakan 
Özer imza töreninde yaptığı konuş-
mada şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı gibi 2022 yılının sonuna 
kadar 1 milyon gencimizi mesleki 
eğitimle buluşturacağız. İlk he-
defimiz, ağustos ayının sonuna 

560 bin olan rakamı 700 bine 
ulaştırmak. İnşallah, 1 Eylül itiba-
rıyla Türkiye’deki mesleki eğitim 
merkezlerindeki öğrenci sayısının 
700 bine ulaştığının müjdesini tüm 
kamuoyuyla paylaşacağız. Burada 
ortaöğretim kademesinde özel 
eğitim meslek okulu açılacak. Bu 
okulda konaklama hizmeti, büro 
yönetimi ve el sanatları alanlarında 
mesleki eğitim verilecek. Bu okul-
da eğitim alan öğrencileri kampüs 
alanları içindeki birimlerde staj 
yapma imkânı sağlanacak. 

Bunun yanı sıra özel eğitim mer-
kezindeki öğrencilerimiz velileri-
mize hizmet edecek engelsiz halk 
eğitim merkezi de açacağız.”

Konuşmaların ardından Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi 
Türk katılımıyla Bakan Özer ile 
Kalyon Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Haluk Kalyoncu ve Kalyon PV 
İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu 
Şeherli iş birliği protokolü imzaladı. ■ 
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VALİLİK HEYETİ İLE OSB TEMSİLCİLERİ 
BAŞKENT OSB’DE BİR ARAYA GELDİ
Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni (Başkent OSB) ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk ile bir araya geldi. Valilik heyetiyle, Başkent OSB yetkilileri arasında yapılan toplantıda güncel sorun-
lar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda Temelli Sanayi Havzası De-
ğerlendirme Toplantısı’nda alınan kara-
ların uygulamalarının değerlendirilirken, 
Başkent OSB’nin sanayi havzasında 
kurulması planlanan Jandarma Karakolu 
hakkında yeni gelişmeler konuşuldu.

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Şadi Türk ise Temelli Sanayi Havzası’nda 
devam eden sorun, ihtiyaç ve talepleri 
dile getirirken, bunlarla ilgili hızlı ve etkili 
adımların atılması gerektiğini hatırlattı. ■
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TARİHİ GÜVEN ANITI 10 AYDA 
İLK GÜNKÜ GİBİ OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) arasında imzalanan protokolle 
Ankara Kızılay’da yer alan Güven Anıtı 10 aylık sürede restore edildi. Başkent OSB’nin destekleriyle tamamlanan 
restorasyonun ardından Güven Anıtı, ilk günkü görünümüne kavuştu.

Törende konuşan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 
Güven Anıtı’nın Ankara açısından 
önemine vurgu yaparken, Başkent 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk 
ise anıtın Ankara ve Ankaralılar için bir 
sembol değer olduğunu ifade etti.

Heyet açılışın ardından Metro Sanat 
Galerisi’ndeki “Kale Bedeninde Devşir-
me Taşlar” fotoğraf sergisini de gezdi.■
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Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Ali Coşkun 
ziyaretinde Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk ile bir araya geldi.

Görüşmede Başkan Şadi Türk tarafından 
Başkent OSB’nin Türkiye’deki sanayiye son 20 
yılda yaptığı katkılar anlatıldı ve bölgenin perfor-
mansıyla ilgili güncel bilgiler de paylaşıldı.■

SANAYİ ESKİ BAKANI ALİ ÇOŞKUN’DAN 
BAŞKENT OSB’YE ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Ali Coşkun beraberindeki heyetle birlikte Başkent Organize Sanayi 
Bölgesi’ni (Başkent OSB) ziyaret etti.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 500 SANAYİ 
KURULUŞUNDA BAŞKENT OSB’DEN 6 ŞİRKET 
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mayıs ayında açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2021” listesinde 
Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nden (Başkent OSB) ASELSAN, ŞA-RA Enerji, Türkiye Petroleri, Ankutsan, Petlas 
ve Havelsan yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin en büyük 500 kuruluşu 2021” listesini açıkladı. 
Başkent OSB katılımcı sanayi kuruluşlarından ASELSAN, ŞA-RA Enerji, 

Türkiye Petroleri, Ankutsan, Petlas ve Havelsan da listede yer buldu. 
Üretimden net satışlar temel alınarak hazırlanan ikinci 500 listesinde ise 

Elin Elektrik ve Panda Alüminyum temsil edildi.

Başkent OSB olarak listelerde yer alan katılımcı sanayi kuruluşlarımızı tebrik eder, 
başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
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CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE DAİRE 
BAŞKANLIĞI’NDAN BAŞKENT OSB’YE ZİYARET 
Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi İmalat Sanayi Daire Başkanı Uğur Gelir ve beraberindeki heyet Başkent Organize 
Sanayi Bölgesi’ni (Başkent OSB) ziyaret etti. Yapılan görüşmede Başkent OSB’nin mevcut projeleri hakkında heyet 
bilgilendirildi.

Başkent OSB, Cumhurbaşkanlığı 
Strateji Ofisi İmalat Sanayi Daire 
Başkanı Uğur Gelir ve heyetini ağır-
ladı. Heyeti Yönetim Kurulu Başkan 
Şadi Türk ile Yönetim ve Denetim 
Kurulu Üyeleri karşıladı.

“BÖLGEMİZ YABANCILAR 
TARAFINDAN DA ÖRNEK 
ALINIYOR”

Başkent OSB’nin istikrarlı büyümesi 
ve güncel projelerinin ele alındığı 
toplantıda konuşan Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Mehmet Ergin, Baş-
kent OSB’nin sermayecinin öz ser-
mayesiyle kurulduğunu vurgulayarak 
şunları söyledi:

“Başkent OSB sanayicinin öz ser-
mayesiyle kurulmuş olan ilk orga-

nize sanayi bölgesi. Bölgemizde 
bir ve ikinci etaplarda tüm altyapı 
çalışmaları başarıyla tamamlandı. 
Üçüncü etap genişleme alanında 
ise imar çalışmaları devam ediyor. 
Bölgemiz eğitime ve sosyal alan-
lara oldukça önem verirken bu 
konuda yeni projeler geliştiriyor. 

Başkent OSB’nin içinden geçen 
demiryolu ise yıllar önce planlana-
rak lojistik merkez haline getirildi. 
Burası yılsonunda faaliyete geçe-
cek. Sanayi Bakanlığı tarafından 
örnek gösterilen Başkent OSB, 
burayı ziyaret eden yabancı heyet-
ler tarafından da örnek alınıyor.”

“ZİYARETLERE BAŞKENT 
OSB’DEN BAŞLAMAK İSTEDİK”

Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi İma-
lat Sanayi Daire Başkanı Uğur Gelir 
de yatırım kararları alırken 
OSB’leri ziyaret ettikleri bilgisini 
paylaştı. Sanayicinin öz kaynaklarıy-
la kurulan Başkent OSB’nin takdir 
edilmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu ziyaretlerimizle sanayicimizi 
yerinde ziyaret ederek bizden 
beklenti ve isteklerini hızlı bir şekil-
de yerine getirmeyi amaçlıyoruz. 

OSB ziyaretlerine ilk olarak Baş-
kent OSB’den başlamak istedik. 
Öz kaynaklarla Türkiye’nin beşinci 
büyük OSB’ni kurmak gerçekten 
takdire şayan.” 
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“Ziyaretlere ilk olarak Başkent OSB’den başlamak istedim. Öz kaynaklarınızla Türkiye’nin
beşinci büyük OSB’ni kurmak gerçekten takdire şayandır. Amacımız sanayicimizi yerinde
ziyaret ederek bizden beklenti ve isteklerini hızlı bir şekilde yerine getirmektir.
Bizleri kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.” ■
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Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması ile Yeşil 
Mutabakat’a attığı imzalarla beraber Başkent 
Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) de bu 
kapsamdaki çalışmalarına devam ediyor. 
Başkent OSB Yönetim ve Denetim Kurulu 
üyeleri ile çalışanlar bölgenin 21’inci Kuruluş Yılı 
Kutlamaları kapsamında yeşil alan için ayrılan 
bölgeyi ağaçlandırdı. 

Son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle Başkent OSB Bölge Müdürlüğü 
Binası’nın çevresinde konumlanan dinlenme 
alanında çevre düzenlemeleriyle birlikte ağaç 
dikimleri de başladı. Bu alan tamamlandığın-
da çalışanların dinlenebilecekleri konforlu bir 
atmosferin ortaya çıkması hedefleniyor. ■

DAHA YEŞİL BİR OSB İÇİN ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR
Başkent OSB daha yeşil bir OSB olabilmek için çevreye yatırım yapmaya devam ediyor.



19

BAŞKENT OSB YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
ATAKAN YALÇINKAYA: ”MEZUNLARIMIZ BAŞKENT 
OSB’YE ÇOK BÜYÜK KATKILAR SUNUYOR”
Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığıyla 2017’de kurulan Hacettepe 
Üniversitesi Başkent OSB Meslek Yüksekokulu 2021-2022 öğretim yılı mezunlarını verdi. Başkent OSB Yönetim 
Kurulu Üyesi Atakan Yalçınkaya ve Denetim Kurulu Üyesi Mitat Alagöz de mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Başkent OSB, sanayi ve teknoloji 
alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra bu 
alanlarda istihdamı güçlendirmek için 
de eğitim projelerine devam ediyor. 
Bu yaklaşımla Türkiye’nin lider 
yükseköğretim kurumlarından Ha-
cettepe Üniversitesi ile Başkent 
OSB ortaklığıyla kurulan Hacettepe 
Üniversitesi Başkent OSB Meslek 
Yüksekokulu, gelişmiş fiziki altyapısı 
ve eğitim kadrosuyla mesleki eğitim-
de farklılaşmayı hedefliyor.

“MEZUNLARIMIZ BAŞKENT 
OSB’YE ÇOK BÜYÜK 
KATKILAR SUNUYOR”

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
Meslek Yüksekokulu, Hacettepe 

Üniversitesi Başkent OSB Meslek 
Yüksekokulu 2021-2022 öğretim 
yılı mezunlarını uğurladı. Mezuniyet 
töreninde konuşan Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Yalçın-
kaya şöyle konuştu:

“2012’de ihale ve inşaat sürecine 
başladığımız meslek yüksekokulu-
muzu kurmak çok zorlu bir süreçti. 
Hiç bilmediğimiz bir alanda böyle 
bir projeyi Hacettepe Üniversite-
si’nin değerli katkılarıyla hayata 
geçirmeyi başardık. Yüksekoku-
lumuz Hacettepe Üniversitesi’nin 
geliştirdiği programla eğitime 
başladı. Daha sonra bizim de kat-
kılarımızla Makine, Kaynak ve CNC 
bölümleri de yüksekokul bünye-

sinde eğitim faaliyetlerine başladı. 
Yüksekokuldaki tüm programları-
mız gerçek anlamda sanayicinin 
ihtiyacı olan bilgi ve becerilere sa-
hip öğrenciler yetiştiriyor. Mezun-
larımız Başkent OSB’de yer alan 
firmalarımıza çok büyük katkılar 
sunarken bunun daha da gelişerek 
devam etmesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” 

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB 
Meslek Yüksekokulu’nun bölüm 
birincilerine diplomaları Başkent OSB 
Yönetim Kurulu Üyesi Atakan 
Yalçınkaya tarafından takdim edildi. ■
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BAŞKENT OSB 21. YILINI KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında temelini attığı Bölgemizin bu yıl 
21. kuruluş yıldönümünü kutladık.

Yıllar önce ‘Ankara’yı Sanayi’nin 
Başkenti’ yapma mücadelesi ile 
yola çıkan Bölgemiz sürekli faa-
liyetlerini geliştirerek standart alt 
yapı hizmetleri sunmanın ötesinde 
‘’Geleceğin Sanayi Kenti’’ vizyonuyla 
hızla büyümeye devam ediyor.  

Türkiye’nin Başkenti Ankara’da bulu-
nan ve tüm coğrafi yönlere bağlantılı 
büyük ticaret koridorlarının merke-
zinde yer alan bu kavşak noktası, 
Ankara’da kendi Konvansiyonel 

Arıtma Tesisini kuran ilk Organize 
Sanayi Bölgesi olma özelliğine 
sahip. 

BAŞARILARLA DOLU 21 YIL…

Geleceğin Sanayi Kenti, bölgenin 
benimsediği vizyon kapsamında, 
Orta ve Yükseköğretim Eğitim Ku-
rumları, Öğrenci Pansiyonu Yurdu 
ve Sosyal Yaşam Alanları dışında 
yakın zamanda gerçekleşmesi plan-
lanan Demiryolu Limanı  Projesi ve 

Yenilik Merkezi adımları ile yaşana-
bilir ve sürdürülebilir bir sanayi kenti 
olma yolunda 21. kuruluş yıldönü-
münü taçlandırıyor. 

Bölgemizin 21. kuruluş yıldönü-
mü programı kapsamında bir dizi 
etkinlikte bulunuldu. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şadi Türk ile Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyeleri, katılımcıları-
mız ve Bölge Müdürlüğü çalışanları 
Başkentte Ata’nın huzuruna çıkıp, 
çelenk bıraktı.
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Ziyarette,  Başkan Türk Anıtkabir 
Özel Defteri’ni imzaladı. Ve deftere şu 
ifadeleri yazdı:

Aziz Atam; Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk; Siz; bizlere sadece ülke-
mizin sağlam temeller üzerinde 
ilerlemesi ve gelişmesi için belirli 
amaçlar ve ilkeler bırakmadınız, 
aynı zamanda kaynağını tam ba-
ğımsızlıktan, yurtseverlikten, çağ-
daş değerlerden, evrensel ilkeler-
den alan bir ulusal ülkü bıraktınız.

BIR COĞRAFYA PARÇASI OL-
MAKTAN ÖTE BIR RUH OLAN 
ANKARAMIZ…

Bir coğrafya parçası olmaktan öte 
bir ruh olan Ankara’mızda; ülke-
mize, sanayimize kalıcı düzeyde 
hizmet sunmaya çalışan Başkent 
OSB olarak bizler; “Geleceğin 
Sanayi Kenti” sloganı ile yola 
çıktığımız günden itibaren; laik, 
demokratik, sosyal hukuk devleti 
nitelikli Cumhuriyetimizin koruyu-
cusu, sanayimizin gelişmesinde 
öncü olacağımızı  manevi huzu-

runuzda bir kez daha teyit ederiz. 
Sizin bizlere, ‘Çağdaş medeni-
yetler seviyesinin üzerine çıkmak’ 
idealiyle gösterdiğiniz yolda her 
zaman, daha çok üretmek, daha 
adil paylaşmak, bilimde ve tekno-
lojide daha çok ilerlemek en büyük 
hedefimizdir. Hepimizin yüreğinde 
ve aklında büyük ve sonsuz bir güç 
olarak yaşıyor ve bizlere rehberlik 
ediyorsunuz.  Büyük Atatürk; “Tür-
kiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır.” Aziz hatıranız önünde 
şükran ve saygı ile eğiliyoruz.” 
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“BİZLER SANAYİCİYİZ 
ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ 
İÇİN ÇALIŞTIK”

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 
21. kuruluş yıldönümünü etkinlikleri 
kapsamında;  2021-2022 Eğitim 
Öğretim yılının sona ermesiyle birlik-
te Başkent OSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi  mezunlarını da gör-
kemli bir törenle uğurladı. Törende 
öğretmen ve öğrenci velilerinin yanı 
sıra Başkent OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Şadi Türk, Yönetim Kurulu 
üyeler, Katılımcılar ve Bölge Çalı-

şanları da yer aldı. Yönetim Kurulu 
Başkanı Türk mezuniyet töreninde 
öğrencilere yönelik yaptığı konuş-
masında, “Aldığınız diplomanın 
sizi güzel günlere ulaştıracak bir 
araç olduğunu unutmamanızı 
istiyorum” dedi.

“BİZ GENÇLERİMİZİN DE-
ĞERİNİ BİLİYORUZ, ONLAR 
KENDİ DEĞERLERİNİN 
FARKINDA MI?”

Ülkemizin genç nüfusa sahip ol-
masının herkesin dilinde olduğunu 

söyleyen Şadi Türk sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ Bu ülkenin nüfusu genç ama biz 
gençlerimizin ne kadar değerini 
biliyoruz. Onlar kendi değerlerinin 
farkında mı? Eğitim ve çalışmayla 
başlayan bu hayatımızın gelecek 
dönemlerde de daha değerli 
kılınmasını sağlamak istiyorsanız 
mutlaka aynı öğrenme azminizle 
ve çalışmaktan bıkmadan yolunu-
za devam etmeniz gerekiyor” 
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“ALDIĞINIZ DİPLOMANIN SİZİ 
GÜZEL GÜNLERE ULAŞTIRA-
CAK BİR ARAÇ OLDUĞUNU 
UNUTMAYIN”

“Bizler sanayiciyiz” vurgusunu yapan 
Türk, “Yaptığımız iş ülke ekono-
misine kaktı sağlasın derken bir 
yandan da çocuklarımızın da bizim 
içimizde eğitilmesi ve görgüsünün 
artması anlamında da bir şeyler 
yapmaya çalıştık. Başarılı bir eği-
tim kompleksi oluşturma yolunda 
ilerliyoruz. Özellikle son bir yıldır 
görevi üstlenen okul Müdürümü-

zün de katkılarıyla Lisemiz daha iyi 
hale geliyor” dedi.

Aynı anda yanımızda Hacettepe Üni-
versitesi Başkent OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu eğitimine de-
vam ediyor hatırlatmasında bulunan 
Şadi Türk, “ Burada amaç sadece 
şov yapmak değil. Çok hızlı bir 
şekilde sizlerin ticari ve endüstri-
yel alanda da yaşamlarınızda hem 
para kazanmak hem de topluma 
faydalı olmak yönünde çabalarını-
zın olması önemli. 

Arkadaşlar hepinize başarılar 
diliyorum. Aldığınız diplomanızın 
ömrünüzde sizi daha rahatlatacak, 
güzel günlere ulaştıracak bir araç 
olduğunu unutmamanızı istiyorum. 
Herkes ne kadar değersizleştirirse 
değersizleştirsin eğitim herkes için 
çok önemli. İnanın yürürken attığı-
nız her adım lise mezunu olduktan 
sonra daha farklı olacak. Etrafa 
bakışınız daha farklı olacak. Daha 
güzel günler de daha mutlu ve hu-
zurlu ve başarılı günlerde karşımı-
za geleceksiniz” diye konuştu.

“HER HALÜKARDA KENDİNİZİ 
EĞİTMEKTEN KAÇINMAYIN”

Bu sene liseden 29 öğrencinin me-
zun olduğunu açıklayan Türk, “Aynı 
anda meslek yüksekokulumuzda 
da yoğun eğitim devam ediyor. 
Belki bazılarınız eğitim hayatına 
devam edecek. Belki de bundan 
sonra meslek hayatına atılacaksı-
nız. 

Her halükarda kendinizi eğitmekten 
kaçınmayın. Meslek edindiğiniz 
alanda da dünyanın değişimine 
ayak uydurmanız için sürekli kendi-
nizi eğitmeniz gerekiyor” dedi.

“DİPLOMA ÖNÜNÜZÜ AÇACAK 
AMA TEK BAŞINA BUNA GÜ-
VENMEYİN”

Sayın Türk, konuşmasını şu sözlerle 
sonlandırdı; “Umuyorum bu diploma 
sizin önünüzü çok açacak ama tek 
başına buna güvenmeyin. Özellikle 
vurguluyorum kesinlikle buna gü-
venmeyin çünkü alınan diploma bu 
günün eğitimi her konuda hanginiz 
hangi meslekte ilerlerseniz sürekli 
araştırın okuyun ve akılla hareket 
etmeye çabalarsanız başarı gelir, 
başarıda da parayı getirir. Sakın 
maaşa paraya endekslenmeyin. 
Başarıya endekslendiğiniz sürece 

her şeyin daha kolay olduğunu 
göreceksiniz. Hepinize yaşam boyu 
başarı ve mutluluklar diliyorum, in-
şallah sizlerde çocuklarınıza bizden 
daha iyi bir yaşam alanı ve dünya 
bırakırsınız. Teşekkürler.”

Konuşmaların ardından, okul birinci-
lerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri 
verildi. Törenin sonunda öğrenciler 
keplerini havaya atarak mezuniyetleri-
ni kutladı. 

Törende Büyükşehir Belediyesi Meh-
teran Takımı’nın gösterisi ve Ankara 
Kent Orkestrası’nın konseriyle renkli 
saatler yaşandı.■
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN MACERASI 
25’İNCİ YIL ÇEYREK ASIR BELGESELİ İLE ANLATILDI
Çankaya Üniversitesi’nin  “25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli” tanıtımına Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni (Başkent OSB) 
temsilen Başkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Onur Sevinç de katıldı. Belgeselde Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafın-
dan 1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesi’nin 25 yıllık hikâyesi anlatılıyor.

Çankaya Üniversitesi’nin kurulu-
şundan bugüne kadar gösterdiği 
gelişimin anlatıldığı arşiv niteliğindeki 
belgeselin lansmanı, Merkez Kam-
püs Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşti. Lansmanda Çankaya 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sıtkı Alp, Çankaya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun 
ile birlikte akademisyen, davetli ve 
öğrenciler yer aldı.

“ÜNİVERSİTEMİZDE ÜRETİ-
LEN BİLİMSEL BİLGİ SANAYİ-
YE UYARLANABİLİR 
NİTELİKTE”

Lansmanda konuşan Çankaya 
Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Sıtkı Alp vizyonlarının bir 
dünya üniversitesi haline gelmek ol-
duğunu söyledi. Çankaya Üniversi-
tesi’ndeki kontenjanların doluluğuna 
dikkat çeken Alp şöyle konuştu.

“Her yıl kontenjanlarımızın vakıf 
üniversiteleri arasında ilk sıralarda 
dolması, mezunlarımızın özel sek-
tör, kamu ve yurtdışında kolaylıkla 
iş bulması, nitelikli bir eğitim-öğ-
retime sahip olduğumuzun en 
açık göstergesi. Üniversitemizde 
üretilen bilimsel bilgi, milli ekono-
mimize katkı sağlaması ve yüksek 
teknolojik üretimini desteklemesi 
amacıyla sanayiye uyarlanabilir 
niteliktedir.” ■
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Dünya ticaretinde yüksek rekabet ortamının yoğunlaş-
ması ve stratejik önceliklerin değişimi sonucunda, iş 
yapma potansiyeli yüksek ülkelere yönelmek bir gerek-
lilik olmuştur. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan 
Başkent OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezleri, Bölge 
katılımcılarının ticari faaliyetlerinde söz konusu hamleleri 
yapabilmeleri adına yol gösterici olacaktır. Bu sayede 
Bölge firmalarının büyümesine, Ankara’nın ve ülkemizin 
ihracat gelirlerinin artmasına vesile olmayı hedeflemek-
teyiz.

Dış ticaret istihbarat merkezinde iş yapma potansiyeli 
yüksek ülkelere yönlendirme, doğru hedef pazar tespiti 
yapabilme ve pazara girmeden önce yabancı firmalar 
ile ilgili doğru analiz ve araştırmaları yapabilmesi sağlan-
maktadır.

Dış ticaret istihbarat merkezinde yer alan ticari istihbarat 
programı ile ticari istihbarat yapılabilmeleri kolaylaştırı-
lacaktır. Bu portal ile firmaların online ortamda merkez-
lere başvuru yapabilmeleri, üretilecek raporları online 
ortamda alabilmeleri ve aldığı hizmeti değerlendirmeleri 
sağlanacaktır.

Dış ticaret istihbarat merkezinin kurulması ile firmaların 
ihracat faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir ihracat 

yapısına kavuşmalarına yardımcı olunmasını hedeflen-
mektedir. Merkezimizde; Bölge firmalarımızın ihracat 
faaliyetlerini artıracak ve sürdürülebilir ihracat yapısına 
kavuşmalarına yardımcı olacak;

 · Hedef pazar tespiti ve hedef müşteri 
   bulma danışmanlığı,
 · İstatistiksel verilerin yorumlanabilmesi,
 · Rakip analizi,
 · İthalat pazar ve ithalat tedarikçi danışmanlığı,
 · Teknik istihbarat,
 · Uluslararası kurum ve kuruluş ihaleleri 
   konularında hizmet verilecektir.

Her firma için yaklaşık 2 ay sürecek “Danışmanlık Hiz-
meti” kapsamında ise dünya üzerindeki ticari hareket-
ler incelenerek, ihracatta rekabetçi olunabilecek ülkeler 
ve bu ülkelerdeki potansiyel müşteriler belirlenerek 
firmalarımız raporlanacaktır. Firmalarımız, tüm bu veriler 
ışığında operasyonel süreçlerini başlatacak, uzmanları-
mız operasyonel süreçte de desteğini sürdürecektir.

Merkeze ilişkin geniş bilgi almak isteyen işletmelerimiz 
Başkent OSB Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

Iletişim telefonumuz: 0 (312) 640 11 00 - 143

BAŞKENT OSB DIŞ TİCARET İSTİHBARAT MERKEZİ İLE 
GELECEĞE “DOĞRU” ADIMLAR

Kaynakça:
Ankara Kalkınma Ajansı (2022). https://www.ankaradisticaret.org/ adresinden alınmıştır.
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DAHA YEŞİL BİR BAŞKENT OSB İÇİN 
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) ile Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle katılımcılara yönelik düzen-
lenen Yeşil Dönüşüm Farkındalık Toplantısı’nda, Başkent OSB’nin Türkiye’nin de imzacıları arasında yer aldığı Yeşil 
Mutabakat’a uyum süreci ele alındı.

Toplantıda Genel Sekreter Soner 
Erkek ve Bölge Müdürü İsmet Üs-
tündağ tarafından Başkent OSB’nin 
katılımcı firmalarından temsilcilere 
yönelik bilgilendirme yapıldı. Başkent 
OSB olarak Yeşil Mutabakat, düşük 
karbon ve su ayak izi hakkında yapı-
lan güncel çalışmalardan bahsedildi.

“AB ÖNCÜLÜĞÜ DEĞİŞİM 
SÜRECİNİ TETİKLİYOR”

QSI Belgelendirme Genel Müdürü 
Okay Kayhanlı ise şirketlerin fosil 
yakıtlar kullanarak yaptığı üretimlerin 
sera gaza etkisini artıran gazların at-

mosfere bırakılmasına yol açtığını ve 
bununla ilgili yakın zamanda dünya 
çapında ortaya konan çalışmaları 
vurguladı:

“Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü 
tarafından belirlenmiş üretim, hiz-
met, işleme gibi faaliyetler sonucu 
oluşan sera gazlarının etkilerinin 
karbondioksit cinsinden eşdeğer-
lerinin hesaplanması çalışması 
olarak tanımlanır. Amaç Paris İklim 
Anlaşması’nda öngörülen, küresel 
sıcaklık artışını 2 derecenin altına 
çekmek ve mümkünse 1.5 derece 
ile sınırlı tutarak 2050 yılında iklim 

nötr olma hedefine ulaşmak. 
Avrupa Birliği (AB) bu yeni dönü-
şümün bir öncüsü olarak, itha-
latında karbon yoğun ürünlerin 
maliyetinin artırılması yoluyla bir 
baskı oluşturmayı hedefliyor Bu da 
AB ile yakın ilişkiye sahip ülkelerin 
değişim sürecini de tetikliyor. Fir-
malarımız için bu sürecin yapı taş-
larını; iklim dostu ve sürdürülebilir 
üretim ve tüketim, enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerjilere geçişin hız-
landırılması, yeniden kullanım ve 
geri dönüşüm oluşturacak.”
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“TÜRKİYE DE HEDEFLER 
BELİRLİYOR”

Kayhanlı Türkiye’nin de AB ile yakın 
ilişkileri nedeniyle bu sürecin içinde 
yer aldığını ifade ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Artık yeni yatırımlar yapılırken, 
bunların sürdürülebilirlik ve kar-
bonsuzlaşma hedefleriyle ne kadar 
örtüştüğüne dikkat etmemiz ve 
kararlarımızı buna göre almamız 
gerekecek. Ülkemiz de benzer 
adımları atmak için hedefler be-
lirliyor. Paris İklim Anlaşması’nın 

TBMM’de onaylaması da ümit 
verici bir gelişme. Tüm bu adım-
ların ışığında Yeşil Mutabakat iş 
yaşantımızın önemli bir parçası 
olacak. Yeni düzenlemeler yaşamı-
mıza girecek ve bir maliyet kalemi 
olarak bütçelerimizde yer alacak.”

“KALKINMA AJANSLARI ŞİR-
KETLERE KAYNAK VERİMLİLİ-
Ğİ İÇİN DESTEK OLUYOR”

Ankara Kalkınma Ajansı’ndan Emi-
ne Doğrusöz ise Kalkınma Ajansları 
hakkında yaptığı bilgilendirmede, bu 
kurumların kaynak verimliliğini sür-

dürülebilir bir şekilde sağlamak için 
çalıştığını söyledi:

“Büyük holdinglerin sürdürülebilir 
kaynak verimliliğini arttıran depart-
manları bulunuyor. Buralarda farklı 
alanlardan uzmanları istihdam 
ediyorlar. Fakat KOBİ’lerimiz bu 
konularda detaylı bilgiye sahip de-
ğil. Ankara Kalkınma Ajansı olarak 
yaptığımız bu toplantılar sayesin-
de sizlere nasıl destek olup fayda 
sağlayabileceğimizi de görmek 
istiyoruz.” ■
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BAŞKENT OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
BÜYÜK İLGİYLE YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE BAŞLADI
 “Geleceğin Sanayi Kenti”  Başkent OSB gençlerin geleceği için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yaklaşımla kurulan 
Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni eğitim yılı için kapılarını açtı. Bu yıl geçen seneye göre öğrenci 
sayısını ikiye katlayan lisenin hedefi ise Başkent OSB’nin desteğiyle eğitimde mükemmeliyet merkezine dönüşmek.

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
öncülüğünde mesleki ve teknik 
eğitimin daha da nitelikli olması 
için adımlar atılırken, Başkent OSB 
sektörde ihtiyaç duyulan donanımlı 
mavi yakalı çalışan ihtiyacına yönelik 
desteklerine devam ediyor. Başkent 
OSB’nin içinde kurulan Başkent 
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi’nde dersler 19 Eylül’de başladı. 
Öğrenciler lisenin hemen yanında 
yer alan yurtlarına yerleşirken, yaş 
düzeylerine göre hazırlanan besin 
değerlerine sahip üç öğün yemek 
hizmetinden de Başkent OSB’nin 
desteğiyle ücretsiz faydalanıyor.

“ÖĞRENCİ SAYIMIZ NERE-
DEYSE İKİYE KATLANDI”

Başkent OSB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Cennet 
Kaya, geçen yıl 126 olan öğrenci 

sayısının bu yıl 260’a yükseldiğini 
belirtiyor. Bu sayının artışında başta 
Sincan gibi yakın ilçeler olmak üzere 
Ankara çapında ortaokullara yönelik 
düzenlenen tanıtım kampanyasının 
büyük rolü olduğunu vurgulayan 
Kaya şunları söylüyor:

“Ben ve eğitimci arkadaşlarım 
okulumuzun potansiyelinin far-
kındayız. Okulumuz proje okulları 
arasında yer alırken öğretmenleri-
miz Başkent OSB Yönetim Kurulu 
ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan seçiliyor. Spor sahalarından 
atölyelere dersliklerden yurdu-
muza kadar altyapı açısından da 
hiçbir eksiğimiz yok. Geçen yıl 
ortaokul öğrencilerine yönelik ta-
nıtım kampanyamız çerçevesinde 
hazırladığımız broşürleri okullara 
ilettik. Bununla beraber ortao-
kullardan gelen öğrencilerimizi 
burada ağırladık. 

Onları eğitim programlarımız 
hakkında bilgilendirdik. Bunun 
meyvelerini beklediğimizden çok 
daha hızlı şekilde hemen topladık. 
Geçen sene 126 olan öğrenci 
sayımız bu yıl 260’a yükseldi. İlgi-
den dolayı çok memnunuz.”

Müdür Kaya Ankara’da eğitimde bir 
mükemmeliyet merkezine dönüş-
mek için çalışmalara tüm hızıyla 
devam edeceklerini de sözlerine 
ekliyor:

“OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olarak makine alanında bir 
Ar-Ge birim merkezi kurmak isti-
yoruz. Bununla birlikte alanımızda 
bir mükemmeliyet merkezine de 
dönüşmeyi de hedefliyoruz. Bizler 
bunun için çalışırken Başkent 
OSB’nin desteğini de her zaman 
arkamızda hissediyoruz.”
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BAŞKENT OSB MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
GELECEKTEKİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) çevresinde bulunan Ankara ilçelerinden gelen ortaokul öğrencileri 
Başkent OSB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı 
öncülüğünde mesleki ve teknik 
eğitimin daha da nitelikli olması için 
adımlar atılırken, Başkent OSB’de 
bu alanda sağladığı desteklere 
devam ediyor. Son olarak Başkent 
OSB’ye yakın Ankara ilçelerinden 
gelen ortaokul öğrencileri Başkent 
OSB Mesleki Teknik Anadolu Lise-
si’nde örnek derslere katıldı, eğitim 
hakkında bilgi aldı ve özel ekipman-
ları deneyimleme şansı buldu. 

Öğretmenlerle birlikte atölye ve sınıf-
ları gezen öğrenciler Başkent OSB 
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde 

verilen mesleki eğitimler hakkında 
detaylı olarak bilgilendirildi.

Atölyelerde öğrenciler kaynak, torna, 
freze ve CNC tezgâhlarında gerekli 
güvenlik önlemleri altında, uzman 
eğitimciler gözetiminde yaş düzeyine 
uygun denemeler yaptı.

Ziyarete gelen ortaokul öğrenci-
leri Başkent OSB Mesleki Teknik 
Anadolu Lisesi’nde verilen eğitimin 
dikkat çekici olduğunu ve bu alanda 
eğitimlerine devam edebileceklerini 
ifade etti. ■
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Başkent OSB’yi ziyarete gelen öğret-
menler Genel Sekreter Soner Erkek, 
Bölge Müdürü İsmet Üstündağ, 
Bölge Müdür Yardımcısı Sevda 
Güvenç, Başkent OSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Cennet Kaya ve Eğitim Yöneticisi 
Sorumlusu Selami Babacan tara-
fından karşılandı. Bölge Müdürlüğü 
binası konferans salonunda Genel 
Sekreter Soner Erkek tarafından 

yapılan sunumda Başkent OSB’nin 
eğitim-öğretim alanındaki projeleri 
anlatıldı. 

Eğitimciler ayrıca Hacettepe Üniver-
sitesi Başkent OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Başkent 
OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi,  Mesem derslik, atölye ve 
öğrenci pansiyonu yurdu hakkın-
da da bilgilendirildi. Başkent OSB 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
“Alan-Bölüm ve Okul Tanıtımı Etkin-
likleri´ kapsamında ortaokul rehber 
öğretmenlere lise müdürü Cennet 
Kaya tarafından, eğitim kurumunun 
eğitim, olanak ve altyapısı hakkında 
sunum da gerçekleşti. Katılımcı öğ-
retmenlerle soru-cevap oturumu da 
düzenlendi. ■

OKUL TANITIMI KAPSAMINDA 
REHBER ÖĞRETMENLER BAŞKENT OSB’DE
Okul tanıtım günleri kapsamında Sincan ve Etimesgut ilçelerde yer alan ortaokullarda görev yapan rehberlik ve 
psikolojik danışman ile rehber öğretmenlere, Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (Başkent OSB) eğitim 
olanaklarının tanıtımı yapıldı.
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YÖK’TEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT OSB 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU’NA ZİYARET
Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) iş birliğiyle kurulan Hacettepe Üniversitesi 
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nu Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetçisi Gülten Gürdağ ziyaret 
etti. 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 
denetimleri kapsamında Başkent 
OSB’yi ziyaret eden YÖK Denetçisi 
Gülten Gürdağ, Hacettepe Üniver-
sitesi Başkent OSB Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nda inceleme-
lerde bulunarak okul yönetimiyle bir 
araya geldi.

“YÖK OLARAK YÜKSEKOKU-
LU YERİNDE GÖRMEK 
İSTEDİK”

YÖK Üyesi Dr. Ömer Açıkgöz 
tarafından görevlendirildiği bilgisini 
paylaşan Prof. Dr. Gürdağ, Hacette-
pe Üniversitesi Başkent OSB Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 
YÖK’ün izleme kriterlerine göre 
inceleneceğini söyledi:

“YÖK Üyesi Dr. Ömer Açıkgöz 
bizleri görevlendirdi. Organize sa-
nayi bölgelerinde kurulan meslek 
yüksekokullarındaki bazı prog-
ramlara verilen destekleri yerinde 
görmek için çok kısa bir içinde 
çalışmaya başladık. Bu eğitim 
kurumlarını izleme kriterlerimiz 
var ve buna göre incelemeler 
yapacağız.”

“EĞİTİMDE DAHA DA İYİSİ 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Hacettepe Üniversitesi Başkent 
OSB Teknik Bilimler Meslek Yükse-
kokulu Müdürü Prof. Dr. Adil Yüksek 
de dünya standartlarında bir kaynak 
atölyesinin yeni kurulduğunu ifade 
etti. Eğitim kalitelerini her geçen gün 

daha da geliştirdiklerini söyleyen 
Yüksek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık üç yıldır görevdeyim 
ve ilk mezunlarımıza da bu sene 
vereceğiz. Bir firmayla kurduğu-
muz iş birliğiyle dünya standartla-
rında bir kaynak atölyesi kurduk. 
Buradaki çalışmaları çok daha 
ileri noktalara taşıyacağız. Dünya 
çapında bu alanda tanınan bir 
birlik var ve onların diplomaları 
dünyanın her yerinde geçerlili-
ğe sahip. Biz de onların eğitim 
kurumlarından beklediği gerekli 
kriter ve eğitim standartlarına 
oldukça yakınız. En kısa zamanda 
buna biz de dahil olmak istiyor ve 
bunun için çalışıyoruz.” ■
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ANKARA’DA DAHA ETKİN GÜVENLİK 
BAŞKENT OSB’DE ELE ALINDI
Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme Uygulaması (KAAN) Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından
Başkent Organize Sanayi Bölgesi (Başkent OSB) Yönetim Binası’nda düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 
Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme 
Uygulaması (KAAN), Ankara İl Jandarma 
Komutanlığı tarafından Başkent OSB Bölge 
Yönetim Binası’nda gerçekleşti.

KAAN uygulamasıyla Ankara Valiliği İl Jan-
darma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 
görev yapan özel güvenlik görevlilerinin daha 
etkin, denetlenebilir, sürdürülebilir ve ölçüle-
bilir güvenlik hizmetleri sunması amaçlanıyor. 
Uygulama sayesinde özel güvenlik ile kolluk 
kuvvetlerinin koordinasyonuyla olay meydana 
gelmeden suçun önlenmesi için uygula-
nacak stratejiler iki gün süren oturumlarda 
katılımcılarla paylaşılıyor. ■
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PROGRAMIN AMACI NEDIR?

Bu program ile Millî Eğitim Bakanlığı 
Mesleki Teşvik Programı kapsamında lise 
veya yükseköğretim mezunu (fakülte 
veya yüksekokul) işletme personelinin 
iş yetkinliğinin geliştirilmesi, istihdam 
edilebilirliğinin artırılması, işletmelerin ihtiyaç 
duydukları alan- mesleklerde ustalık eğitimi 
almaları sağlanarak iş yerlerine devlet katkısı 
sağlanması amaçlanmıştır. 

USTALIK EĞITIMLERININ SÜRESI NE 
KADAR?

•Ustalık eğitimi program ortalama 27 hafta 
(altı buçuk ay) olarak uygulanacaktır. 
• Program günde 8 saat, haftada 40 saat ve 
en fazla 27 hafta olarak uygulanacaktır. 

PROGRAM KAPSAMINDAN 
YARARLANABILME ŞARTLARI NELERDIR?

• Bu programlardan hangi yıl mezun 
olduklarına ve yaşına bakılmaksızın, 
istemeleri halinde, tüm üniversite 
(fakülte veya yüksekokul) ve lise 
mezunları yararlanabilecektir. 
• Programa bir işletme ile sözleşme yapılması 
sonrasında başlanacaktır.
• Programa katılmak için ön şart yoktur. 
(İstihdam şartı, ortalama personel sayısı vb.) 
• Programa katılacak işletmelerimiz eğitimi 
yapılacak alanda usta öğretici bulundurmak 
zorundadır. 

• Usta öğretici olmayan kurumlar Lisemize 
başvurmaları halinde çalışanlarına usta 
öğreticilik belgesi almaları sağlanmaktadır. 

(Telefon: (0312) 504 73 42 – (0312) 640 11 
00 - 404 )

EĞITIME KATILANLARA MAAŞ 
KATKISI VAR MI?

Eğitim süresince işletmelere programa katılan 
her bir personel için her ay asgari ücretin 
yarısı kadar devlet katkısı ödenecektir.

EĞITIM VE BELGELENDIRME NASIL 
OLACAK?

• Ustalık telafi programı yaş şartı aranmaksızın 
en az lise mezunlarından 24 alan 97 dalda 
Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi 
Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile 
bitirenlere ustalık belgesi verilmesini sağlayan 
planlı süreli bir programdır.
• Program kapsamındaki eğitimlerin tamamı 
işletmelerde yapılacaktır.
• Eğitimlerin başlamasıyla kazanımlara 
(öğrenilecek konulara) ilişkin bilgiler Lise 
tarafından işletmelerdeki usta öğreticilere 
verilecek, uygulama işletmelerde görevli 
usta öğretici veya eğitici personel tarafından 
yapılacaktır. 
• Bu programa devam edenler her ders için 
iş dosyası hazırlar. İş dosyaları Bakanlıkça 
belirlenen kriterler doğrultusunda işletmeler 
tarafından görevlendirilen usta öğreticiler 

veya eğitici personel tarafından puanla 
değerlendirilir. 
• Eğitim sonunda yapılacak beceri sınavında 
başarılı olan personele ustalık belgesi 
düzenlenecektir. (Personelin sınavdaki başarı 
durumu işletmelere ödenecek devlet katkısını 
etkilemez.)
• Herhangi bir sebeple ustalık beceri sınavına 
katılamayanlar sonraki dönemlerdeki sınavlara 
alınırlar. 
• Telafi programına devam zorunludur. 
Eğitime katılanlar, özürlü - özürsüz eğitim 
süresinin toplam ders saatinin en az 1/6’sı 
(altıda biri) kadar devamsızlık yapmaları 
hâlinde başarısız sayılırlar. 

BU PROGRAMA NASIL BAŞVURABILIRLER?

• Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan 
işletmeler, Ankara il milli eğitim müdürlüğü 
ve Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ile protokol imzalamaları halinde sürekli,
• 50’den az çalışanı olan işletmelere ise 
protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 
tarihine kadar, Başkent OSB Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesine öğrenci kaydı 
yaptırabileceklerdir.
• Bu eğitimden çalışanlarının yararlanmalarını 
isteyen işyeri temsilcisinin Okulumuza gelip 
başvuruda bulunmaları yeterlidir.

İşletmelerimizdeki lise ve yükseköğretim mezunu 
çalışanlarımıza  ihtiyaç duyulan alan/mesleklerde 
ustalık belgesi alma imkânı!

“KENDİ USTANI 
  KENDİN YETİŞTİR”

Konuya ilişkin geniş bilgi almak isteyen işletmelerimiz 
Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile iletişime geçebilirler.

Başkent OSB Meslekî ve 
Teknik Anadolu Lisesi  Okul Müdürü 

CENNET KAYA

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan lise ve üniversite (fakülte-yüksekokul) mezunlarına ustalık belgesi alma imkânı tanındı. Uygulama ile özellikle genel lise 
mezunları ile üniversitelerimizin her hangi bir fakülte ve yüksekokulunun herhangi bir bölümünden mezun olanların, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
istihdam edilebilirliklerini artırmak için insan gücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Okul sanayi işbirliği anlayışı çerçevesinde yapılacak uygulamaya ilişkin 
Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cennet KAYA’dan bilgi aldık.

Çeşitli meslek liselerinde 23 yıldır öğretmen ve idareci olarak çalışan Cennet KAYA, İnşaat Teknolojisi Alanı öğretmeni olup 31 Ocak 2022 tarihinden 
beri Başkent OSB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okul müdürü olarak görev yapmaktadır. Cennet KAYA ustalık eğitimleri hakkında şu bilgileri 
vermiştir.

Iletişim telefonumuz: (0312) 504 73 42 – (0312) 640 11 00 - 404
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Lise - Yükseköğretim 
Mezunu Çalışanlarınızı 
Usta Yapmak İster misiniz?

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

BAŞKENT OSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Eğitim Süresince Maaşlar Devletten!
( 27 Haftalık eğitim süresince asgari ücretin %50’si kadar. )

Detaylı Bilgi için:
https://baskentosb.meb.k12.tr/
( 0312 ) 640 11 00 / 404 - ( 0312 ) 504 73 42
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RÖPORTAJ:
ALFA | Test Ekipmanları

ALFA | Test Ekipmanları
ile sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikayesi nasıl başladı?

50 sene önce Büyük Sanayi’de başladı ve 
Ostim,İvedik OSB ve daha sonra Başkent 
Organize Sanayi Bölgesinde devam ediyor.
Kurucumuz; Kadir ALPAY önderliğinde süren 
çalışmalarımız ikinci nesil Berk ALPAY ve 
Egemen ALPAY’ın katkılarıyla 137 ülkeye 
Ihracat yapan firma konumuna geldik

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

Beton – Zemin – Asfalt – Maden Test 
Cihazları üretmekteyiz. Kuruluşumuzdan bu 
güne kadar;’’Beton – Zemin -Asfalt – Maden 
Test Cihazları’’ konusunda  imalatımızın büyük 
bölümü ( % 90 ) yurtdışına, geriye kalan 
kısmı ise Türkiye de yerleşik İnşaat Firmaları, 
Maden Firmalarına, Üniversiteler ile muhtelif 
Resmi Kuruluşlara teslim edilmekte ve daha 
önce ithal edilen bu makinaları yurtiçinde 
yapmaktan mutluluğumuzu belirtiyoruz.

Tedarikçisi olduğunuz başlıca firmalar/
kurumlar kimlerdir?

Ürünlerimizin büyük bölümünü (%90) 137 
ülkeye ihraç ediyoruz ve özellikle; İnşaat 
Firmaları, Maden Firmaları, Üniversiteler 
ve konu ile ilgili Kamu Kuruluşlarına teslim 
ediyoruz. Türkiye de yerleşikİnşaat Firmaları , 
Maden Firmalarına , Üniversiteler ile muhtelif 
Resmi Kuruluşlara teslim edilmekte

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl 
gelişti?

ARGE ve Teknolojiye yaptığımız yatırımlar 
ile Yurtdışı Temsilcilerimiz yardımıyla , 
standart ürünlerimizin yanısıra özel projeler 
yapmaktayız .

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

Aynı konuda üretim yapan tüm Avrupa 
firmaları bu süreçte satılırken, biz tüm hızımızla 
ve gayretimizle, uzun süreli yatırımlarımıza 
devam ediyor, hedefimiz olan Dünyanın 
en büyük birkaç Firmasından biri olmaya 
çalışıyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz 
nelerdir?

Ülkemizin değerlerine ve insanlarına 
güvenerek ve dayanarak yaşama geçirdiğimiz 
50 seneden beri ürettiğimiz makinalarla 
ve kullandığımız Enerjiyi, Fabrika Çatımıza 
kurduğumuz GES ile temin ettiğimizi 
belirtmekten gururluyuz...

Aynı konuda üretim yapan tüm Avrupa 
firmaları bu süreçte satılırken, biz tüm hızımızla 
ve gayretimizle, uzun süreli yatırımlarımıza 
devam ediyor, hedefimiz olan Dünyanın 
en büyük birkaç Firmasından biri olmaya 
çalışıyoruz.
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RÖPORTAJ:
ATAK MÜHENDİSLİK A.Ş.

ATAK MÜHENDİSLİK A.Ş. ile 
sektör hakkında röportaj gerçekleştirdik.

Firmanızın hikayesi nasıl başladı?

Atak Mühendislik’in hikayesi 1988 yılında bir 
proje tasarım ofisi olarak başladı. Sektörde 
yapısal çelik tasarım ve üretimi ile ilgili olan 
ihtiyacın farkındalığı ile de 1998 yılında 
Esenboğa’daki yapısal çelik fabrikası hizmete 
girmiştir.  

Atak Mühendislik’in kuruluşundan bu yana 
amacı, yapısal çelik alanlarında da genişleyen 
bir perspektifte etüt, proje ve inşaat taahhüdü 
hizmetlerini yüksek kalitede yerine getirmek 
olmuştur. Bu hedefle, 2018  yılında Başkent 
OSB’deki 70 000 m2 alan üzerine kurulu yeni 
fabrika yatırımımız gerçekleşmiştir.

Öte yandan, yapısal çelik sektöründe 
ikinci neslin aktif rol aldığı nadir firmalar 
içerisindeyiz. Birinci ve ikinci jenerasyonun 
yaklaşık 10 yıldır şirkette aktif bir rol alması ile 
bayrak yarışı 2. nesle geçmiştir. Bu durumu 
ülkemizin sanayisi adına oldukça önemsiyor 
ve elde edilen deneyimlerin gelecek nesillere 
aktarımını sağlayarak sektörde sürdürülebilirliği 
hedefliyoruz.

Faaliyet alanlarınız ve ürünleriniz 
nelerdir?

ATAK Mühendislik, tasarım, projelendirme, 
yapısal çelik imalat ve montaj, çatı ve cephe 
kaplama işlerini kendi bünyesinde yapabilen 
ülkemizdeki ender firmalardan biridir. 

Firmamız, mühendislik uzmanlığının yanında, 
üretimde de yüksek teknolojili yapısal çelik 
konstrüksiyon imalat fabrikasına ve asma- 
germe membran sistemleri için membran 
atölyesine sahiptir. Başkent OSB’deki 
yerleşkemiz, 30.000 m2 kapalı alan ve 
70.000 m2 toplam alana sahip olup onaylı 
üretim kapasitesi 90.000 ton / yıldır.   

İmalat çeşitlerimiz içerisinde, karbon ve 
paslanmaz çelik yapı elemanları, tanklar, ince 
cidarlı soğuk şekillendirilmiş profiller, büyük 
çapta borular, kenetli sac üretimi ve asma-
germe membran yapıları yer almaktadır.

Ticari yapılar, hafif ve ağır endüstriyel binalar, 
hangar yapıları, havalimanları, stadyumlar, 
kargo tesisleri, zirai yapılar, hafif çelik ve çok 
katlı yapılar ile asma-germe memebran yapıları 
faaliyet alanlarımız içerisinde yer almaktadır. 

Firmamızın yapısal tasarım ekibi deneyimli ve 
dinamik mühendis ve tekniker kadrosundan 
oluşmaktadır. Mühendislerimiz, AISC, 
Eurocode (BS, EN) ve SNIP vb. dahil 
olmak üzere ulusal ve uluslararası tasarım 
şartnamelerini kullanmak için iyi donanımlı ve 
yeteneklidir.

Tedarikçisi olduğunuz başlıca firmalar/
kurumlar kimlerdir?

Genellikle ihracat odaklı çalışan bir 
fabrikayız; Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu 
ve Türk-i Cumhuriyetler’e aktif olarak  
ihracat gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı 
sıra Türkiye’deki ulusal ve uluslararası ana 
müteahhit ve savunma sanayi kuruluşlarıyla
da yılladır çözüm ortağı bilinciyle geliştirdiğimiz 
ilişkilerimiz bulunmaktadır. 

Büyüme ve yatırım süreciniz nasıl 
gelişti?

1988 yılından itibaren betonarme ve yapısal 
çelik tasarım ve proje taahhüt hizmetleri 
gerçekleştirirken yapısal çelik kullanımı ve 
bilgisinin ülkemizde oldukça limitli; endüstriyel 
yapılarla sınırlı olduğu farkındalığı ile bu yöne 
eğilme fikri doğdu. 

Bulunduğumuz coğrafyada yapısal çelik 
kullanımının yaygınlaşması, mimari yapılarda 

çeliğin avantajlı özelliklerinden faydalanmak 
ve tasarım bilgimizin verdiği güçle yapılarda 
optimizasyonu sağlamak amacıyla bu alanda 
büyüme hedeflenmiştir. 

Bu doğrultuda 1998 yılında Esenboğa’daki ilk 
yapısal çelik fabrikamız kurulmuştur. Fabrika 
üretim kapasitemizi ve üretim hatlarımızda 
verimliliği arttırmak adına da 2018 yılında 
Başkent OSB’deki yeni fabrikamız faaliyete 
girmiştir.

İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir?

Atak Mühendislik olarak kuruluşumuzun 34. 
yıldönümünde, hizmet verdiğimiz her alanda 
öncü bir kuruluş olarak; tasarımlarımızda 
fonksiyon ve estetiği birleştirirken, ekonomi 
ve emniyeti göz ardı etmeden, en iyiyi ve en 
doğruyu istenilen zaman diliminde sunmaya, 
araştırma ve geliştirme çalışmalarına gereken 
önemi vermeye, sürekli iyileştirmeyi ve 
sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyerek, 
etki alanımızı olumlu yönde dönüştürmek 
üzere tüm gücümüzle çalışmaya devam 
etmeyi hedefliyoruz.

Son olarak eklemek istedikleriniz 
nelerdir?

Atak Mühendislik olarak sürekli iyileştirme ve 
sürdürelibilir üretim anlayışı ile dünyanın
pek çok bölgesine ihracat yaparak ülkemizin 
bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmayı 
arzuluyoruz.

Bu anlamda insan kaynaklarının öneminin de 
bilincinde olarak teknik personel ve mühendis 
eğitimlerini de şirket bünyemizdeki sürekli 
eğitim ve yüksekokul ile üniversiteler ile olan 
işbirliklerimizle desteklemekteyiz.
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