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Dergide yayınlanan yazıların sorumlulukları yazarlara
reklamlar ise firmalara aittir

BAŞYAZI

DÜZENLENECEK
Verimli Çalışmayan KOBİ Büyüyemez.
KOBİ’ler sadece daha çok tezgâh satın alarak,
daha çok eleman istihdam ederek, daha büyük
mekânlara taşınarak değil ama aynı zamanda üretim
ve hizmetin her aşamasında ve insan kaynakları yönetiminde verimli oldukları takdirde büyüyebilir.
Dünyada, ekonomilerin dinamizmi ve gelir dağılımındaki bozukluğu düzelten bir unsur olan KOBİ’lerin uzun ömürlü olması ülke ekonomisi açısından da
büyük önem taşır. KOBİ’lerin bilinen sorunları içinde
verimsizlik önemli bir sorun olarak kabul edilmektedir. Verimlilik, ortaya konan ürünlerin değerinin ya da
miktarları toplamına oranlanması yoluyla bulunan
değerdir. Başka bir deyişle, kaynakların sabit olduğu
varsayımıyla, aynı kaynaklarla, daha fazla ürün, çıktı
ya da başarılı sonuç elde etmektedir.
İşletmelerin çoğu zaman kullanılan yöntem ve uygulamalardaki hataları o işletmede çalışanlar ve yöneticiler tarafından algılanamama sorunu yaşanır ve
buna “İşletme Körlüğü” denir. Verimlilikle ilgili sorunların kaynağında da İşletme Körlüğü etkendir.

KOBİ’ler iş düzenleme, üretim plânlaması, maliyet
muhasebesi, verimlilik yönetimi gibi alanlarda ciddi
problemler yaşıyor. Kurumsallaşamayan ve faaliyetlerinde verimlilik ilkelerinde uymayan KOBİ’ler kaynak israfı nedeniyle büyüyemiyor, “Verimlilik Haftası”
dolayısıyla Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) OSTİM ve
İVEDİK bölgesi firmalarına seminer vereceğiz.
MPM’nin ulusal verimlilik çalışmaları kapsamında
Türkiye genelinde KOBİ’ler için özel verimlilik programları ve seminerler hazırlandı, KOBİ’lerin daha verimli olabilmesi için MPM’nin elde ettiği bilgi birikimi
ve deneyimleri ORSİAD’ın organize edeceği toplantıda işletmelerle paylaşacağız.

Verimlilikle ilgili sorunların büyük bölümü sorunların kanıksanmasından, fark edilememesinden
kaynaklanır. İşletme körlüğü bir şirkette kullanılan
yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki
olası fırsat ve risklerin çalışanlar tarafından algılanamaması sorunudur. Çünkü çalışanlar, zamanla şirketteki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için
sorunları, riskleri ve fırsatları göremezler. Üstelik bu
durum, yöneticiler için daha sıkıntılı olabilir. Nitekim
günlük problemlerle meşgul olan yöneticiler, işletme
körlüğü nedeniyle halledilmesi son derece kolay olan
problemlere bile çözüm bulmakta zorlanabilmekte ve
özellikle şirketin geleceğini ilgilendirecek konularda
oluşabilecek fırsatları fark edemeyerek veya riskleri
öngörmeyerek şirkette önemli kayıplar yaratabilmekte veya şirketi yüksek kazanımlardan mahrum bırakabilmektedir.
KOBİ’lerde davranış değişikliği geliştirmelerini
sağlamak için, “KOBİ Bilinçlendirme Projesi”ni , devlet, MPM, KOSGEB gibi kamu kurumlarıyla, girişimcilik konusunda danışmanlık veren özel kuruluşlar
birlikte hazırlamalıdır.
Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ORSİAD’ın 12. Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Kümelenme ve
Proje Bazlı Kobi Destekleri bilgilendirme toplantısına
katılım sağlandı.
3. Temsili Ziyaretler

ORSİAD Toplantı salonunda gerçekleştirilen genel
kurul toplantısına açılış konuşması ile başlandı. Açılış
konuşmasını Sayın Veli Işır yaptı. Veli Işır konuşmasında
hoş geldiniz diyerek saygı duruşuna davet etti. Sunuş
konuşmasını yapmak üzere kürsüye Yönetim Kurulu
Üyesi Sayın Murat Tuncel çıkarak konuşmasını yaptı ve
ardından ORSİAD Yönetim Kurulu üyesi Özcan Ülgener 2010 Yılı faaliyet raporunu okumak üzere kürsüye
geldi konuşmasını şu şekilde devam etti; “Sayın Divan,
Saygıdeğer Üyelerimiz, Derneğimizin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısına Hoş geldiniz, hepinizi şahsım ve
Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 11 yılı aşkın süredir bölgemizde siz değerli arkadaşlarımızın destekleriyle faaliyet gösteren derneğimizin bir genel kurul toplantısında daha birlikte olmanın
sevincini ve onurunu yaşıyorum. Geride bıraktığımız
dönem içerisinde emanet ettiğiniz yüce vazifeyi, Yönetim Kurulumuzda bulunan çok kıymetli arkadaşlarımızla
kutsal görev şuuru içerisinde yapmaya gayret ve özen
gösterdik.
Takip eden süreçte de aynı hassasiyetin bilinci içersinde; bölgemize, derneğimize ve kuruluşundan bugüne
kadar fedakârca hizmetlerde bulunan arkadaşlarımıza
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere derneğimizin
son dönem yönetim faaliyetlerini arz etmek istiyorum.
1. İşbirliği İçinde Yürütülen Faaliyetler
Yönetim Kurulumuz sanayici ve işadamlarımız için
yapılan her doğru hizmetin yanında olmayı ve destek
vermeyi görev saymıştır. Derneğimiz birçok kurum ve
kuruluşla işbirliğine yönelik her zaman diyalog halinde olmuştur. Üyelerimizi yakından ilgilendiren, OSTİM
kurum ve kuruluşlarının yaptığı, seminer, sergi, toplantı
ve diğer faaliyetler mümkün olduğunca üyelerimize duyurulmuş, katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulumuz bizzat kurum ve kuruluşların toplantılarına iştirak etmiştir.
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Bunlardan bazıları; Ocak 2010 Ostim’in Ankara’da düzenlediği ve Prof. Dr. Banu Onaral’ın sunduğu “Yenilikçi
Yaşam Konferansı”na Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz
katılım sağlamışlardır. 2010 Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf’ın katılımı ile
gerçekleşen Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın düzenlediği “Giysi Dağıtım Töreni”ne Yönetim kurulu düzeyinde
katılım sağlanmıştır. 2010 ORSİAD’ın önderliğinde yapılan Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nda Devlet Bakanı
Sayın Zafer Çağlayan’ın, ASO Başkanı, Ostim OSB Başkanı, İvedik OSB Başkanı ve birçok sanayici ve işadamının katılımı ile gerçekleşen “Ostim ve İvedik Sanayicileri
Durum Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmış
ve sanayicilerin sorunları görüşülmüş çözüm önerileri sunulmuştur. Nisan 2010 Ostim Muhtarlığı ve İlkler
Derneği - Os-Der Derneği’nin düzenlemiş olduğu ödül
töreninde derneğimize “Yılın Sivil Toplum Kuruluşu Takdir ve Teşvik Ödülü” verilmiştir. Eylül 2010 Ankara Valisi
Sayın Alaattin Yüksel’in Ostim’de gerçekleşen toplantısına dernek Yönetim Kurulumuz katılım sağladı. Ekim
2010 Ankara Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen
1.Organize Sanayi Bölgesi Sincan da yapılan toplantıya
Yönetim Kurulumuz katılım sağladı. Ekim 2010 Çırak
Eğitim ve Öğretim Vakfının düzenlemiş olduğu ‘’ YENİ
KOSGEB’’destekleri seminerine katılım sağlandı. Kasım
2010 Ostim Koordinatörlüğünde düzenlenmiş olan Ostim Kobiağ isimli AB Yenilik Transferi projesini final toplantısına katılım sağlandı. Aralık 2010 Ostim’in ve Ostimli İşadamlarının Kırıkkale’ye yatırım yapmak amaçlı
düzenledikleri ziyarete katılım sağlandı. Aralık 2010
Ankara Sanayi Odası önderliğinde Ankara İş Dünyası
Platformu 3.Toplantısına katılım sağlandı. Aralık 2010
Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinin önderliğinde hazırlanan ‘’Dâhilde İşlem Rejimi’’konulu eğitim programına katılım sağlandı. Aralık 2010 Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Önderliğinde ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Bartın

Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Üniversitesi,
Başkent Üniversitesi ve Jeotermal Enerji Vakfı İş birliği
ile gerçekleşen temiz enerji teknolojisinde son gelişmeler sempozyumuna katılım sağlandı. Aralık 2010 OSSA
Ostim Savunma Havacılık Kümelenmesi 3.Konsey toplantısına katılım sağlandı.2011 Vizyonunun ele alındığı
toplantıda kalkınmada Kobi’lerin önemi, Üniversite Sanayi işbirliği gibi konular ele alındı. Aralık 2010 Ostim
Koordinatörlüğün de ‘’Ostim Projesine İştirakçilik, İş ve
İnşaat Makine Sektörü, Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi’’ konulu panele katılım sağlandı. Aralık 2010
YOYAV (Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı) Ostim’de
düzenlediği Mesleki Eğitim gören gençlere tavsiyeler ve
deneyim paylaşımı programına katılım sağlandı. Aralık
2010 Batıkent Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
tarafından T.C. Kalkınma Ajansına verilen ‘’Okul Sanayi İşbirliğini Paydaşları ile Değerlendirme Çalıştayı’’ adlı
projeye ORSİAD’ın iştiraki.
2. Seminerler ve Toplantılar
Derneğimiz aktüel birçok konuda düzenlediği konferans, seminer ve panel türü geniş katılımlı programları ve üye firmaların tüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları
KOBİ teşvik, destek ve kredilerinden faydalanmalarının
önünü açacak bilgilendirme seminerlerini yaparak gerek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşlarla işletmeler arasında köprü vazifesini gerçekleştirmiştir. 02-16
Şubat 2010 Tarihlerinde derneğimizde “Temel İlkyardım Bilgilendirme Semineri” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirdi. Kasım 2010
Sayın Kasım Canatan önderliğinde Devlet Destekleri
hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. Kasım 2010 Ostim Koordinatörlüğünde
düzenlenmiş olan ‘’İGEME DESTEK PROJESİ’’ konulu
seminere katılım sağlandı. Ekim 2010 Çırak Eğitim ve
Öğretim Vakfının düzenlemiş olduğu’’ YENİ KOSGEB’’
destekleri seminerine katılım sağlandı. Aralık 2010 T.C.

Derneğimiz birçok kurum ve kuruluşla ilişkilerini
sürdürmekte ve buna yönelik ziyaretleri de sürdürmeye
devam etmektedir. İade-i ziyaretlere de büyük onur ve
memnuniyet duymaktadır. 12 Mayıs 2010 Ostim Tekçatı Müdürleri ORSİAD’ı ziyaret ettiler. 22 Haziran 2010
Batıkent Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Sayın Âdem
Öksüz ve beraberindeki heyet derneğimizi ziyarette bulundu. 02 Temmuz 2010 Dernek Yönetim Kurulumuz
Ostim Organize Bölgesi Yönetim Kuruluna bir ziyaret
gerçekleştirerek yeni hedefler konusunda bilgi verdi. 02
Ağustos 2010 Derneğimiz Yönetim Kurulundan oluşan
heyet OSİAD Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 03 Ağustos 2010 Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin
Özdebir’i derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri makamında ziyaret etti. 03 Ağustos 2010 Milliyetçi Hareket
Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Ömer Demirel, Yenimahalle İlçe Başkanı Sayın Eyüp Yılmaz ve Ülkü Ocakları Başkanı derneğimizi ziyaret etti. 04 Ağustos 2010
Derneğimiz Yönetim Kurulu’ndan oluşan heyet Devlet
Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’ı makamında ziyaret etti.
10 Ağustos 2010 Derneğimiz Yönetim Kurulundan oluşan heyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner
Yıldız’ı makamında ziyaret etti. 17 Ağustos 2010 ORSİAD Yönetim Kurulu ORSİAD’a nezaket ziyaretinde bulundu. 20 Ağustos 2010 Başbakan Yardımcısı ve Devlet
Bakanı Sayın Cemil Çiçek ve Devlet Bakanı Sayın Zafer
Çağlayan Derneğimize ziyarette bulundular. 14 Ekim
2010 Derneğimiz Yönetim Kurulu’ndan oluşan heyet
Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma
Aliye Kavaf’ı makamında ziyaret etti. 28 Ekim 2010
Derneğimiz Yönetim Kurulundan oluşan heyet ile Ostim
Organize Bölgesi Yönetim Kuruluna nezaket ziyaretin-
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okudu; “Saygıdeğer Üyelerimiz, Büyük fedakârlıklarla
devam ettirdiğimiz sanayi ve ticaret hayatımızda; birlik ve beraberlik içerisinde yapabileceğimizin en iyisini
yapabilmek, yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışanımıza, bölgemize ve milletimize fayda üretmek azim
ve gayretindeyiz. Bu amaç ve hedefle 2011 Yılı Çalışma
Programımız içerisinde yapılacak çalışmalarımız şunlar
olacaktır:

6. İftar Yemeği Programı

de bulundu. 08 Kasım 2010 Gazi Üniversitesi Ostim
Meslek Yüksekokulu açılışına katılım sağlandı. 01 Aralık 2010 Dernek Yönetim Kurulundan oluşan heyet ile
Sayın Sıtkı Öztuna ya bir ziyaret gerçekleştirilerek hayırlı
olsun temennilerinde bulunuldu. 02 Aralık 2010 Süleymaniye Uluslar arası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri
fuarına katılım sağlandı. 08 Aralık 2010 Yenimahalle
Kaymakamı Sayın Kenan Çiftçi derneğimize ziyarette
bulundu.
4. ORSİAD Dergisi
Ocak 2010 Periyodik aralıklarla kesintisiz yayınlanma başarısını sürdüren ORSİAD dergisinin 4. Sayısı çıktı. Mayıs 2010 Her geçen sayıda daha da başarılı
olan ORSİAD dergisinin 5. Sayısı çıktı. Temmuz 2010
Her sayısında yankı uyandıran ORSİAD dergisinin 6.
Sayısı çıktı. Ekim 2010 Diğer altı sayıda güzel sonuçlar
veren ORSİAD dergisinin 7. Sayısı çıktı.
5. Basına Yönelik Çalışmalar
Derneğimizin ve bölgemizin tanıtımını yaparak kamuoyundaki etkisini artırmak, sanayici iş adamlarının
istek, sorun ve taleplerini dile getirmek ve gerçekleşen
faaliyetlerimizle ilgili olarak tüm yazılı ve görsel basında
programlar düzenlenmiş ve derneğimizin görüşlerine
yer verilmiştir. 04 Ocak 2010 tarihinde Başkent TV’de
ORSİAD Başkan’ı Özcan Ülgener’ Başkentte Bugün
Programı’na konuk olarak katıldı. Ocak 2010 tarihli
Ostim Gazetesi – “ORSİAD Üyeleri İle Irak Pazarında”
Şubat 2010 tarihli Ostim Gazetesi – “Sektörlerde Güç
birliği ve Örgütlenme Olmalı” Mart 2010 tarihli Ostim
Gazetesi – “ORSİAD Sanayicinin Yanında” Mayıs 2010
tarihli Kobi Efor Sanayi ve Ekonomi Dergisi “ORSİAD
ile
Ostim’li Sanayicinin Yanında” Mayıs 2010 itibari
ORSİAD web sitesi tekrar yenilenmiştir. Başlıkları ile basında yer almıştır.
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Derneğimiz toplumun bütün katmanlarını bir araya getiren geleneksel iftar programıyla hem içinde bulunulan ayın hakkını ifa etme bilincini üstlenmiş hem
de sosyal sorumluluk alanındaki adımların artırılması
adına ciddi mesajlar vermeyi amaçlamıştır. Bu alanda
yapılan çalışmaların önemli bir yönü de devlet ricali ile yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz çocukları ve
huzurevlerindeki yaşlıları bir araya getirmek olmuştur.
Medyanın da ilgi gösterdiği İftar Yemeğimizin giderleri
Yönetim Kurulumuzun bağışları ile karşılanmıştır. Katkılarını esirgemeyen değerli Yönetim Kurulumuza genel
kurulumuzun huzurunda bir kere daha teşekkür eder,
hayırlarının kabulünü Cenabı Allah’tan niyaz ederiz. 13
Ağustos 2010 tarihinde derneğimizin geleneksel olarak
düzenlediği iftar yemeğine Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf’ın teşrifleri, ASO Başkanı
Sayın Nurettin Özdebir, Ostim OSB Başkanı Sayın Orhan Aydın, İvedik OSB Başkanı Sayın Hasan Gültekin,
Çırak Eğitim Vakfı Başkanı Sayın İbrahim Karakoç, iş
dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin, huzurevi
ve yetiştirme yurtlarından gelen misafirlerimizin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakan Kavaf Programda Derneğimize teşekkür plaketi takdim etmişlerdir.
7. İş Gezisi Organizasyonları
Dünyanın muhtelif ülkelerinde gerek yurtiçi gerekse uluslararası platformda gerçekleşen fuarlara ticaret
heyeti gezileri düzenleyerek özelde işletmelerimizin ve
girişimcilerimizin ürün ve hizmetlerini tanıtım ve satış
süreçlerine destek sağlamayı, ülkemiz ihracatına pozitif katkı sağlayacak neticeler elde etmeyi amaçladık. Bu
kapsamda göreve geldiğimizden bu yana Türkiye’den
Çin’e Avrupa ve Ortadoğu’ya varıncaya kadar muhtelif
sayı ve sektörlerdeki fuarlara çok sayıda ziyaretçi ve katılımcımızın iştirakini teşvik etmeyi asli görev saydık. 23 -

27 Mart 2010 Almanya’nın Nürnberg Şehrinde yapılan
Uluslararası Pencere, Kapı Ve Cephe Uzmanlık Fuarı,
Teknolojiler, Bileşenler ve Yapı Elemanları Fuarına katılım gerçekleşti. 18 - 25 Nisan 2010 Almanya’nın Münih
şehrinde gerçekleşen Bauma 2010. Uluslararası İnşaat
Makineleri ve Malzemeleri Fuarı’na katılım sağlandı, 19
Nisan- 23 Nisan 2010 tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde yapılan Messe 2010. Sanayi ve Endüstri
Fuarı’na katılım sağlandı, 19 Nisan- 23 Nisan 2010 tarihlerinde Almanya’nın Karlsruhe Şehrinde Gerçekleştirilen Resale 2010. Uluslar Arası Kullanılmış Makineler
ve Tesisleri Fuarı’na katılım sağlandı.
8. Avrupa Birliği Projeleri
25 Şubat 2010 tarihinde Derneğimiz Ulusal Ajans
2010 başvuru dönemi için Hayat Boyu Öğrenim Programı, Leonardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi
Projesi kapsamında “European Management Network
For Smes (EMANET)” (Kobi’ler İçin Avrupa Yönetim Ağı)
başlıklı AB projesi için başvuru yapmıştır. Ulus Endüstri
Meslek Lisesi, OSTİM, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı ile
AB Projeleri alanında yerel ortaklığımız bulunmakta.
9. Kooperatif
S. S. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif’i
kuruluşunu tamamlamış çalışmalarına hız kazandırarak devam edecektir. Faaliyetlerimizde başından sonuna emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, Sayın
Başkanım ve değerli haziruna ayrı ayrı şükranlarımızı
sunuyoruz. 12. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara
vesile olmasını dileriz.” diyerek kürsüden ayrıldı
Yönetim kurulu üyesi Ragıp Seyirt 2010 Yılı İşletme
Hesabı Özetini okudu. Kürsüye gelen sayın Hamza Akça
da 2010 Denetim Kurulu Raporunu okuduktan sonra
ORSİAD Yönetim Kurulu başkan yardımcısı sayın nedret yener kürsüye gelerek 2011 yılı çalışma raporunu

1. Dernek hizmet binamızın ihtiyaç duyduğu donanım eksiklikleri bu çalışma dönemi içerisinde gidermek.
2. Derneğimizin kamuoyundaki etkisini artırmak, sanayici ve iş adamlarımızın sorun ve taleplerinde sivil,
bürokrat ve siyasi çevrelerde baskı grubu oluşturmak
amacı ile üye potansiyelimizi genişletmeye devam etmek. 3. Sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edebilmek. 4. Dernek üyelerimizin ulusal ve uluslar arası
piyasada iş kabiliyetlerinin geliştirilmesi maksadı ile
KOSGEB, İGEME, TÜBİTAK, TTGV, ASO, ATO ve TOBB
gibi kamu kuruluşları ile birlikte eğitim ve seminer çalışmaları yapmak. 5. Dernek üyelerimiz ve ailelerinin
kaynaşmasını sağlamak amacı ile sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenlemek. 6. Üyelerimize danışmanlık ve
eğitim hizmetlerinin verilmesini sağlamak. 7. Üyelerimizin ve bölgemizin kalkınmasına katkıda bulunmak
amacı ile yurtiçi ve yurtdışı ihalelerin araştırılması ve
duyurulmasını sağlamak. 8. Firmalarımızı uluslararası
ticarete hazırlamak, bu hususlarda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak. 9. Derneğimizin
tanıtımını sağlamak ve üyelerimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere duyurulması amacı ile
görsel ve basılı yayın organlarında çalışmalar düzenlemek ve ORSİAD dergisini çıkarmaya devam etmek. 10.
Yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenecek olan fuarlara
organizasyonlar düzenlemek ve katılımcılar sağlamak.
11. Derneğimiz S.S. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi kuruluşunu tamamlamıştır, çalışmalarına
hız kazandırarak devam edecektir. 12. Üyelerimizin ve
bölge insanımızın sorunlarını ilgili meslek odalarında
meslek komitelerinde ve oda meclislerinde gündeme
getirerek çözüme ulaştırmak. 13. Avrupa Birliği Projeleri kapsamında projeler hazırlamak. 14. Ramazan
ayında düzenlediğimiz geleneksel iftar programımızı
devam ettirmek. 15. Internet sitemizde, üyelerimize ait
firmaların detaylı bilgilerini yayınlamak, iş olanaklarını
genişletmek.
Her geçen gün güçlenen ve büyüyen Derneğimiz,
kurumsal bir kimlik kazanarak yeni proje ve atılımlara
imza atacaktır. Bu çalışma dönemimizin Sanayici İşadamı ve Yöneticilerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız. Oylanarak kabul edilen 12. Genel kurul sonunda
Ostim Başkanı’nın kapanış konuşmasıyla sonlandı.
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ZİYARET

Yenimahalle Mülki İdaresi
ORSİAD’ı Ziyaret Etti

ORSİAD Yönetim Kurulu’nun davet ettiği Yenimahalle Mülki İdaresi, ORSİAD’ın Başkanı Sayın Özcan
Ülgener ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya katıldılar. Yenimahalle Kaymakamı
Sayın Meftun Dallı, İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb.
Mücahit Avkıran, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Oktay
Özyardımcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldırım, İlçe Müftüsü Eyyüp Demir, ORSİAD’ta toplanarak sanayacinin sorunlarını direk olarak sanayicinin
sözcüsünden dinlediler. Sorunların çözümlenmesi içinde makamların yapması gerekeni öncelikle
kendilerine bağlı ilçe birimlerinden başlamak üzere
bunu dinleyip çözmeleri gerekliğini vurguladılar. ORSİAD Başkanı Sayın Özcan Ülgener, sanayicinin beklentisi aslında sanayicinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması olduğunu ifade etti ve böylelikle
en büyük sorun olan işsizlik sorununu çözeceklerini
işletmelir buna hazır oldugunu, ORSİAD olarak bizler seminerler düzenleyerek kalife eleman yetişmesini desteklediklerini, böylelikle sahadaki işçinin de iş
sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitim uygulandığı
ve sanayicinin 2023 Türkiyesine böylelikle hazır olması gerekliğini vurguladı. Yenimahalle İlçe Kaymakamı Sayın Meftun Dallı da Ostim ve İvedik OSB için
yapılacakların bundan sonra daha hızlı olmasını ve
bu konuda mülki idare olarak ellerinden geleni ya-
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pacaklarını ve ilçe kaymakamı olarak kendinin bunu
takip edeceğini ifade etti. ORSİAD’da öğlen yenilen
yemegin ardından toplu resim çekilerek ayrılındı.

İŞ DÜNYASI

ORSİAD’ın Rusya Gezisi

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin “Stratejik
Ortaklık” düzeyine yükselmesi ve iki ülke arasında
vizelerin kaldırılmasıyla oluşan yakınlaşma ekonomik alanda da kendisini hissettiriyor. Türkiye’nin en
büyük organize sanayi bölgelerinden olan Ankara
Ostim Organize Sanayi Bölgesinde yerleşik ORSİAD
işadamları derneği ticaret heyeti, 17-23 Mayıs tarihlerinde Moskova ve Omsk’ta temaslarda bulundu.
İkili görüşmeler ve yeni bağlantılar yaptı.
Moskova Hilton Leningradskaya Hotel’de,
Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliği, RTİB ve
RUTİD’in katılımı ile Rusya’daki yerleşik Türk işadamları ve Rus işadamları ile toplantılar yapan heyet
daha sonra OMSK Bölgesi’ni ziyaret etti. Sibirya bölgesinde yerleşik inşaat-yapı malzemeleri konusunda
faaliyet gösteren Rus firmaları ile ikili iş görüşmelerde bulunan heyet üyeleri daha sonra OMSK Bölgesi Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret etti. Heyet, bölgede
yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve ihale edilecek yeni projeler için görüşmelerde bulundu. Heyette
bulunan firmalardan bazıları temsilcilik vermek için,
bazı firmalar ise nakliye ve gümrük avantajından yararlanmak için Rusya da yatırım amacıyla da görüşmeler gerçekleştirdi.
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Rusya ve Türkiye arasındaki olumlu gelişmelerin
ışığında Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan ORSİAD işadamları derneği ticaret heyeti, Moskova ve Omsk’ta temaslarda bulundu. İkili görüşmeler ve yeni bağlantılar yaptı. Seyahatten
memnun kalan sanayiciler, Eylül 2011’de yeniden
Moskova’ya gelmeyi planlıyor. 19-21 Mayıs 2011 tarihlerinde OMSK Bölgesini ziyaret eden heyet, Sibirya
Yapı - İnşaat fuarını ziyaret etti ve OMSK Bölgesi Mimarlar Odası Başkanı, İnşaat Birliği Kurumu Başkanı
ile görüşmeler yaptı. Advertising and Exhibition of
OMSK Region kurumunun katkılarıyla Sibirya bölgesinde yerleşik inşaat - yapı malzemeleri konusunda
faaliyet gösteren Rus firmaları ile ikili iş görüşmelerde bulunan heyet üyeleri daha sonra OMSK Bölgesi Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret etti. Heyet, bölgede
yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve ihale edilecek yeni projeler için görüşmelerde bulundu. Heyette bulunan firmalardan bazıları temsilcilik vermek
için, bazı firmalar ise nakliye ve gümrük avantajından yararlanmak için Rusya da yatırım amacıyla da
görüşmeler gerçekleştirdi. Seyahate katılan Kentsel
Makine’nin sahiplerinden Hasan Önder’in yaptığı
değerlendirmede, aktif oldukları Ortadoğu pazarında yaşanan sıkıntılar dolayısıyla Rusya’ya yöneldiklerini söyledi. Önder şöyle konuştu: “ Biz iki ortağız.

İŞ DÜNYASI

Ortağım imalat ayağı ile bense firmamızın satış ve
pazarlaması ile ilgileniyorum. Biz hafif inşaat makineleri dediğimiz yol silindiri, yol kesme makineleri,
sıkıştırma ekipmanları, inşaatlarda kullanılan kuleler vinçler, demir kesme ve bükme makineleri gibi
bu tarzda makineler üretiyoruz.” Yaklaşık 12-13 ülkeye ürettikleri hafif inşaat makineleri yol silindiri,
vinçler, demir kesme gibi ürünleri ihraç ettiklerini
ifade eden Önder, olumlu görüşmeler yaptıklarını
söyledi. Önder şöyle devam etti: “ Buraya gerçekleştirdiğimiz iş seyahatinde gördüğümüz kadarı ile
bizimle birlikte gelen firmalarımızın ürünleri ciddi
anlamda kullanılacak. İhtiyacı var. Ancak Rus müteahhitleri genelde bizim makinelere yabancılar. Biz
burada Türk müteahhitleri dolayısıyla zaten makine gönderiyoruz Rusya’ya. Onlar iş aldıkları zaman
gelip bizden makineler alıp işlerini yapıyorlar ama
bizim aradığımız bu değil. Bize burada yerleşik bu
işin ticaretini yapan bir partner gerekli.” ORSİAD
Heyeti firmalarından Tamer Kalıp ve İskele sistemleri şirketini temsil eden Gökhan Cenk ve Doğan
Tel Örgü şirketini temsil eden Sadettin Özoktay da
Rusya’da inşaat sektörünün pazar hacminin yüksek
olması, ziyarette bulunulan OMSK Bölgesi gibi bazı
gelişmekte olan bölgelerde iş yapabilme potansiye-
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linin yüksek olmasının Türk işadamları için önemli bir
fırsat olduğunu söylediler. Türk iş adamları, özellikle
Know How’ın çok önemli olduğu günümüzde, iş makineleri imalatları ile ilgili sahip oldukları tecrübeleri
uygun partnerler bulmaları durumunda aktararak,
Rusya’da ortak projelere imza atabileceklerini belirttiler. İş adamları Ahmet Murat ve Kemal Türkoğlu
da Türkiye de üretilen ürünlerin Rusya pazarına sunulması sırasında, ürün fiyatına eklenen Nakliye ve
gümrük maliyetleri ile ürünün nihai tüketiciye ulaştığında fiyatların yükselmesi endişesini taşıdıklarını
söylediler. Ancak Pazar hacminin yüksek olmasının
çok cazip olduğunu vurguladılar. Kentsel Makine
firmasını temsil eden Hasan Önder ve On-İş Makine firmasını temsil eden Cenap Mert ise ürünlerine
eklenecek maliyetlerin ürün fiyatlarını yükseltmesi ile
rakip olan Çin firmaları ile rekabette zorlanma riskinin dikkate alınması gerektiğini kaydettiler. 100 milyon USD ciroya sahip olan ORSİAD Heyeti’nin Rusya
ziyaretinde yer alan firmaların isimleri şöyle: Tamer
Kalıp ve İskele Sistemleri Ltd, Doğan Tel Örgü Ltd.,
Hidrokontrol Ltd., Elfa Metal Ltd., Kemal Türkoğlu
Çelik Elek. Ltd., Metsan Silobas Ltd., Kentsel Makine
Ltd., On-İş Makine Ltd.

ÜÇ AYLAR

Özlemle Beklenen Rahmet İklimi: Üç Aylar

Yıl içerisinde Müslümanların özlemle bekledikleri
ve coşkuyla karşıladıkları zaman dilimleri vardır. Bu
zaman dilimlerine mübarek üç aylar denilmektedir. Bu
aylar, sırasıyla recep, şaban ve ramazan aylarıdır.
Dinimizde kutsal sayılan geceler, bu ayların içinde
yer almaktadır. Sevgili Peygamberimiz ve onun güzide
sahabesi bu aylara ve bu gecelere özel bir önem atfetmişlerdir. Zira Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bu mübarek aylarda özellikle kandil gecelerinde
yapılan ibadet ve hayırlara kat kat sevap verileceğine
dair açıklamalarda bulunmuşlardır.
Bu kutsal kandil gecelerinde camiler dolmakta,
Kur’an’lar, mevlitler okunmakta, salâvat-ı şerifeler getirilmekte, dualar edilerek yüce Allah’tan tüm insanlara af ve mağfiret istenmektedir. Bu kutsal kandiller
vesilesiyle inançlarımız kuvvetlenmekte ve gönüllerimiz günah kirlerinden arınmaktadır. İnananlar kardeş
olma şuuruna ererek birbirlerine karşı sevgi, saygı ve
hoşgörü duygularıyla yardımlaşma ve dayanışmaya
yönelmektedirler. Böylece bu kutsal kandiller, fert ve
toplum hayatında hayırlara vesile olmaktadır.
Mübarek üç ayların ilki recep ayıdır. Bu ayın ilk
Cuma gecesi Regaib Kandilidir. Regaib kelimesi; “çok
değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey” anlamlarına gelmektedir. İhsanı
bol olan Rabbimizden günahlarımızın mağfiretini, öm-
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rümüzün bereketini isteyerek gündüzünü oruç, gecesini
namazla geçirmemiz tavsiye edilen bir gecedir. Ayrıca
bu gece, bundan sonra gelecek olan kutsal gecelerin ve Ramazan ayının ilk habercisidir. Nitekim Recep
ayının başlangıcında Peygamberimizin şöyle dua ettiği
rivayetler arasında yer almaktadır: “Ey Allah’ım, recep
ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur.”
(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 259)
Recep ayı, gerek İslam’dan önce gerekse İslam’dan
sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam dini gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında
harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır,
herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. İslam geldikten sonra da, bu aya olan hürmet devam
ettirildi. Bu ay, Regaip ve Miraç gibi mübarek geceler ve ilahî tecellilerle şereflendirildi. Recep ayının ilk
cuma gecesi, Regaip Gecesi, yirmi yedinci gecesi, Miraç Gecesidir.
Miraç Gecesi; Allah’ın, sevgili Peygamberimiz Hz.
Muhammed’i Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdüğü (Bkz. İsrâ, 1) ve
oradan da göklere yükselttiği gecedir. Miraç Gecesi,
Cenab-ı Hakk’ın Hz. Peygamber’e büyük hakikatlerin
ilahî sırlarını gösterdiği, vasıtaları kaldırarak ilahî vahye muhatap kıldığı, kendi ayetlerini ve kâinatın sırlarını
seyrettirdiği, müminlere namazın farz kılındığı ilahî lütuflarla dolu olan bir gecedir.

ÜÇ AYLAR

ÜÇ AYLAR

Üç ayların ikincisi ise şaban ayıdır. Bu ay da Hz.
Peygamber’in değer verdiği, bol bol ibadet ettiği ve
oruç tuttuğu bir aydır. Nitekim bu ayın on beşinci gecesi Berat gecesi olarak kutlanmaktadır.
Hz. Peygamber’den gelen bazı rivayetlerde, sevgili Peygamberimizin şaban ayına ve özellikle bu ayın
on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya
ettiği belirtilmektedir. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şabanın
15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin!
O gece Allah Teâlâ buyurur ki: ‘Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim. Dertli yok
mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim.’ Bu hâl, sabaha kadar devam eder.” (İbn Mâce,
İkâme, 191) İşte bundan dolayı, bu geceyi ibadetle
geçirmek, büyük bir sevaba vesile olmaktadır. Ayrı-

ca bir kısım bilginlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid’i
Aksa’dan, Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin
(Bkz., Bakara, 185); Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı
bir önem kazandırmıştır. (Geniş bilgi için bkz., DİA, V,
475-476)
Üç ayların üçüncüsü ise mübarek ramazan ayıdır.
Yüce Allah, mübarek ramazan ayını diğer aylarda
bulunmayan hayır ve bereketli birçok özellikle süslemiştir. Bu ay, müminler için rahmet ve mağfiret ayıdır.
Ramazan; evveli rahmet, ortası mağfiret sonu da cehennem azabından azat olma ayıdır. Bu ay, şifa ayıdır,
hayır ayıdır. Bu ay, orucu, sahuru, iftarı, teravihi, dolan camileri, dinlenen vaaz ve mukabeleleri ile bereket ayıdır, şefaat ayıdır. Bu ay, öz ifadeyle Kur’an ve
oruç ayıdır. Nitekim Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir
hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmaktadır: “Kim, inanarak ve mükâfatını Allah’tan
bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları affedilir.” (Buhârî, İman, 28; Savm, 6; Müslim, Sıyam, 203; Tirmizî, Savm, 1)
Bu ayın Allah katında büyük bir değeri olduğundan; insanları doğru yola ileten, insana insanca yaşamayı, çalışmayı, ilerlemeyi öğreten, insanı ahlaklı,
faziletli dürüst bir hayata sevk eden Kur’an-ı Kerim bu
ayda indirilmiştir. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı öyle bir aydır ki, Kur’an-ı Kerim
onda indirilmiştir. (O Kur’an ki) insanlara hidayettir.
Onda doğru yolun, hak ile batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleri vardır. O hâlde içinizden kim
o aya erişirse oruç tutsun. Kim hasta olur yahut seferde bulunursa, o zaman tutamadığı günler sayısınca
başka günlerde oruç tutsun. Allah size kolaylık diler,
size güçlük istemez.” (Bakara, 185) Kur’an-ı Kerim’de
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ifade edildiği gibi bu ay içerisinde bin aydan daha
hayırlı olan Kadir Gecesi bulunmaktadır. Dolayısıyla
Kadir Gecesinin dinî hayatımızda ayrı bir yeri ve önemi vardır. Yüce Allah, bu gecenin öneminin nereden
kaynaklandığını bizlere Kadir suresinde şöyle açıklamaktadır: “Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?” Yüce Allah, bu soruyla bu gecenin
önemini vurguluyor. Sonra Kadir Gecesinin faziletini
üç madde ile şöyle açıklıyor; birincisi, Kur’an-ı Kerim
bu gece inmeye başlamıştır.İkincisi; “Kadir Gecesi bin
aydan hayırlıdır.” Bin ay, yaklaşık olarak 84 yıl eder.
İşte bu gece yapılan ibadet, âdeta içinde Kadir Gecesi
olmayan seksen dört yıl ibadet etmek kadar sevaptır.
Üçüncüsü; “Melekler ve Ruh, o gece Rablerinin izniyle
her iş için iner de iner.” Bu ayette meleklerin ve Ruh’un
Rablerinin izniyle yeryüzüne inecekleri belirtilmektedir.
Ayetteki Ruh’tan kasıt, Cebrâil’dir. “Tan yeri ağarıncaya
kadar o gece selamettir.” Yani o gece melekler müminlere selam verirler. Çünkü melekler, gecenin başından
itibaren ta tan yeri ağarıncaya dek grup grup inerler.
Dinimizde kutsal sayılan gün ve geceler, fert ve toplum hayatında birçok hayıra vesile olmaktadır. Bunlardan bazılarını şu şekilde zikredebiliriz:
- Yapılan dua ve niyazların dalga dalga Allah’a
ulaşmasına, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok etmesine vesile olur.
- Yıl boyunca bilerek veya bilmeyerek işlenen günahlardan kurtulma ve arınmaya vesile olur.
- Yapılan ibadetler, okunan Kur’an’lar ve getirilen
salâvat-ı şerifelerle sevaplarla bezenmeye vesile olur.
- Geçmişin muhasebesini yaparak, geleceğe azim
ve enerji dolu bir şevkle atılmak için iyi bir imkândır.
- İnsanlar arasında İslam kardeşliğinin yaşanmasına vesile olur.

- Barış, hoşgörü, kardeşlik ortamının doğmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve
ahlakî erdemlerin yeniden yeşermesine vesile olur.
- Zenginlerin fakirleri hatırlamasına, onlara yardım
ellerini uzatmalarına, böylece insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın artmasına vesile olur.
- İnsan hayatında otokontrol sisteminin kurulmasına vesile olur.
Dünyevi meşguliyetlerden sıyrılıp yaratılış gayesini
düşünmemiz, gerek yaratanla gerekse yaratılanlarla
olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır. Hayat su gibi akıp gitmektedir. Dün, hatası ve sevabı ile geçmiştir. Geçen günleri
geri getirmek mümkün değildir. Gelecek günleri yaşayacağımıza dair bir garantimiz de yoktur. Bugünün
değerlendirilmesi ise bizim elimizdedir. Mübarek gün
ve gecelerin manevi ikliminden yararlanarak içinde
bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip üzerimize düşen kulluk görevlerini hakkıyla yerine getirmeye çalışmalıyız.
Bu mübarek gün ve geceler, kendimizi toparlamak,
sorgulamak, davranışlarımıza çeki düzen vermek için
bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Bir kere daha, bu mübarek gün ve gecelerde geçmişimizin muhasebesini
yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalıyız.
Bütün okuyucularımızın üç aylarını ve Regaip Kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını yüce Mevla’dan
niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı
Fırat Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
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İstanbul’un Fethi’nin
558. Yıl Dönümü
lerine yağmur gibi ok ve taş ve grejuva ateşiyle mukabele
ederek açıkta bulunan Osmanlı donanması efradına fazla
zayiat verdiriyorlardı; bu suretle uzun zaman devam eden
deniz muharebesinde muvaffak olamayacağını anlayan
Osmanlı donanması sahile doğru çekildi; fakat düşman
donanması bunları takip etti; yüksekten atılan oklara karşı
alçak bordalı Osmanlı donanması mukabele edemeyerek
kaçtı.

İlk Hücum; Nisanın on sekizine kadar yapılan topçu atışından, surların zayıf noktası olan padişahın bulunduğu
Bayrampaşa deresi tarafından birinci ve ikinci surlardan
bir gedik açıldı ve buradan gece bir yürüyüş yapıldı ve dört
saat sürdü; büyük harp kuleleri hücuma iştirak etti ise de
bu müteharrik kule grejuva ateşiyle yakıldı; askerin surlara merdivenler dayayarak çıkmak istemeleri de bir netice
vermediğinden bu birinci hücum muvaffak olamadı. Bu
başarısızlığı, aynı zamanda zinciri kırarak Haliç’e girmek
için donanmanın yapmış olduğu taarruz muvaffakiyetsizliği takip eylemiş, zincir kırılamayarak o tarafa yani Haliç’e
geçilememiştir.
Deniz Muharebesi; bu muvaffakiyetsizlikleri iki gün sonra
yani 20 Nisandaki deniz muharebesi başarısızlığı takip etti.
Papa İstanbul’a yardım olarak üç Ceneviz gemisiyle bunların her birinde dört yüz cenkçi göndermiş ve daha sonra
otuz geminin de gönderileceğini bildirmişti. Bunlara yolda
Bizanslılara ait olup Mora’dan içerisi zahire, harp levazımı ve şarap yüklü bir gemi de iltihak ederek müsait lodos
rüzgârıyla İstanbul’a doğru geldikleri, Osmanlı donanması tarafından haber alınmıştı. Bunun üzerine padişah bu
filonun karşılanarak imhasını Balta-oğlu Süleyman Bey’e
emretti; o da on sekiz gemi ile bunlara karşı gitti. Rüzgâr,
Papa donanmasına müsait ise de karşı giden Osmanlı donanmasına müsait değildi; bu suretle Yedikule’yi geçtiler.
Bu durumu imparator kale surundan ve Sultan Mehmed de
Zeytinburnu tarafından heyecanla takip ediyorlardı. Nihayet iki donanma Yeşilköy’ün batı açıklarında karşılaştılar.
Rüzgâr kesildi, evvelâ uzaktan ve sonra yakından muharebe başladı. Osmanlı donanması bunları sarmıştı; Haçlı
gemileri kendi başlarına hareket ederek etrafını saran Türk
gemileriyle mücadele ediyorlardı. Müttefiklerin gemileri
yüksek bordalı göğe denilen gemilerden ve Osmanlılarınla ise kadırgalardan mürekkep olduğundan gemilerin
birbirlerine yanaştıkları sırada yüksek bordolu düşman
gemileri, kendilerine yanaşıp çıkmak isteyen Türk asker-
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Ordu Görüşmesi; karadan yapılan hücumun muvaffak
olamaması ve denizden de donanmanın mağlup olması
üzerine askere bir sarsıntı gelmiş ve orduda dedikodu başlamıştı; bunun üzerine bir harp meclisi kurularak durum
görüşüldü. Düşmana hem askerle ve hem zahire ve sair
harp levazımı yardımı gelmesi, muhasarayı uzatacağı için
tehlike baş göstermişti. İstanbul muhasarasının batı devletlerinin müdahalesini celp edeceğinden çekinen vezir-i
âzam Halil Paşa bu hal karşısında imparatorun senede
yetmiş bin duka altın vergi vermek şartıyla muhasaranın
kaldırılmasını teklif etti; fakat Halil Paşa’nın hasmı olan Zağanos Paşa diğer bazı kumandanlar ve ulema bu teklifin
aleyhinde bulunarak harbe devama karar verdiler; Halil
Paşa’nın yardıma gelmelerinden korktuğu kara ve deniz
yardımlarının gecikmesi ve Papa’nın yolladığı donanmanın vaktinde yetişemeyerek İstanbul’un fethini yolda haber
alması bir şans eseri olarak vaziyeti kurtarmıştı.
Haliç’e Donanma İndirilmesi; Galata surlarının gerisindeki Beyoğlu, Kasımpaşa, Hasköy tarafları Zağanos
Paşa’nın kumandasına verilmiş olup maiyetinde on beş
bin kadar kuvvet vardı. Haliç ile karşı sahil Ayvansaray’a
kadar bunun nezareti altında bulunuyordu. Zağanos Paşa
Hasköy’’den karşı sahile bir köprü yapmağa memur edildi; bu köprü yapılırsa surlarla Beyoğlu arasında irtibat tesis
edilebilecekti. Bunun için Haliç’e sokulacak olan bir kısım
Osmanlı donanmasıyla Haliç’teki düşman donanmasının
bertaraf edilmesi ve köprünün emniyet altında bulunması
lâzımdı. Galata Cenevizlileri, mavi boncuk hikâyesi gibi
hem Bizanslıları ve hem de Osmanlıları idare ediyorlardı; bir taraftan imparatora olanca kuvvetleriyle yardım
ederlerken diğer taraftan da padişaha dostluk gösteriyorlar, istenilen harp levazımını bol bol veriyorlardı; toplar
için lâzım olan zeytinyağını ve diğer her şeyi Osmanlılara
verdikleri gibi geceleri de gizlice Rumlar tarafına geçerek
onlarla da çalışıyorlardı. Sultan Mehmed, donanmasının
mağlubiyetini, eski gemiler, variller, kalın zincirlerle bağlı olan Yalıköşkü ile Kurşunlu Mahzen arasındaki mâniayı
geçip Haliç’e giremediği için başka bir çareye başvurdu.
Osmanlı donanmasının Haliç’e, sokulmak istenmesi buradaki surların metin olmamasından dolayı tahrip edilmesi
kolay olduğu içindi; zaten zincirin gerilmesine de sebep
bu idi. Padişah Haliç’teki düşman donanmasını batırmak
için top makinesi yaptırarak bununla yüksekten taş gülleler atmağa karar verdi; Beyoğlu sırtına koydurduğu bu
makineler ile Haliçteki gemilerden bazılarını batırmıştı. Bir
kısım donanmanın Haliç’e indirilmesine kat’î zaruret hâsıl
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olmuştu ve ona göre hazırlığa başlanmıştı; bu suretle hem
düşman donanması bertaraf edilecek ve hem de Hasköy’le
Ayvan-saray arasına köprü yapılarak iki ordu arasında irtibat tesis edilmiş olacaktı. Verilen karar üzerine evvelâ gemilerin karadan çekileceği yer tetkik edildi. Açılacak kısım
ormanlıktı ve Kasımpaşa mevkiine kadar iniyordu. Gemilerin çekileceği yol Tophane önündeki sahilden başlayarak
Boğazkesen’den geçiyor ve buradan güney batıya dönüp
sırtları aşarak Löbon Pastahanesi tarafına çıkıyor ve tepeyi
aşarak Perapalas yanından Kasımpaşa’ya yani Haliç sahiline geliyordu. Bunun tespitinden sonra yol tesviye olundu
ve yuvarlak ağaçlardan kızaklar yapıldı; gemilerin kızaklar
üzerinden kayması için Galata Cenevizlilerinden zeytinyağı, sadeyağı ve domuz yağıyla bu kızaklar iyice yağlandı,
bu işler yapılırken Galata Cenevizlilerine bu hazırlığı duyurmamak için tedbir alındı, bu taraflardan düşman donanmasına havan topları atılmak ve zincire karşı taarruz
edilecekmiş gibi aldatıcı hareketler yapıldı.
Gemilerin bir gece içinde Haliçle indirilmesi düşmanı hayrette bıraktı ve şaşkınlık verdi, ilk iş olarak Hasköy ile
Ayvansaray arasına bir köprü kurmak oldu; birçok sandallar, fıçılar sıkı sıkıya birbirine bağlandı ve sonra bunların
üstüne tahtalar döşendi ve kancalar geçirmek suretiyle eni
elli ve boyu yüz kulaç bir köprü vücuda geldi. Dukas’a göre
bu köprüden beş kişi yan yana geçebilirdi. Köprünün üzerine yerleştirilen toplar ve Haliç’te Türk donanmasının toplarıyla bu taraftaki surlar dövülmeğe başladı; Galata’da
Aios Teodoros tepesine konan toplarla Haliç’teki düşman
donanması dövülmeğe başlandı. En büyük gemi batırıldı,
düşman gemileri Galata tarafındaki kıyılara sokularak top
ateşinden kurtulmuşlardı; fakat artık faaliyet ve hareketleri görülmüyordu; imparator Haliç suruna koydurduğu iki
topla Türk gemilerini ateş altına alarak ikisini batırdı; buna
mukabil Kasımpaşa tepesine konulan üç büyük topla Bizans topçusunun bulunduğu surlar mütemadiyen top ateşi
altına alındı.

6 Mayıstaki İkinci Hücum; surlara karşı her gün top ateşi devam ediyordu, Eğrikapı tarafına konmuş olan büyük
toplardan birisi oradaki surun metin olmasından dolayı
kaldırılarak Topkapı cephesine getirildi. Top adedi burada
ziyadeleşmek suretiyle neticenin buradan alınması tekerrür
etmişti; surlar mütemadi doğuluyordu; Padişah, kâfi derecede tahribat yaptığına kani olduğundan mayısın altısında
güneşin batmasından dört saat sonra gece ani olarak yine
Bayrampaşa deresi vadisindeki surlara mevzii ikinci bir taarruz daha yaptırdı; fakat bu yoklamadan bir netice çıkmadı ve bu kısmın müdafaası için üç Venedik gemisinden
alınan dört yüz gemici Topkapı surlarına getirilerek burası
takviye edildi.
12 Mayıs Taarruzu; bu mevzii taarruz 12 Mayısta Vlaherna
sarayı ile Edirnekapı arasındaki surlara yapıldı. O tarafta
açılan bir gediğe yapılan taarruzda ilk hamlede muvaffakiyet hâsıl olur gibi olduysa da ihtiyat kuvvetlerinin yetişmesi
üzerine püskürtüldü; onu müteakip tekrar edilen taarruz
yine başarı verecek iken Edirnekapı mıntıkasından yetişen
bin kişilik bir kuvvetin yardımıyla bir netice elde edilemedi.
Bundan sonra top muharebesi, ok, kurşun atışları, lağım
hafriyatı ve büyük müteharrik harp kulelerinin surlara taarruzları ile günler geçti. Açılan lağımları Bizans lağımcıları
buluyorlardı.
Fatih umumî hücum yapılmasın sırası geldiğini tahmin
ederek ondan evvel imparatora son sulh teklifi yapmağa
karar verdi ve 23 veya 24 Mayısta İsfendiyar oğlu Kasım
Bey’i elçi olarak imparatora gönderdi ve umumî hücumun
doğuracağı feci neticeye sebebiyet vermemesini bildirdi.
Padişahın teklifi şöyle idi; şehrin kendisine terki, imparatorun bütün maiyeti, hazinesi ile sağ ve salim, arzu ettiği yere
gitmesi veya Mora despotluğunu kabul eylemesi, ahalinin
de gitmek veya kalmakta serbest olduğu bildiriliyor ve aksi
halde şehir harben alınacak olursa halkın harp esiri olacakları tebliğ ediliyordu.
29 Mayısta umumî hücum yapılacağı Galata Cenevizlilerinden ve Osmanlı ordusunda bulunan Rumların okların
ucuna takıp attıkları kâğıtlardan haber alınmış olduğundan imparator ile Jüstinyani mümkün olduğu kadar hazırlanmışlardı; 28 Mayıs gecesi Ayasofya kilisesinde büyük
bir ayin yapıldı, imparator da bu âyinde bulundu; sonra
Vlaherna (Tekfursarayı) sarayına geldi, vedalaştı; surları
teftiş etti; ayın 28 inci sabahı saat ikiden itibaren hücum
esnasında yapılacak işler ve malzeme hazırlandı; sabahtan başlayan top ateşi açılan gediklere teksif edildi ve
Topkapı’da Liküs vadisine inen sırt tarafındaki gedik büyütüldü.
Umumi Hücum ve Şehrin Zaptı
29 Mayıs gecesi başlayıp sabaha yakın saate kadar devam
eden iki hücumdan sonra, 29 Mayıs salı günü sabaha karşı
umumî hücum başladı; asıl netice alınacak kısım Topkapı
ile Edirnekapısı arasında açılmış olan gedik olup padişahın
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bulunduğu merkez kolu buraya hücum ediyordu. Birinci
umumî hücum iki saat, arkasından yapılan ikinci umumî
hücum bir buçuk saat sürmüş ve henüz bir sonuç elde edilememişti; müdafiler de canlarını dişlerine alarak çalışıyorlar, surlara merdiven koyup çıkanları grojuva ateşiyle ve
sair vasıtalarla öldürüyorlardı; diğer kollardaki hücumlarda bir muvaffakiyet elde edilemedi. Bunun üzerine merkez
kolundaki yeniçeriler ve ihtiyat kuvvetleri son koz olarak
ileri sürüldü. Bu defa bizzat pâdişâh da yeniçerilerle beraberdi; imparator da bu cephede bulunuyordu; bu sırada
surları büyük bir azimle müdafaa eden başkumandan Jüstinyani elinden ve kolundan yaralandı ve ziyade kan zayi
ettiğinden dolayı imparatorun ricasına rağmen müdafaayı
terk ederek çekilmişti.
Bu hücum esnasında yeniçeriler hendek önüne kadar gittiler. Padişah bunları orada durdurdu ve okçular ve arkebozcuların yağdırdıkları ok ve arkebozların himayesi altında
olarak hücuma sevk etti; yeniçeriler hendeği aşarak sura
dayandılar. Yeniçeriler arasında iri yarı Ulubadlı Hasan
isminde bir yeniçeri kalkanını sol eli ile başının üzerinde
tutarak sağ elinde palası olduğu halde ilk olarak surun üstüne çıktı; bunu gören otuz kadar yeniçeri onu takip ettiler
ise de müdafilerin ok ve taşlar ile sekizi öldürüldüler. Ulubadlı Hasan yaralanmasına rağmen diğer arkadaşlarının
sura çıkmalarına yardım etti; fakat bunlar da öldürüldü ve
Ulubadlı Hasan da büyük bir taşa takılarak surdan aşağı
düştü ve yukarıdan atılan ok ve taşlarla şehid oldu. Fakat
hücum devam ettiğinden sura çıkanlar çoğaldı ve surun
üstünde tutundular. Bunu müteakip topla tahrip edilen yerden yeniçeriler içeri girip birinci surla ikinci sur arasındaki
sahayı (Prevolos) işgal ettiler; buradaki müdafileri püskürttüler. İmparator maiyyeti ile Pemton kapısına doğru kaçtı;
şiddetle takip olunuyorlardı, Kostantin omzundan yaralanmış ve yanındaki Kantakuzen maktul düşmüştü; imparatorun kaçtığını ve kendilerine doğru geldiğini gören ikinci
sur müdafileri de paniğe tutuldular; rivayete göre bu panik
esnasında imparator da düşerek çiğnenip öldü. Dış sur
düştükten ve iki sur arasındaki saha (Provolos) temizlendikten sonra müdafaasız kalan iç surlar da alındı. Topkapı
içeriden kırıldı ve Türk kuvvetleri bu kapıdan içeri şehre
girdiler. Silivri kapısı tarafındaki bir gedikte zorlanarak buradan da şehre girildi; yalnız Giritli gemicilerin müdafaa
ettikleri Vasileos (Basil) Leon ve Aleksiyüs burçları alınamadı, bunlar kahramanca dövüştüler; bunların müdafaaları
padişaha arz edilerek kendilerinin gemileriyle mallarının
serbest bırakılması şartıyla teslim olarak gittiler (53). Haliç
tarafındaki donanma efradı Odun kapısından girdiler.
Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a Girmesi
“Şehirde yer yer mücadele oluyordu; kumandanlar Padişaha: Sen bizzat şehre girmezsen biz ahaliyi itaat ettirmeğe
mecbur kalamayız deyince, Sultan Mehmed: imparatorun
aranmasını emrettiği gibi, halka taarruz edilmemesini
ve halkın itaat eylemesini emreyledi; bu suretle şehirde

sükûnet hasıl oldu. Şehirdeki bütün ölüler yakıldı, şehir
temizlendi; padişah Romanos (Topkapı) kapısından şehre girerek, Ayasofya kilisesine gitti, oraya gelince atından
indi, (Şükrane olarak) yere kapandı ve toprak alıp başının
üstüne götürdü; bu esnada patrik, papazlar, pek çok halk,
kadın, çocuk toplanmışlardı; padişah şehrin fevkalâde olduğunu görerek: “Hakikaten bunlar erkek adamlarmış.
Onların muharebe esnasında böylece çarpışmaları ve
ölmekten saadet duymaları boşuna değilmiş” dedi; sonra Ayasofya’ya girdi, mukaddes mahalde durdu, patrik ve
halk yerlere atılarak ağlaştılar; Sultan Mehmed onlara elleriyle susmalarını işaret etti; sükûnet teessüs edince patriğe;
“Ayağa kalk. Ben Sultan Mehmed sana ve arkadaşlarına
ve bütün halka söylüyorum ki, bu günden itibaren artık ne
hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız” dedi. Sonra, ordusunun kumandanlarına dönerek; askerin halka hiç bir fenalık yapmamalarını
emretmelerini ve herhangi birisi bu emre itaat etmezse
ölümle cezalandırılacağını bildirdi. Kilisenin her tarafını ve
hazinelerini görmeği arzu ederek herkesin dışarı çıkmasını
emretti; fakat halk ağır ağır çıktığından ve kendisi de bunu
bekleyemeyeceğinden dışarı çıktı ve imparatorun sarayına
gitti. Orada karşısına Kostantin’in başını getiren bir Sırp
çıktı; padişah Rum beylerine bu başın Kostantin’in başı
olup olmadığını sordu. Onundur dediler, bunun üzerine:
“Allah seni ne kadar yüksek yaratmıştı ve seni imparator
yapmıştı; niçin böyle boş yere helak olmak istedin?” dedikten sonra kesik başı patriğe gönderdi. Kostantin’in zevcesi
împaratoriçe kocasiyle son defa vedalaşıp ayrıldıktan sonra İstanbul’un işgali üzerine Rum beyleri tarafından kızları
ve asıl ailelere mensup kadınlarla birlikte Jüstinyani’nin
gemisiyle Mora’ya götürüldü. Sultan Mehmed bunları kaçıranların kimler olduğunu tahkik edip öğrendi ve bunları
idam eyledi; akşamüzeri sur dışındaki karargâhına döndü
Tarihin ikinci cildinde görüleceği üzere Fatih Sultan Mehmed, patrik intihabı ve İstanbul’un tanzimi için görülecek
işleri tertip ve icap eden memurları tayin ettikten ve on sekiz hazirana kadar İstanbul’da kaldıktan sonra Edirne’ye
döndü ve büyük bir zafer alayıyla şehre girdi. İstanbul’un
zabtından üç veya beş sene sonra Lâtinlerin elinde bulunan Atina alındı ve Peloponez de dâhil olduğu halde bütün
Yunanistan elde edildi.
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HABER

Devlet Bakanı Başbakan Yrd. Ali BABACAN,
ORSİAD’ı Ziyaret Etti.

ORSİAD’ın girişinde sevgi ve çoşku ile karşılanan
sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan daha sonra ORSİAD başkanı Sayın Özcan ÜLGENER’ in makamında bir süre dinlendiktren sonra
OSTİM OSB başkanı Sayın Orhan AYDIN , İVEDİK
OSB Başkanı Sayın Hasan GÜLTEKİNİN ve ORSİAD
Üyelerinin de hazır oldugu toplantı salonuna geçti.
ORSİAD Başkanı sayın Özcan ÜLGENER üyeleri
adına Sayın Ali BABACAN’ a hoşgeldiniz konuşması
yaptı ve teşekkür etti. Ardından ORSİAD’ ın büğüne
kadar yapmış oldugu çalışmalarla ilğili bilği veren
ÜLGENER ve bu çalışmaların bir kısmının yer aldıgı
gazete ve dergi gibi örnekleri iletti.
Kümelenmeler hakkında’da bilği veren Özcan
ÜLGENER bu çalışmaların hükümetin deslekleriylede
başkent Ankarayı ve dolayısıyle Türkiyeyi en üst sevyelere çıkacagını böylelikle hedeflenen 2023 Türkiyesine kavuşmaya hazırlık yapıldıgı bildirdi.Savunma
sanayindeki yerli üretime desteğin çok güzel oldugunu ve bu desteğin enerjide ve sağlıkta’da olmasını
arzu ettiklerini söyledi.
Yenimahalle belediyesiyle ve Büyükşehir belediyesiyle olan sorunlarıda ifade eden Özcan ÜLGENER
OSTİM ve İVEDİK OSB deki 528 üyesinin Ankara
Büyükşehir Belediyesinden ruhsat alamadığını,bu
konuda sayın Melih Gökçek’ten Ankaralı sanayiciler
olarak özveri beklediklerini belirti.
Daha sonra söz alan Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin dört bir yanını
2023 Türkiye’sine hazırlamak için yola çıktıkları-
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nı söyledi. 2 hafta önce de OSTİM’i ziyaret ettiğini
belirterek, 200 kadar sanayicinin katıldığı bir toplantıda geniş bir değerlendirme yaptıklarını anlattı.
Ankara’nın başkent olmasının yanı sıra çok önemli
bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Babacan, 2010
yılı sonu itibarıyla Ankara’nın 5,5 milyar dolarlık ihracatla bu konuda Türkiye’de 5. sırada yer aldığını
kaydetti. İller arası rekabet gücü analizlerine bakıldığında Ankara’nın 81 il içerisinde 2. sırada bulunduğunu belirten Babacan, ikinci sırada kalmasında erişebilirliğin etkili olduğunu söyledi. Ankara’nın şehir
içi ve diğer şehirlere ulaşım konusunda bazı eksikleri
bulunduğunu ifade eden Babacan, bu nedenle Ankara için ulaşım projelerine ağırlık vereceklerini bildirdi. Metro hatlarını tamamlayacaklarını,hızlı tren hatlarını da artıracaklarını dile getiren Babacan, Ankara
ve Konya arası hızlı tren hattında deneme seferlerinin
yapıldığını, Eskişehir ile Ankara arasındaki hattı da

HABER

Parmak İzi

İstanbul’a kadar uzatacaklarını belirtti. Babacan, hızlı tren hattını batıda İzmir, doğuda Kars’a kadar uzatmayı planladıklarını ifade etti. Türkiye’nin ilk şehir
hastanesini de Ankara’ya yapacaklarını anlatan Babacan, bunun için firmalardan tekliflerin toplanmaya başladığını bildirdi. Ankara’da kentsel dönüşüm
projelerine de ağırlık vereceklerini belirten Babacan,
Ankara’nın güneyinde 500 bin nüfuslu yeni bir kent
oluşturacaklarını kaydetti. Ankara’yı savunma sanayi ve uzay üssü haline getirmeyi amaçladıklarını dile
getiren Babacan, TAI’nin etrafında, TAI’ye hizmet sunan kuruluşlar için ayrı bir sanayi sitesi kurulmaya
başlandığını söyledi. Bu projelerin OSTİM ve İvedik
başta olmak üzere, tüm organize sanayi bölgeleri
için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Babacan,
‘’Bu projelerin sizlerin iş hacmine olumlu katkıları
olacağını düşünüyorum’’ dedi. Ankara’nın yanı sıra
İstanbul, İzmir,Diyarbakı riçin de güzel projeleri bu-

lunduğunu anlatan Babacan, Türkiye’nin dört bir yanını 2023 Türkiye’sine hazırlamak için yola çıktıklarını ifade etti. 2023’ te refah ve milli gelirin yanı sıra
ücretlerin de artacağını belirten Babacan, iş adamlarına seslenerek, ‘’O yüzden şimdiden yatırımlarınızı, seçtiğiniz sektörler belirlemeniz gerekiyor. Türkiye
ucuz iş gücüne dayalı rekabet gücünü bir tarafa bırakmak zorunda. Çin, Hindistan, Kore, Tayvan gibi
Uzakdoğu ülkeleriyle bu şekilde rekabet etmek zor.
AR-GE ve inovasyona önem vermeliyiz. 2023’de bu
ücretlerle rekabet edemiyoruz diyeceğimize şimdiden
hazırlığımızı yapalım, Çin’le Hindistan’la uğraşacağımıza, Avrupa ile nasıl rekabet ederiz, nasıl onlardan daha kaliteli ürünler yaparız bunları düşünmek
lazım’’ diye konuştu. Avrupa’nın borç sorununun çok
ciddi boyutlarda olduğunu, nüfusunun yaşlı olduğunu hatırlatan Babacan, buna karşılık ellerinde teknoloji ve pazarların bulunduğunu kaydetti. Türkiye’nin
bu teknolojiye ulaşması ve bu pazarlarda yer alması
gerektiğini belirten Babacan, ‘’İlk gözümüze kestirdiğimiz ülkeler İspanya ve İtalya, daha sonra iseFransave Almanya. Bunları geçmek için neler yapmamız
gerektiğini belirlememiz gerekiyor’’ dedi. Babacan,
seçimlerin yaklaştığını hatırlatarak, 2023 hedeflerine ulaşmak için güven ortamı ve istikrarın devamının
önemini vurguladı. Ali Babacan, Özcan ÜLGENER
ve beraberindeki heyet daha sonra Ostim ve İvedik
Sanayi Bölgesi’ndeki esnafları ziyaret etti.
Haber
Murat Osman VANLI
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Uzaktan
Kumanda

Uzaktan
Kumandalı
LCD Monitör

• Kanat 1,5 mm DKP sac ve komple lüx ahşap kaplama
• Kanat kalınlığı 70 mm + 12 mm çıtalı olup ağır darbelere dayanıklı
çeliktir.
• Kanat 1,5 mm DKP sac; kanat taşıyıcı pervaz ise takviyeli 2 mm DKP
sac, kasa komple lüx ahşap kaplama.
• Kanatta ve kasada kullanılan özel contalarla güçlü izolasyon.
• Lüx geniş açılı dürbün.

14’lü Kilit
Sistemi

Kameralı
Kapı Dürbünü

• 3 eksenli ayarlı menteşeler.
• Gizli emniyet kelepçesi (5 cm açılımlı)
• Güçlü emniyet pimi.
• Ses ve ısı yalıtımı (Taşyünü veya strafor)
• Standart aksesuar grubu (Çekme kol, açma kolu, tak tak, kapı
numarası)

• Kapılarımız 7500 m² kapalı alanda son teknoloji CNC makinalarda yüksek güvende ve kalitede üretilmektedir.
• Montaj esnasında Betonlu sistem yöntemi kullanılarak tüm kapılarımızın Levye, Kriko v.b. araçlarla açılması önlenmiştir.
• Tüm kapılarımıza talebiniz doğrultusunda güvenlik sistemlerinden (Monitörlü Kamera Sistemi Fotoğraf Çekimli Kamera Sistemi,
Parmak İzi Tanıma Sistemi, Yüz Tanıma Sistemi v.b.) monte edilebilmektedir.
• Kapılarımızın tüm ana kilitlerine talep edildiğinde uzaktan kumandalı motorlu barel sistemi monte edilebilmektedir.
• Bütün kapılarımız 3 yıl garanti kapsamındadır.
1. Organize Sanayi Bölgesi Orhan Işık Caddesi
No: 10 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90(312) 267 06 52-53 / 267 01 96 Fax: +90(312) 267 06 54
Plus Door Çelik Kapıları Bir

www.elfametal.com.tr

Kuruluşudur.

www.plusdoor.com.tr

FAALİYET ALANLARI

Dev Projelerin Mimarı Hitit Sanayi İnşaat

Ahmet KÜÇÜK
Makine Yüksek Mühendisi
Genel Müdür

Çeyrek asırdan fazladır inşaat sektörüne hizmet veren Hitit Sanayi İnşaat, Türkiye’de alt yapıdaki eksiklikleri görerek ve bilerek, Türkiye’nin dört bir yanından yükselen barajları, hidroelektrik santral tesislerini, limanları, göletleri, sulama tesislerini, karayollarını, köprüleri, alt
yapı projelerini ve arıtma tesislerini büyük bir özenle inşa ediyor.Firmamız Hitit Sanayi İnşaat
1981 den bu yana; kaliteyi vazgeçilmez bir esas alarak, faaliyet gösterdiğimiz altyapı, üstyapı
ve genel müteahhitlik alanlarında verdiğimiz tüm hizmetlerde lider şirketler arasında olmayı
hedefleyerek, DSİ, İller Bankası, Karayolları, DLH, TEİAŞ, EÜAŞ v.b. kurumlar ile özel kuruluşların önemli projelerini başarıyla sürdürmekte olup, baraj, hidroelektrik santral tesisleri,
liman, gölet, sulama, karayolu, kanalizasyon, içme suyu, arıtma tesisleri, depolama tankları
işlerinin yanı sıra baraj ve hidroelektrik santrallere ait özel ihtisas alanını oluşturan Hidromekanik ekipman üretimlerini de dizayn, imalat, montaj ve anahtar teslimi şeklinde titizlik ve
sorumlulukla yapmakta olup ülke ekonomisine onlarca eser kazandırmıştır. Kaliteyi ve verimliliği arttırmak için, dünya normlarındaki her türlü teknolojiyi kullanarak taahhüt ettiğimiz
işleri zamanında gerçekleştirmek firma politikamızın temelidir. ISO 9001 Kalite Yönetimi,
ISO 14001 Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikalarına sahip
olup tüm taahhütlerimiz bu yönetmeliklerin kapsamına uygun olarak yapılmaktadır.

Aslancık Barajı ve Hes Tesisleri projemizin haricinde 3 adet daha HES projemiz mevcuttur.
Bunlar;

Bu Bir Reklamdır

- Gümüşhane Torul’da bulunan 0,9 MW kurulu gücündeki 2.000.000 kWh yıllık toplam enerji üretimi gerçekleştirecek olan Kuzey V Regülatörü ve HES tesisleri işi,
- Mersin Erdemli’de bulunan 2,55 MW kurulu gücünde 9.030.000 kWh yıllık toplam enerji
üretimi gerçekleşecek olan Yassıtaş HES tesisleri işi,
- Erzurum’un İspir ilçesinde bulunan 1,24 MW kurulu gücünde 6.140.000 kWh yıllık toplam
enerji üretimi gerçekleşecek olan Şehir Regülatörü ve HES tesisleri projelerimizdir.

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1377. Sokak
Can İş Merkezi 5/4 06520 Balgat / ANKARA
Tel
: +90 312 284 38 00
Faks
: +90 312 286 27 77
E-posta : info@hititinsaat.com.tr

Baraj İnşaatları
Hidroelektrik Santralleri
Tünel İnşaatları
Liman İnşaatları
Karayolları İnşaatları
Köprü İnşaatları
Kanalizasyon İnşaatları
İçmesuyu Tesisi İnşaatları
Sondaj ve Enjeksiyon
İşleri
Arıtma Tesisleri İnşaatları

Cebri Borular
Vanalar
Sürgülü Vana
Kelebek Vana
Konik Vana
Kapaklar
Radyal Kapaklar
Draft Tube Kapaklar
Batardo Kapakları
Servis Kapakları
Giriş Kapakları

Şaft Kapakları
Kapak Kaldırma
Mekanizmaları
Vinçler
Monoray Vinçler
Portal Vinçler
Tavan Vinçleri
Depolama Tankları
Boru Hatları
Genel Makine İmalatları

- Giresun Aslancık Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Tüm İnşaat, Tünel, Mimari, Makine,
Hidromekanik Teçhizat Yapım İşi (2010)
- Bayburt Yanıkköprü Hidroelektrik Santrali
Tüm İnşaat, Tünel, Mimari, Makine,
Hidromekanik Teçhizat Yapım İşi (2009)
- Gümüşhane Güzeloluk Hidroelektrik Santrali Tüm İnşaat, Jeolojik-Jeoteknik, Mimari,
Makine, Hidromekanik Teçhizat Yapım İşi (2011)
- Akenerji Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli Ve Hidroelektrik Santrali, Tünel İçi Çelik Kaplama,
Cebri Boru, Santral Binası, Kuyruksuyu Kanalı Yapım İşi (Bursa -2007)
- Çanakkale Taşoluk Barajı İkmal İnşaatı (2009)
- Trabzon Akpınar Hayat Suyu Getirme Projesi (2009)
- Bartın-Çaycuma (Devrek-Zonguldak) Ayrımı Km:22+000-31+000 Arası Toprak, Tesviye,
Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşlerinin Yapılması (2007)
- Molu Enerji Kayseri Bahçelik Hidroelektrik Santrali Tüm İnşaat, Mimari, Makine,
Hidromekanik Teçhizat Yapım İşi (2005)
- Kayseri Bahçelik Barajı Ve Tesisleri İnşaatı (2005)
- Trabzon Yat Limanı (2002)
- Görele Giresun Kanalizasyon İnşaatı (2002)
- Kırşehir Sıddıklı Barajı Ve Tesisleri (2001)
- Yalova Merkez Kanalizasyon Ve İçmesuyu İnşaatı (2000)
- Bursa Orhaneli Termik Santrali Kocasu Regülatörü İnşaatı (1997)
- Kütahya Kayaboğazı Barajı Ek.Tam.Yen.1Kıs. Em İnşaatı (1987)
- Nevşehir Tatların Barajı Yükseltilmesi Sari Emanet İnşaatı (1988)
- Adapazarı Adasu Regülatörü Ve Hes Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2011)
- Bursa Güngören Göleti Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2011)
- Trabzon Çaykara Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2011)
- Ankara Doğanözü Barajı Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2011)
- Erzincan Üzümlü Regülatörü Ve Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2010)
- Kayseri Çamlıca Iıı Barajı Ve Hes İnşaatı Cebri Boru Ve Radyal Kapak İmalatı (2010)
- Giresun Yüce Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2010)
- Bursa Çiçeközü Göleti Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2010)
- Samsun Çarşamba Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2010)
- Adıyaman Burç Bendi Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2009)
- Adıyaman Bulam Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2009)
- Bartın Başak Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2009)
- Aydın Akçay Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2009)
- Aydın Sırma Hes Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı İşi (2009)
- Yozgat Şeker Fabrikası Atıksu Arıtım Tesisi (2005)
- Yenice Barajı Ve Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal Ve Montajı (1997)
- Karacaören Barajı Ve Hes Tesisleri İkmal İnşaatı (1989)
- İsdemir Slab Döküm Ve Haddeleme Tesisleri Sıcak Haddehane Yağlama Sistemi Tabkları
(2007)
- Sülfirik Asit Stok Tankı (2005)
- 250 Ton Kapasiteli Asfalt Depolama Tankı (2005)- 6500 Tonluk Fuel Oil Depolama Tankı (1991)

Bursa’daki Hidromekanik ekipman imalat fabrikamız ve Ankara OSTİM’deki atölyemizi tek
bir çatı altında toplama kararı almış olup, bu iki üretim tesisi, Ankara ‘da Sincan Organize
Sanayi Bölgesinin 3. Genişleme bölgesindeki D-6 parselinde inşaatına başlanan fabrika ile
aynı çatı altında toplanacaktır. Türkiye’de kaliteli ve güvenilir yerli imalatı artırmayı hedefleyen
Hitit Sanayi İnşaat, bu büyük fabrika inşaatı ile sektörün öncülerinden olmayı garantilemiştir.
20.000 m2’lik arsa alanı üzerine 9000 m2’lik imalat atölyesi, 3000 m2’lik idari bina tesisi,
400 m2’lik sığınak, 84 araçlık otopark ve 690 ağaçlık yeşil alan kurulması planlanmıştır. 1
Haziran itibari ile inşaatına başlanan fabrikamızın sonbaharda tamamlanması ve yeni yıla
girmeden imalata başlaması hedeflenmektedir. 4 imalat holü ile üretime başlayacak olan
fabrikamızda cebri boru, kelebek vana ve ızgaralar gibi Hidromekanik parçaların yanı sıra
gelecekte türbin imalatı yapılması düşünülmektedir. Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak
için var gücüyle savaşan firmamız, türbin imalatını hayata geçirebilmek için de Avusturyalı
bir firma ile görüşmelerine şimdiden başlamıştır. 30 yıllık geçmişe sahip Hitit Sanayi İnşaat
olarak 1980 yıllarında Ø 700 mm.lik ve 3,5 ton ağırlığındaki kelebek vana yapılmasından
2010 yıllarında Ø 4400 mm ve 60 ton ağırlığında kelebek vana yapar duruma geldik. Artık
anahtar teslimi Hidroelektrik Santralleri İnşaat ve Hidromekanik sistemlerini tamamen kendi
yerli malzemelerimizle yapmaktayız. Buna örnek olarak Akenerji’ye karşı üstlenilen 100 MW
gücündeki Bursa Uluabat Kuvvet Tüneli ve HES projesi işi tamamen Hitit Sanayi İnşaat çalışanlarının emekleriyle tamamlanmış ve bugün yıllık 422 GWh gücünde enerji üretmektedir.

Temeli insana ve doğaya saygı olan, inşaat sektörünün teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlayarak, Türkiye’nin yapı taşlarından biri olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışmak; ülkemizde inşaat sektörünün önde gelen bir firmalarından biri olarak; yeniliklere açık,
ileriyi görebilen, ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edebilen, beklentilere cevap
verebilecek üretim hedefini ilke edinen, sürekli büyümeyi hedef alan, ülkemiz ekonomisine
katma değer ve istihdam sağlamayı amaç edinen, kısacası daha çağdaş bir Türkiye hedefi ile
yol almaya devam eden Hitit Sanayi İnşaat inanarak çalışarak bugünlere gelmiştir.

İMALAT

Referanslarımız

Hitit Sanayi İnşaat olarak 2010 yılı itibari ile ortak olarak Giresun ili Tirebolu ilçesinde Harşit
nehri üzerinde inşa edilecek olan Aslancık Barajı Ve Hidroelektrik Santrali Yapım işini almış
bulunmaktayız. Bu sözleşme ile 32 metre yüksekliğinde beton dolgu baraj, 14 km uzunluğunda 6,5 metre çapında tünel, denge bacası, cebri boru, santral binası, kuyruk suyu kanalı yapılacaktır. İşlerin tamamı 38 ayda bitecek olup bu önemli santral 132 MW gücünde olacaktır.

Hitit Sanayi İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.

İNŞAAT

YÖRELERİMİZ

Ankara’nın Gözde İlçesi: Akyurt

Tarihçe
Tarihi M.Ö. III bin yılına dayanan Akyurt’un tarihi günümüzden 5 bin yıl öncesine dayanmaktadır. İlk
yerleşimi Paleolitik Döneme (Yontma Taş Çağı) uzanan
Ankara ve ilçesi Akyurt’un iyi bilinen en eski tarihi Eki
Tunç Çağı’na (M.Ö. III Bin) kadar iner. Balıkhisar mahallesine 1 km. uzaklıkta, köyün kuzeydoğusunda yer
alan 15 metre yükseklikte 200 x 300 çapındaki höyükte Eski Tunç Çağında (M.Ö. III bin) günümüze yerleşim
olduğu tespit edilmiştir. Eski Tunç çağında karşımıza
çıkan ilkler arasında; bakır ile kalayın karıştırılarak
tunç madeninin elde edilmesi geleneksel Anadolu mimarisini temsil eden taş temelli kerpiç duvarlı konutlar,
maden kullanılması, seramik yapımında form olarak
zenginlik ve bezeme, madeni kapların taklidi çanak
çömlek yapımı, dönemin sonlarında kullanılmaya başlanan seramik çarkının kullanılmasıdır. Elecik mahallesi sınırları içinde yer alan Kızıleşik Tümülüsü kazısı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Müdürlüğü’nce
21-23
Eylül
1987 tarihleri
arasında
yapılmıştır. Roma
dönemine ait
tümülüste ele
geçen eserler
İmparatorluk
Dönemine ait
koku
kapları, bir çift altın
küpe, bir yü-
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zük, bir kolyeye ait 7 muhtelif yaprak ve şerit parçaları,
bronz menteşe parçası 4 bronz halka ve döğme tekniği ile yapılmış 3 adet çividir. Mezardan çıkan eserle
ve mezarın mimari yapısı M.S. 1.2. yüzyılın özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca tümülüsün örtü toprağı içinde
M.Ö. III. bine ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur.
Bu çanak çömlek parçaları tümülüs yakınındaki bir höyükten taşınmış olmalıdır. Akyurt’ta bulunan mermer
bir yılan heykeli, Roma dönemine ait olup, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi’nin ‘Çağlar Boyu Ankara’ bölümünde sergilenmektedir.
Akyurt’un eski adı olan Ravlı’nın ve hemen yanındaki Kızık ve Büğdüz mahallelerinin de Reşit-Ud Din’in
çizelgelerinde de belirttiği Oğuzeli’nin kolları olduğunu görüyoruz. Ve yine bilinen bir gerçekte Anadolu’ya
gelen Oğuz boylarının, Türkmenlerin, atalarının isimlerini yaşadıkları yörelere verdiklerini ve onların sadece isimlerini değil, gelenek ve göreneklerini de yaşattıklarıdır. İlçenin eski ve yeni isimleri konusundaki
bulgularımıza baktığımızda Kaçkarlı’ da Alka-Bölük
olarak Reşid-ud’in çizelgesinde de Alka Ravlı olarak
Karşımıza çıkan bu boy, zaman içinde Ravlı olarak
telafuz edilip Oğuz Türkçesinde karşılığını Avlu, Evli,
İvli olarak verilmiştir. Bunun yurt manasında alınabilmesi de söz konusudur. Nitekim Cumhuriyet döneminde Akyurt isminin ortaya çıkışı ve ilçeye verilişi (İçişleri
Bakanlığı 5442-2/C 1961) geçmişten gelen güzel bir
geleneğin bugünkü Türkçemizde yaşatılması şeklinde
ortaya çıkmış; Alka’nın Ak, Ravlı’nın da yurt olması
şeklinde yerini bulmuştur
Diğer Anadolu illeri gibi Akyurt da 1923 Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı İmparatorluğu egemen-
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liğinde kalmıştır. Kurtuluş savaşı döneminde de önemini koruyan Akyurt bu dönemde Karadeniz’den gelen
silahların Anadolu’ya gelişinde yol güzergâhı olarak
kullanılmıştır. Şapka devriminde Kastamonu’ya giden
ATATÜRK’ün ilk uğrak yeridir. Akyurt ilk belediye teşkilatını 1928 yılında kurmuştur.
Coğrafya
Akyurt; Ankara’nın Kuzeydoğusunda yer alan, başkente çok yakın mesafede, sınırları içerisinde Esenboğa Uluslararası Havaalanı barındıran hızla kalkınan ve
büyüyen bir ilçedir. İç Anadolu Bölgesi Ankara sınırları
içerisinde geniş ve düzgün bir arazi üzerinde kurulu bir
ilçedir. İlçemizin doğusunda Kalecik, batısında Keçiören, güneybatısında Elmadağ ilçeleri bulunmaktadır.
İlçe merkezi Çankırı, Kastamonu ve Sinop’u Ankara’ya
bağlayan Devlet karayolu üzerinde olup, Ulus’a uzaklığı 32km.dir. Yüzölçümü 258 km kare, denizden yüksekliği ise 960 metredir. İlçenin kuzeyinde kaleciğe
bağlanan yol üzerinde ‘Tekebeli Dağı’ 1250 m, Güneyinde ‘Hüseyin Gazi’ tepesi 1415 metre doğusunda ise
İdris Dağı bulunmaktadır.
Arazi yapısı itibarı ile arazinin büyük bir bölümü tarım arazisi niteliğinde olup Akyurt’un Ravlı çayı etrafta
kavak ve söğüt ve meyve ağaçları rastlanır. Uzunlar
köy yolu üzerinde yaklaşık 10.000 metre karelik meşe
ağacı koruluğu bulunmaktadır. 14.yy sonuna kadar
geniş ormanlık alanlara sahip olan Akyurt, yüzyıllar
boyu yapılan kıyımlar neticesinde Ankara’nın da hamamlarının yakacak ihtiyaçlarının karşılaması neticesinde ağaçlık alanlarını büyük ölçüde yitirmişti. Buna
mukabil son yıllarda belediyemiz, ilçemizdeki okullar
ve okullardaki örgencilerin çabalarıyla ilçe merkezinde

yeniden yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına
başlanmış bu amaçla bir de Hatıra Ormanı kurularak
Ağaçlandırma çalışmaları ve ağaç sevgisi yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir.
Akyurt ’un ova bölgesinde toprakları kahverengi
olan arazinin ortalama meyili % 3 ile % 8 arasında
değişmektedir. Genellikle kumlu - tınlı toprak yapısına
sahip organik maddece az potasça iyi fosforca fakir
topraklara sahiptir. Arazi yapısı güney kesimlerde düz
yer yer tepelik meyilli taban arazileri olup kuzey kesimlerde dağlık karakter gösteren tipik Orta Anadolu
gruplarındandır. Son zamanlarda yüzyıllar öncesinden
gelen adeta Akyurt ’un simgesi olan ‘Üzüm Bağları’
yeniden canlandırılmaya başlanmıştır.
Akyurt ilçesinden geçerek, çubuk çayına akan Ravlı
Çayı Çam, Karayatak, Kızık derelerinin birleşmesinden
meydana gelir. Rejimi düzensiz olan çayın kış ve bahar aylarında artan su miktarı ile yaz aylarında çevresindeki bahçeler sulanmaktadır. Bunun yanında Bozca köyünde Gökseki, Örez ve Soğukpınar’dan gelen
çayların birleşmesiyle büyük bir dere bulunmaktadır.
Dağlarda toplanan yağmur ve kar sularıyla kendi kaynağını oluşturan Akyurt sulama göleti merkeze 4 km.
uzaklıkta ve karacalar köyü üzerindedir.
Ekonomi
Sanayi ve Eğitim Kenti Sloganıyla olma yolunda
hızla ilerleyen ilçemizin ekonomisi sanayi vce tarım’a
dayalıdır.
İlçenin ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım da büyük ölçüde makineleşmiştir.
Hava alanına yakın olması nedeniyle; Elektronik,
Gıda, Lojistik, Tekstil, Otomotiv, Elektrik, Mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ilçede faaliyet göstermektedir. Sanayi tesislerinin çokluğu nedeniyle gündüz nüfusu 50 bini aşan ilçede irili ufaklı 300’e yakın
sanayi kuruluşu yer almakta ve bu sanayi kuruluşları
AKSİAD (Akyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği) çatısı
altında bir araya gelmişlerdir. Ülker, Aselsan, M.A.N,
Casa, Yakupoğlu, Nabay, Nurus gibi firmalar yatırımlarının büyük bir kısmını ilçeye yapmışlardır. Ankara’ya
yakınlığı ve ulaşım kolaylığı nedeniyle yatırımlarını
Akyurt’a yapan tesisler; ilçede yaşayan binlerce kişinin istihdamına ve ilçenin gelişimine önemli katkılar
sağlamışlardır. Bu firmaların yurt dışına yaptıkları yüz
milyonlarca dolarlık ihracat sebebiyle yaklaşık 30 bin
kişilik istihdam sağlamasıyla beraber ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır.
İlçede uluslar arası alanda faaliyet gösterecek bir
fuar alanı yapılması planlanmaktadır. Yapılacak olan
fuar alanı bu alanda dünyanın en büyük merkezlerinden birisi olacaktır.

Akyurt Belediyesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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% 40’ından fazlasını (% 40 dâhil % 60’a kadar) kaybetmiş
olanlar ise üçüncü derece, sakat olarak belirlenmiştir.

Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar ile işe başladığı tarihten önce
malul olan sigortalılar özel olarak korunmakta ve bunların
daha kolay şartlarda emekli olabilmelerine imkân tanınmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda, 2008/Ekim ayından sonra ilk defa
sigortalı olacaklar için de benzer düzenlemeler yer almakta
olup, bu tarihten önce hizmet akdine tabi sigortalı olarak
çalışmaya başlayanların kazanılmış hakları korunmuştur.
Bütün hükümleriyle 2008 yılı Ekim ayında yürürlüğe giren
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar (a) bendi kapsamında, köy ve mahalle
muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlar ise (b) bendi kapsamında,
kamu idarelerinde; (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro
ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında
(a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan,
sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar
ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. maddesi
uyarınca açıktan vekil atananlar (c) bendi kapsamında,
sigortalı olarak tanımlanmıştır. Hizmet akdine tabi olarak
veya hizmet akdine tabi olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız olarak veya kamu görevlisi statüsünde çalışan
özürlü sigortalılarımızın hangi şartlarla aylık bağlanmasına
hak kazanacaklarına ilişkin düzenlemeler aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.
SAKATLIĞI NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLAR
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesi ile Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık
Derecelerinin Tespit Şekli ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, alışma gücünün % 80’inden
fazlasını (% 80 dâhil) kaybetmiş olanlar birinci derece, çalışma gücünün % 60’ından fazlasını (% 60 dâhil % 80’e
kadar) kaybetmiş olanlar ikinci derece, çalışma gücünün
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Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara
daha kolay şartlarla aylık bağlanmasına ilişkin uygulama,
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından
önce hizmet akdine tabi 4 (a) kapsamında sigortalılığı başlayanları kapsamaktadır. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin sevk işlemleri bulunulan
yerdeki vergi daireleri veya defterdarlıklar tarafından yapılmakta, hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu
tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek özür oranları tespit edilmektedir.Sakatlığı nedeniyle
vergi indiriminden yararlanan sigortalılara 06.08.2003
tarihine kadar sakatlık derecelerine bakılmaksızın 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödenmesi şartıyla yaşlılık
aylığı bağlanmakta idi.
06.08.2003 tarihinde yapılan düzenlemeyle, anılan tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlardan; birinci derece sakatlığı olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün,ikinci
derece sakatlığı olanlara 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000
gün, üçüncü derece sakatlığı olanlara 20 yıl sigortalılık
süresi ve 4400 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödemiş olma şartı getirilmiştir.
Sakatlığı bulunan sigortalılarımızın yapılan değişiklikten
hemen etkilenmemeleri amacıyla getirilen yeni şartlar sakatlık dereceleri ve sigortalılık sürelerine göre kademelendirilmiş ve bu tarihten önce sigortalılığı başlayanların kazanılmış hakları korunmuştur. Buna göre, 06.08.2003 tarihi
itibariyle 12 yıldan fazla sigortalılık süresi olan, bir başka
deyişle 06.08.1991 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazananlara 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları
primi ödenmiş olunması şartıyla yaş koşulu aranmaksızın
yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
ÇALIŞMA GÜCÜNDE KAYBI OLAN SİGORTALILAR
2008/Ekim ayından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanuna
tabi sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için sakatlığı
nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara ilişkin uygulama kaldırılmış, bunun yerine çalışma gücündeki kayıp
oranına göre emeklilik şartları ikame edilmiştir.
Buna göre, 2008/Ekim ayından sonra ilk defa sigortalı
olarak çalışmaya başlayanlardan Kurum Sağlık Kurulunca
çalışma gücündeki kayıp oranı; % 50 ila % 59 arasında
olduğu anlaşılanlara en az 16 yıl sigortalılık süresi ve 4320
gün, % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılanlara en az 18
yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.
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ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE MALÜL OLANLAR
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından önce 4 (a) kapsamında sigortalı olarak çalışmaya
başlayan ve çalışmaya başladığı tarihte malul olan 4 (a)
kapsamındaki sigortalılara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600
gün prim ödeme koşuluyla yaş şartı aranmaksızın emekli
aylığı bağlanmaktadır. 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte malul olan
4 (a) sigortalıları için şartlar 15 yıl 3960 prim gün sayısı
olarak belirlenmiş olup, aranan 3960 prim gün sayısı; ilk
defa 2008/Ekim ile 31.12.2008 tarihleri arasında sigortalı
olanlar için 3700 gün, 1.1.2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 3700 güne 100
gün eklenmek suretiyle 3960 günü geçmemek üzere uygulanmaktadır.Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı
tarihte malul olan 4 (b) sigortalılarından, 2008/Ekim ayından sonra aylık talebinde bulunanlara 15 yıllık sigortalılık
süresi ve 3960 prim gün sayısı koşullarının yerine gelmesi
halinde aylık bağlanmaktadır.
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ
Kurumca yetkilendirilen sağlık kuruluşları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücünü en az % 10 oranında yitirdiği tespit
edilen sigortalılara, sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için,
sigortalının çalıştığı işten ayrılması, iş yerini kapatması,
devretmesi veya belli bir süre çalışmış olması şartı aranmaz. Ancak, kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4 (b) kapsamındaki sigortalılara sürekli iş göremezlik
geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı
prim borçlarının ödenmiş olması zorunludur. Bu uygulama 4 (b) kapsamındaki sigortalılar için ilk defa getirilmekte
olup, 1/10/2008 tarihinden sonraki iş kazaları ve meslek
hastalıklarında uygulanmaktadır.
KAMU GÖREVLİSİ OLAN ÖZÜRLÜLER
5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı
Kanuna göre yalnızca; sakatlıkları sebebiyle ilgili mevzuat
uyarınca göreve alınanlar ile göreve girişlerinde, özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe
uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az %40
olanlar, söz konusu sakatlıkları dolayısıyla herhangi bir yaş
şartına tabi olmaksızın emeklilik hakkından yararlanmakta
iken, en az % 40 oranında sakat olmakla birlikte göreve
girişte belirtilen şartları taşımayan ancak doğuştan özürlü
olduğu tespit edilen kamu görevlileri de emeklilik hakkından yararlanma hakkına kavuşmuşlardır. Buna göre; en
az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenler de en az 15 yıl fiili hizmetlerinin bulunması şartıyla
sakatlıkları nedeniyle emekli aylığı talep edebileceklerdir.
Ayrıca; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanun kapsamında iştirakçiliği bulunan kamu görevlilerinden, çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan ancak
maluliyeti gerektirmeyen çalışma gücündeki kayıp oranı; %

50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılanlar için en az 5760
gün (16 yıl), % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılanlar
için en az 6480 gün (18 yıl), uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olanlarda yaş şartına tabi olmaksızın istekleri
üzerine emekli aylığı bağlanması hakkını elde etmişlerdir
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı
başından sonra ilk defa sigortalı olacak kamu görevlileri
ise maluliyeti gerektirmeyen çalışma gücündeki kayıp oranının; % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar
için en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün (12
yıl); % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar
için en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün (13
yıl), malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
olmak şartıyla yine yaş şartı aranmaksızın, yaşlılık aylığına
hak kazanabilmektedir.
KAMU GÖREVLİLERİNİN MÜRACAATI
a) Özürlülükleri sebebiyle ilgili mevzuat uyarınca göreve
alınanlar, yeniden rapor ibraz etmelerine gerek olmaksızın
15 yıl ve daha fazla hizmet sürelerinin bulunması halinde,
b) Göreve girmeden önce en az % 40 oranında özürlü
olduklarını sağlık kurulu raporları ile veya doğuştan en az
% 40 oranında özürlü olduklarını belgeleyenler 15 yıl ve
daha fazla hizmet sürelerinin bulunması,
c) Çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkan çalışma
gücü kayıp oranlarının tespiti amacıyla, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarından
aldıkları çalışma gücü kayıp oranlarını gösteren ve usulüne
uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri,
d) (a), (b) ve (c) şıkları kapsamında bulunanların kamu
görevlisi olarak görevde bulunmakta iken yaşlılık aylığı
bağlanması taleplerini görev yapmakta oldukları kurumlarına yapmaları,
e) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim
ayı başından sonra ilk defa sigortalı olup görevinden ayrılan kamu görevlilerinden, görevlerinden ayrıldıktan sonra
herhangi bir sigortalılık haline tabi olmayanlar, yaşlılık aylığı taleplerini, son defa çalıştıkları kamu idarelerine veya
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapmaları,
f) Sağlık kurulu raporlarının fotoğraflı asıllarının tüm
hizmetlerini gösterir şekilde düzenlenmiş hizmet belgesi
ile birlikte Kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik
İşlemleri Daire Başkanlığına (Mithatpaşa cad. No: 7 Sıhhiye-ANKARA) gönderilmesi, gerekmektedir.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Nüfusumuzda önemli bir yeri oluşturan özürlülerimiz,
gerek çalışma gerekse emeklilik yaşamlarında özel olarak
korunmaktadır. Özürlülerimiz, sosyal güvenlik uygulamalarında diğer sigortalılara göre ayrıcalıklı kabul edilmekte
ve daha kolay şartlarla emekli aylığına hak kazanabilmektedir.

Saygılarımla...
Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürü
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Hidrolik
büyük su kemerleri, tüneller ve limanlar da yapmış
olmalarına rağmen önceleri hız ve diğer temel kavramları pek bilmiyorlardı. M.Ö. 3. yüz yılda Arşimet
meşhur prensibini buldu. M.S. 100 yılında İskenderiyeli Hero birçok hidrolik makineler planladı. Kendisi
hız, debi vb. kavramları da biliyordu. Bundan yüzlerce yıl sonra bile, kendinden sonra gelen zamanın
bilginleri bunları anlayamadılar. Hindistan’da çok
sayıda büyük hacimli açık su hazneleri yapılmıştı.
Bergama’da 20 atmosfer basınca dayanan borular
kullanılmıştı.

Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve
davranışlarını deneysel (tecrübi) ve teorik olarak
inceleyen uygulamalı (tatbiki) bir bilim dalı. Sıvılar
vasıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü. Hidroliğin
tarihçesi nehir kenarında kurulan çok eski medeniyetlerde insan, hayvan ve bitkilere su sağlamak
üzere pratik Hidrolik bilgileri kullanılmıştır. Binlerce
yıl önce Mısırlılar çok geniş rezervuar (hazne, suni
göl), s ulama ve su yolları ağlarını planlamış ve inşa
etmiştir. Süleyman aleyhisselam devrinden kalma
su hazneleri hala hayranlık uyandırır. M.Ö. 3000
yıllarından Mennes’in, Memphis bölgelerini sellerden korumak için Nil üzerine kargir bir baraj yaptığı
söylenmektedir. Bu baraj, içme ve kullanma suyu da
sağlıyordu. M.Ö. 2000 yıllarında Mısırlıların Nil Deltasını Kızıldeniz’e bağlayan bir kanal yaptığı ve bunun 1000 yıldan fazla bir süre Akdeniz ile Kızıldeniz
arasında gemi geçişi için kullanıldığı sanılmaktadır.
Muhtemelen M.Ö. 2300’de Mısırlılardan da önce
mancınıklı kova şeklinde su yükseltme aracı DicleFırat vadilerinde geliştirilmiş, M.Ö. 2400 yılında Babilliler Dicle Nehri üzerinde büyük bir baraj, geniş
bir sulama ve su iletim ağı inşa etmiştir. Bunun kalıntıları hala görülmektedir. Eski devirlere ait gelişmiş
sulama tesislerinin kalıntılarına bugün İsrail’in elinde
bulunan Necef bölgesinde, Arabistan’ın güneyinde
ve Çin’de rastlanmaktadır.
Asur kraliçesi putperest Semiramis (M.Ö. 800)
zamanında Van Ovasına su getirmek için yapılan 56
km’lik 4 m3/sn debili, Şamran Kanalı hala sulamada
kullanılmaktadır. M.Ö. 385’te Kızıldeniz Akdeniz’e
bağlıydı. Şam’da her evde su vardı. Çinliler 500 m
derinlikte kuyu kazmıştı. Peru’da Kızılderililer mükemmel su tesisleri yapmıştı. Yunanlılar ve Romalılar
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Hazret-i Muaviye zamanında Mekke’ye su getiren kemerler yapıldı. Halife Me’mün zamanında 9.
yüzyılda Nil üzerinde seviye ölçümü başlatıldı. Halife Mütevekkil zamanında ve sonraları ölçü tertibatı
yenilendi ve hala çalışmaktadır. Cabir, Birüni, cezeri, Harezmi, Hazini, Tüsi, Kereci, amuli, Hirevi gibi
alimler hidroloji, Hidrolik, yer altı suyu mevzuunda
eserler yazmış ve bunlara ait prensipler kullanarak
otomatik aletler yapmışlardır. Öz ağırlık ölçümü için
hassas terazi yaptılar. Bunda ısı etkisini bile hesaba
katmışlardı.
Rönesans’tan sonra Leonardo da Vinci, kendisine
kadar pek gelişmeyen Hidrolik konusunda, deneysel ve teorik çalışmalar yapmış, dalgalar, çevrintiler
ve borulardaki akışı anlatmış ve dalgaların yayılma,
yansıma ve girişimini şekillerle göstermiştir. Galileo,
serbest düşme kanunu ile dolaylı olarak hidroliğe
katkıda bulunmuştur. Evangelista Toricelli bu kanunu
orifislerden (deliklerden) çıkan suya uygulamıştır.
On yedinci yüzyılda Blaise Pascal, Hidrolik pres
ve basınç iletilebilirliği prensiplerine açıklık getirerek hidrostatik teorisini tamamlamış, aynı yüz yılın
sonunda Isaac Newton hareket kanunlarını kurup,
akışkan viskozitesi ve ataletten doğan akış direnci
tariflerini geliştirmiştir. Bunun çalışmaları hidrolikte
büyük ehemmiyet taşıyan “ enerjinin korunumu” ve
“momentumun korunumu” kanunlarına temel teşkil
etmiştir.
Modern Gelişmeler
On sekizinci yüzyılın ilk yarısında sürtünmesiz
(ideal) akışkanların matematiksel incelemesini yapan
Leonard Euler ve Daniel Bernouilli ile klasik hidrodinamik hızla gelişmiştir. Aynı yüzyılın ikinci yarısı ve
19. yüzyılın başlarında matematiksel hidrodinamik
ve deneysel hidrolik birbirinden bağımsız iki disiplin
olmuştur. Bunlardan ilki Lord Kelvin, Lord Rayleigh,
Sir George G.Stokes, Harace Lamb ve diğerleri tarafından, ikincisi ise Antoine de Chezy, Henry Darcy,
Henry Bazin, James B.Francis, Robert Manning ve di-
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ğer birçok araştırıcı tarafından geliştirilmiş, 20. yüzyılda ise bu iki alan akışkanlar mekaniği olarak birleştirilmiştir. Boyut analizi ve küçültülmüş modellerin
geliştirilmesi bu modern sentezi sağlamıştır. Osborne
Reynolds hareketli tabanlı (kum gibi) nehir modelini ortaya koymuş ve William Froude bir deney tankında su içinde gemi modellerini çekme tekniklerini
geliştirmiştir. Böyle modelle tabiat arasında geçerli
ampirik bağıntılar elde edilmesi mümkün olmuştur.
Ludwig Prandtl’ın 1904’te geliştirdiği sınır tabaka
teorisi ideal akışkanın matematiksel teorisi ile hakiki akışkanların gerçek davranışı arasındaki boşluğu
doldurmuştur.
Halen üniversite ve hükümete ait (Ankara DSi
Araştırma Laboratuarı gibi) laboratuarlarda hidrolik
konusundaki araştırmalar sürmektedir. Sıvıların mekaniği statik ve kinetik olarak ikiye ayrılır. Kinetik ise
kinematik ve dinamik kısımlarından ibarettir. Fiziksel
hidrostatik kanunları, sükunetteki (durgun) akışkanların tesirlerini ve özellikle basınç, basınç kuvveti,
mutlak veya rölatif dengeyi inceler. Sıvı içinde birim
yüzeye sahip bir noktadaki toplam (mutlak) basınç,
yüzeydeki atmosfer basıncı ile o nokta üzerindeki sıvının ağırlığının toplamına eşittir. Havanın her tarafta
var olması düşünülerek, aksi gerekmedikçe genellikle
mutlak basınç yerine sadece sıvı ağırlığının doğurduğu efektif (etkin) basınç kullanılır. Ucu atmosfere açık
basınç ölçekleri de bu basıncı gösterdiğinden buna
ölçüm basıncı da denir. Basınç kuvveti, basınçla tesir
alanının çarpımına eşittir. Sıvı içinde bir noktadaki
basınç, her yönde aynı olduğundan ve sıvılar basıncı her tarafa aynen ilettiğinden, kaldırma kuvveti de
bu basıncın yukarı yönelmiş değeri ile etki alanının
çarpımından doğar. Basınç kuvveti etki ettiği yüzeye
diktir. Küresel yüzeylerde merkezden geçer. Mutlak
dengede sıvı tam durgun haldedir. Rölatif dengede,
sıvıyı taşıyan kap hareket etmektedir. Hidrokinematik, etkiyen kuvvetler göz önüne alınmaksızın akışkan
hareketini inceler. Hidrodinamik, ilgili kuvvetler ve
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birlikte meydana gelen enerji değişimleri de dâhil
olarak akışkan hareketini ele alır.
Akışkan özellikleri, rölatif zaman ve mekân durumu, akışın basınçlı (boru içinde) veya cazibeli (açık
kanal veya boru içinde yerçekimi etkisiyle) cereyan
etmesi, hidrolik olayların karakteristiklerini teşkil
eder.
Sıvı Özellikleri
Hidrolik, homojen olduğu kabul edilen kütlesel
boyuttaki sıvılarla ilgilenir, moleküler boyutlarla meşgul olmaz. Katılardan farklı olarak, Denge halindeyken sıvılar kesme kuvvetine mukavemet edemezler.
Belirli bir şekle sahip olmayan bir sıvı kütlesinin sıcaklık ve basınçla sadece pek az değişen muayyen
bir hacmi vardır.
Fizik kanunları matematik eşitliklerle ifade edilir.
Mekaniğin üç temel prensibi, hidrolikte de aynen
uygulanır. Bunlar kütlenin korunumu (süreklilik),
enerjinin korunumu (Bernoulli) ve momentumun korunumu prensipleridir. Hidrolik problemlerinin çözümünde bu prensipler ve ilgili eşitlikler yardımıyla
gerekli hesaplamalar yapılmaktadır.
Hidroliğin Uygulama Alanları
İnşaat mühendisliği içindeki hidrolik (su) mühendisliği alanında su getirme, kanalizasyon, sulama,
kurutma, su ulaştırması, taşkın kontrolü, hidroelektrik
enerji, erozyon kontrolü, arazi ıslahı, çevre kirlenmesi
kontrolü, dinlenme tesisleri vb. projelerinde hidrolik
bilgileri kullanılmaktadır. Su alma, iletim, biriktirme,
dağıtma, toplama, tasfiye, ölçme ve kontrol yapıları
vb. hep hidrolik esaslarına göre şekillendirilmektedir.
Bu maksatla baraj, bağlama, kuyu, pompa, boru,
galeri, açık kanal, denge bacası, cebri boru, türbin,
kanal, menfez, hazne, sedde, kıyı duvarları, dalgakıran, kaplama duvarı, savak, köprü ayağı, gemi geçit
ve inşa tesisleri, kapak, vana, ızgara, kum ve silt tutucu, çökeltim havuzu, havalandırma havuzu, yüzme
havuzu, yüzdürme havuzu, çürütme tankı, kurutma
yatağı vb. teşkilinde hep hidrolikten istifade edilmektedir. Hidrolik yardımı ile bilhassa sıvıların takriben
sıkışmama ve aldıkları basıncı aynen iletme özelliklerinden faydalanılarak çeşitli makine ve mekanizmalar geliştirilmiştir. Cendereler, liftler, otomatik kontrol
tertibatları, frenler, inşaat makineleri, silahlar, hava
ve deniz vasıtalarına ait makineler vb. hep hidrolik
prensiplerine dayanmaktadır. Hidrolik, boru içinde
katı madde taşınması, bitkilerde su ve kan dolaşımının incelenmesinde de kullanılmaktadır.

Yarınlara Güçlü Adımlarla İlerliyoruz.
AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji Transferi Faaliyetleri

Hidrolik silindir üretiminde, çağın teknolojik gelişmelerine paralel olarak sürekli kendini yenileyen Özçelikler, 35
yıldır konusunda uzman, sektörde söz sahibi bir firma olmuştur.
Özçelikler, en yüksek teknolojilerle donatılmış modern fabrika ve atölyeleriyle hep bir adım önde yer alıp,
endüstriyel hidrolik silindirler, hidrolik teleskopik silindirler, iş ve inşaat makinaları hidrolik silindirleri ve hidrolik
silindir yedek parçalarının tasarım, üretim ve revizyonunu gerçekleştirmektedir.
Özçelikler kalite anlayışı, deneyimi ve müşterilerinden aldığı güç ile yarınlara emin adımlarla ilerlemektedir.
Bugün firmamız; teknolojik makina parkı ve deneyimli kadrosu ile % 100 müşteri memnuniyetini ön planda
tutarak, Ostim ve Sincan Organize Sanayi’de kurulu tesislerinde siz değerli müşterilerimize en iyi ve en hızlı
hizmeti sunmak için sürekli kendini yenilemektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı projesinin ana hedeflerinden biri, işletmeleri ve özellikle KOBİ’leri teknolojik işbirliklerine teşvik etmek ve sürecin her aşamasında firmalara destek olmaktır. Bu kapsamda yenilik kapasitesi yüksek KOBİ’ lere
teknoloji taraması yapılarak, bu KOBİ’ lerin ağın işbirliği
ve teknoloji transferi veritabanlarından yararlanmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Avrupa İşletmeler Ağı Anatolia Konsorsiyumu ortağı ve koordinatörü KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezinin KOBİ’lere
teknoloji alanında sunduğu hizmetler:
- Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri : Teknoloji alanında işletmelere verilen ilk hizmet;
firmaya özel pazarlanabilir veya gereksinim duyulan teknolojileri açığa çıkarmak için teknoloji değerlendirmeleri
yapmaktır. Bunun için işletmelerin ziyaret edilir, ziyaret
edilen işletmelerde yapılan teknoloji taraması sonucunda
teknoloji transferi ve işbirliği yapabilecek potansiyele sahip olan işletmeler tespit edilir. Diğer hizmetler;
- Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri
- Teknoloji izleme bültenleri,
- Teknoloji transferi anlaşmaları,
- Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı),
- Teknoloji ve ortak arama hizmetleri,
- Ar-Ge ve 7. ÇP fonlarına Yönelik Destek,
- Proje hazırlama desteği,
- Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları,
- Eğitim faaliyetleri,
- İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.
Teknoloji Transferi Nedir?
Yeni teknolojilerin üretim süreçlerine başarı ile adapte
edilmesinin verimliliği arttırdığı ve büyümeyi hızlandırdığı
bilinmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için teknolojik bilgi
ve yetkinliklerin paylaşımı hem zaman hem maliyet açısından faydalıdır.
Teknoloji Transferi kavramı Avrupa İşletmeler Ağı’na göre;
bir organizasyon tarafından geliştirilen yenilikçi bir tekno-
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lojinin bir veya birden fazla başka organizasyonların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde başarı ile adapte edilmesi
veya uygulanmasıdır. Teknoloji transferi iki organizasyon
arasında transferi kapsayabileceği gibi, farklı sanayi sektörleri arasındaki transferi de kapsar. Bir lisans anlaşması,
ortaklık anlaşması, ortak üretim anlaşması teknik desteği
de kapsayan bir ticari anlaşmanın yapılması ile Teknoloji
Transferinin gerçekleşmiş olduğu kabul edilmektedir.
Teknoloji transferi için talep edilen/potansiyeli olan bir
teknolojiye, teknolojik yeniliğe sahip olunması, teknolojinin kullanım alanının bulunması, teknolojinin sahibi
ve teknolojiyi alan (transfer eden) tarafların teknolojinin
süreli veya süresiz kullanımında uzlaşabilmeleri ön koşul
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca transfer edilecek teknolojinin dokümante edilmiş/edilebilir olması, teknoloji
transferinin içeriğinin tam olarak bilinmesi, transfer sonrası teknik desteğin verilebilmesi, transfer eden tarafın stratejisine, esas yeterliliğine ve yapılacak işe uygun olması,
teknoloji transferinin başarısı için önemlidir.
Bu amaçla, işletmelerin talep ettikleri teknoloji transferlerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için Avrupa işletmeler Ağı’nın uluslar arası faaliyetleri arasında yer alan
“Teknoloji İşbirliği veritabanı (BBS)” kullanılmaktadır. Bu
veritabanında, Avrupa İşletmeler Ağındaki 48 ülkeden düzenli olarak Avrupa İşletmeler Ağı Merkezlerine gönderilen teknolojik işbirliği teklifleri referans numarası, başlık
ve özet bilgileriyle hem e-posta yoluyla, hem de EEN lerin
web sitelerinden duyurusu yapılmaktadır.
Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji İşbirliği Veritabanı’nda yer
almak için;
- Eğer bir teknoloji geliştirilmişse veya teknolojik bir yenilik
yapılmışsa, teknoloji transferi yoluyla bunun yurt dışındaki
bir son kullanıcıya önerilmesi isteniyorsa, teknoloji teklifi
formu doldurulmalıdır.
- Teknoloi ile ilgili bir problem çözülmeye çalışılıyorsa, gerekli olan know-how veya teknoloji transferi için ortak(lar)
aranıyorsa teknoloji istek formu doldurulmalıdır.
Böylelikle işletmelerin teknolojik işbirliği için doldurduğu

Tecrübeli Çalışanı ve Güçlü Makine Parkı ile Özçelikler
• Endüstriyel Tek ve Çift Etkili Hidrolik Silindirler • Iso 6020/1 - 6020/2 – 6022
Standartlarına Uygun Hidrolik Silindirler • Tek ve Çift Etkili Hidrolik Teleskopik
Silindirler • Araç Üstü Ekipman, Çöp Araçları ve Damperlerde Kullanılan Hidrolik
Silindirler • Mobil Vinç ve Mobil Ekipmanlarda Kullanılan Hidrolik Silindirler • Zirai Araç
ve Ekipmanlarında Kullanılan Hidrolik Silindirler • Haddehane ve Dökümhanelerde
Kullanılan Hidrolik Silindirler • Sıcak ve Soğuk Pres Uygulamalarında Kullanılan Hidrolik
Silindirler • İş ve İnşaat Makinelerinde Kullanılan Hidrolik Silindirler ve Yedekleri •
Yer Altı Maden Endüstrisinde Kullanılan Hidrolik Silindirler • Standart Hidrolik Silindir
Yedek Parçaları ve Boruları • Asansör ve Platformlarda Kullanılan Hidrolik Silindirler ve
Teleskopik Silindirler • Özel İstek ve Amaca Göre 32 – 500 Mm. ve 8000 Mm. Strok
Boyuna Kadar Hidrolik Silindirlerin Dünya Standartlarına Uygun Tasarım, Üretim, Tamir
ve Revizyon Yapılmaktadır.
ÖZÇELİKLER YOL KAZI İŞ ve İNŞ. MAKİNALARI HİDROLİK SİLİNDİR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 29.Sok. No: 40-42-43-44 Ostim / Ankara
: 0 312 354 50 50 (3 Hat)
Tel
: 312 354 14 27
Faks
: www.ozceliklerhidrolik.com.tr
Web
E-Posta : ostim@ozceliklerhydraulic.com I info@ozceliklerhidrolik.com
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Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji Transferi Faaliyetleri

teknoloji teklifi ve teknoloji istek formları, bir veritabanı yardımıyla Avrupa İşletmeler Ağı’na dahil 48 ülkedeki
600’e yakın merkezin erişimine açılmaktadır. Veritabanında yayınlanan bu işbirliği teklifleri ile ilgilenen yabancı işletmelerin bilgileri profil sahiplerine iletilerek iki
ülke KOBİ’lerinin iletişime geçmesi sağlanmış olur. Aynı
zamanda, veritabanında Avrupa İşletmeler Ağı’na bağlı
diğer ülke işletmeleri tarafından oluşturulan işbirliği teklifleriyle ilgilenen Türk işletmelerin “Expression of Interest”
(ilgi beyanı) formları, teklifi yapan karşı firmanın bağlı
olduğu Avrupa İşletmeler Ağı Merkezine iletilir, işbirliği
teklifinin detayları da teklifle ilgilenen TÜRKİYE’ deki KOBİ’lere iletilir. Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri aracılığıyla
oluşturulan bu rafine, güvenilir teknolojik teklifler, ikili görüşmelerin ön hazırlık aşamasını oluşturmaktadır.
Teknoloji veri tabanı ile çeşitli alanlarda teknolojik ortaklıklar kurmak isteyen işletmeler, aşağıdaki işbirliği türleri
arasından kendilerine uygun olanlardan yararlanabilmektedirler:
- Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, mevcut teknolojilerin
yenilenmesi ve bunlara yeni uygulama alanlarının yaratılması,
- Belirli teknolojik konularda yabancı işletmelerle, bir
ürün/teknoloji için veya devamlılık arz eden teknolojik bir
fikir üzerine ortak girişimlerin (joint venture) oluşturulması,
- Lisans anlaşmaları,
- Teknolojik bir ürünün üretilebilmesi için yabancı işletmelere; yetenek ve becerileri, gerekli bilgi ve uzmanlığı ve
ilgili kişilerin eğitimini sağlayarak o işletmenin üretim ve
teknik kapasitesini artırılması, işletmelerdeki mevcut teknolojik bilgiyi kendi üretim sürecine aktararak yeni ürün
haline getirilmesi, mevcut ürünlerin yenilikçi özelliklerini
artırarak yeni kullanım alanları yaratılması ve tamamen
yeni bir ürünün, geliştirilen yeni teknolojilerle üretilmesini
sağlayan anlaşma ve işbirliklerinin oluşturulması.
Web Sitemizdeki Teknoloji Transferleri Örnekleri,
Avrupa’nın Size Sunduğu Teknolojiler.
Referans No: 10 ES 27F3 3GK9
Daha Yüksek Verimlilik ve Kalite ile .NET Uygulamaları
Üreten Araç
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Bir İspanyol spin-off’u daha yüksek verimlilik ve kalite ile
.NET uygulamaları üreten Model Driven Development
(MDD) ve yazılım fabrikaları ile ilgili değişik yazılım geliştirme yaklaşımlarını kapsayan open source bir araç geliştirmiştir. Firma teknik işbirliği, teknik destekle beraber
ticari anlaşma ve/veya ortak girişim anlaşmaları yapmaya
hazırdır.
Referans No: 11 ES 27F4 3LMU
Tekstil Sektörü için İnovatif ERP Sistemi
Bir Endülüs Teknoloji Merkezi tekstil sektörüne uyarlanmış
inovatif bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemi geliştirmiştir ve ek olarak şu yönetim fonksiyonlarını içermektedir: Gelişmiş CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), Lojistik ve
Depo Yönetimi, Ulaştırma Acentalarının Entegrasyou ve
Rapor Oluşturma. Firma teknik destekle beraber sektördeki firmalarla ticari anlaşmalar aramaktadır.
Referans No: 11 FR 37M3 3L2U
İnovatif Kozmetotekstil Losyonu
İnovatif bir Fransız KOBİ nemlendirici, zayıflatıcı, tazeleyici
gibi kozmetik & sağlık özellikleri barındıran bir kozmetotekstil losyon geliştirmiştir. Losyon, kıyafetler veya tekstil
kumaşları kullanırken vücut yüzeyinde serbest kalan mikrokapsüllerden oluşmaktadır. Teknik işbirliği (mikro kapsülleme teknolojisini daha ileri seviyede geliştirmek için
tekstil üreticisi) ve teknik destekle beraber (Piyasa dağıtımı
için) ticari anlaşmalar için tekstil endüstrisinden ortaklar
aranmaktadır.
Referans No: 11 GR 49R2 3LIX
Toprakta Doğrudan Uygulamayla Zeytinyağı Fabrikası Atık
Sularının Tekrar Kullanımı için İnovatif bir Yöntem
Yunanlı bir araştırma enstitüsü toprak yüzeyde zeytinyağı
fabrikası atık sularının elden çıkarılması için inovatif bir
yöntem geliştirmiştir. Bu yöntem göstermiştir ki, organik
madde ve fitotoksik maddeler toprak mikroorganizmaları
tarafından, aynı zamanda uzun vadede toprak verimliliğinde artan potasyum gibi önemli miktarlardaki makro
besinlerin serbest bırakılmasıyla kısa sürede ayrıştırılabilmektedir. Zeytin fabrikası sahipleriyle teknik işbirliği aranmaktadır.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji Transferi Faaliyetleri

Referans No: 11 GB 77DZ 3LN0
Ahşap Direk Koruma Sistemi
Güney Batı İngiltere’deki bir İngiliz KOBİ, ahşap direklerin
ömrünü önemli derecede arttıran bir ahşap direk koruma
teknolojisi geliştirmiştir ve sunmaktadır. Teknoloji, ahşap
korumadaki mevcut ve önerilen tüm Avrupa kanunlarını
karşılayan destekleyici malzeme arasında bir durağan
engel sağlamaktadır. Teknolojinin kamu hizmetleri, inşaat ve çit yapımı dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda
uygulamalara sahiptir. Firma teknoloji lisansı için uygun
organizasyon aramaktadır.
Avrupa’nın Sizden Talep Ettiği Teknolojiler
Referans No: 11 SE 67CM 3KZK
İsveçli firma, ev dekorasyonu ürünleri üretimi üzerine ortaklık amaçlı firmalar aramaktadır.
İsveçli firma, iplik boyama ve selüloz yapılı
maddeleri(Örneğin: elyaf) işleme üzerine tedarikçiler aramaktadır. Firma; hasır, elyaf ve bambu ham maddelerini
kullanarak ev dekorasyon ürünleri üretmektedir. Firma,
ürünlerini müşterilerinin isteklerine göre uzun süre kalıcılığını koruyabilecek boyalar kullanmayı hedeflemektedir.
Firma, kalıcı tekstil üretimi üzerine araştırma görevlileri ve
ürünlerin boyama işlemlerini uygulayabilecek ortak firmalar aramaktadır.
Referans No: 11 DE 1271 3LOO
Alman araştırma merkezi, yapılarda enerji verimliliğini arttırma üzerine ortaklar aramaktadır.
Alman araştırma enstitüsü yeni bir projeye adım atmaktadır. Proje, kentsel ve bölgesel olarak enerji kullanım verimini arttırmayı hedeflemektedir. Almanya’daki ve çoğu
Avrupa ülkelerinde toplam kullanılan enerji miktarının
3’de 1’inden fazlası yapı ve binalarda kullanılmaktadır.
Proje, yerleşim alanlarını analiz edip enerji ihtiyaçlarını
hesaplamayı ve bu ihtiyaçları azaltmayı hedeflemektedir.
Projenin şu an 2 tane ortağı bulunmaktadır. Enerji verimliliği, yapı ısı ihtiyaçları analizi üzerine tecrübeli araştırma
merkezleri, enstitüler, kamu makamlar aramaktadır.

Referans No: 10 BE 0213 3HCM
Uluslararası firma, temizlik ve çamaşır yıkama üzerine yenilikçi çözümler yaratabilecek ürünler aramaktadır.
Brüksel merkezli uluslararası firma, tüketici eşyaları sektöründe hizmet vermektedir. Firma basit ve kullanıma hazır
cihazlar aramaktadır. Bu cihazlar, çamaşır yıkama öncesi
giysiler üzerindeki lekeleri gidermek amaçlı kullanılabilir.
Firma önerilecek olan ürünün işlevi ve kullanılabilirliğine
göre farklı türde ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir. Firma, temizlik ve çamaşır yıkama sektörlerinde hizmet veren firmalar aramaktadır.
Referans No: 11 ES 27F4 3LP0
Balık işleme üzerine hızlı ve etkili çözümler sunabilecek firmalar ve araştırma merkezleri aranmaktadır.
Endülüs balıkçılık örgütü, hasar görmeyecek, dayanıklı
balıkları sınıflandıracak ve işleyecek sistemler üretebilecek
firmalar aramaktadır. Firmanın amacı, sistemin becerisini
arttırarak, kârlılığında arttırmayı hedeflemektedir. Firmanın beklentisi, sistemlerin kolayca gemilere adapte edilebilir olmalarıdır. Sistem hızlı bir şekilde, balıkları yarmak,
doğum hatalarını tespit etmek, paketlemek, etiketlemek
vb. işlemlerini yapabilir olmalıdır. Firma bu sistemleri kurabilecek firmalar ve araştırma merkezleri ile anlaşma
sağlamayı hedeflemektedir.
Avrupa’daki işletmelerle rekabet etmeyi hedefliyorsanız,
teknolojik ortaklar arıyorsanız, KOSGEB Ostim Hizmet
Merkezini ziyaret ederek Avrupa işletmeler Ağı uzmanlarından birebir destek alabilir veya www.een.kosgeb.gov.tr
internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Adresi:
KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi
Cevat Dündar Cad. No:156 OSTİM/ANKARA
Avrupa İşletmeler Ağı Uzmanları:
Ferda KALAFAT – 0.312.592 84 29
Uğurtan SÜMER – 0.312.592 84 31
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SAĞLIK

Prostat Büyümesi, Tedavi Seçenekleri ve
Plazma Kinetik Yaklaşım
Salgı bezi yapısında bir
organ olan prostat, idrar
torbasının hemen altında
ve çıkışında yerleşmiş, idrar
torbasını boşaltan, idrarı
penisin ucuna kadar getiren
kanalın başlangıç kısmında
onu çepeçevre saran bir
yapıdır. Erkeklere has bir organ olan prostat ergenlikle
beraber erkeklik hormonu
testosteronun etkisiyle gelişmeye başlayan prostat 20 yaş civarında büyümesini durdurur. İkinci büyüme dönemi 40 yaşından
sonra başlar. Prostatın iç orta kısmında yerleşik hücreler normalden çok hızlı çoğalmaya başlayarak “BPH” denilen iyi huylu
prostat büyümesi rahatsızlığına yol açarlar. Prostat hastalıklarında
en iyi korunma yöntemi parmakla prostat muayenesini de içeren
düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesidir. Prostatın belli
başlı hastalıkları; iyi huylu Prostat Büyümesi (BPH), Prostat Kanseri, Prostat İltihabı (Prostatit) olarak sıralanabilir. İyi huylu prostat
büyümesi, erkeklerde yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan doğal bir durumdur. Büyüme yaşam boyu sürdüğü için 50 yaşına gelmiş bir
huylu prostat erkek iyi büyümesi yakınmaları ortaya çıkması için
%50 şansa sahiptir. 80 yaşındaki erkeklerin %80-90 da erkek iyi
büyümesi (BPH) mevcuttur.
İyi huylu prostat büyümesinin sebepleri Testosteron / östrojen
oranının değişmesi, Dihidrotestosteron birikimi, ailesel yatkınlık
(evli erkeklerde ve beyaz ırkda sarı ırka göre daha fazla görülmektedir), mesaneyi tam boşaltamama hissi, idrarı başlatmada
gecikme ve zorlanma,kesik kesik idrar yapma, idrar akımının zayıflığı, idrarın son kısmının damlar tarzda olması, işeme sırasında ıkınma gereksinimi, aniden idrara çıkma gereksiniminin ortaya çıkması, kısa aralıklarla sık idrara çıkmak, gece idrara gitme
ihtiyacı, aniden idrar yapamaz olmaktır. Prostat büyümesi olan
erkeklerde alerji veya soğuk algınlığı ilaçları, alkol, soğuk hava
ya da uzun süre hareketsiz kalmak böyle bir duruma yol açabilir.
PSA (Prostat Spesifik Antijen) Kan Testi: 40’lı yaşlardan
itibaren kanda yapılacak PSA testi prostatta olası kanserli gelişmelerin erken tanı ve tedavisi açısından çok önemli yararlar
sağlayacaktır. Prostat Spesifik Antijen denen ve prostat dokusu
tarafından kana salgılanan bir protein olan PSA düzeyi prostat kanseri, iyi huylu prostat büyümesi ve prostat iltihaplarında
yükselebilmektedir. 50 yaş üzeri erkeklerde Amerikan Kanser
Derneği ve Amerikan Üroloji Derneği yıllık PSA testlerinin yapılmasını önermektedir. İdrar Tetkiki; İdrar akım hızı (Üroflow) ve
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işeme sonrası mesanede kalan artık idrar miktarı ölçümü objektif
olarak prostatın idrar yolu ve mesane çıkışını ne kadar tıkadığı
konusunda fikir verecektir.
Bph Tedavi Seçenekleri: Yakınmaların şiddeti ve istenilen
rahatlama derecesine göre üroloji doktoru ve hasta tedavi konusunda birlikte seçim yapmalıdır.
Kısa Dönem Geçici Rahatlatıcı Yaklaşım: Yakınmalar tolere edilebilecek düzeyde ise düzenli kontrollar altında hasta ürolojik takibe alınabilir. Bu dönemde; düzenli tuvalete çıkma,alkol
ve kafeinli içecekleri (çay, kahve) azaltma, akşam ve gece alınan
sıvı miktarını kısıtlama gibi önlemler alınabilir. Prostat yakınmalarını ortadan kaldırmaya yönelik ilaçlar da mevcut olup bunlar
hastalığın kökten tedavisini sağlamayıp yakınmaları azaltmaya
yöneliklerdir. Genel olarak maliyeti yüksek tedaviler olup devamlı
ve her gün kullanım gerektirirler.
Orta Derecede Etkili Yaklaşımlar (Laser Tedavileri): Genellikle küçük ve orta boyutlu prostatlarda uygulanan ve yüksek
güçte lazer ışığı enerjisi kullanarak prostatın büyümüş kısmını
buharlaştırarak yada canlılığını ortadan kaldırarak küçülten bu
yaklaşımlar günübirlik yada bir günlük hastane yatışları yapılabilmekte, ancak klasikkapalı ( monopolar TUR) prostat ameliyatlarına oranla yakınmalarda daha az bir rahatlama sağlamaktadır.
Bu tedavilerin bazı olumsuz yönleri; uzun dönem etkinliğin henüz
gösterilmemiş olması, ağrılı yada yanarak idrar yapmanın operasyonu takiben uzunca bir dönem (2 ay civarında) sürmesi, büyük prostatlar için uygun olmaması, yakınmaların daha kısa bir
süre sonra tekrar ortaya çıkabilmeleri.Isı Tedavileri; mikro dalga
yada düşük güçte laser ışığı enerjisi kullanarak prostat dokusunun tahrip edilmesi esasına dayanır. Zaman içinde tahrip edilen
doku vücuttan atılır.
Etkin Tedavi Yaklaşımları: Üroloji camiası tarafından altın
standard BPH tedavi yaklaşımı olarak kabul edilen klasik kapalı (endoskopik) prostat ameliyatı olan “monopolar TUR prostat
operasyonudur. PK (PLAZMA KİNETİK) teknolojisinin geliştirilmesi
ile çok daha etkin ve güvenli bir seçenek bu operasyona rakip
olmuştur. Geleneksel kapalı prostat ameliyatı olan “TUR Prostat
(Prostatın Transüretral Rezeksiyonu) hastalık belirtilerinin derhal ve
uzun dönem ortadan kaldırılması için etkin bir seçenek oluşturmakla birlikte tekniğin tabiatından dolayı operasyon çok büyük
prostatlarda uygulanamamakta, kanama fazla olabilmekte, TUR
sendromu olarak tanımlanan ciddi bazı sağlık riskleri oluşturabilme, operasyon sonrası idrar sondasının daha uzun tutulması gereksinimi, idrarda yanma hissi ve kanlı idrarın bir dönem devam
etmesi gibi bazı olumsuzluklar taşımaktadır.
Doç. Dr. Oğuzhan Sarıyüce
Medicana Internetional Ankara Hastanesi
Üroloji Kliniği

HUKUK

Polis Durdurması, Kimlik Sorması
En anlaşılır tanımıyla, kentte ve kasabada kamu düzenini,
huzur ve güvenliğini sağlayan
teşkilatın memurudur polis. Bu
kapsamda, polisin salahiyet ve
vazifeleri, 2559 sayılı kanunla
belirlenmiş olup, İlgili kanun 4.
maddesi ile polislere “durdurma
ve kimlik sorma hak ve yetkisi”
ni tanımış bulunmaktadır. Bu
yetkinin kullanılması, hem polis
hem de vatandaş bakımından
birçok sıkıntı doğurmaktadır.
“Durdurma Ve Kimlik Sorma” üst başlığını taşıyan ilgili 4.
Maddeye göre Polis, kişileri ve araçları ancak şu amaçlarla
durdurabilir;
Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek veya suç
işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak,
işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit
etmek veya hakkında yakalama emri ya da zorla getirme
kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek veya kişilerin hayatı,
vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma
yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek.
Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için, polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime
dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik
arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz. Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular
sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi
için zorunlu olan süreden fazla olamaz. Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir. Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya
aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına
yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin
üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan
bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması
istenemez. Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli
işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler
saklıdır. Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis
olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere
kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir. Belgesinin bulunmaması,
açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı
beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği
belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuri-
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yet savcısı haberdar edilir. Bu
kişi, kimliği açık bir şekilde
anlaşılıncaya kadar gözaltına
alınır ve gerekirse tutuklanır.
Gözaltına ve tutuklamaya
karar verme yetkisi ve usulü
bakımından 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye,
kimliği tespit edildikten sonra
ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve
tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya
tutuklanma haline derhal son verilir. Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci
maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda
alınır. Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun
anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683
sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
Yukarıda sıralanan durdurma ve kimlik sorma şartlarında, ilk bakışta makul gibi görünse de vatandaşlar
açısından kabulü mümkün olmayan bir yasal durum söz
konusudur. Zira kanun maddesi, “polisin tecrübesine ve
içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan
makul bir sebep” ten bahsetmektedir. Burada polisin tecrübesi nedir, polisin içinde bulunduğu durumdan edindiği
izlenim nedir? Sorularına tatmin edici, akılcı bir yanıt alınamamaktadır. Kanunun içerdiği mefhumlar, soyut olup,
objektiflikten uzak, kişiden kişiye değişebilen niteliktedir.
Öyle ki, hayatın olağan akışında sık sık karşılaştığımız,
nerdeyse bir teamül haline getirilmiş GBT sorgularını ele
alalım. Polis memurları, tipinden rahatsız olduğu kişileri
durdurup GBT sorgusu yapmaktadır. Vatandaşlar arasından polisi rahatsız ettiği düşünülen yüz tiplerine bakılarak,
o kişilerin polislerce rastgele seçilmesi suretiyle sorgusu yapılmaktadır. Bu, tipi polise rahatsızlık veren herhangi bir
vatandaşın potansiyel suçlu konuma sokulmasından başka nedir ki? Kısaca, durdurma ve kimlik sorma yetkisini
elinde bulunduran kolluk görevlisi, kamu sıhhatini bozan
unsurları ortadan kaldırması gerekirken bu tutum ve davranışıyla aksine, kamu sıhhatini bozucu unsurlar doğurmaktadır. Bir hukuk devletinde asla vatandaşa potansiyel
suçlu gözüyle bakılamaz, bakılmamalı. 2007 senesinde
değişikliğe uğrayıp yürürlüğe girmiş bu kanun maddesini,
yasa koyucunun tekrar gözden geçirilmesi, adli kolluğun
herhangi bir memuru tarafından yurttaşın onur ve saygınlığının rencide edilmeyeceği, yasal başka düzenlemelerde
bulunması elzemdir.

Avukat
Uğur ÇAĞLAR
avugurcaglar@hotmail.com
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LEVENT ŞUBE: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Uygur Apt. No: 102 Kat.5 Zincirlikuyu/ İSTANBUL Tel: 0555 569 10 72 - 0212 266 25
MASLAK ŞUBE: Veko Giz Plaza Meydan Sok. No: 3/45 K.14 Oda 1405 Maslak / İSTANBUL Tel: 0232 266 25 23 GSM: 0555 569 10
ATAŞEHİR ŞUBE: Barbaros Mah. Halk Cd. Palladium Ofis - Residence No: 8/A Kat.2-3 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0555 569 10
İZMİR ŞUBE: İsmet Kaptan Mah. Gazi Bulvarı No: 86/303 (6. Noter Yan Binası) Konak/İZMİR Tel: 0232 445 05 30 - 0555 569 10
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6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı ile
Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı
şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş
ortaklıkları bu düzenlemeden yararlanabilirler. Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle
envanter listesi ile beyan edilecektir.
Rayiç bedel, kıymetin değerleme günü itibarıyla normal
alım satım bedelidir. Bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal
süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecektir.
Kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları
halinde defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda
alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde
kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.
6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI
VE KAYIT DÜZELTMELERİ İLE GETİRİLEN İMKANLAR
NELERDİR?

Bildirime dahil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan
(faturasız olarak satın alınan) makine, teçhizat, demirbaş
ve emtiaların, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut
olmayan (faturasız olarak satılan) emtiaların, kayıtlarda
yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan net alacakların beyan edilmek suretiyle
yasal kayıtların gerçeğe uygun hale getirilmesi imkanı sağlanmaktadır.

Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve
demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10
oranı,teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden
ise tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV
hesaplanacak ve 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin ekinde yer alan KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve
eki envanter listesi (Ek:20/B) ile beyan edilecektir.

6111 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN STOK AFFI
VE KAYIT DÜZELTMELERİNDEN YARARLANMAK
NEDEN ÖNEMLİDİR?

30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar KDV Stok
Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi (Ek:20/B) ile
katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine başvuru yapılabilecektir. KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu
beyanname ve envanter listesini elektronik ortamda; diğer
mükellefler ise kağıt ortamında beyan edeceklerdir.

6111 sayılı Kanunla getirilen emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabının
(ortaklardan net alacaklar) düzeltilmesi ve yasal kayıtların gerçek duruma uygun hale getirilmesi; bağımsız denetim açısından, ortaklarla olan alacak-borç ilişkisi ile düzenlenecek açılış bilançoları açısından, İşletmelerin TMS/
TFRS’ye göre finansal raporlarının düzenlenmesi açısından
mükellefler için önemli bir fırsattır. Yasal kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi yeni Türk Ticaret Kanununa
uyum açısından da büyük önem arz etmektedir.
1. FATURASIZ SATIN ALINAN MALLARIN KAYDA
ALINMASI
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan
makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların kayda alınması
imkanı verilmiştir.
Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari
işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit
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Beyanname üzerinden hesaplanan KDV, 30/6/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir. Beyan edilen
emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 no.lu KDV beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.
Öte yandan, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat ve
demirbaşların rayiç bedeli üzerinden hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılmayacak ve bu tutar, verginin
ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.
ÖTV’nin konusuna giren malları beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, bu malların beyan
tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan
ÖTV’yi, 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin
ekindeki (Ek:21) numaralı beyanname ile kağıt ortamında
30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edecek
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bu tarihe kadar ödeyebileceklerdir. Beyanname ÖTV (ÖTV
mükellefiyeti bulunmayan ithalatçılar KDV) yönünden bağlı
oldukları vergi dairelerine verilecektir.

necek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif
Alıcılar (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde
düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.

Bu kapsamda beyanda bulunan mükelleflere, KDV Kanununun (9/2) maddesi uyarınca belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın emsal bedeli üzerinden cezalı tarhiyat yapılmayacak; ayrıca, beyan edilerek ödenen ÖTV
için de vergi cezası kesilmeyecektir.

Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak
tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan
tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine
kaydettikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaklardır.
Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

Fatura düzenlenen ve hasılata kaydedilen emtianın daha
önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut
olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu
vermek zorunda olan mükelleflerce, söz konusu form ile
bildirilmek zorundadır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise
beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CARİ
HESABI DÜZELTMELERİ

Beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form
ile bildirilecektir. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun
“Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111
sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

6111 sayılı Kanunda, bilançolarda görülmekle birlikte
işletmelerde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan
alacaklar hesabının fiili duruma uygun hale getirilmesi
için mükelleflere imkan sağlanmaktadır. Bu uygulamadan
sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi
mükellefleri yararlanabilecektir.

2. FATURASIZ SATILAN MALLARIN KAYDA ALINMASI

31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarda
görülmekle birlikte işletmelerde bulunmayan, kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri
dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları
vergi dairelerine beyan edilerek yasal kayıtlar düzeltilebilecektir. Ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar)
beyanında, “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara Borçlar”
ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan
emtianın beyan edilmesi ve kayıtların fiili duruma uygun
hale getirilmesine imkan sağlanmıştır.
Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest meslek erbabı, ferdi ticari
işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi komandit
şirketler ile sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş
ortaklıkları bu düzenlemeden yararlanabilirler.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan
emtialar için, 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar
fatura düzenlenmesi, KDV dahil olmak üzere her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilebilecektir.
Fatura düzenlenmek suretiyle yasal kayıtlarda düzeltilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir
farklılık arz etmemektedir. Faturada emtianın tabi olduğu
oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Ayrıca, satış hasılatı yıllık gelir veya
kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate
alınacaktır. Bunun dışında ayrıca bir beyanname verilmesi
veya bildirimde bulunulması gerekmeyecektir. Düzenle-
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Beyana konu tutarlar 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 seri no.lu 6111 sayılı Kanun Genel Tebliğinin
ekindeki beyanname (Ek: 22) ile bağlı olunan vergi dairelerine beyan edilecektir. Kurumlar vergisi beyannamelerini
elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz
konusu beyannameyi elektronik ortamda; diğer mükellefler ise kağıt ortamında beyan edeceklerdir. Beyan edilen
tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar
ödenebilecektir. Bu beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar
dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat
yapılmayacaktır.
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ÜYE ZİYARETLERİ

İnci Kağıt
Özcan ÜLGENER

Er Maksan
Hasan Sezai ERDOĞAN

ISISAL CİLD

KONİCA C6501

3-1 SPİRAL

OCE 7000

PLANAX CİLD

Roland sp - 540v

KONİCA 208

XEROX 7000

OCE 3165

HP T610

KONİCA 750

versa LASER

ORSİAD Üye Ziyaretleri
ve Plaket Takdimi

Başkent Mutfak Sanayi
Hüseyin AKKAŞOĞLU

Er Makina
Ekrem ERDOĞAN

XEROX 4595

ata reklam
ÇERÇEVE - TABLO

2-1 spiral

Pak Dolum
Metin ŞİRİN

Ka-Ce Otomotiv
Süleyman KARATAŞ
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POLAR BIÇAK

OCE TDS 7000

Dgİ Folyo

FOLJET 2000

