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BAŞYAZI

Kamuda yerli malı kullanımı dönemi
yönelik ihale dokümanlarında düzenleme yapılması,
hususlarının dikkate alınarak, 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamındaki alımlar ile Devlet Malzeme
Ofisinden gerçekleştirilecek alımlarda öncelikli
olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin tercih edilmesini
ve kamu kurum ve kuruluşları yöneticilerinin bu
konuda gereken duyarlılığı göstermelerini önemle
rica ederim.’’
Yerli şirketleri desteklemek amacıyla önemli bir
düzenleme daha hayata geçmiş oluyor. Buna göre
her türlü kamu alımında öncelik Türkiye’de üretilen
ürünlere verilecek. İhalelerde yerli şirketlere fiyat
avantajı sağlanacak.

Yerli ürün kullanılmasına ilişkin Başbakanlık
genelgesi, Resmi Gazetenin 6/9/2011 tarihli
sayısında yayımlandı.
Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı
genelgede, tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun
hareket edilmesi kaydıyla, Türkiye ihtiyaçlarının
yerli ürünlerden karşılanmasının ekonomi açısından
büyük önem taşıdığı altı çizilerek ifade edildi.
Genelgede, şunlar kaydedildi: ‘’Bu çerçevede,
mevzuatımızda yerli ürün kullanımına yönelik
mevcut
hükümlerin
uygulanmasına
özen
gösterilmesine ilave olarak, kamu kurum ve
kuruluşlarınca gerçekleştirilecek mal alımlarına
ilişkin uygulamalarda; Teknik şartnamelerde
Türkiye’de üretilen ürünlerin teklif edilmesini
engelleyen düzenlemelerin yapılmaması, Kamu
ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal
ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine
yönelik düzenlemelerin yapılmaması, Ürünlere ilişkin
olarak yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale
dokümanlarında aranmaması, İthal ürün teklif eden
isteklilerin yurt dışında mal teslim edebilmelerine
imkan tanınması durumunda, teslim yeri, navlun,
gümrük ve vergi giderleri gibi unsurların tekliflerin
değerlendirilmesinde nasıl dikkate alınacağına dair
ihale dokümanlarında düzenlemelerin yapılması,
İthal ürün teklif eden isteklilere mal tesliminden önce
akreditif açılarak ön ödeme yapılmasına imkan
tanınması durumunda, Türkiye’de üretilen ürünleri
teklif eden isteklilere de avans ödemesi yapılmasına

6 / ORSİAD / Sayı-11 / 2011

İşsizliğin ve cari açığın azaltılması için, yapılan
alımlarda yerli üretime
dikkat edilmesi ihaleyi
açan kurum ve kuruluşların satın almalarının
aslında yurttaşlık görevi oldugunu da unutmamaları
gereklidir. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, muasır
medeniyet seviyesine erişmesi, milli sanayimizin
kalkınmasıyla olacaktır. Özellikleri, kalitesi, güvenlik
standartları, teknik özellikleri, satış sonrası hizmetleri
aynı ürünler arasından sadece yabancı markalı
olanların kullanılması ülkemize yapılacak büyük
bir haksızlıktır. İçinde bulundugumuz dünyada
Küreselleşmiş zengin ülkeler kendi yerli mallarını
kullanma ve ulusal çıkarları konusunda bizim
ülkemizden daha çok bilinçli davranmaktadırdır.
yerli üretimi desteklemenin paranın yurtiçinde
kalması, yatırım ve istihdam artışı başta olmak üzere
fiyat istikrarı sağlanması ile ücret artışına büyük katkı
sağlayacağınıda bilmemiz gereklidir.
Firmalarımızın üretim sayıları artacağı için
maliyetlerindede
düşüş
olacaktır.
Ülkemizde
sanayimizde kendi elemeği alınteri ile yapılan
makineler satılmaya başlayınca yurtdışı ile rekabet
şansımız iyice artar.Şunuda göz ardı etmemeliyiz,
kendi ülkenize satamıyorsanız başkasına da
satamazsınız. İhracat yapabilmek için kendi
ülkenizden referans almanız gerekiyor. OSTİM ve
İVEDİK teki sanayici olarak Türk malı ve Türkiye’de
üretilen ürünlerin tüketilmesine yönelik bilinçlendirme
gayreti sürekli olarak gündemde tutulmalıdır. bu
amaç la 2023 türkiyesinde kendi kaynaklarımızdan
oluşan güçümüzle yakalamamız ülke olarak hepimizi,
yediden yetmişe mutlu edecekçik. Bu gelişmenin tüm
sanayimize ve sanayicimize başarı, kalite ve bol
kazanç getirmesini dilerim.
Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

ORSİAD İFTAR
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ORSİAD’ın Geleneksel İftar Yemeği
Ostim’de düzenlendi.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş adamı
ve yöneticileri derneği ORSİAD’ın Geleneksel İftar
Yemeği Ostim’de Lale Restoranda düzenlendi.
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı
ve Yöneticileri Derneği ORSİAD’ın her yıl geleneksel
olarak düzenlediği iftar yemeği bu yıl da geniş bir
katılımla gerçekleştirildi. Batıkent Lale Restoranında
gerçekleştirilen iftar organizasyonuna
ORSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan ÜLGENER, yönetim
kurulu üyeleri ve AKP Ankara Milletvekili ve TBMM
Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet ERDÖL,
AKP Ankara Milletvekili Emrullah İŞLER, ASO Başkanı
Nurettin ÖZDEBIR, OSTİM OSB Yönetim Kurulu
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Başkanı Orhan AYDIN, OSTİM Bölge Müdürü Adem
ARICI, İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTEKIN, AK
Parti Ankara İl Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ve
MHP Ankara İl Başkanı ve yönetim Kurulu Üyeleri
katıldı.
İftara ayrıca Keçiören Belediyesi Güçsüzler
Yurdu, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi, Ümitköy Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Süleyman DEMIREL
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi,
Demetevler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi, Öğretmen Necla KIZILBAĞ Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Atatürk Çocuk

Yuvası, Demetevler Huzurevi, Sincan Erkek Yetiştirme
Yurdu, Gazi Erkek Yetiştirme Yurdu, Ankara Sevgi
Evleri ve Çocuk Yuvasından da katılımcılar yer aldı.
İftarın ardından konuşan ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, “Allah’a çok şükür ki böyle bir ülkemiz
var. Böyle nezih bir ortamda, güven içinde, huzur
içinde lokmalarımızı paylaştık, birlikte olduk. Bu ne
kadar büyük bir nimet” diye konuştu. Son yıllarda
özellikle Afrika’da yaşanan kıtlığa dikkat çeken
Özdebir Şunları söyledi: “Bizler bu ülkede huzur
içinde yaşarken sadece ‘çok şükür’ demek şükretmek

için yeterli değildir. Şükür bu şekilde nimetin kadrini
bilmek ve onun hakkını yerine getirmektir. Biz
acaba bu sahip olduğumuz nimetlerin hakkını
verebiliyor muyuz? Biz ülkemizin daha fazla
gelişmesi, güçlenmesi, dünyanın parlayan bir yıldızı
olabilmesi için üzerimize düşen görevleri yapabiliyor
muyuz? Yaptığımız işin en iyisini yapabiliyor muyuz?
Yediğimiz nimetleri bulamayanlara yardım edebiliyor
muyuz? Dünyanın gözlerini yumup kulaklarını
tıkadığı, Afrika’daki kıtlık felaketi karşısında bizler
ne yapıyoruz? Kendi ülkemizdeki muhtaçlara el
uzatabiliyor muyuz? Ancak bunları yaptığımız zaman
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tam anlamıyla şükretmiş oluruz.” dedi.
Daha Sonra konuşmak üzere kürsüye gelen
ORSİAD yönetim Kurulu Başkanı Özcan ÜLGENER
yemekte katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı ve
konuşmasında şunları ifade etti,” ORSİAD Yönetim
Kurulu ve Üyelerimizle birlikte Ramazan ayının anlayış
ve kardeşlik ayı olduğunu, bu aylarda fakirlerin ne
durumda olduğunun da çok iyi biliyoruz. Açlığın
insana verdiği sıkıntıyı özelikle bu günlerde daha iyi
hissetmekteyiz diyen bu anlayışla çevremizdeki sıkıntı
ile bir çare olmuş kardeşlerimize yardım etmeliyiz.
ORSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerimiz böyle bir
gecenin düzenlenmesinden hep birlikte mutlu
olmuşuzdur. Tüm iftarımıza katılan misafirlerimize
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak ORSİAD

adına teşekkür ederim.” Son konuşmacı olarak
kürsüye davet edilen AKP Ankara Milletvekili Emrullah
İşler de yaptığı kısa konuşmada Dünyada yaşanan
açlık krizine değinerek tüm Müslümanları ellerinden
geldiğince muhtaç olana yardım etmeye çağırdı.İftar
organizasyonu yemek ve konuşmaların ardından,
semazenleri sema gösterisiyle son buldu.
Haber
Murat Osman VANLI
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30 Ağustos Zafer Bayramı

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan
Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz
tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak
yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır
üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar
düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz
isteniyordu.

Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla
Yunanlılar’a büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun
üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı
üzerine Mustafa Kemal, or-dularına: “Hattı müdafaa
yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır.
Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla
ıslanmadıkça terk olunamaz.” emrini verdi.

arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle,
Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk
defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı,
Türk milletinin savunma durumundan taarruz
durumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe
geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa
Kemal’e “gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette
mümkün değildi. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün
Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu,
Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlattı.
Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından
Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27
Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan
1920’de TBMM’yi kurdu. Böy-lece hem memleketin
yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de
Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara oluyordu.

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu
karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan
Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla
düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.1922
yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı.
Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde
Batı cephesine kaydmld”. İstanbul’daki cephane
depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf
Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle
getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı.
Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan
sonra, Gazi Mustafa Kemal’in başkomutan-lığını
yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922’de düşmana
saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele
geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı.
Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan
Başkomutanı Trikopis’te vardı.Bu savaş, Atatürk’ün
başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık
Meydan Muharebesi olarak adlandırıldı.Büyük
Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman,
İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922’de İzmir’in

TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun
durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. “Misak-ı
Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu
ve parçalanamayacağı görüşü”nden hareketle,
düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan
düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu’da
Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra,
Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü
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kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş
oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline
“dur” diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan
yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan
bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram
yaparak kutluyoruz.
Ulu önder Atatürk konuşmasında 30 Ağustos
zafer Bayramı için şu ifadeleri kullanmıştır.
“ Saygıdeğer efendiler,
Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesini ve ondan sonra düşman ordusunu tamamıyla
yok eden veya esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz’e,
Marmara’ya döken harekâtımızı açıklayıcı ve
vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz sayarım.
Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare
edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât
Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin
yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha
geçiren muazzam bir eserdir.
Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal
düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri
yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı
olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.’’
www.meb.gov.tr
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OSTİM İftar Yemeği Bu Yıl da İş, Siyaset Ve Eğitim
Dünyasının Önemli Simalarını Ağırladı.

OSTİM Organize Sanayi Bölge Yönetimi’nin
gelenekselleşen iftar yemeği, oldukça yoğun bir
katılımla Batıkent Lale Restoran’da gerçekleştirildi.
Organizasyona ev sahipliği yapan OSTİM OSB
adına, konukları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
AYDIN, Başkan Yardımcısı Sıtkı ÖZTUNA, Bölge
Müdürü Adem ARICI ve yönetim kurulu üyeleri
karşıladı. OSTİM OSB birim müdürlerinin de hazır
bulunduğu organizasyona Ankara’nın iş, siyaset ve
üniversite çevresinden önemli isimler katıldı.
Katılımcılar arasında Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı İ. Melih GÖKÇEK, Ankara Vali Yardımcısı
Mahmut
YILDIRIM,
Yenimahalle
Kaymakamı
Meftun DALLI, AKP Ankara Milletvekili Nur Doğan
TOPALOĞLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ, Savunma Sanayi
Müsteşarı Murat BAYAR, ASO Başkanı Nurettin
ÖZDEBİR, KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN,
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr.
Asım BALCI, Kalkınma Kurulu Başkanı Mustafa LALE,
Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Hamza AYDOĞDU,
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim
ÖZGENOĞLU, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ, ORSİAD Başkanı
Özcan ÜLGENER, OSİAD Başkanı Adnan KESKİN ve
Çırak Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim KARAKOÇ da yer
aldı.
Somali’de yaşanan kuraklık felaketinin sosyal
tema olarak belirlendiği iftar organizasyonunda,
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konuklara bu konuyu içeren, Somali halkının
doğal kaynaklarının nasıl sömürüldüğünü konu
alan “Somali’nin balıklarını kim çaldı” başlıklı bir
sinevizyon gösterisi sunuldu.
“Somali’nin balıklarını kim çaldı?”
İftar yemeğine katılımlarından dolayı herkese
teşekkür ederek konuşmasına başlaya OSTİM
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN, iftar
sofralarını her yıl dostlarına açtıklarını ve her yıl için
ayrı bir sosyal tema seçerek, o konuya dikkat çekmeye
çalıştıklarını söyledi. “Bu sene iftar yemeğimizin
temasını, büyük bir açlık ve kıtlık felaketiyle karşı
karşıya olan Somali halkına nasıl faydalı olabiliriz,
bu bölgenin kaderini değiştirmek için ne yapabiliriz,

sorusu olarak belirledik” diyen AYDIN, “Bu sebeple
soruyoruz; Somali’nin balıklarını kim çaldı? O
insanları bu kadar muhtaç duruma kim getirdi?
Bizler onlar için neler yapabiliriz?” dedi.
Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler sadece
oradaki aç insanları seyrederek bu sorunun
çözümüne katkıda bulunamıyoruz. Sadece gıda
yardımıyla da bu sorun çözülmeyecek. Bizim OSTİM
olarak değişik çabalarımız oldu ve olmaya da
devam edecek. Somali Büyükelçiliğimizle görüştük,
Başbakanlıkta bir grupla çalışma yapıyoruz. O bölge
için kalıcı çözümler üretmek adına neler yapabiliriz,
bunun arayışındayız. Biz bölge olarak, OSTİM’li
sanayiciler olarak, bu konuda verilecek her türlü

görevi canla başla yapmaya hazırız.” Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil YILMAZ da
konuşmasına “Ramazan paylaşma ayıdır” diyerek
başladı. “Dostlarla yapılan ve yoksula, muhtaç olana
yardımın konu edildiği bir iftar ise hepsinden daha
kıymetli ve güzeldir” diyen Yılmaz, “Bizler komşumuz
açken tok yatamayız. Günümüz dünyasında da artık
uzaklar yakın olmuş, kıtalar birbiriyle komşu olmuş
durumdadır. Dolayısıyla komşu kıtamız Afrika’da
açlık çeken Müslüman kardeşlerimize duyarsız
kalmamız mümkün değildir” şeklinde konuştu. O
insanların yaşadıkları felakette Batı insanının aç
gözlülüğünün çok büyük etkisi olduğunu söyleyen
Yılmaz, bu yaşanan kıtlıkta küresel gönül dünyasının
kıtlaşmasının çok büyük tesiri olduğunu belirtti. Bu
insanların sadece zengin olan yer altı kaynaklarına
duyulan
iştah
sebebiyle
köleleştirildiklerini,
topraklarının üstünün ve altının sömürüldüğünü,
kendilerinin ise aç ve sefil bırakıldıklarını söyleyen
Yılmaz, bizlerin de onlara el uzatmak zorunda
olduğumuzu belirtti.
Savunma Sanayi Müsteşarı Murat BAYAR da
konuşmasına “Şehitlerimizin üzüntüsü Ramazan
ayının huzuruna gölge düşürdü” diyerek başladı.
Kurtuluş savaşında istiklalimizi sağlayan şehitlerimiz,
bugün de ülkemizin bütünlüğü için savaşıyorlar
diyen Bayar “Bizler de özellikle bu günlerde bağımsız
bir devlet olmanın önemini çok daha iyi kavramış
olmalıyız. Çünkü şu anda açlıkla savaşan ülke
Somali’nin o hale gelmesinin en önemli sebebi
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OSTİM İFTAR

yakınlarına sabır dileyerek başladı ve “İnşallah şu
terör belasını, birlik ve beraberliğimizi kaybetmeden
ülkemizden savacağız” dedi. Somali’de yaşanan
drama
da
değinen
GÖKÇEK,
Türkiye’nin
yaptığı yardım atağının tüm dünyaya örnek bir
boyuta ulaştığını söyleyen GÖKÇEK, yardım
organizasyonlarının 3 önemli ayağını oluşturan
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kızılay ve Tika’nın büyük bir
özveriyle, çok önemli işlere imza attıklarını belirtti.
Sanayicilere de bir müjdesi olduğunu söyleyen
Gökçek şöyle konuştu: “Dün akşam Ankara Sanayi
Odası’nda Nurettin Bey’in makamında tüm OSB
başkanlarıyla görüştük. Orhan Bey de oradaydı.
Birlikte Ankara sanayisi için çok güzel kararlar
aldık. Bundan sonra sanayi bölgeleriyle ilgili çok
değişik çalışmalar göreceksiniz. İlk olarak bütün
bir sömürge olmasıdır. Denizlerine bile sahip
olamadıkları için gerçekten’de Somali’nin balıkları
çalınıyor” diye konuştu.
OSTİM’in savunma sanayine yaptığı hizmetlerin
önemine de değinen Bayar, şu anda silahlı kuvvetlerin
teçhizatının %52’sini yerli olarak üretilebildiğini,
üretim alanının da OSTİM olduğunu, bunun çok
önemli bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih
GÖKÇEK de sözlerine şehitlerimize rahmet,

sanayi bölgelerinin alt yapılarını bitirmek istiyoruz.
Bunlardan daha önemlisi, beraberce Ankara için
hangi sanayi yatırımlarını yapabiliriz ve bunları
nasıl destekleyebiliriz konusunda müşterek bir
çalışma kararı aldık. Örneğin yeni yapılacak olan
metrodan, tramvaydan tutun, MAN otobüslerinin
yedek parçalarına ve belediyemizin yerli üreticiden
alabileceği ürünlere kadar birçok önemli ortaklığa
adım atacağız.”
Bu yapılacak hizmetler karşılığında belediye
olarak tek beklentilerinin 2 senede 50 bin istihdam
olduğunu söyleyen GÖKÇEK, “Sanayicimizle son
karar olarak, ilk aşamada 25 bin istihdamda
anlaştık, 50 bini de zorlayacaklarını söylediler. Bu
da Ankara’daki işsizliğin ortadan kalkmasına vesile
olacaktır” dedi.
Haber
Murat Osman VANLI
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HABER

Yenimahalle Kaymakamlığı

Parmak İzi

Bütün büyük başarıların başlangıç noktası, bir
idealistin beyninde filizlenen hayal tomurcuğudur.
Bu tomurcuk, dünyaya sıradan gözlerle bakan
insanlardan farklı bakan, olması mümkün görüneni
değil de mümkün değilmiş gibi görünenin mümkün
olabileceğini görerek harekete geçen böyle bir
idealistin yılmaz azmi, tükenmez gayreti, kırılmaz
iradesi ve şaşmaz hedefleri ile beslenerek gelişir, bir
hayal olmaktan çıkar, gerçek bir meyveye dönüşür.
Halihazırda var olan pek çok eser, pek çok başarı,
sanki öylece oluvermiş veya hep oradaymış gibi
görünürse de, geriye doğru araştırılırsa, bunun böyle
olduğu görülür.
İşte Ostim de böyle bir başarı öyküsüdür. Kurucu
başkan Cevat Dündar ve arkadaşları, Türkiyenin
üretmeye olan ihtiyacını, 1970’li yılların başında
görmüşler, o zamanlar boş tarlalar olan bugünkü
Ostim sahasında, gelecekte ülkenin gururu olacak bir
sanayi kentini hayal etmişlerdir. Bu insanların ve daha
sonra onlardan bayrağı devralanların ve 1992’den
bu yana bu bayrağı başarıyla taşıyan Sayın Orhan
Aydın ve onlara inanan, her türlü zorluğu birlikte
göğüsleyen, hep daha iyisini yapmaya çalışmaktan
vazgeçmeyen insanların değer biçilemez çabalarının
sonucunda, yaklaşık beş bin işletmede elli bin
çalışanıyla, on yedi temel sektörde onbinlerce ürünü
dünyayla rekebet edebilir şartlarda üreten, hepimizin
gururu bir Ostim meydana gelmiştir.
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Uzaktan
Kumanda

Uzaktan
Kumandalı
LCD Monitör

14’lü Kilit
Sistemi

Kameralı
Kapı Dürbünü

Sadece üretimde değil, aynı zamanda ürettiklerini
ülke içinde ve dışında pazalama; yıllardan beri
hep lafını işittiğimiz ve ettiğimiz üniversite-sanayi
işbirliği, araştırma ve geliştirme gibi kilit önemdeki
konularda en erken ve en başarılı örnekleri de yine
Ostim gerçekleştirmiş ve bugün ülkemizin diğer
yerlerindeki pekçok KOBİ’ye bu ve benzer konularda
öncülük etmiş, model olmuş, cesaret vermiştir.
Bugün Türkiyenin yıldızı bütün dünyada yeniden
parlıyorsa; hemen her konuda “acaba Türkiye ne der”
diye düşünülüyorsa; Somali’de kısa süre öncesine
kadar açlıktan ölen çocuklar, Türkiye elini uzattıktan
sonra ölmüyorsa; bunda Ostim’in, Ostim’deki
sanayici ve işadamlarımızın ve benzerlerinin katkısını
herkesin teslim etmesi gerekir.
Ostim, Türkiyeyi daha da ileriye ve yukarıya
taşıyacak motorlardan biridir. Ostim, Türkiyenin
gelişmesini, büyümesini gösteren bir ibredir. Şahsen,
sınırları içinde Ostim’in yer aldığı Yenimahalle
ilçesinde görev yapmaktan gurur duyuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimi ifade etme fırsatı
verdiklerinden dolayı, ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Özcan ÜLGENER ve Yönetim Kurulu
üyelerine teşekkür ediyor, kendilerinin ve Ostim’deki
tüm sanayici ve işadamlarımızın, çalışanlarımızın
başarılarının hep artarak devam etmesini diliyorum.
Meftun DALLI
Yenimahalle Kaymakamı

• 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.

• 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

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji Transferi Faaliyetleri
Referans No: 20110711035
Müşterilerine mobilya üretim sektöründe hizmet veren
İtalyan firma, üretim aşaması için özellikle Türkiye,
İsveç, Macaristan ve Rusya’dan istekli partnerlere
taşeron olarak hizmet vermek istemektedir. 1976
yılında kurulmuş olan şirket yarı-işlenmiş ürün, nihai
ürün, prototip ve dizayn tasarımı, özel üretim üzerine
çalışmaktadır.

İtalya’dan Ticari Ortaklık ve
Ortak Girişim İsteği
Referans No : 20110620043

Hollanda’dan Aksesuar Üretimi
için Taşeron Arayışı
Referans No : 20110913009

Hollanda’da yerleşik bir firma kemer, çanta, yüzük,
kolye gibi moda aksesuarları üzerine çalışmaktadır.
Firma üretim aşamasını Türkiye’den karşılamak
için tasarım da yapabilecek üreticiler aramaktadır.
Aranan partnerin gerekli makine altyapısına
(embroidery ve crochet) ve ham maddelere (değerli
taşlar, boncuklar, deri, süet, yalancı deri gibi) sahip
olması beklenmektedir.

Metal Sektörü için Orta ve
Uzun Vadeli İşbirliği Teklifi
Referans No : 20110831013

Otomotiv, medikal, ısıtma ve soğutma ekipmanlarında
kullanılan paslanmaz çelik, bakır, ve alüminyum
borulara şekil verilmesi, birleştirilmesi, montajı
gibi alanlarda uzmanlaşmış olan Hollandalı firma,
Türkiye’de benzer metal firmaları ile işbirliği yapmak
istemektedir. İlk etapta distribütörlük, temsilcilik gibi
aracılık hizmetleri ile Türkiye pazarına girmek isteyen
Hollanda firması, orta vadede Türk partneri ile ortak
pazarlama stratejileri yapmak istemektedir.

sistemlerine sahip olmalıdır.

Masa Örtüsü Üretimini
Yüklenecek Partner Arayışı
Referans No : 20110913041
Masa örtüsü üzerine çalışan Hollanda firması, üretim
aşamasının bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştirmek
istemektedir. Aranan partnere; jakar makinesi ve
kalın kumaş işe çalışma üzerine deneyimli bir partner
örnek olabilir. Hollandalı firmanın önem verdiği konu,
örnek örtülerde görüleceği renklendirmelerin birebir
şekilde yapılabilmesidir. Firma ayrıca organik kumaş
tercih etmekle birlikte bunu şart koşmamaktadır.

Yunanistan’dan Ortak Yatırım
ve Karşılıklı Üretim Arayışı
Referans No : 20110708025

Balık ağları ve balık avı malzemelerinin tasarım,
üretim ve dağıtımı alanında uzmanlaşan Yunan firma,
Türkiye’de ortak girişim vasıtası ile yeni bir üretim
tesisi kurmak ve Türkiye’de yeni dağıtım kanalları
oluşturmak istemektedir. 1925 yılında kurulan firma,
ticari işbirliği için gerekli bilgi birikimini ve makine
altyapısını sunmaya hazır olduğu gibi, ortak karşılıklı

Hollanda’dan Güç Aktarma
Bileşenleri Üzerine Dış Kaynak Arayışı
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Almanya’dan Üretim Merkezi Önerisi
ve İş Ortaklığı Arayışı

üretim konusuna da sıcak bakmaktadır.

İtalya’dan Mobilya
Sektöründe Taşeronluk Teklifi

Referans No : 11 PL 64BF 3MC9

Çinko Metalurji Atıklardan Metallerin
Geri Kazanımı için Optimal Yöntemler

Polonyalı araştırma enstitüsündeki araştırmacılar,
maksimum miktar ve minimal teknolojik maliyet
ile metaller kurtarma teknolojisi üzerine çalışıyor.
Döküm atıkların miktarını azaltmak için bir çözüm
sağlar. Organizasyon; mali desteği ile bir üretim
anlaşması veya teknik işbirliği imzalamak üzere bir
ortak arıyor.

Referans No : 20110707045

Referans No : 11 PL 63AV 3MJJ

2002 yılından beri hizmet veren Alman firma,
elektronik sistemler için rack ve modül tasarımıüretimi üzerine uzmanlaşmıştır. Ön paneller, kontrol
panelleri, bağlantı parçaları, 19 inç Racklar, firmanın
üretim ve dağıtım yelpazesinde ağırlıklı olarak yer
almaktadır. Firma Almanya’daki üretim tesislerinin
bir kısmını, bu ürünleri üretecek firmalara ayırmak
istemektedir. Ayrıca ortak girişim de firmanın tercih
ettiği bir işbirliği türüdür.

Polonyalı araştırma enstitüsü, küçük kompakt tasarım
makineleri ile büyük dövme işlemleri yapmanızı
sağlayan benzersiz bir cihaz geliştirdi. Cihaz kendi
kendini bağlama yapar ve standart presler monte
edilebilir. Enstitü, teknik işbirliği ve teknik yardım ile
ticari anlaşmalar için de girişime katılım oluşturmak
isteyenlere ve mali kaynakların yükseltilmesi gibi
isteklere açıktır.

Preslere Monte Edilebilen Metal Dövme
Cihazları

Avrupa’nın Size Sunduğu Teknolojiler

Referans No : 11 PL 63AV 3MJH

Referans No : 11 PL 61AL 3MCB

Polonya araştırma enstitüsü, metal şekillendirme de
benzersiz bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemde (adı
TR olarak geçiyor) tek bir alet ile evrensel ve krank
eksantrik presler monte edilebilir kolay şekillendirme
aracı ile karmaşık dövme işlemleri yapabilirsiniz.
Presler ile birlikte TR cihazlar, pahalı özel dövme
makinelerin yerine geçebilir. Enstitü, teknik işbirliği
ve teknik yardım ile ticari anlaşmalar için de girişime
katılım oluşturma ve mali kaynakların yükseltilmesi
gibi tekliflere açıktır.

Elektronik ve Otomotiv Endüstrisi için
Pres Metal Parça Tasarımı ve Üretimi

Referans No : 20110913033

Tarımsal güç aktarma organları ve bileşenleri üzerine
uzmanlaşmış Hollanda firması, çelik dökümü, çelik
dövme gibi konularda çalışan alt üretici firmalar
aramaktadır. İstenilen partner orta büyüklükte bir
firma olmakla birlikte yeterli teknik altyapıya ve kalite

Sıcak pres sinterleme, elektrik şebekesi dağıtım
panosu, makine santrali, otomasyon programları ve
sıhhi tesisat planları konusunda uzmanlaşmış İtalyan
firması, Türkiye’den ticari partner aramaktadır.
Firma ayrıca ortak girişim konusunda isteklidir. 1980
tarihinden itibaren elektrik sektöründe hizmet veren
firma, 2008 itibari ile çalıştığı alandaki ürünlerini
geliştirme amacıyla bir araştırma birimi de kurmuştur.

ürün ve hizmetleri en yüksek kalitede almanızı garanti
eder. Şirket, lisans, ticari veya üretim anlaşması ile
ilgileniyor.

Dünya çapında bir Japon şirketinin kardeş şirketi
olan Polonyalı işletme, elektronik ve otomotiv sanayi
için bir damgalama teknolojisi ve metal parça üretimi
konusunda uzmanlaşmıştır. Teklif damgalama
kalıpları tasarımı ve üretimi içerir. Dünya çapında
şirketler ile işbirliği ve kalifiye mühendislik ekibinin
deneyimleri, geniş bir yelpazede endüstri ile ilgili

Dövme Metal Parçaları Teknolojisi

21 / ORSİAD / Sayı-11 / 2011

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Referans No : 11 AT 0102 3LYA

Klimalar, Seralar, Hayvan Çiftlikleri
ve Diğer Hava ile Soğutma ya da Ön
Soğutma Süreçleri için Buharlı Soğutma

Bir Avusturya Üniversitesi, bir buharlı soğutma
ünitesi ile hava sıcaklığını 35 dereceden rutubetin
%40-35 olduğu 25 dereceye kadar düşürebilen
evlerin, damızlık ve seraların klima sistemleri için
bir simülasyon aracı geliştirmiştir. Bu ünitelerin
avantajları, çok düşük işletme ve yatırım maliyetine
sahip olması, aynı zamanda deniz suyu ya da
kirlenmiş/arıtılmamış yeraltı sularında kullanılabiliyor
olmasıdır. Üniversite, sonraki süreçte gelişim ve
piyasaya sürüş için sanayi ve hizmet ortakları
aramaktadır.

aranan partnerin şu anda kendi faaliyetlerinde
kullanmış ve bu teknolojinin uygulamalarını
geliştirebilecek olması beklenmektedir.
Referans No : 09 FR 36M1 3DBI

Metalik ya da Oksitlenmeyen Seramik
Kaplamalar için Daha Az Zararlı İşlem

Fransız laboratuvar, yüzey üzerindeki metal bırakımı
ya da seramik kaplama için reaktif kimyasal buhar
kullanarak, daha az zararlı, daha ucuz ve daha basit
bir süreç geliştirdi. Bu düşük sıcaklık ve atmosfer
basıncında yüzey işlemelerine olanak sağlar. Gaza
dönüşmüş kimyasal ürün, tek tip şekilde kaplanmak
için parçalar üzerinde yayılıyor. Lisans anlaşması ve
teknik işbirliği için sanayiciler aranıyor.

Avrupa’nın Sizden
Talep Ettiği Teknolojiler
Referans No : 11 HR 89GQ 3M4I

Rüzgar
Türbin
Teknolojisi Arayışı
Referans No : 11 ES 27F4 3M4E

Konsantrasyon Güneş Enerjisi ve
Biokütle Yürütülmesi ve Tasarımı
Konusunda Teknik Bilgi Ve Uzmanlık

İspanyol bir firma, Konsantrasyon Güneş Enerjisi
bitkileri alanında, yenilikçi teknolojilerin yürütülmesi
lojistik ve geçerliliği, uygulanabilirlik ve teknik
desteği, pilottan gösterime piyasa safhalarına tüm
gereksinimleri geliştirmiştir. Firma, Konsantrasyon
Güneş enerjisi, biokütle projeleri ve teknik destek
transferi konusunda ortak girişim, teknik ya da ticari
işbirlikleri aramaktadır.
Referans No : 11 DE 094I 3LXQ

Makine Malzemelerinde Zor Kesilen
Yüksek Kaliteli Yüzeyler için Enerji
Tasarruflu Hassasiyet

Alman araştırma grubu son imalat için kesim
işlemlerini geliştirdi ve optimize etti. Kilit noktası,
metal ana yapılı karmalar gibi kesimi zor makine
malzemelerinde yüzey bütünlüğünün gelişmesidir.
Dahası, metal işleme endüstrisi işleyiş zincirinin enerji
ve kaynak verimliliğini geliştirilebilir. Bu teknolojiyi
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Kanatları

Üretim

Hırvat KOBİ, 1 MW gücünde jeneratör için optimize
edilmiş kompozit malzemelerden yapılmış rüzgar
türbin kanatları üretim ile ilgileniyor. KOBİ gelişmiş
kompozit malzeme yapıları tasarımı ve üretimi
konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Buna ek
olarak, site konumu hakkında yeterli tesisleri, insan
ve teknik kaynaklar var. Bölgenin rüzgar enerjisi
kullanımı için pazar potansiyeli büyük. Şirket, lisans
anlaşması ve teknik işbirliği için bir deneyime sahip
bir ortak arıyor.
Referans No : 11 FR 33j7 3L6F

Elektrokimyasal Araçlar Aracılığıyla
Titanyum Dağlama İşlemi Arayışı
Fransız KOBİ, elektrokimyasal yöntem kullanarak
titanyumu asitle yakabilen bir ortak arıyor. Aslında,
titanyum parçalarının uzun ömürlü işaretlemeleri yeni
elektrokimyasal aşındırma işlemi gerektiriyor. Teknik
işbirliği, ortak daha fazla gelişim için hedefleniyor.
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

PROTOKOL

ORSİAD ile Türkiye İş Bankası A.Ş. Protokol İmzaldı

İş Bankası ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
arasındaki işbirliği, Türkiye İş Bankası A.Ş. Ticari
Bankacılık Satış Ankara Merkez III. Bölge Müdürü Fuat
CİLDAM ile ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan
ÜLGENER tarafından 12 Temmuz 2011 tarihinde
ORSİAD binasında imzalanan protokol ile hayata
geçirildi. İmza töreninde, İş Bankası A.Ş. OSTİM
Ticari Şubesi Müdürü Murat Hilmi KADEMOĞLU,
OSTİM Şubesi Müdürü Sıtkı ARSLAN ve ORSİAD
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Nedret YENER ve
yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundular.

Kredisi, Ticari Taşıt Kredisi, Teminat Mektubu ve
İhracat Destek Paketi kapsamında sunulan İhracat
Döviz Kredileri, TL İhracat Kredileri, Kalite Belgesi
Kredisi, Yurt dışı Fuarlara Katılım Desteği Kredisi
ürünlerinden yararlanabileceklerini ve Elektronik Çek
Tahsilatı, Düzenli Ödeme Sistemi gibi nakit yönetimi
ürünlerinin de protokol dahilinde sunulduğunu
belirtti.

Fuat CİLDAM, imza töreni sonrasında yaptığı
konuşmada, İş Bankası olarak ORSİAD’la
imzaladıkları protokolden dolayı memnun olduklarını
ifade ederek Dernek üyelerinin özel koşullarla Taksit
Ödemeli Ticari Kredi ve Yatırım Kredisi ürünlerinin
yanı sıra, Kur Korumalı (Opsiyonlu) Döviz Kredisi,
Taksit Ödemeli Faturalı Alışveriş Kredisi, İşyeri
ORSİAD başkanı ÜLGENER bu protokolün
üyelerimize ve sanayicimize hayırlara vesile olmasını
diler bu vesile ile sanayicimize bir pencere olmuşsak
ne mutlu bizlere dedi. Burdaki amacımız sanayici
ile bankacının ortak müşterek te olması gerekliğini
vurgulayan ÜLGENER keser gibi olmamak lazım
dedi, Bankalar keser gibi hep bana ilkesi ile değil,
testere gibi hem sana, hem bana ilkesiyle çalışmalı
bu felsefesiyle hareket etmeliyiz dedi.
Cildam, ORSİAD ile İş Bankası arasındaki
işbirliğinin ilerleyen dönemlerde de artarak sürmesini
arzu ettiklerini ifade etti .
Haber
Murat Osman VANLI
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AK PARTİ İFTARI

Ak Parti Ankara İl Başkanlığı Sanayi
Komisyonunun Düzenlediği İftar Yemeği

06 Ağustos 2001 Cumartesi günü AK Parti Ankara
İl Sanayi Komisyonunun düzenlediği iftar yemeği
siyasetin ve sanayicilerin buluştuğu bir iftar yemeği
olmuştur. İftar programına, Ak parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Ankara milletvekili Zelkif KAZDAL,
TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve Ankara
milletvekili Cevdet ERDÖL, Ankara İl Başkanı Murat
ALPARSLAN, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Akparti Ankara ilbaşkanliği sanayi komisyonu

başkani Zafer EROĞLU, ASO Başkanı Nurettin
ÖZDEBİR, Ostim Başkan Vekili Sıtkı ÖZTUNA,
İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTEKİN, Ankara
Oto Sanatkârları Esnaf Odası Başkanı Mustafa
ASLANOĞLU, ORSİAD Başkanı Özcan ÜLGENER,
Anakara Hurdacılar Odası Başkanı İrfan ÇİNKAYA,
ANKİSAD Başkanı Harun AKÇA ve sanayi komisyonu

üyesi 350 sanayici katıldı.
İftar yemeğinde sanayiciler ve siyaset bir araya geldi.
Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın “Ramazan
geliyor. Kaymak iftarlarına gitmeyin. Fakirin sofrasına
oturun, onların yemeğini yiyin. 5 yıldızlı otellerden
uzak durun.” sözüne istinaden siyaset sanayinin,
siyaset istihdamın, siyaset üretimin ayağına gitti ve
orada onlarla birlikte iftar etti.
Günün anlamına binayen yapılan konuşmaların
sonrasında iftar programı bitirildi.
Haber
Murat Osman VANLI
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HABER

ORSİAD Heyeti Olarak Çin Halk Cumhuriyeti 110.
Kanton Fuarı’na Katılıyoruz;

•KareTabanTakozSerisi•ModelGKonikTakozSerisi YuvarlakŞaseTakozSerisi
•ModelA-B- C-D-E-F Takoz Serisi

ZeminveAsfaltEzmeSilindirleriKauçukYedekParçaları
•BOMAG212-217SilindirTakozları•DYNAPACCA51-CA25-CA15VibrasyonTakozları•VIBRO
MAX1102-1802-1601VibrasyonTakozları•BITELLIVibrasyonTakozları•JCBMotorveKabin

• 150, 160, 180, 200, 240’lıkVibrasyonTakozları • Elek U Fitili

AsansörKauçukYedekParçaları
Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük , dünyanın ise
3. Büyük fuarı olan Kanton fuarı’na ORSİAD heyeti
olarak katılıyoruz.
200.000 civarında uluslar arası ziyaretçinin , ziyaret ettiği Kanton Fuarında Çin Halk Cumhuriyetinde
üretilen ürün gruplarının büyük bir bölümü sergilenmektedir.
Ayrıca TÜRKİYE başta olmak üzere dünyanın birçok
ülkesinden firmalarında ürünlerini sergilediği Uluslar
arası katılımcılar bölümü de heyetimiz tarafından ziyaret edilecektir.
3 ayrı fazda yapılan Kanton fuarının 15-19 Ekim
2011 tarihleri arasında yapılacak 1. fazına katılacak
heyetimiz 11 Ekim 2011 tarihinde İstanbul dan Hong
Kong a hareket edecektir.
12-14 Ekim tarihlerinde Hong Kong Elektrik-Elektronik fuarını ziyaret edecek olan heyetimiz 14 Ekim akşamı Kanton Fuarının yapılacağı Guangzhou şehrine
geçecektir.
15- 19 Ekim tarihleri arasında Guangzhou’nun en
önemli otellerinden 5 yıldızlı Nanyang King’s Gate
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Hotel de konaklayacak olan heyetimiz 19 Ekim öğleden sonra Hong Kong’a dönüp aynı gece Türk Hava
Yolları ile direkt olarak TÜRKİYE ye dönecektir.
Tüm programımız boyunca Yetkili Danışman firmamız ORTEKSAN DANIŞMANLIK firması yetkilisi Berksan Büyükyıldız heyetimizle birlikte hazır bulunacaktır. Ayrıca ORTEKSAN DANIŞMANLIK tarafından Çin
Halk Cumhuriyetinde yerleşik olan iş ortakları ile
birlikte tüm katılımcılarımıza Çin Halk Cumhuriyeti
ile ticarette dikkat edilmesi gereken konular ile ilgili
bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
Uzun yıllara dayanan Kanton fuarı turları tecrübesine
güvendiğimiz ALTIN TUR firması ile beraber organize
ettiğimiz 110. Kanton fuarı ziyaretimizin tüm katılımcılarımıza yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla
ORSİAD Yönetim Kurulu

•AsansörTekliKabinTamponu•AsansörÇiftliKabinTamponu•AsansörBurguluSüspansiyon
Tamponu•10x10x8MakineTakozu•8x8x8MakineTakozu•10x10x5MakineTakozu
• Kabin ve Aşırı Yük Takozu

OtomotivYedekParçaları
•Tofaş131-Şahin-DoğanTempra-Uno;Renault9,11,12,19;PeugeotJ9KauçukYedek
Parçaları

ParkveBahçeKauçukParçaları
•ÇocukOyunAlanlarıKompleİmalatı•AtlıKarıncaİmaları•Zıp-ZıpveTahterevalliİmalatı•Her
renkvekalınlıktamerdivenkauçukkaplaması•Herrenkvekalınlıktaplatformkauçukkaplaması

ÖzelÜrünler
Firmamızbünyesindebulunankalıphanevebaskıatölyemiz,deneyimiçalışanlarımızlahertürlü
ürünimalatınıgerçekleştirmektedir.Firmamıztarafındanisteğevekullanımalanlarınabağlı
olarak, her renkte ve özellikte ürün üretilmektedir.

TARİH

TARİH

9 Eylül 1922 İzmir’in Kurtuluşu
15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkıp, Anadolu’nun
hemen yarısını istila ederek, burada Yunan Asya
İmparatorluğu’nu kurmak rüyasıyla üç seneyi aşkın
bir süre içinde anayurdumuza saldıran düşman
orduları, nihayet 18 Eylül 1922 gününde tek bir
er kalmamak suretiyle vatanımızın bu bölgesinden
tamamen temizlenmiş oldu.
Takip harekâtının başarı ile sonuçlanması yalnız
Batı Anadolu’yu Yunanlılardan temizlemekten
ibaret değildir. Türk ordusunun yaptığı bu harekât
ile, İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı’na, Balıkesir
bölgesinden Çanakkale Boğazı’na kadar hayati
önem taşıyan diğer stratejik hedefler de büyük bir

Birinci Dünya Savaşı sonunda, İtilâf Devletleri,
Osmanlı Devleti ile 30 Ekim 1918’de Mondros
Ateşkes Antlaşması’nı imzaladılar ve bu anlaşmaya
dayanarak Anadolu’yu işgale başladılar. Türk milleti
işgal hareketleri karşısında vatanını kurtarmak için
1919 yılında yer yer direniş hareketlerini başlattı. Bu
hareketler, 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal
Paşa’nın Samsun’a ayak basmasıyla kısa sürede
merkezi bir nitelik kazandı.
Bu süreçte arka arkaya kazanılan Birinci İnönü,
İkinci İnönü, Aslıhanlar-Dumlupınar ve Sakarya
Meydan Muharebeleri ile yurdun kurtarılması
yolunda önemli adımlar atıldı. 26 Ağustos 1922
sabahı dikkat ve titizlikle hazırlanan taarruz planı
uygulamaya konuldu. 26-30 Ağustos 1922’de
yapılan Büyük Taarruz, Türk İstiklâl Harbi’nin
son safhasıdır. 30 Ağustos “Başkomutan Meydan
Muharebesi” nde bir gün içinde Yunan ordusunun
en önemli bölümü etkisiz hale getirildi. Böylece kesin
sonuç beş gün içinde elde edilmiş ve hazırlanan plan
tam bir başarıyla uygulanmış oldu.
31 Ağustos günü Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi (ÇAKMAK), Batı
Cephesi Komutanı İsmet (İNÖNÜ) ordu komutanları
Yakup Şevki (SUBAŞI) ve Nurettin Paşa’ları karargahını
kurduğu Çalköy’ünde toplayarak, kaçabilen Yunan
kuvvetlerinin hızla takip edilmesini ve İzmir ile
dolaylarındaki kuvvetleriyle birleşmemesi için üç
koldan Ege’ye doğru ilerlenmesini doğru bulduğunu
belirtti.
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1 Eylül’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
ordulara bir bildiri yayımlayarak şu tarihi emrini
verdi: “Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha
başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne
alarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü, yiğitlik ve
yurtseverlik kaynaklarını yarışırcasına esirgemeden
vermeye devam eylemesini isterim. Ordular ilk
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”. Böylece düşmanın
akıbeti de belirlenmiş oldu. Çalköy’de verilen bu
tarihi emir üzerine İzmir’de “Akdeniz”i, Mudanya’da
“Marmara” yı görmek için 8-9 günlük bir zaman kâfi
gelecekti.
31 Ağustos’ta başlayan amansız takip sonunda
Türk kuvvetleri 2 Eylül’de yıkıntılar haline gelmiş
Uşak’a girdi. Burada Yunan Ordusu Başkomutanı
General Trikopis tutsak edildi.
Takip Harekâtı insan üstü bir hızla ilerledi. Türk
askeri dinlenmek ve uyumak istemiyordu. Çünkü
kurtardığı her kasabanın, köyün, şehrin Yunanlılar
tarafından yakıldığını, bölgedeki Türklerin de
acımasızca katledildiğini görmekteydi.
9 Eylül günü 1 nci Kolordu Kemalpaşa’ya, 2
nci Kolordu Manisa’ya, 4 ncü Kolordu Turgutlu’ya
ulaştı. Kuzeyde Kazancıbayırı’nda Yunan mevzilerine
taarruz eden 3 ncü Kolordumuz düşmanı atarak
Bursa’ya ilerledi. Türk süvarileri üç yılı aşkın süredir
yas çeken İzmir halkının sevinç göz yaşları arasında
İzmir’e girdi.Süvarilerimiz, İzmir’e girerken birkaç
yerde hafif ateşle karşılaşmaktan başka bir olay

olmadı, Kordonboyu’ndan geçerken bir İngiliz
müfrezesi tarafından selamlandı. Türk bayrağı
Hükümet Konağına ve Kadifekale’ye çekildi.
Birinci Süvari Tümeni Komutanı Mürsel Paşa
bir Fransız harp gemisi telsizi vasıtasıyla, İzmir’e
girildiğini Ankara’ya bildirdi. İzmir’de Türk halkının
sevinci o denli büyüktü ki askerlerimiz çiçek yağmuru
altında kaldı.
Başkomutan İzmir’in alınışı dolayısıyla ordulara
şu tarihi mesajını yayınladı:
“İlk verdiğim Akdeniz hedefine varmakta
orduların gösterdiği gayret ve fedakarlığı hürmet ve
takdirle anarım. Elde edilen büyük muzafferiyetin
yapıcısı olan kıymetli arkadaşlarıma en içten teşekkür
ve tebriklerimi bildiririm. Orduların bundan sonra
verilecek hedeflerin alınmasında da aynı fedakârlık
yarışmasını göstereceklerine inancım tamdır”.
9 Eylül günü 3 ncü Kolordumuz Bursa’yı savunan
Yunan birliklerini geri atarak şehri kurtardı. Türk
Ordusu’nun İzmir ve Bursa’yı alması üzerine Mustafa
Kemal Paşa, millete bir beyanname yayınladı. Torbalı
ve Menderes Vadisi’nden çekilen Yunan birlikleri,
Seydiköy civarında kısa bir çarpışmadan sonra
süvarilerimiz tarafından esir alındı. 9 Eylül günü;
Menemen yakılmadan kurtarıldı, Seydiköy Türk
kuvvetlerinin eline geçti. Akıl almaz bir hızla ilerleyen
piyade birlikleri de bir gün sonra Başkomutan ile
birlikte İzmir’e gelmişti.18 Eylül 1922 tarihine kadar
yapılan Takip Harekâtı ile bütün Batı Anadolu’daki
Yunan askerleri sınırlarımız dışına çıkarıldı.

ustalıkla İtilaf Devletleri’nin işgalinden, olaysız
olarak ve barış yoluyla kurtarıldı.Takip Harekâtı; Türk
ordusunun kahramanlığı yanında askeri ve siyasi
alanda gösterdiği yüksek sevk ve idare ile birlikte
kudret ve kabiliyetini de ispat eden büyük bir eserdir.
Türk Ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya
Ateşkes Antlaşması’na giden süreci başlattı. Türkiye,
Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 24 Temmuz
1923’te Lozan Barış Antlaşması’nı imzaladı.
Böylece Türk milleti, varlığını bütün dünyaya
kabul ettirmiş, Türk devleti de tam bağımsızlığını
kazanmış oldu.

www.tsk.tr
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OTOMOTİV

Mekatron firması Türev Markalı
Elektrikli Araç Dönüşüm Projesi
aylık taksit maliyetleri, benzin / lpg / mazota ve
aracın bakımına aylık ödenen bedeller civarlarında
olacak ve azami 12 ay içinde yatırım kendisini amorti
edecektir.
İçten Yanmalı Motora sahip (benzinli, LPG’li veya
Dizel) bir aracın elektrikli araca dönüşümü sırasında
aşağıda belirtilen araç parçalarının hepsi araçtan bir
daha kullanılmamak üzere sökülmektedir.
Araçtan Sökülen parçalar;
Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı
ve Yöneticileri Derneği ORSİAD üyelerinden Sayın
Zafer DEMİRBÜKEN gerçekleştirdikleri TÜR-EV
adındaki elektrikli araçla ilgili olarak ORSİAD
dergisine açıklamalarda bulundu.
2010 yılı Aralık ayında Sanayi Bakanlığı Kosgeb
Ar-Ge desteği alınarak Mekatron Firması tarafından
başlatılan “İçten Yanmalı Motorlu Araçların
Elektrikliye Dönüştürülmesi” projesi tamamlanma
aşamasına gelmiş ve Dönüşümü yapılan ilk aracın
yol testlerine başlanılmıştır.
Elektrikli Seri Araç Dönüşüm faaliyetlerine 2012
yılı başında başlanılacağı bildirilmektedir.
Artan fosil yakıt maliyetleri, çevre kirliliği son
yıllarda elektrikli araçlarına olan ilgiyi arttırmıştır.
Elektrikli araçlar sıfırdan üretilebileceği gibi, trafikte
mevcut araçlarında elektrikli araca dönüştürülmesi
mümkündür.
Sanayi Bakanlığının 2010 yılında yayınladığı
yönetmelik ile ilgili testleri yapmak kaydıyla 2.
el araçlarında elektrikli araca dönüşümüne izin
verilmiştir. Münferit dönüşüme izin verilmemektedir.
Mekatron Firması ilk Dönüşümü yapılacak olan
aracı Hyundai Accent olarak seçmiştir.
Bu seçimdeki amaçları ülkemizde satışı en çok
yapılan araç modellerinden biri olması ve alacakları
Tip/Onay Belgesi ile tüm Hyundai Accent’leri
çevirebilecek olmalarıdır. İlk olarak Türkiye’deki Ticari
Taksiler, Araç Filolarına, Araç Kiralama firmalarına
dönüşüm hizmeti verilecektir. Takiben diğer araçların
modellerinin araç, minibüsler, kamyonet hatta
otobüsler dahil dönüşüm çalışmalarına da Mekatron
Firması başlayacaktır. Dönüşüm maliyetleri taksitler
şeklinde kullanıclardan tahsil edilecektir. Ortalama
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İçten Yanmalı Motor (Buji, Enjektör, Yağ Pompası
dahil), Şanzıman/Difransiyel, Baskı/Balata, Debriyaj,
Vites Kolu, Radyatör/Antifriz, Yakıt Deposu, Şarz
Dinamosu, Marş Motoru, Yakıt pompası, Yağ Filitresi,
Hava Filitresi, Yakıt Filitresi
Sökülen parçaların yerine aşağıda belirtilen
parçalar takılmıştır;
Elektrikli Araç Kontrol Ünitesi, E-ECU
Aracın hareketini veren Elektrik Motoru,
Elektrik Motorunu kumanda eden Motor Kontrol
Bilgisayarı, Elektrik motoruna elektrik sağlayan
Lithium Serisi Piller, Litihium Pilleri şarz eden şarz
cihazı, Elektrikli Araçlar için gerekli olan frenleme ve
hidrolik direksiyon çözümleri ve diğer aksesuarlar.
Temel Teknik Özellikler;
Aracın Motoru: AC tip, (Regeneratif frenlemeli,
Motor kontrol bilgisayarlı)
Aracın Azami Hızı; 120 km/saat
Araç Şanzıman/Difransiyeli;
Tek Dişli Oranlı (8:1, 10:1 veya 11:1 toplam dişli
oranlarında seçenekli)
Aracın Bataryaları; Lithium Fosfat (en az 3000
kere şarz ömrü), Araç içi şarz cihazı (Her hangi bir
220 volt prizde çalışabilen)
Araç menzili; 220 km (şarz sonrası ikinci şarza
kadar gidilecek yol)
Sarfiyat; Kilometrede sadece 2 kuruş, Sıfır
Emisyon, sessiz çalışan mekanik parça sayısının
çok az olmasından dolayı Düşük Bakım Maliyeti
olduğunu bildirdiler.
Haber
Murat Osman VANLI

YÖRELERİMİZ

Güdül İlçesi
Ankara’nın Üzüm, Kiraz ve Leblebi Diyarı

"26 Yıldır Sigorta Danışmanınız"

Güdül, Ankara ilinin kuzey batısında yer alan bir
ilçesidir.Yapılan araştırma ve incelemelerde Güdül
çevresinde tarih öncesi çağlardan beri yerleşildiği
anlaşılmıştır. İlçe yakınından geçen Kirmir Çayı
boyunca kayalara oyulmuş mağaraların Etiler’e
(M.Ö. 2000) ait olduğu sanılmaktadır. Daha sonra
Frigler (M.Ö. 8. yy) bu yörede hakimiyet sürmüşlerdir.
İn-Önü denilen bu mevkideki mağaralarda haç
işaretlerine rastlanmış, Romalılarca Hıristiyanlığın
yayılması sırasında buraların mesken edildiği
anlaşılmıştır. Daha sonra Bizanslıların yaşadıkları
sanılmaktadır.1071 tarihli Malazgirt Zaferi ile
Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, Güdül ve
çevresi Anadolu Selçukluları’nın idaresine geçmiştir.
Güdül
Sokakları,
Anadolu
Selçuklu
hükümdarlarından I. Mesut’un eniştesi ve Ankara
Emiri olan Şehabüldevle Güdül Bey tarafından
şimdiki yerinde, tahminen 850 yıl evvel kurulmuş
olup, 1 Eylül 1957 yılına kadar Ayaş ilçesine bağlı
bir nahiye iken aynı yıl 7030 sayılı Kanun ile ilçe
olmuştur.Koordinatlar: 40°12′40″N, 32°14′34″E
Güdül, Ankara ilinin kuzey batısında yer alan bir
ilçesidir.İlçe toplam nüfusu 2007 Genel Nüfus Sayımı
sonuçlarına göre 10.676’dır. Bu nüfusun 3.155’i İlçe
merkezinde, geri kalan kısmı ise köy ve kasabalarda
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yaşamaktadır. Güdül İlçesi, 4 belediye ve 23
köy olmak üzere toplam 27 yerleşim biriminden
oluşmuştur.
İlçenin yüzölçümü 419 km²’ dir. Denizden
yüksekliği 720 metredir. Karasal iklim tipi
görülmektedir. Kışları soğuk, yazları ise sıcak olup
, yıllık ortalama olarak 506 mm yağış almaktadır.
Yağışlar genellikle ilkbahar ve sonbaharda

YÖRELERİMİZ
Mireroğlu
23.10.2001 tarihinde kurulan ve
ahşap ambalaj sektöründe hizmet
veren MİR AMBALAJ, Ürünlerini en
ileri teknolojileri kullanarak Avrupa
standartlarında hazırlamaktadır.
MİR AMBALAJ, üretim kapasitesi,
ürün kalitesi, farklı sektörler için
gerçekleştirdiği ürünler ve
yurtdışına gerçekleştirdiği
ihracatları ile aranan bir firma
durumundadır. Ahşap makara la rile
, ahşap ambalaj sandıkları, ahşap
kafesler, OSB sandıklar, katlanabilir
sandıklar, ahşap paletlerde
üretmektedir. Bu yapısı ile MİR
AMBALAJ tecrübesine dayanan
ahşap ambalaj konusundaki

düşmektedir. En yüksek sıcaklık (+30,+35) derece,
en düşük sıcaklık (-10,-20) dereceleri arasındadır.
Arazi yapısı oldukça dağlık olan İlçemizden, Sakarya
Nehri’nin kolları Kirmir , Suvari ve İlhan Çayları
geçmektedir. Ankara’ya 90 km olan İlçemizin
komşuları 32 km Ayaş, 33 km Beypazarı, 60 km
Çamlıdere, 60 km Kızılcahamam ve 93 km Kıbrıscık’
tır.İlçemizde eskiden gelişigüzel yapılan evlere sık
sık rastlanmaktadır. Bunlar ekseriyetle iki veya tek
katlı olup; toprak damlı, duvarları kerpiçten yapılmış
evlerdir. Bu yapılardan 39 ev , iki cami, 4 çeşme ve

13 işyeri (ticarethane) Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu tarafından Sit alanı olarak koruma
altına alınmıştır.
Bu tip evler Anadolu’da eskiden beri süregelen
bir alışkanlıktır. Bunlar, genellikle dar sokakların
kenarlarına sıralanmış, birbirine bitişik haldedir. Bu
evler gerek eski oluşları, gerekse İlçeden dışarıya göç
nedeniyle sahipsiz kalmalarından virane görünüm
arz etmektedirler. Şimdi ise İlçemizde ruhsatsız yapı
inşa ettirilmemekte ve denetimi Belediye Başkanlığı
kanalı ile yapılmaktadır. Yeni yapılan evler birkaç
katlı, kiremit damlı, taş ve tuğla duvarlı olup,
imar planına uygun olarak inşa edilmektedir. Bu
konutlar eskilerinin yerine yapıldığı gibi, Yeni ve
Yukarı Mahallelerde de yeni tip evler toplu olarak
görülmektedir.
Belde ve Köylerimizin genel görüntüsü ilçe
merkezi ile paralellik arz etmektedir. Emekli olan
vatandaşların geri dönüşü nedeniyle yeni binalar
göze çarpmaktadır. Hazine arazilerinin satışa
çıkmasından sonra bu yapılaşma daha belirgin
olarak görünmektedir. Belde ve köylerin yerleşim
yerleri toplu bir görünüm arz etmektedir.
İlçemizde bütün yerleşim yerlerinde tapu kadastro
çalışmaları tamamlanmıştır.İlçemizde ekonomik
nedenlerden dolayı göç olayının olması, Ankara
gibi büyük bir kente yakın olması nedenleriyle
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uzmanlığı ile müşterilerinin her
zaman en yakınında sektöründe
öncü firması olarak hizmettedir.
MİR AMBALAJ, Değişen ve gelişen
ağaç sanayindeki ilerlemeleri hızlı
bir şekilde rahat, güvenilir ve
ekonomik ürünlere dönüştürerek
müşterilerine sunmaktadır. imalat
yukleme ve depolama bölümlerinde
çalışan personelinin, kalitesi,
tecrübesi, birlikte çalışma uyumu ile
her zaman gurur duymuştur.
Profesyonel kadrosu ile zaman ve
kalite esasına dayalı olarak
müşterilerine hizmet vermektedir.
Hizmetlerinde proje aşamasından
üretim, uygulama ve satış sonrası
desteğine kadar kalite düzeyinin
sürekli arttırılmasının, bilinçiyle
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü
tarafından onaylanan (ISPM-15)
,belgeli ürünlerimizi ISO 9001 kalite
standartların da siz müşterilerimize
en üst kalitede sunmaktayız.

Mireroğlu

23.10.2001 tarihinde Şaşmaz da kurulan ve
taşımacılık sektöründe hizmet veren MİR
NAKLİYAT, kuruldugu günden bugüne
müşterilerine en iyi hizmeti, depolamada,
paketlemede, hızlı ve güvenilir bir şekilde
üstlendiği görevlerini başarı ile yerine getirerek,
Müşteri İhtiyacı Ve Belirtilen Zamanda En Uygun
Fiyat Politikasıyla Karşılamak Hizmet
Kalitemizin Her Geçen Gün Bir Adım Daha İleriye
Götürmek Müşteri Memnuniyetini Bizim
Geliştirdiğimiz Oranda Arttırmaktır bu günlere
gelmiş ve yine aynı tempo ve dikkatle
çalışmalarına devam etmektedir Ağır Yük
Taşımacılığı, Komple Yük Taşımacılığı, Geniş Ve
Uzun Yük Taşımacılığı Konteynır Taşımacılığı.
sanayicinin üretimini gerçekleştirdiği mamul
taşımacılıgını almış oldugu H1 ve K1 Belgeleri ile
sürdürmektedir.

Şube : Nakliyeciler Sitesi C Blok No:100 Şaşmaz/ ANKARA
Tel / +90(312) 278 54 56 - 57 Fax /+90(312) 278 54 57

Merkez : Dericiler Sitesi 29. Cad No:72 Ostim /ANKARA
Tel / +90(312) 395 06 26 Fax /+90(312) 395 06 27

YÖRELERİMİZ

direk teslimi ihale aşamasındadır. İlçede bağ-bahçe
arazisi 428 hektar olup bunun % 60’ı bağ, % 40’ı
meyveliktir. Ayrıca 1277 hektar arazi sebzelik olarak
kullanılmaktadır. Özel İdare imkanları ile yapılan
çalışmalar ile bağcılık teşvik edilmektedir. Özellikle
son yıllarda İlçe merkezi ile köylerinde bağcılık bir
hayli ilerlemiş ve sofra üzümlerinin en güzelleri
yetiştirilmeye başlanmıştır.Kayıtlı çayır-mera arazisi
2000 hektar olup sarp ve engebeli, meyil oranı
fazla ve çok ağır otlatmalara uğradığından mera
özelliklerini kaybetmiş ve verimi bakımından düşük
kaliteli bir görünüm arz etmektedir. 15.10.2006
tarihi itibariyle İlçemizdeki mera çalışmaları
tamamlanmıştır.

genç nüfusun büyük bir kısmı özellikle İlçenin
merkez köy ve kasabalarından ayrılmıştır. Kültür
etkinlikleri ile vatandaşların eğlenebileceği mekanlar
yeterli değildir.İlçe merkezinde bir öğretmenevi
bulunmaktadır. Fabrika, sanayi tesisi ve atölyeler
yoktur. İlçe merkezinde ve köylerinde iş ve çalışma
hayatının karakteristik özelliğini tarım ve hayvancılık
oluşturmaktadır.
Daha önce de belirtildiği gibi İlçemizde tarıma
elverişli arazinin az oluşu tarımsal faaliyetleri
kısıtlamıştır. İlçede arazi dağılımı şu şekildedir:
Toplam 41900 hektar olan arazinin % 57’si tarıma
elverişli arazidir. % 5’i çayır-mera, % 26’ı orman,
% 12’i diğer arazidir. Tarım arazisi 24.000 hektar
olup bunun % 74’ü ekilebilmektedir. % 26’ı nadasa
bırakılmaktadır.
İlçedeki hayvancılık tarıma göre daha çok
gelişmiştir.Hayvancılık ekonomik açıdan önemli gelir
kaynağıdır. En çok kıl keçisi ve sığır beslenir. İlçe
merkezi Kimir çayı vadisinin güney yamaçlarında
kurulmuştur.
191 çiftçimize mısır demonstrasyonu , 27
çiftçiye 10 dekar fiğ demonstrasyon tohumluğu
dağıtılmıştır.2009 yılı erken ilkbahar döneminde
toplam 40 çiftçimize Güdül Köylere Hizmet Götürme
Birliği tarafından % 30 çiftçi katkılı kapama kiraz
bahçelerinin fidanlarının dikimi yapılmış olup, tel ve
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Tarım ve hayvancılığın yanı sıra tiftik ve dericilik,
leblebicilik ticareti Güdül ekonomisine yön veren belli
başlı sektörlerdir. Tarıma elverişli arazinin az oluşu
1960 yılından sonra tarım faaliyetlerini kısıtlamış,
artan nüfus geçim kaynağını başta Ankara olmak
üzere çevre illere göç ederek, ticaretle uğraşmakta
bulmuştur. Bu olay İlçenin ekonomik gelişmesini
büyük ölçüde etkilemiştir.
Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, şeker
pancarı ve üzüm olup, ayrıca az miktarda elma,
armut, pirinç, nohut ve mercimek yetiştirilir. İlçede
ekilen ürün çeşitleri ise buğday, arpa, fiğ, nohut,
çeltik ve diğerleridir. İlçe merkezine bağlı kasaba
ve köylerde sanayi yatırımları yok denecek kadar
azdır. Son yıllarda sanayiinin gelişmesi için bazı
işletmelerin faaliyete geçtiği gözlenmektedir. Bunlar
hızar atölyeleri, soğuk demircilik gibi küçük ölçekli
işletmelerdir.
Güdül Kaymakamlığı

Sincan Organize Sanayi Uygurlar Cad. No:6 Sincan/ANKARA

SGK

SAM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Madde
4)Sigortalının fiilen çalışması,
B)

İŞYERİ YÖNÜNDEN

1)İşyerinin özel sektör işverenlerine ait olması,
2)Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave
olarak çalıştırılması,
3)İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari
para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcunun bulunmaması,

Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarihli ve 27857
Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğü giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası
Kanununun
81.maddesinin
birinci
fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim
desteğinden,
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7.
ve geçici 9.maddelerinde öngörülen işveren hissesi
sigorta prim desteklerinden, yararlanılmasına ilişkin
esaslarda bazı değişiklikler yapılmış, ayrıca
4447 sayılı Kanuna, yeni bir sigorta primi
işveren hissesi desteğinin yer aldığı geçici 10.madde
eklenmiştir.
Bu nedenle 4447 sayılı Kanunun geçici
10.maddesinde yer alan Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteğinden Yararlanma şartları aşağıda
belirtilmiştir.
A) SİGORTALI YÖNÜNDEN
1)Sigortalının 01.03.2011 – 31.12.2015 tarihleri
arasında işe alınmış olması,
2)18 yaşından büyük olması,
3)Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık
dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
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4)Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza
yasal süresi içinde verilmesi,
5)Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi
içinde ödenmesi, şartlarının birlikte gerçekleşmiş
olması gerekmektedir.
4447 Sayılı Kanunun geçici 10.maddesinde
öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlanma süresi, kapsama giren sigortalının
yaşına, mesleki yeterlilik belgesi sahibi veya mesleki
ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme
kursunu bitirip bitirmediğine, Türkiye İş Kurumuna
kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.
4447 Sayılı Kanunun geçici 7. ile 9.
ve
10. maddesinde,4857 sayılı Kanunun
30.maddesinde,5510
sayılı
Kanunun
ek
2.maddesinde,5225 sayılı Kanunun 5.maddesinde
5746 sayılı Kanunun 3.maddesinin üçüncü
fıkrasında, öngörülen sigorta prim desteğinden
yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı
kanunun 81.maddesinin birinci fıkrasının (ı)
bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden
yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda
öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet
eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan
işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen
oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.
İşveren- İşçi ve Vatandaşlarımızın Mübarek
Bayramını Tebrik eder, Tüm İslam Alemine Hayırlara
vesile olmasını dilerim.

2005 yılından bu yana farklı disiplinler altında Ankara sanayicisi için beraber çalışmalarına devam eden uzman
yönetici kadromuz 2011 yılında SAM Danışmanlık Eğitim olarak faaliyetlerine kurumsal bir kişilik vererek, Mesleki
Eğitim, İnsan Kaynakları, Kalite Yönetim Sistemleri Dış Ticaret ve Pazar Araştırmaları, Hibe yönetimi, AR-GE
Projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi, alanlarında yaratıcı fikirler ve yenilikçi yaklaşımlarla Kobilerimizin
Çözüm Ortağı olarak çalışmalarına başlamıştır. Sanayici ve çalışan personele yönelik verdiği hizmetler:
KOBİLERE DEVLET DESTEKLERİ
•Avrupa Birliği Hibe Programları Projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi
•Kalkınma Ajansları Projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi
•KOSGEB desteklerine yönelik bilgilendirme ,dosya hazırlama yürütülmesi
•TUBİTAK AR-GE projelerinin hazırlanıp yürütülmesi

SANAYİ VE EĞİTİM :
Sanayi bölgelerinde çalışanların
Mesleki Belgelendirmeleri
·Makine Teknolojileri
• Metal Teknolojileri
• İnşaat Teknolojileri
• Motorlu Araç Teknolojileri
• Plastik Teknoloileri
• Kimya Teknolojileri
• Elektrik,Elektronik ve Enerji
• Bilişim Teknolojileri
•İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
•Kişisel Gelişim Eğitim Programları
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
•ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Danışmanlık ve Eğitimi
•ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Danışmanlık ve Eğitimi
•TS-18001 Ohsas İş Sağlığı ve
İş Güvenliği Yönetim Sistemi
Danışmanlık ve Eğitimi
•Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı
•TSE Danışmanlığı
•Ce İşaretlemesi
İSTİHDAM HİZMETLERİ
•İşletmelerimizin ihtiyaç duyduğu
personelin temin edilmesi
•Eğitimin verilmesi
İstihdamın sağlanması

İNSAN KAYNAKLARI :
Ölçme ve Değerlendirme
•İş-Çalışan Uyumu Analizi
•Yönetsel Davranış ve Yönetsel
Eğilim Belirleme
•İşe Yönelik Kişilik Testleri
•Departman ve Çalışan Görev
Tanımlarının Hazırlanması
•Çalışan Memnuniyeti Araştırması
İnsan Kaynakları Yönetim
Sistemleri Geliştirme
•Kuruma Özgü İnsan Kaynakları
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Kariyer Planlama
Performans Değerlendirme
Ücretlendirme
•Prim ve Teşvik Sistemi
•Motivasyon ve Takım Oluşturma
Çalışmaları
•Seçme Yerleştirme
•Kurum Yapısına Uygun Kadro
Belirleme
•İş Başvuruları Değerlendirme ve
Kurum Adına Ön Eleme Yapma

Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürü

İvedik OSB Melih Gökçek Bulvarı 1476 Sokak No: 8/27
Yenimahalle/ANKARA Tel/Faks : 0312 395 85 34
Web: www.sam-danismanlik.com e-mail: info@sam-danismanlik.com

GALVANİZ

Galvanizdeki Teknolojik Buluşlar
Çeliğin Kullanımıyla Paralel Gitmiştir

Demirin kolay işlenebilirliği, mukavemeti,
sünekliği, montaj kolaylığı insanoğlunun ufkunu açmış
ve gündelik hayatımızın pek çok yerinde kullanılır
olmuştur. Dünyadaki pek çok gelişme, teknolojik
buluşlar çeliğin kullanımıyla paralel gitmiştir.Özellikle
depreme karşı dayanıklılığı sebebiyle pek çok ülkede
artık yapısal çelik kullanılmaktadır.
Çeliğin bu avantajları yanında yanında büyük te
bir dezavantajı vardır. KOROZYON.
Demir ve çelik malzemeler bulundukları
atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içinde
fiziksel, kimyasal, elektriksel ve diğer özelliklerini
kaybederek korozyona uğrarlar. Bu değişikliğe,
?metalin paslanması? da denmektir. Paslanma
sadece görüntü bozukluğu olmayıp aynı zamanda
metali aşındıran bir kimyasal reaksiyondur. Ayrıca
pas, kaynaklandığı metalden takriben 30 kat büyük
bir hacim oluşturduğundan, paslananan metalin
çevresindeki elemanları da patlatmaya eğilimlidir.
Metali, paslanmayı oluşturan dış etkenlerden uzak
tutabilmek amacı ilen metal yüzeylere koruyucu
yöntemler uygulanır. Bu koruyucu yöntemlerden
bazıları boya, plastik, nikel, krom, bakır ve çinko
kaplamadır. Ancak; bütün bu kaplama yöntemleri
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arasında çinko kaplama en güvenli ve uzun ömürlü
olanıdır. Çinko kaplama (galvaniz) yöntemi ile
muamelenin diğer yöntemlere nazaran avantajları
şöyle sayılabilir:
Kalın ve nüfusiyeti yüksek ve homojen bir yüzey
filmi oluşturur, diğer yöntemlerle ulaşılamayan kritik
noktalar (iç hacimler, keskin köşeler, kesim yerleri,
delik yüzeyleri, boşluklar) vs. korunmuş olur.

GALVANİZ

Diğer yöntemler, ufak zedelenmelere karşı çok
hassastır ve genelde korozyon bu zedelenmelerde
başgösterir. Oysa galvaniz kaplama çiziklere karşı
dirençlidir ve hatta kendi kendini onarma özelliğine
sahiptir. Buna “self healing effect” ve “katodik
koruma” denir. Aynı nedenlerle, sıcak daldırma
galvanizle kaplanmış yüzeyler, darbelere karşı da
görece korunmalıdır.
Kaplanan malzeme ile çinko metalurjik bir bağ
oluşturur ve malzeme yüzeyinde meydana gelen
alaşım tabakaları dış etkilere karşı dayanıklı bir
kaplama sağlar.
Galvaniz, yüzey kaplama yöntemleri arasında en
uzun ömürlü olanıdır ve hiçbir bakım gerektirmez.
Belli bir estetik cazibesi vardır. İlk başları parlak ve
iki boyutlu kristalin bir görünüşe sahip olan kaplama
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yüzeyi, zamanla matlaşarak homojen mat gri renkte
bir yüzeye dönüşür.
Galvanizli malzemelerin kullanıldığıi sektörler:
İnşaat sektörü : her tür çelik konstrüksiyon, kapı,
korkuluk, ızgara, otoyol korkulukları, soğuk hava
tesisleri, kablo taşıyıcıları, tesisat sistemleri vb.
Otomotiv sektörü : kaporta, egzost boruları ve her
tür donanım vb.
Denizcilik sektörü : Boru,korkuluk, merdiven,
ızgara, zincir, çapa, tesisat sistemleri vb.
Enerji sektörü : aydınlatma direkleri, topraklama
elemanları, seksiyoner şaseleri, elektrik direkleri
vb.Kullanılan Standartlar : TS 914 , ASTM 123 , DIN
50976 , BS 729

KOSGEB

KOSGEB

KOBİ’ler İçin Alternatif Finansman İmkânı:
KOBİ’ler Borsaya Açılıyor

OSTİM Çıraklık Eğitim Vakfı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen “KOBİ’ler İçin Alternatif
Finansman İmkânı: KOBİ’ler Borsaya Açılıyor”
konulu bilgilendirme toplantısına Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, SPK Başkanı Vedat
AKGİRAY, KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN, İMKB
Başkan Yardımcısı Aydın SEYHAN, ASO Başkanı
Nurettin ÖZDEBİR ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan AYDIN ORSİAD Başkanı Özcan
ÜLĞENER Akparti sanayi komisyonu başkanı Zafer
EROĞLU katıldı.

verilecek yeni destekler konusunda bilgiler veren
ERGÜn, borsaya açılmak isteyen KOBİ’ler için özel
bir destek programını devreye aldıkların bildirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN,
KOBİ’lerin borsaya açılırken yapacakları masrafların,
100 bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB’in
karşılayacağını bildirdi. Bakan ERGÜN, bağımsız
denetim yaptırmak isteyen KOBİ’lerin de 10 bin
Türk Lirasına kadar geri ödemesiz şekilde KOSGEB
tarafından destekleneceğini bildirdi.

KOBİ’lerin bu maliyetlerinin onda 1’e kadar
indirildiğini belirten Bakan ERGÜN, ‘’Başka bir
firma 10 lira masraf ediyorsa, bir KOBİ 1 lira masraf
edecek. O 1 liranın da büyük bir bölümünü KOSGEB
vasıtasıyla biz karşılamış olacağız’’ dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
ERGÜN, OSTİM Çıraklık Eğitim Vakfı Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen ‘’KOBİ’ler İçin Alternatif
Finansman İmkanı: KOBİ’ler Borsaya Açılıyor’’
konulu bilgilendirme toplantısında konuşma yaptı.
Konuşmasında KOSGEB tarafından, KOBİ’lere
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Bu program kapsamında, KOSGEB aracılığı ile
borsaya açılacak KOBİ’lerin yapacakları masrafların,
100 bin liraya kadar olan kısmının karşılanacağını
belirten Ergün, bunun ise KOBİ’ler için çok önemli
bir fırsat olduğunu kaydetti. ERGÜN, söz konusu
imkanla KOBİ’lerin borsaya açılma maliyetlerini
ciddi oranda düşürdüklerini bildirdi.

Ayrıca Bağımsız Denetim Desteği adı altında bir
başka programı da devreye aldıklarını anlatan Bakan
Ergün, bu program kapsamında bağımsız denetim
yaptırmak isteyen KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla
10 bin Türk Lirasına kadar geri ödemesiz destek
sağlanacağını açıkladı. Bu desteğin ise KOBİ’lerin
borsaya girip girmemeleriyle ilgisi bulunmadığını
belirten ERGÜN, şunları kaydetti:

‘’Borsayaya girmek istemeyebilirsin. Daha şartların
müsait değildir. Henüz kafanda olgunlaşmamıştır.
(Ama ben bir bağımsız denetim kuruluşunun
denetiminden geçeyim. Şöyle bir check up yaptırayım
kendime. Ben nasıl bir firmayım bir göreyim. Hem
ben tanıyım kendimi hem başkası tanısın. İcabında
iş ilişkisi kurduğum diğer firmalara, bankalara,
başkalarına derim ki bak ben bağımsız denetim
kuruluşunun denetiminde geçmiş bir firmayım. işte
özelliklerim bu. Yani palavra atmıyorum, şöyleyim,

böyleyim diye. Kendimi övmek gibi olmasın. Firma,
(Sen kendini övüyorsun kardeşim. Bakalım senin
övdügün gibi mi?) diyecekse birisi. İşte bağımsız
denetim kurumunun raporu burada.’’
Bağımız denetim yaptırmak isteyen firmaların
kurumsallaşması, şeffaflaşması, yönetim kabiliyetinin
gelişmesi, kendisini iyi tanıması ve nerede eksiklikleri
olduğunu görmesi için böyle bir destek vereceklerini
belirten ERGÜN, söz konusu 10 bin liralık desteğin
tamamının ise hibe şeklinde gerçekleştirileceğini
kaydetti.
ERGÜN, KOBİ’lerin bağımsız denetim için
yapacağı masrafın da belki 10 bin lira belki de
bunun biraz üzerinde olacağını söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN,
‘’Biz hükümet olarak, hiçbir zaman idare-i maslahat
gözeten tavırlar içinde olmadık, nokta sorunlara
nokta çözümler üreten bir yaklaşım içinde olduk’’
dedi.
ERGÜN yaptığı konuşmada, ülke olarak,
önlerini açacak, yollarını genişletecek ve imkanları
çoğaltacak bir seçim dönemini geride bıraktıklarını
söyledi. Türkiye’nin ne kadar güçlü bir ekonomik
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yapıya sahip olduğunu seçim ortamında bir kere
daha test ettiklerini belirten ERGÜN, bazı şeylerin ne
kadar normalleştiğini, ekonomi çevrelerinin siyasi
gelişmelerden minimum seviyede etkilenmesinden
anlayabildiklerini kaydetti.
Hükümet olarak, hiçbir zaman idare-i maslahat
gözeten tavırlar içinde olmadıklarını, nokta sorunlara
nokta çözümler üreten bir yaklaşım içinde olduklarını
belirten Ergün, borsaya açılmaları ve bağımsız
denetim yaptırmaları için hazırladığımız destek
programlarının, bu tavırlarının açık bir örneğini
oluşturduğunu kaydetti.
Türkiye ekonomisi büyüdükçe ve rekabet
gücü arttıkça, işletmelerin sorunlarının da kabuk
değiştirdiğini belirten ERGÜN, gelecekte ortaya
çıkacak olan sorunlara ve ihtiyaçlara, şimdiden
çözüm üretmelerinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

oluşturmaya devam edeceğiz ve 2023 hedeflerimize
sizlerle birlikte ulaşacağız’’ dedi.
KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN da,
“Gelişen İşletmeler Piyasası pazarında yer alacak
KOBİ’lerimizin halka arz maliyetlerini geri ödemesiz
bir şekilde desteklemek üzere 7’inci destek
programımız ‘Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ
Destek Programı’nı oluşturmuş ve uygulamaya
almış bulunmaktayız” dedi. Bu program ile;
KOBİ’lerin halka açılma sürecinde piyasa danışmanı
danışmanlık hizmet bedeli, bağımsız denetim hizmet
bedeli, SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen
İşletmeler Piyasası Listesi’ne kabul ücreti, Merkezi
Kayıt Kuruluşu masrafı ve aracı kuruluşa ödenecek

Amaçlarının
işletmelerin
yerel
ölçekte
ayakta kalmalarını sağlamak değil, işletmelerin
şahlanmalarını ve küresel yarışta öne çıkmalarını
sağlamak olduğunu anlatan ERGÜN, Eskiden
KOBİ’lere iflas etmesinler, batmasınlar, ayakta
kalsınlar, nakit akışını sağlayabilsinler diye destek
verildiğini ancak artık bağımsız denetim yaptırsınlar,
borsaya açılsınlar, teknolojik ürün geliştirsinler,
rekabet gücü kazansınlar, yenilikçi olsunlar, kurumsal
kimlik oluştursunlar, proje odaklı çalışsınlar diye
destek sağlandığını kaydetti.
Sadece bu farkın bile, hükümetin reel sektöre
bakışını ve nereden nereye gelindiğini ortaya
koymak için yeterli olduğunu belirten ERGÜN,
‘’Reel sektörümüzü geliştirmek için bu gibi projeler

aracılık komisyonu giderlerinde, KOSGEB tarafından
geri ödemesiz olarak toplam 100 bin liraya kadar
destek sağlanacağını açıkladı.
OSTİM Başkanı Orhan AYDIN ise, KOBİ’lerin
ekonominin
önemli
bir
parçası
olduğunu
vurgulayarak bu toplantının bir KOBİ kenti olan
OSTİM’de yapılmasının önemine işaret etti. AYDIN,
“Türkiye ekonomisinde KOBİ’lerin yeri çok büyüktür.
Ekonomimizin büyümesi ve küresel anlamda
rekabet edebilir hale gelmesi için KOBİ desteklerini
arttırmamız şart. Bu sebeple KOSGEB’in KOBİ’lere
yönelik bu yeni destek programının en büyük
destekçisiyiz” dedi. ASO Başkanı Nurettin ÖZDEBİR
ise, “Sermaye Piyasalarından istifade etmenin önü
açıldı. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Talep
yönünden sıkıntı olmayacağına eminim” şeklinde
konuştu.
Haber
Murat Osman VANLI
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Ödeme Emri’ne Dikkat
Bu nokta yapılan en büyük hatalardan birisine
de değinmek gerekir. Bir icra takibine ilişkin itiraz
süreleriniz size ulaştığı tarihte başlar. Şayet postacı sizi
bulamaz ise evrakı bağlı bulunduğunuz muhtarlığa
bırakacaktır. Çoğu kişi bu tebligatı muhtardan
almaz ise hakkında bir işlem yapılmayacağını
düşünmektedir. Bu yanlış düşünce birçok kişinin zarar
uğramasına sebep olmaktadır. Bu sebeple kapınıza
ya da posta kutunuza bırakılan bir yazıyla durumu
öğrendiğinizde şayet muhtarlıkta kaydınız var ise bu
evrakı almanız önemlidir. Bir önemli hususta itiraz
için ve ödeme için sürelerin bu tebligatların muhtara
bırakıldığı gün başlamasıdır. Bu sebeple sadece icra
emri değil diğer evrakları da muhtardan almanız
sizinle alakalı değilse gönderen yere iade etmeniz
veya itiraz etmeniz gerekir.

Bu yazımızda sizlerle aslında hiç birimizin
karşılamak istemediği ve hayatımız boyunca görmek
istemeyeceğimiz bir yazılı evraktan Ödeme Emrinden
bahsedeceğiz. Bunu yaparken her zaman olduğu
gibi kanun maddelerini sizlere aktarmak yerine
daha anlayabileceğiniz bir dile sizlere aktarmaya
çalışacağız. Hiç istemesek bile kimi zaman ödeme
güçlükleri kimi zaman unutulan bir alacak kimi
zamanda haksız olarak bir icra takibi ile karşı karşıya
kalabiliriz. İşte bir borç iddiası ile başlayacak olan
icra takibinin karşınıza çıkacak ilk evrakı Ödeme
Emri.
Ödeme emri borcun ödenmesi talebini içeren
ve icra dairelerince borçlu olduğu belirtilen kişilere
gönderilen evrak olarak tarif edebiliri. Halkımızın
icra gelmiş ifadesi ile tarife ettikleri bu evraklar çok
önemli evraklardır. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere
gelen ödeme emri ile ilgili bir borcunuz var ise artık
bu borcun cebri icra dediğimiz devlet kanalı ile tahsili
yoluna gidileceğini bu belge marifetiyle öğreniriz.
Şayet orta da bir borç yok yada bir borcun varlığı
konsun da tartışma var ise bu durum da size ulaşan
ödeme emri daha da önem kazanır. Çünkü bu
sefer ödeme emri ile haksız bir alacak tahlisi iddiası
olduğunu bu vesile ile öğrenmiş olursunuz ve yasal
haklarınızı kullanma konusunda sizi yönlendirir.
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Tekrar konumuza dönecek olursak. Ödeme
emri borcun kaynağı, alacaklısı, borcun miktarı,
faizi gibi tüm bilgileri taşımak zorunda olduğu gibi
bu evraka karşı hangi yollardan itiraz edebileceğine
ve sürecin sonunda başınıza neler gelebileceğine
göstermesi bakında da önemlidir. Bu bilgilerin veya
ekinde bulunması gereken evrakların eksikliği bu
icra takibi veya ödeme emrinin iptalinin istemesini
gerektirir. Bulunması gereken evrak ve bilgi eksikliği
konusunda bir uzman yardımı almanız daha faydalı
olacaktır. Burada vatandaş olarak sizin dikkat
etmeniz gereken husus bu evrakın altında bulunan
ve geçilen icra takibine göre itiraz sürelerini içeren
sürecin sonunda neler olacağını gösteren açıklama
kısmına dikkat etmektedir. Çünkü bütün ayrıntı bura
da gizlidir.
Size ulaşan ödeme emrindeki borca itirazınız
varsa veya imza size ait değilse nereye ne kadar
sürede başvurabileceğiniz. İtiraz etmezseniz hangi
yaptırımlarla karşı karşıya kalacağınız. Tüm ayrıntıları
ile bu bölümde yer almaktadır. Yapılan takibin bir
senede veya bir faturaya veya bir mahkeme kararına
dayanması durumunda farklı farklı sürelerle karşı
karşıya kalacağınız için burada teker teker bu
sürelerden bahsetmeyeceğiz. Önemli olan açıklama
kısmında yer alan özellikle süreler kısmına dikkat
etmenizdir.

Örnek No.: 10

T.C.
ANKARA 13. Ġcra Dairesi
Dosya No :

KAMBİYO SENETLERİNE (ÇEK, POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE YAPILACAK
TAKİPTE ÖDEME EMRİ
1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve
vekilinin adı soyadı, vergi kimlik numarası ve
yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede
oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim
yerindeki adresi

1- ALĠ MERT
ETĠMESGUT ANKARA
Vekili :Av.UĞUR ÇAĞLAR
Adresi ANKARA

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,
soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı
tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası

1-SEDAT SERT

3 - Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla
tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile
işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat
yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur
üzerinden talep edildiği ve faizi

4- Senet ve tarihi

675,00 TL Asıl alacak
31,49 TL Ġşlemiş faiz
2,03 TL (‰3) Komisyon ücreti
--------------- -----------------------------708,52 (TL) nın takip tarihinden itibaren (Fazlaya ilişkin
haklarımız saklı kalmak kaydıyla) asıl alacağa işleyecek %27
(Reeskont Avans) faizi, icra masrafları ve vekalet ücreti ile
birlikte tahsili (BK.nun 84. maddesi gereğince kısmi ödemelerin
öncelikle faiz ve masraflardan mahsubu) emridir.
- 20.05.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet
- 20.06.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet
- 20.07.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet
- 20.08.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet
- 20.09.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet
- 20.10.2006 vade tarihli 50,00 TL bedelli senet

5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde
mirasçıların adı soyadı, yerleşim yerindeki
adresleri
Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödemeniz; takibin dayanağı
senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki
imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde
kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu
oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın
zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir
dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam
olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği
takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız ihtar olunur.
(İİK m.168)

19.09.2006
Ġcra Müdürü
Mühür ve Ġmza

Bu yazımızla birlikte bir de örneğini
sunacağımız ödeme emrini tamamen okumanın ve
uyarılara dikkat etmenin sizi zarara uğramaktan
kurtarabileceğini unutmayın.
Avukat
Uğur ÇAĞLAR
avugurcaglar@hotmail.com
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Yeni Türk Ticaret Kanuna Göre
İnternet sitesi Kanunu
1.Giriş:
Bilindiği üzere,
27 Kasım 2008
tarihinde temel
kanun olarak
görüşmelerine
başlanılan Türk
Ticaret Kanunu
Tasarısı’nın ilk 76
maddesi Türkiye
Büyük Millet
Meclisi Genel
Kurulu’nda kabul
edildikten sonra, kalan maddelerin görüşmelerine
uzunca bir süre başlanılamamış idi.
Buna karşılık, kamuoyunun yoğun beklentilerini de
dikkate alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Tasarının
kalan maddelerini, 13 Ocak 2011 tarihli 23. Dönem
5. Yasama Yılı 51. Birleşim’inde, bazı değişikliklerle
kabul etti. Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), kamuyu
aydınlatma ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde Şirketler
Hukukumuzda birçok yenilik öngörmektedir. Bu
yeniliklerden birisi de, elektronik işlemler ve bilgi
toplu hizmetleri kapsamında getirilen internet sitesi
açma zorunluluğudur. YTTK, her sermaye şirketine
bir internet sitesi açma, bu sitenin bir bölümünü bilgi
toplumu hizmetlerine tahsis etme, internet sitesinin
adresini şirketin unvanının altına yazma zorunluluğu
getirmektedir. YTTK’nın 124. maddesine göre,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket, “sermaye şirketi” sayılmaktadır.
2. Sermaye Şirketlerine Getirilen İnternet Sitesi
Açma Zorunluluğu : YTTK’nun, “elektronik işlemler
ve bilgi toplumu hizmetleri” başlığı altındaki 1524.
ilâ 1528. maddelerde, elektronik işlemler ve bilgi
toplumu hizmetlerine ilişkin hükümlere toplu olarak
yer verilmiştir.
3. İnternet Sitesinde Bulundurulması Gerekli
Bilgi Ve Belgeler :
Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır (YTTK,
m.1524/f.1):
a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilânlar, b) Pay
sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri
ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin
ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler,
açıklamalar. c) Yönetim kurulu tarafından alınan;
rüçhan, değiştirme, alım, önerilme, değişim oranı,
ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar;
bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren

hesapların dökümü. d) Değerleme raporları,
kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine
dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler;
iflâsın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin
karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi
hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları,
bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
e) Birleşme, bölünme, tür değiştirme halinde,
ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine
sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye artırımı,
azaltılması dahil, esas sözleşme değişikliklerine ait
belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu
kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler
dolayısıyla hazırlanan raporlar. f) Genel kurullara
ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler,
raporlar, yönetim kurulu çıklamaları. g) Şeffaflık
ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması
zorunlu bilgiler. h) Bilgi alma kapsamında sorulan
sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda
paysahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için
öngörülen hususlar. ı) Finansal tablolar, kanunen
açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla
çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay
ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli
finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve
ekleri. i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal
yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık
değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve
üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil
ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri
ödemeler. j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi
raporları. k) 1524. maddenin birinci fıkrasında
belirtilen yükümlülüklere uyulmaması, yani, internet
sitesi açılmaması yahut açılmakla veya mevcut
olmakla birlikte sitenin özgülenmiş bir kısmında
yukarıda sayılan asgari içeriğe yer verilmemesi,
ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;
kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına
yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim
kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur(YTTK,
m.1524/f.2).
(YTTK, m.1524/f.4). “Yönlendirilmiş mesaj”,
YTTK ile birlikte Ticaret Hukukumuza giren yeni bir
kavramdır. Sözkonusu kavram, kısaca, üçüncü kişiye
yönlendirilen mesajı kastetmektedir. Yönlendirilmiş
mesaj ancak Kanuna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmeliğe2 uyulmak
suretiyle değiştirilebilecektir. Özgülenen kısımda yer
alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir (YTTK,

m.1524/f.4). Yönlendirilmiş mesaj, kural olarak,
yönlendirildiği andan itibaren şirketin tasarrufundan
çıkar. Şirket bu mesajı, Kanunda ve Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılacak Yönetmelikte
belirtilen usul ve şartlara uymadan değiştiremez.
Yönlendirilmiş mesaj üçüncü kişi yönünden de
hukukî bir anlam taşır. Yönlendirilmiş mesaj, ona
dayanan tarafından, yönlendirildiği şekli ile alınmış
sayılır. Alınmış sayılma “üçüncü kişi tarafından
biliniyor” anlamına gelmez ve böyle anlama uygun
sonuçlar doğurmaz. Bu kabul hukukî sonuç doğurur.
Yine, YTTK, tahsis edilen kısımda yer alan bir mesajın
yönlendirildiğini karine kabul etmekdir(YTTK,
m.1524/f.4). Dolayısıyla, şirketin internet sitesinin
tahsis edilen kısmına konulan mesajlar yönlendirilmiş
olarak kabul edilecektir. 1524. maddenin altıncı
fıkrasında “Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri
82 nci madde uyarınca ayrıca saklanır. İnternet
sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip
şirket yönetimince tarih ve saati gösterilerek noterlikçe
onaylı bir deftere sıra numarasına göre yazılır veya
yapıştırılır. Daha sonra sitede yayınlanan bilgilerde
bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak
yukarıdaki işlem tekrarlanır.” Denilmektedir(YTTK,
m.1524/f.6).Bu itibarla, anonim şirketlerinin
internet sitelerinde “yönlendirilmiş mesajlar”a yer
verilmekle yetinilmeyecek, bu mesajların, ayrıca,
şirketin finansal tablolarının ve dayanağı belgelerin
saklanmasına ilişkin hükümler (m.82) çerçevesinde
saklanması, internet sitesinde yer alacak bilgileri
metin haline getirilip noter onaylı bir deftere sıra
numarasıyla yazılması ya dayapıştırması ve varsa
sitedeki bilgilerde meydana gelecek değişikliklerinde
aynı şekilde metin haline getirip deftere işlenmesi
gerekecektir.
Bu
nedenle,
erişim
hakkının
kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak
gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi
bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlâli halinde
herkes engelin kaldırılması davasını açabilir(YTTK,
m.1524/f.3).
4. Bilgi Ve Belgelerin İnternet Sitesinde Kalma
Süresi : YTTK’nun 1524. maddesinin beşinci
fıkrasında “Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda
veya idarî düzenlemelerde daha uzun bir süre
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan
bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az
altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde
konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre
beş yıldır.” denilmiştir. Dolayısıyla, şirketin “internet

sitesine konulan bir içerik”ten finansal tablolar
dışında kalanlar en az altı ay boyunca sitede
kalmalıdır.
5. İnternet Sitesi Açma Ve Gerekli Bilgi Ve
Belgeleri Yayımlama Yükümlülüğüne Aykırılık
Halinde Öngörülen Cezalar : Sermaye şirketlerinin
internet sitesi açma ve gerekli bilgi ve belgeleri
özgülenmiş mesaj olarak saklama yükümlülüğüne
aykırı davranılması durumunda uygulanacak
cezalara, YTTK’nun 562. maddesinin 12. Fıkrasında
yer verilmiştir. Buna göre; 1 Temmuz 20134 tarihinden
itibaren - Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması, Veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına
karşılık bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi
toplumu hizmetlerine özgülenmemesi suç teşkil
edecek ve -sermaye şirketinin türüne göre anonim
şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde
müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirkette ise yönetici olan komandite ortaklar, altı
aya kadar hapis ve yüz günden üç yüz güne kadar
adlî para cezasıyla cezalandırılacaklardır. Yine, aynı
fıkra gereği, internet sitesine konulması gereken
içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması
hali de suç olarak değerlendirilmekte ve faillerine
-anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited
şirketlerde müdürler ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklarüç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para
cezası verilmesi öngörülmektedir. Açıklamaların
Özetine Gelirsek : Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketler bir “internet sitesi” bulundurmak
zorundadırlar.
Yine,
bahsigeçen
şirketlerin,
açacakları veya zaten mevcut bulunan internet
sitelerinin belli bir bölümünü Kanunda asgarî olarak
belirtilen hususların yayımlanmasına özgülemeleri
ve yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez
içerisinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresini koymaları
gerekmektedir. Bu yükümlülüklere uyulmaması, yani,
internet sitesi açılmaması yahut açılmakla veya mevcut
olmakla birlikte sitenin özgülenmiş bir kısmında
yukarıda sayılan asgari içeriğe yer verilmemesi,
ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur;
kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol
açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Zira, YTTK’nın
konuya ilişkin 1524. maddesi 1 Temmuz 2013
tarihinde yürürlüğe girecektir.

KAYNAKÇA : http://www.tbmm.gov.tr
T.C. Yasalar (13.01.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu :
Esas No:1/324, S.Sayısı:96
RAKIP SEYİRT
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HABER

Yeni Mahalle İlçe Emniyetten Amirliği

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı
ve Yöneticileri Derneği ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Özcan ÜLGENER ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Nedret YENER Genel Sekreter Veli IŞIR ve
Yönetim Kurlu üyesi Kerim KOCAER Yeni Mahalle
İlçe Emniyet Müdürü mehmet Zeki AYGÜMÜŞ’e
makamaında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Samimi bir ortamda geçen bu ziyarette Emniyet
Amiri şu bilgi notunu aktardı; “ Ostim Sanayi
Bölgesinde; Asayiş olaylarına karşı Şehit Kadir
Özcan Polis Merkezi Amirliğine Bağlı 3 adet
motorize ekibimiz, sivil ve resmi olmak üzere 2
çift yaya devriyemiz bulunmaktadır. Ayrıca Ostim
Sanayi bölgesinde suç önlemeye yönelik geceleri
faydalanılmak üzere 3 adet Yıldırım ekibimiz
görevlendirilmiştir.
Ostim Sanayi Bölgesinde meydana gelen
olaylara ekiplerimiz tarafında n 2-3 dakika içerisinde
müdahale edilmektedir. Ostim OSB, İvedik OSB
bölgesinde bulunan, özel güvenlik görevlileri
denetlenmektedir. Hırsızlığa karşı bölgemizde sivil ve

54 / ORSİAD / Sayı-11 / 2011

resmi yaya devriyeler görevlendirilmektedir. Motorize
ekiplerde bölgede ring halinde uygulamalar ve
kontroller yapmaktadır.
Bölgenin sanayi bölgesi olması ve işyerlerinin
yoğunlukla bulunması sebebi ile hırsızlık olaylarının
sık sık meydana gelmesinden dolayı, Toplum Destekli
Polislik Büro Amirliği Görevlileri tarafından bölgede
bulunan işyerlerine sık sık ziyaretler yapılarak
hırsızlıklara karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri kon
usunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Sanayi bölgesinde suçla mücadelede daha fazla
mücadele edebilmek için bölgede özel güvenlik
sayısının arttırılması, mümkün olduğunca farklı iş
grupları bulunan iş yerlerinin bir birinden ayrılarak,
çevresinin kapatılması, giriş- çıkışın kontrollü hale
getirilmesi ve yine güvenlik kameralarının arttırılması
gerekmektedir.”
Yeni Mahallle İlçesi ve Ostim bölgesinin güvenlik
durumu ile ilgili bilgiyi ORSİAD Yönetim Kuruluna
bildirmiş oldu.
Haber
Murat Osman VANLI
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SAĞLIK

Erken Teşhiste Radyolojinin Önemi Giderek Artıyor
gösteren katetersiz anjiografiler ve hastaya hiçbir
giri
şime gerek duymadan “sanal bronskopi”
uygulamalarını yapmak mümkün olmuştur.
80’li yıllarda tıp dünyasına kazandırılan bir diğer
tıbbi görüntüleme yöntemi olan Manyetik Rezonans
(MR) ise özellikle beyin tümörlerinin erken teşhisine
yönelik büyük katkılar sağlamıştır. Radyasyon
kullanılabilen MR tekniği etkin teşhis gücü yanında
hastalığın seyri ve tedavi yanıtlarının izlenebilmesinde
de büyük yararlar sağlamıştır.
MR cihazları; görüntü oluştururken dokunun
yapısal özelliklerini görüntüleyen bir teknolojik özelliğe
sahiptir. Bu özelliği sayesinde “MR spektroskopi” adı
verilen bir incelme yöntemi sayesinde beyin dokusu
içindeki değişikliklerin tümöral bir yapıya mı yoksa
başka patolojik süreçlere mi ait olduğunu kesin
veriler ile ayırt edebilmektedir.
Beyindeki Nörolojik Yollar Görüntüleniyor
Yakın gelecekte daha özgün tanı verisi sağlayan
cihazlarla
tanışacağız.
“Moleküler”
düzeyde
görüntüler üretilerek kanser odaklarının çok daha
erken süreçte tanımlanabilmesi mümkün olacak.
Teknoloji bir yandan insan sağlığını kötü yönde
etkilerken, bir yandan da tıp dünyasına yeni ve
ileri uygulamalar kazandırıyor. Çağımızın en
önemli sağlık sorunları arasında süratle üst sıralara
tırmanan kanserin nedenlerine yönelik araştırmalar
sürdürülürken başarılı tedavi uygulamaları için
“erken teşhi”in önemi de her geçen gün artıyor.
Kanserin erken teşhisinde birçok laboratuvar
yöntemlerinden yararlanılırken en objektif yöntem
olarak kabul edilen tıbbi görüntüleme tekniklerinin
rolü ise giderek artıyor. Yüz yılı aşkındır tıp
dünyasında kullandığımız radyolojik görüntüleme
yöntemlerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesi
sonucu geliştirilmiş olan bilgisayarlı tomografi
(BT), özellikle akciğer kanserlerinin teşhisi ve
evrelendirilmesinde günümüzde “altın standart”
özelliğini sürdürüyor. Özellikle son yıllarda BT
teknolojisinde kat edilen yeni gelişmelerin ürünü
olan “çok kesitli BT” (Multi-directonal computed
tomography) teknolojisi ile sadece anatomik
görüntüleme değil, ek olarak damarsal yapıları da
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MR cihazları ile beyin dokusunun ultrastrüktürel
beyin görüntülemesi yapılabilmekte, bu sayede
örneğin beyindeki nörolojik yolları görüntülemek
mümkün olabilmektedir.
“Fiber tractography” adı verilen bu yeni ve ileri
uygulama ile özellikle beyin sapında gelişen tümörlere
emniyetli cerrahi yaklaşımda bulunulabilmektedir.
MR teknolojisinde elde olunan pek çok yeni gelişme
özellikle beyin tümörlerinin teşhisi yanında emniyetli
cerrahi girişimlere de yardımcı olabilmektedir.
Örneğin, “fonksiyonel MR” adı verilen bir teknik ile
beyindeki birçok merkez fonksiyonel özellikleri ile
görüntülenebilmekte ve cerrahi işlemler sırasında
istenmeyen hasarların oluşması önlenebilmektedir.
Tıbbi görüntüleme teknolojisindeki gelişim, baş
döndürücü bir hızla devam etmektedir.
Yakın gelecekte daha özgün tanı verisi sağlayan
cihazlarla tanışmamız beklenmelidir. Yine bu
gelişmelerin, “moleküler” düzeyde görüntüler
üreterek, kanser odaklarını çok daha erken süreçte
tanımlayabilmesi sürdürülen araştırmalar arasında
önemli bir yer tutmaktadır.
Prof. Dr. H. Barış Diren
Radyoloji Uzmanı
Medikal Onkoloji Uzmanı Genel Cerrahi
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