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BAŞYAZI

ORSİAD’dan 2011 Değerlendirmesi

2011 yılının başlarında yaşadıgımız agır o
iş kazasında tüm vefat edenlere Allahtan rahmet diliyorum. OSTİM için ağır olan iş kazasıyla başladığımız 2011 yılının akabinde çok
olumlu gelişmelerle devam ettiğini bilmekteyiz.
Yaşanan acı olayın ardından OSTİM OSB yönetimi, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri
el ele vererek yaraları sarmak için çalıştıklarını
hep birlikte gördük, bununla birlikte KOBİ’lerin
iş sağlığı ve güvenliği konusunda azami özeni göstermeye devam ettiklerine şahit olduk.
Ülke genelinde ise, yapılan seçimin ardından
ülkede süren istikrar ortamının sanayiciyi ve
reel sektörü olumlu etkilediğini müşahade etmekteyiz, 2012 yılında da ülke ekonomisinde
bu istikrarın, büyümenin hız kesmeden devam
edeceği bir yıl olmasını temenni etmekteyim.
Ülke ekonomisindeki büyüme ihracat oranlarında kırılan rekora rağmen, cari açık ve ithalat
oranlarının da küçülmesi için çalışılması gerekmektedir, bunu başarabilmenin en önemli yolunun da kamu ve özel sektör olarak ulaştırmada,
enerjide, savunmada, bilişimde dışa bağımlılığı
azaltacak önlemleri almak olduğunu hepimizin malumu. Bu açıdan Ekonomi Bakanlığının
hazırladığı Girdi Tedarik Stratejisinin (GİTES) çok
önemli hale geldiğini ifade etmek isterim. Uygulanacak girdi tedarik stratejisi ile amaç hangi
girdilerde yabancı ürünleri yerli kaynaklarla
ikame edebileceğimizi tespit etmektir. Özetle ihtiyaç duyulan girdileri kendi öz kaynaklarımızdan
temin ederek cari açığı azaltabiliriz.

Tedariklerimizi mümkün olduğu kadar iç piyasadan yapıp, dış tehdide karşı birbirimizi
desteklemeliyiz.

Yerli üretimin ülke ekonomisindeki payını
arttırmayı en önemli hedef olarak kabul eden
OSTİM OSB yönetiminin uygulamakta olduğu
sektörel kümlenme çalışmalarının da bölgesel kalkınma modeli olarak ilgi görmektedir,
hükümetin, yerel yönetimlerin ve diğer sanayi
bölgelerinin ilgisi bu vesile ile OSTİM’e dogru
kaymıştır.
Savunma, yenilenebilir enerji, iş ve inşaat
makineleri ile medikal sektördeki bu güç birliği
hareketine biz de ORSİAD olarak destek veriyoruz,
çünkü bu çalışmalar dünyada da kabul edildiği
gibi katma değeri yüksek üretimle KOBİ’lerin rekabet gücünü arttırıcı bir mekanizmadır.
2012 yılına yönelik beklentilerimide şöyle
ifade edebilirim, 2012’nin birlik-beraberlik,
yatırım, çalışma ve yerli üretime dönüş yılı
olmasını temenni ediyorum. Türkiye’nin sahip
olduğu potansiyeli ve dinamizmi ile inanıyorum
ki bizim gibi işinden başka bir şey düşünmeyen
KOBİ’lerin de yeni pazarlara açılarak, yeni
üretim ve girişimci karakterini sergileyerek gösterecek ve 2012 büyüme yılı olacaktır. Bu yılın
OSTİM ve İVEDİK esnafımız, üyelerimiz ve ülkemizin tüm üretenleri ile moral ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışacağımız; kazasız,
belâsız, bol kazançlı bir yıl olmasını, bereketli ve
hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum.
Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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Ekonomi Bakanlığı, Bölgesel Stratejiler
ölçüde enerji kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine
bağlıdır. Bu çerçevede ülke olarak başta Irak olmak üzere, ekonomik canlılığın artırılması yönünde
Ortadoğu ülkelerine destek verilmektedir. Hedefler:
Bölgeden temin ettiğimiz enerjinin neden olduğu ticari işlemler açığının çeşitli enstrümanlar vasıtasıyla
azaltılması, Ülkemiz ile bölge ülkeleri arasındaki yasal
altyapının geliştirilerek Türk firmalarının hâlihazırda
pazar hâkimiyetinin olduğu ülkelerdeki yatırım, müteahhitlik ve ticari ilişkilerinde haklarının korunmasına yönelik ikili ve çok taraflı mekanizmaların geliştirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Tercihli Ticaret Anlaşmaları
vasıtasıyla ticarette tarifelerin azaltılması ve tarife dışı
engellerin de bertaraf edilmesi, pazarların ekonomik
bütünleşmesinin sağlanması, Petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak bölgenin artan gelir düzeyinden azami derecede faydalanılması ,Kaliteli Türk malı imajının
güçlendirilerek bölge de pazar hakimiyetinin kurulması.
Dış Ticaret Müsteşarlığının yatırımlar ve yabancı
sermaye enstrümanlarını da kapsayacak şekilde Ekonomi Bakanlığı olarak yeniden yapılandırılması da göz
önünde bulundurularak, ülkemiz açısından büyük bir
potansiyel taşıyan Komşu ve Çevre ülkelere yönelik
stratejinin Bölgesel Stratejilere bölünerek yeniden tasarlanması kararlaştırılmıştır.
Ortadoğu Ülkeleri Stratejisi: Bölge ile Ticaretimiz:
2002 yılında Ortadoğu ülkelerine olan ihracatımız
1.770 milyar ABD Doları civarında gerçekleşirken bu
oran 2010 yılında 20,9 milyar ABD Doları seviyesine
ulaşmıştır. Söz konusu ülkeler ile ülkemiz arasındaki
ticaret hacmi 2002 yılında 3,8 milyar ABD Doları iken
bu rakam 2010 yılında 35,9 milyar ABD Doları olarak
gerçekleşmiş ve 6 milyar ABD Doları bir dış ticaret
fazlası verilmiştir. Aynı dönemde tüm dünyaya olan
ihracatımız 36,05 milyar ABD Doları seviyesinden 112
milyar ABD Doları seviyesine çıkarak %210’un üzerinde bir artış gösterirken Ortadoğu ülkelerindeki artış %
1080’in üzerinde olmuştur. Ortadoğu ülkeleri ülkemizin tüm ihracatında % 12,7 ve dahilinde bulunduğu
52 ülkelik Komşu ve çevre ülkeler kapsamında ise
%28,9’luk bir ihracat payına sahiptir.
Strateji: Ortadoğu ülkeleri ile ticaret figürlerinde
gözlemlenen ivmenin ardında kuşkusuz başarıyla
uygulanmış olan Komşu ve Çevre ülkeler stratejisi gibi
bir makro planın ve bunun yanı sıra ülkelerle özellikle
ikili temas ve ziyaretler yoluyla geliştirilen ve çeşitli mekanizmalar yoluyla inşa edilmiş olan ülke özeline yönelik yapıların büyük önemi vardır. Bölgenin refahı büyük
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Afrika Stratejisi: Bölge İle Ticari İlişkilerimiz: 2003
yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret
hacmimiz üç kat artarak 2008 yılında 17 milyar dolara
ulaşmış; ancak küresel kriz sebebiyle 2009 yılı sonunda 16 milyar dolara düşmüştür. Aynı dönemde Afrika
kıtasına yönelik ihracatımız 2,1 milyar dolardan, 10
milyar dolara yükselmiş; Afrika kıtasından ithalatımız
ise 3,3 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkmıştır.
2010 yılında ise ticaret hacmimiz %1’lik bir düşüş ile
15,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2003 yılında
ülkemiz aleyhine olan ticaret dengesi 2010 yılına
gelindiğinde ülkemiz lehine dönüşmüştür. Türkiye’nin
Afrika’ya ihracatı, 2010 yılı verileri göz önünde
bulundurulduğunda, bir önceki yıla göre % 8 azalarak
9,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının
ilk on bir ayında ise Afrika ile ticaret hacmimiz 17,3
milyar dolara ulaşmıştır. Afrika ülkelerinin ihracatımız
içindeki payı 2003 yılında % 4 iken, 2008 yılında %
7’ye ve 2009 yılının sonunda küresel krizin tüm olumsuz etkilerine rağmen % 10’a ulaşmış, 2009 yılında
ihracatımızın artış gösterdiği tek kıta Afrika olmuştur.
2010 yılında ise Afrika ülkelerinin ihracatımız içindeki
payı %8,1’dir. 2010 yılında Afrika’ya yapılan ihracatta
ilk beş sırayı Mısır, Libya, Cezayir, Tunus ve Fas almıştır.
Söz konusu dönemde Afrika’dan yaptığımız ithalatta
ise Cezayir, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya
ve Libya ilk sıralarda yer almıştır. 2011 yılı Ocak-Kasım
döneminde Afrika ile ticaretimizde ilk beş sırayı Libya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cezayir, Fas ve Tunus
almıştır. 2010 yılı sonu itibarıyla Afrika ülkelerinde
üstlenilen müteahhitlik projelerinin değeri kümülatif
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olarak 39 milyar doları bulmuştur. 2003 yılından itibaren Afrika’daki Türk yatırımları gözle görülür ölçüde
artış göstermiş ve 2010 yılı sonunda 3 milyar doları
aşmış bulunmaktadır.
Strateji: Ülkemizin Afrika Stratejisini da- yandırıldığı
temel belgeler arasında Bakan- lığımızca uygulamaya konulan “Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik
İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” yer almaktadır. Strateji
2010 yılından itibaren yeni bir vizyonla geliştirilmiş
ve yeni hedefler eklenerek uygulanmaya başlamıştır.
Türkiye’nin, kıtanın her türlü ekonomik ve ticari ilişkileri
geliştirme yolunda en uygun ülke olduğuna ve “adil
ticaret vasıtasıyla serbest ticaret” vizyonunun Afrika
ülkelerinin fakirlik kısır döngüsünü kırmasına yardım
edeceğine inanmaktayız. Ayrıca, Türk sanayi ve dış
ticaret altyapısı, Afrika ekonomileri ile tamamlayıcılık
ilişkisine sahiptir. Bu çerçevede, Afrika pazarı ülkemizdeki özellikle Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
olmak üzere, bütün firmalarımız için hedef pazardır. Afrika ülkeleri bir taraftan ihracatımız için pazar niteliği
taşırken, diğer taraftan zengin doğal kaynakları nedeniyle sanayimiz için ucuz hammadde sağlama imkânı
sunmaktadır.
Hedefler: Türkiye’nin, Afrika ülkelerinin toplam
ticareti içindeki payının üç yıllık bir dönem sonunda %
3’e çıkarılması (2010 yılı itibariyle Türkiye’nin, Afrika
ülkelerinin toplam dış ticareti içindeki payı % 1,8’dir),
Türkiye’nin dış ticareti içinde Afrika ülkelerinin payının
üç yıllık bir dönem sonunda % 10’a çıkarılması (2010
yılı itibariyle Afrika ülkelerinin, Türkiye’nin toplam dış
ticareti içindeki payı % 5,4’dir.), KOBİ’lerin bölge ülkelerine açılımlarının sağlanması, Bölge pazarlarında
Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak Müteahhitlik,
müşavirlik ve mühendislik firmalarımızın Afrika ülkelerindeki pazar paylarının artırılması, Ülkemiz enerji ve
doğal kaynakları talebi çerçevesinde Afrika ülkelerinin
de önemli stratejik kaynak olarak değerlendirilerek bu
alanda işbirliği, ticaret ve yatırımların artırılması
Bdt ülkeleri stratejisi: Bölge İle Ticari İlişkilerimiz:
1991-2010 döneminde, tüm olumsuzluklara rağmen,
BDT ülkeleri ile ilişkilerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir.
Öncelikle, BDT Ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin
yasal altyapısını teşkil eden anlaşmaların önemli bir kısmı
tamamlanmış bulunmaktadır. Tercihli ticaret anlaşmaları
akdi ise, yüksek düzeyli temasların daimi gündem maddesidir. 1992 yılında 1,9 milyar doların altında olan BDT Ülkeleri ile dış ticaret hacmi, 2008 yılında 56,5 milyar dolara
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ulaşmış, ancak yaşanan küresel krizin etkisiyle 2009 yılında
34,7 milyar dolara gerilemiştir. Toparlanma sürecine giren
ticari ilişkilerimiz neticesinde, dış ticaret hacmi, 2010 yılı
itibariyle 41,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Diğer
taraftan, Türk müteahhitleri tarafından 2010 yılı sonuna
kadar bölgede gerçekleştirilen proje sayısı 2.804’tür. Söz
konusu projelerin yaklaşık %43’üne karşılık gelen 1.221
proje Rusya Federasyonu’na, %22’sine karşılık gelen 620
proje Türkmenistan’a ve %12’sine karşılık gelen 335 proje
ise Kazakistan’a aittir.
Strateji: Bölgenin refahı büyük ölçüde enerji
kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine bağlıdır. Bu
kaynaklardan en iyi şekilde yararlanarak, bölge içi ticaret
ve yatırımların canlandırılması, böylece ekonomilerinin
güçlendirilmesi ve halen sadece doğal kaynaklara
dayalı olan ekonomik yapının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, Türkiye ile BDT Ülkeleri arasında
yeni işbirliği modellerinin hayata geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Hedefler: Bölgeden temin ettiğimiz
enerjinin neden olduğu ticari işlemler açığının çeşitli
enstrümanlar vasıtasıyla azaltılması, Ülkemiz ile bölge
ülkeleri arasındaki yasal altyapının geliştirilerek Türk
firmalarının hâlihazırda pazar hâkimiyetinin olduğu ülkelerdeki yatırım, müteahhitlik ve ticari ilişkilerinde haklarının
korunmasına yönelik ikili ve çok taraflı mekanizmaların
geliştirilmesi, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları vasıtasıyla
ticarette tarifelerin azaltılması ve tarife dışı engellerin de
bertaraf edilmesi, pazarların ekonomik bütünleşmesinin
sağlanması, En fazla sorunun yaşandığı ulaştırma
alanında gerek gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve
alternatif lojistik imkânlarının çeşitlendirilmesi, Nispeten
daha az ticari ve ekonomik ilişkimizin olduğu ülkelere
yönelik farklı finansman modellerinin geliştirilerek pazarın
ihtiyaçlarına yönelik özel projelerin hazırlanması, Petrol
fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak bölgenin artan gelir
düzeyinden azami derecede faydalanılması, Söz konusu
stratejilerin oluşturulması ve bu kapsamda yoğun temasproje-çalışmalara başlanması, anılan ülkelerde; Türkiye
imajının yeniden güçlenmesine, Türk işadamlarının daha
etkin bir çalışma ortamına kavuşmasına, bölge ülkelerinin
Türkiye’ye olan ilgilerinin canlandırılmasına ve Türkiye’nin
bölgede aktif-başat bir rol üstlenerek karar verici ülkeler
arasına girmesine zemin hazırlayacaktır.
Asya-Pasifik Ülkelerine Yönelik Bütünleştirici
Strateji: Bölge İle Ticari İlişkilerimiz: “Asya-Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi”
bölge pazarından daha fazla pay alabilmek amacıyla
uyguladığımız stratejidir. 2004 yılında 17 milyar dolar

RÖPORTAJ

civarında olan ikili ticaret hacmimiz, 2010 yılı itibariyle
%161 artışla 44,4 milyar dolara yükselmiştir. Ayrıca,
2011 yılının Ocak-Kasım döneminde ticaret hacmimiz,
bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %33 oranında
artarak 52,8 milyar dolar olmuştur. Ülkemizin AsyaPasifik ülkelerine yönelik ihracatı incelendiğinde, 2004
yılından itibaren, küresel krizin etkilerinin görüldüğü
2009 yılı hariç, yıllık en düşük %20 oranında ihracat
artışının yakalandığı görülmektedir. 2004 yılında 2
milyar dolar olan Asya-Pasifik ülkelerine ihracatımız,
2010 yılında 6,6 milyar dolara yükselmiştir.2011 yılının
Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18 oranında artarak 6,9 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde, Asya-Pasifik
ülkelerinden ithalatımız da hızla artış göstermiştir.
2004 yılında 15 milyar dolar olan ithalatımız, geçen
süre zarfında %152 oranında yükselerek, 2010 yılı sonunda 37,8 milyar dolara ulaşmıştır. 2011 yılının ilk
11 aylık döneminde ise, 2010 yılının aynı dönemine
kıyasla %36 oranında artış göstermiş ve 45,9 milyar
dolara ulaşmıştır.
Asya-Pasifik ülkelerinin ihracatımız içindeki payı
2009 yılının sonunda % 4,9’a ulaşmıştır. 2010 yılında
ise bölgeye ihracatımız ivme kazanarak 6,6 milyar
dolar düzeyi ile payını % 5,7’ye çıkarmıştır. Asya-Pasifik bölgesi, 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde de
ihracatımızdaki % 5,7’lik payını korumaktadır. 2010
yılında Asya-Pasifik ülkelerine yapılan ihracatta ilk beş
sırayı Çin, Hindistan, Singapur, Avustralya ve Güney
Kore almıştır. 2011 yılının Ocak- Kasım döneminde
ise ihracatımızdaki ilk beş sırayı Çin, Hindistan, Singapur, Güney Kore ve Hong Kong almıştır. Asya-Pasifik Bölgesinden yaptığımız ithalatta ise 2010 yılında
Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya ve Tayvan;
2011 yılının Ocak-Kasım döneminde ise Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Tayvan ilk beş sırayı
almıştır. Asya-Pasifik ülkelerinde ülkemiz tarafından
2010’da toplam 552 milyon dolarlık müteahhitlik
projesi üstlenilmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle bölgede
kümülatif müteahhitlik yatırımı toplamı 5,9 milyar
dolar tutarındadır. 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde bölgede ülkemiz tarafından üstlenilen müteahhitlik projeleri 1,2 milyar dolara yükselmiştir. Böylece
Asya-Pasifik ülkelerinde 2011 yılının Kasım ayı sonu
itibariyle kümülatif müteahhitlik yatırımı toplamı 7,1
milyar dolar tutarına ulaşmıştır. Asya-Pasifik ülkelerinin ihracatımız içindeki payı 2009 yılının sonunda %

4,9’a ulaşmıştır. 2010 yılında ise bölgeye ihracatımız
ivme kazanarak 6,6 milyar dolar düzeyi ile payını %
5,7’ye çıkarmıştır. Asya-Pasifik bölgesine 2011 yılının
Ocak-Kasım dönemindeki ihracatımız 7 milyar dolar
değerine ulaşmış ve böylece bölge ihracatımızdaki %
5,7’lik payını korumuştur. Bölgeden yaptığımız ithalatta 2010 yılında Çin, Güney Kore, Hindistan, Japonya
ve Tayvan; 2011 yılının Ocak-Kasım döneminde ise
Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Tayvan ilk
beş sırayı almıştır. Asya-Pasifik ülkelerinde ülkemiz
tarafından 2010’da toplam 552 milyon dolarlık
müteahhitlik projesi üstlenilmiştir. 2010 yılı sonu itibariyle bölgede kümülatif müteahhitlik yatırımı toplamı
5,9 milyar dolar tutarındadır. 2011 yılının Ocak-Kasım
döneminde bölgede ülkemiz tarafından üstlenilen
müteahhitlik projeleri 1,2 milyar dolara yükselmiştir.
Böylece Asya-Pasifik ülkelerinde 2011 yılının Kasım ayı
sonu itibariyle kümülatif müteahhitlik yatırımı toplamı
7,1 milyar dolar tutarına ulaşmıştır.Hedefler: Bölge
kaynaklı dış ticaret açığını kapatmak, Bölge pazarına
giriş için stratejik firma satın alımlarını desteklemek
,Bölgeden ülkemize yatırım çekmek, Bölgenin ucuz
girdi imkanlarından faydalanmak, Bölgeden teknoloji
transferi sağlamak, Bölge pazarlarında Türkiye’nin
rekabet gücünü artırmak, Müteahhitlik, müşavirlik ve
mühendislik firmalarımızın Asya ülkelerindeki pazar
paylarını artırmak ve bölgedeki altyapı ihtiyaçlarının
karşılanmasında etkin rol oynamak.
Diğer Ülkeler: Ülkemiz, dünyanın en kalabalık
Müslüman nüfusuna sahip Endonezya ile Malezya, Pakistan, Afganistan, Bangladeş gibi Müslüman nüfusun
ağırlıkta olduğu ülkelere, tüketim kalıplarındaki benzerlikten dolayı özellikle gıda alanında yüksek ihracat
potansiyeline sahiptir. Asya Pasifik bölgesinde hızla
yayılmakta olan “helal gıda” konusunda bu ülkelerle
işbirliği yapmak mümkün olabilecektir. Diğer taraftan,
Pakistan ile Tercihli Ticaret Anlaşması müzakereleri
gerçekleştirilmekte olup, söz konusu Anlaşma ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi
ve Pakistan’a ihracat olanaklarımızın artırılması hedeflenmektedir. Endonezya, Afganistan, Pakistan,
Moğolistan gibi ülkelerdeki altyapı yatırımlarının
yetersizliği ve bu konuda var olan ihtiyaç müteahhitlik ve
teknik müşavirlik firmalarımızın Asya Pasifik ülkelerinde
projeler üstlenmeleri için fırsat doğurmaktadır.

Haber
Murat Osman VANLI
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ASO

2011 Yılı Değerlendirmesi ve 2012 Yılı Beklentileri

“2011, ekonominin yüksek hızla büyüdüğü bir yıl
oldu. Açıklanan son veriler yılı yüzde 8’in üzerinde bir
büyümeyle kapatacağımızı göstermektedir. Ancak,
hem ekonomi yönetiminin ekonomiyi kontrollü bir
biçimde soğutma girişimleri, hem de başta en büyük
ticaret ortağımız AB olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki yavaş büyüme nedeniyle 2012’de bu kadar hızlı
büyüme beklenmemelidir. Biz, 2012 yılında, küresel
ekonomideki gelişmelere bağlı olarak ekonomik büyümenin devam edeceği ve yüzde 2 ile 4 arasında
bir büyümenin sağlanabileceğini tahmin ediyoruz.
Gelişmiş ülkeler düşük büyüme hızları ve finansal sorunlarla uğraşırken bizim sergilediğimiz yüksek büyüme memnuniyet vericidir. Ancak, yüksek
büyümeyle birlikte gelen yüksek cari işlemler açığı,
büyümenin sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri oluşturmaktadır. Cari işlemler açığının esas
olarak kısa vadeli fonlarla finanse edilmesi de ekonomi için küresel fon akımlarına bağlı potansiyel
bir risk oluşturmaktadır. Ekonomi yönetiminin almış
olduğu tedbirler cari işlemler açığının artış hızını
yavaşlatmış olmakla birlikte açığın sürdürülebilir
düzeylere gerilemesi zaman alacaktır. Cari işlemler
açığını ekonomi için bir sorun olmaktan çıkarmak
için parasal ve mali tedbirlerin yanı sıra yapısal tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Ekonomi yönetiminin bu konuda tedbirler almaya ve politikalar
üretmeye başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

için işgücü maliyetlerini düşürecek ve işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek yapısal tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ülkemizdeki çalışma
mevzuatı, esas olarak işi değil işçiyi koruyan bir
niteliktedir. Eğer iş yoksa işçi de olamayacağı için
bu durumun değişmesi, esas olarak işlerin korunması gerekmektedir. Bu zihniyet değişiminde sosyal taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa işsizliğin daha düşük oranlara gerileyeceğini göreceğiz.
Uluslararası kuruluşlar peş peşe 2012 yılının
oldukça zor ve çalkantılı geçeceği yönünde uyarılar
yapmaktadır. Biz de reel sektör olarak küresel ekonomide olumsuz gelişmeler olabileceğini göz ardı
edemeyiz. Özellikle, AB’deki ekonomik bir durgunluk ihracatımızı olumsuz etkileyebilecektir. Ayrıca,
küresel ekonomideki olumsuz gelişmeler sermaye
hareketlerinde sert dönüşlere de yol açabilir. Bu nedenle firmalarımızın aşırı borçlanmaktan kaçınmaları, iç ve dış talep şartlarında meydana gelebilecek
ani değişikliklere ve ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamaya karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir.”

2011 yılındaki yüksek büyümenin en memnuniyet verici sonuçlarından biri işsizlik oranındaki düşüştür. Açıklanan son veriler, işsizliğin küresel
kriz öncesi oranlara gerilediğini göstermektedir.
Ancak, işsizliği daha düşük oranlara çekebilmek
ASO Başkanı
Nurettin ÖZDEBİR
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MISTOK
MISTOK

MISTOK

HABER

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
2011’den 2012’ye

“OSTİM OSB, 2011’i başarılı bir performans
göstererek geride bıraktı. Bölge yönetimi olarak
altyapı, çevre, tanıtım, iş sağlığı ve güvenliği, kümelenme, üniversite-sanayi işbirliği konularında
önceki yıllarda başlattığımız projeleri geliştirirken,
birçok yeni hamle de yaptık.
OSTİM’in ısrarlı gayreti ve Gazi Üniversitesi
yönetiminin bilinçli yaklaşımı ile gündeme gelen
OSTİM Meslek Yüksek Okulu, “Gazi Üniversitesi
OSTİM Meslek Yüksek Okulu” adıyla eğitime başladı. Bu okul sanayinin kalifiye eleman ihtiyacında
önemli bir gelişme sağlayacaktır.
Başkentteki pek çok üniversitemiz ile medikal,
savunma ve havacılık, iş ve inşaat, yenilenebilir
enerji gibi alanlarda işbirliği projeleri yaptık, protokoller imzaladık. Birçok üniversitemizin içinde
yer aldığı İNOVAANKARA Medikal Platformuna
katkıda bulunduk. Savunma, Yenilenebilir Enerji,
Medikal, İş ve İnşaat Makineleri Kümelerimizin her
biri bir ya da daha fazla proje yaparak, Ankara
Kalkınma Ajansına sundu ve bazıları KOBİ’lerde
fiilen uygulamaya geçildi. Bu projelerin önümüzdeki dönemde KOBİ’lerimizin ihracat, tanıtım ve
rekabetçi yapılarını geliştirmesini bekliyoruz.
Bölgemizi gerek yurt içinden gerekse yurtdışından pek çok heyet ziyaret etti. Türkçe konuşan
işadamları grubu her yıl olduğu gibi 2011 yılında da OSTİM’li KOBİ’lerle ikili ticari görüşmeler
yaptılar. Bölgemize içlerinde komşu ülkeler başta
olmak üzere, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve
Afrika ülkelerinin de bulunduğu pek çok ülkeden
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heyet ziyaretleri yapıldı. Bölgemizi inceleyip, kendi
ülkelerinde sanayi bölgesi için model olarak seçen
ülkelerle istişareler ve çalışmalar yaptık.Bölge KOBİ’lerinin rekabetçi yapısını güçlendirmeye yönelik
eğitim, danışmanlık, Ar-Ge ve bölgesel tanıtım etkinliklerimiz oldu. Firmalarımızı çok sayıda yurtiçi
fuarlarda OSB standı kurmak sureti ile temsil ettik.
Üyelerimizin iş ve fuar gezilerine ulaşmalarını temin ederek, ticari kapasitelerini ve ilişkilerini geliştirmeye çalıştık.
OSTİM OSB’nin yönetim tarzını sivil toplum örgütleri, site temsilcileri, kanaat önderleri ve bölgede faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının da
temsil edilebildiği, aktif katkı verebildiği bir yapıya
dönüştürdük. Yeni görüşlere, fikirlere açılım sağladık.
OSTİM olarak öteden beri benimsediğimiz
sosyal sorumluluk tarzımızda ısrarcı olduk. Sadece OSTİM’in değil tümüyle Türk Sanayicilerinin
yararına olacak görüş ve düşünceleri kamu ile
paylaştık. Ortak plâtformlarda özellikle yerli üretimin önemini ve kamu ithalatında yerli sanayi

HABER

Parmak İzi

katkısı düşüncesinin hayata geçmesini vurguladık.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle belediye ihtiyaçlarının OSB’lerden temin edilmesi yönünde bir adım atıldı. Belediye, alımlarını
Ankara’daki sanayicilerden, gerektiğinde Ar-Ge
desteği de vererek temin edecek. Bu modelin tüm
Türkiye’de örnek alınıp uygulanmasını istiyoruz.
2011 yılının olumlu bir gelişmesi de Ankara
Büyükşehir Belediyesinin OSTİM ve diğer OSB’lere
altyapı ve asfalt konusunda destek olacağını bir
protokolle deklare etmesi olmuştur.2011 yılı KOBİ’lerimiz için kriz ve risk söylentilerine karşın hasarsız atlatılmış bir yıl olmuştur. 2012 yılının da iç
ve dış istikrarın sürmesi, özellikle Avrupa pazarının rahatlaması ile olumlu geçeceğine inanıyoruz.
Biz OSTİM olarak özellikle cari açığın dizginlenmesinde KOBİ’lerin, yerli üretimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu inançla hükümetimizin, karar
vericilerin ve bürokrasinin yönünü içeriye dönmesini bekliyoruz.

Uzaktan
Kumandalı
LCD Monitör

14’lü Kilit
Sistemi

Kameralı
Kapı Dürbünü

gibi gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde sanayi bölgeleri için model olma niteliğimizi
korumak, üyelerimizin rekabetçi yapılarını güçlendirmek istiyoruz. 2012 yılında da KOBİ’lerimizin, üyelerimizin topyekûn OSTİM’in ve Türk
sanayicilerinin başarısı için gayret göstereceğiz.
Yeni yılın sanayicilerimize, Türk milletine ve
tüm insanlığa barış, üretim, bereket, başarı ve
mutluluk getirmesini diliyorum.”
• 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.

Kamu alımlarında ithal hevesinin bir an önce
dizginlenerek, yerli üretim ve yerli katkı dediğimiz Offset’in temennilerin ve iyi niyetli söylemlerin ötesinde yasal düzenlemelerle hayata geçirilmesi OSTİM olarak en büyük dileğimizdir.
Önümüzdeki yıl da OSTİM olarak her zamanki
OSTİM Başkanı
Orhan AYDIN
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Uzaktan
Kumanda

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

OSB BAŞKANI

2012 Yılı Sanayimiz ve Demokrasimiz Açısından
Umut Dolu Bir Yıl...

“2011 yılı içerisinde önemli bir genel seçim sürecini geride bıraktık. Bilindiği gibi, genel seçimler
ülkemiz ve demokrasimiz için son derece mühimdir. Ülkemizde, başarı ile yürütülen Demokratik
parlementer sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesi
en önemli kazanımımızdır.
Bu seçimlerden tekrar tek parti iktidarı ortaya
çıkmıştır. İvedik Organize Sanayi Başkanı olarak,
parti gözetmeksizin, tek parti iktidarını önemsiyorum.
Çünkü tek parti iktidarı ile AK Parti ülkemize
istikrar getirmiştir. Üreten kesim yani sanayiciler
için istikrar çok önemlidir. Biz, sanayiciler olarak
koalisyon hükümetleri zamanını hatırlamak bile
istemiyoruz. Sanayici açısından sıkıntılı günlerdi.
Bakanlar Kurulu toplantıları yapılamıyor, dolar
hergün yükseliyor, sanayimiz ve ekonomimiz her
gün daha kötüye gidiyordu.
Şükürler olsun, o günleri geride bıraktık. Unutmak mümkün değil belki ama o günlerdeki deneyimlerimiz öğretti ki, sadece sanayiciler için değil
ülkemizn refahı için, istikrar çok önemli. 2011 yılı,
12 Haziran seçimleri ile istikrarın devamı açısından önemli bir yıl olmuştur.
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Sanayicilerimizin 2012 yılından büyük beklentileri bulunmaktadır. 2012 yılında, bölgesinde
öncü konumunda olan bir ülkenin sanayicileri
olarak, daha çok üreten, daha çok ihracat yapan
bir sanayi hedefi ve gayreti içerisindeyiz.
Bu amaçla sanayi bölgemizde bulunan sanayicilerimizin ihracat yeteneklerini ve rekabet güçlerini arttırmak amacıyla kamu ve özel desteklerden
yararlanmaları için çalışmalar başlatmış bulunuyoruz.

OSB BAŞKANI

Bu istikrar ortamında üretimimiz ile birlikte
bölgemizde istihdamı da arttırmak istiyoruz.
Bu süreçte sanayi bölgelerimiz açısından 2012
yılında çözülmesini beklediğimiz en önemli
konulardan biri de nitelikli iş gücü sorunudur.

mun farklı katmanlarının sorunlarına çözüm
olan yeni bir anayasanın yapılması en büyük
isteğimdir. Ülkemizin aydınlık geleceği için biz,
sanayiciler olarak, yeni anayasa çalışmalarını
çok önemsiyoruz.

Zira nitelikli iş gücü sorununu çözmek,
üretimde nisbi büyümeyi ve gelişimi sağlayacak,
araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artması ile de
üreticilerimizin yeni teknolojileri edinmelerini ve
bu teknolojileri öğrenmelerini kolaylaştıracaktır.

Yeni anayasanın Avrupa Birliği nezdinde ülkemizin uyum süreçlerini hızlandıracağı, diğer
ülkeler arasında ülkemizin prestijini arttıracağı
ve vatandaşımızın yaşam kalitesini yükselteceği
bir gerçektir. Bu nedenle 2012 yılında AK Parti
iktidarının yenilikçi ve dönüşümcü yapısını devam ettirmesini diliyorum.

Öte yandan, 2012 yılında ülkemizin
demokrasi standartlarının daha da gelişmesi
tüm vatandaşlarımız gibi benim de en büyük
beklentilerim arasındadır.
Geçtiğimiz 9 yılda demokrasimiz büyük
yol katetmiştir. Bu başarının durmadan devam etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
önümüzde çok önemsediğim yeni anayasa
çalışmaları süreci bulunmaktadır. Bu fırsatın iyi
değerlendirilmesi gerekir.
Toplumun her kesiminin kendini ifade
edebildiği; din, dil, ırk farkı gözetmeden tüm
vatandaşlarımıza özgürlükler sağlayan; toplu-
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2012 yılının , sanayicimiz için üretken ve
kârlı bir yıl olmasını; ülkemiz için bereketli ve
yeni anayasası ile çağdaş ülkeler içerisindeki
yerini sağlamlaştırdığı bir yıl olmasını Cenab-ı
Hak’tan temenni ediyorum.”

Hasan Gültekin
İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı

MEVLANA

Sırları Dilberlerin
Der ki:
Söz birden Şemseddin’e gelip çattı
Gün göğün dördüncü katında battı
Adını anmışken görev bileyim
Biraz güzelliğinden söz edeyim
Şu can eteğime yapışmış kalmış
Yusuf’un gömleğinden koku almış
Der ki yıllar süren dostluk aşkına
O hoş hallerden bir hal anlat bana
Ta ki yer gülsün gök gülsün şenlensin
Akıl ruh göz şen olsun neşelensin
Uğraştırma dedim beni fenayım
Aklım durmuş neyi nasıl anayım
Ne söylerse adam olmazsa ayık
İster hoş isterse boş olmaz layık
Ne desem tek damarım ayık değil
Ne dense eşsiz yâre layık değil
Ne hoş olur sırları dilberlerin
Söylenince sohbetinde ellerin
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî Mesnevi’ye bir aşk
hikâyesiyle başlar. Bir hükümdarın bir cariyeye âşık
olup satın almasından sonra cariyenin hastalanmasını, padişahın cariyeyi iyileştirmek için her yola başvurmasını, rüyasında gördüğü bir velinin gelip hastalığını teşhis etmesini, hastalığının gönül hastalığı
olduğunu belirlemesinden sonra cariyenin sevdiğini
Semerkant’tan getirtmesini, daha sonra sevdiğiyle evlendirip öldürtmesini anlatır. Bu hikâyede ilgi
çekici çeşitli beyitler var ki Mevlânâ öncelikle kendi
halinin beyanı olduğunu anlatırcasına hikâyeye şu
beyitle başlar.
Der ki:
Dinleyin dostlar bu hikâyemizi
Halimizin gerçeği nağmemizi
Anlata anlata birden sözü Şems-i Tebrizî’ye getirir
ve Divan-ı Kebir’in aksine Mesnevi’de pek anmadığı
adını burada da anıverir. Aşktan söz açar ve aşkın
akılla anlatılacak, kalemle yazılacak bir şey olmadığını, aşkın ancak aşkla, aşkın diliyle açıklanabileceğini anlatır ki;
Dile söyletmek kolay olsa bile
Aşk aşk ile daha hoş gelir dile
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Nitekim akıl ileri atılır, eşek gibi çamura batar kalır. Kalem yazmaya kalkışır kırılır, anlatayım derken
çatlar yarılır.
Çaresiz aşk dile gelir o zaman
Aşk kendi kendine olur tercüman
Der ki:
Âşıklık gönül sızısından belli
Olmaz sızı gönül sızısı gibi
Aşk illeti her illetten farklıdır
Aşk Allah’ın sırlar usturlabıdır
Aşk şu yandan bu yandan olsa bile
Er geç o yana erilir aşk ile
Aşk için ne söylesem söyleyeyim
Aşka karşı mahcubum neyleyeyim
Gerçi dilin deyişi aydınlatır
Ama dilsiz aşk daha hoş anlatır
Kalem yazmak için öne atladı
İş aşka gelince kalem çatladı
Akıl eşek gibi çamura battı
Aşkı âşıklığı da aşk anlattı
Ama aşk da açık açık söylemez… Söyleye söyleye tek bir söz söyler. Aşk gizler dilberlerin sırlarını, ellerin sözlerinde gelir dile.
Kendini gömer toprağın altına, saklı kaldıkça olgunlaşsın diye; madene dönsün gizlene gizlene.
Der ki:
Gizlense ne hoş olur yârin gizi
Sen de gel hikâyeden dinle bizi
Ne hoş olur sırları dilberlerin

MEVLANA

Söylenince sohbetinde ellerin
Dedi ki açık seçik anlat şunu
Anlat savuşturma şunu ey ulu
Dedim ki çıplak olsa ayan beyan
Ne sen kalırsın ne bel kalır ne yan
İste ama ölçü kaçmasın aman
Dağı nasıl taşısın bir çöp saman
Bozgun kargaşa deyip kıyma cana
Söz etme Şems-i Tebrizî’den yana
Bu sözün sonu gelmez gel baştan al
Hikâyeyi sürdür sen bu sözü sal

Dirinin aşkını seç ki bakidir
Cana can katan mey sunan sakidir
Onun aşkını seç ki her peygamber
Onunla kudret bulup oldu rehber
O şaha ulaşılmaz demek niçin
Hiçbir iş güç değil yüceler için
Kendince kıyas yaparsın sen uzak
Uzak düşmüşsün uzak kendine bak

Aşk bir dikene benzer kalbe batar… Ayağa
batsa diken bulmak ne zor… Ya kalbe ne ben diyeyim ne sen sor… Diken battıkça çırpınır durursun… Çırpındıkça kalbe saplar geçersin… Daha
fazla daha fazla itersin… Batırmaktan başka şey
yapamazsın. Oysa onu çıkarmak hüner ister...
Der ki:
Birinin ayağına batsa diken
Ayağını dizine dayar hemen
Ucunu iğnenin ucuyla arar
Bulamazsa dudak ucuyla ıslar
Ayakta bir dikeni bulmak ne zor
Ya kalpte ne ben diyeyim ne sen sor
Herkes görseydi kalpteki dikeni
Gam gelir bulur muydu seni beni
Eşek kuyruğunun altına diken
Konsa eşek iter onu bilmeden
Zıpladıkça diken iyice batar
Bir akıllı olmadan nasıl çıkar
Eşek diken çıksın diye kıvranır
Çifte atar her yanı yaralanır
Sırlarını içine gömersen sen
Muradına erişirsin tez elden
Kim sırrını saklarsa der peygamber
Ne muradı varsa tez elden erer
Tohum toprak altında gizleniyor
Gizlenip bağ bahçeyi yeşertiyor
Gizli durmuş diye altın ve gümüş
Maden altında erişmiş büyümüş
Kerem ehlinin sözü hazinedir
Ehliyetsizin sözü işkencedir
***
Bir tene duyulan ne aşklar vardır
Aşk değil bunlar olsa olsa ardır
***
Dirinin aşkı ruhtadır gözdedir
Ki gonca güllerden bile tazedir
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Gazi Üniversitesi Arapça Okutmanı
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Mehmet Akif Ersoyun’un
Şahsiyetinin Kaynakları
1: Bununla beraber psikologlar, “kişilik testleri”nin
verilerine dayanarak kişiliğin oluşmasında “kalıtsal
unsurlar” ile “öğrenilmiş davranışlar”dan hangisinin
daha baskın olduğunu saptama çalışmalarına devam
etmektedirler. Psikolojide bir yandan bu çalışmalar devam ederken, bir yandan da eldeki verilere dayanılarak
tanımlar yapılmaktadır.

Her milletin yüksek şahsiyet sahibi insanları vardır,
onları tanıtmak ve şahsiyetlerini hangi kaynaklardan
beslenerek kazandıklarını araştırmak, eğitimcilerin
başta gelen görevleridir. Mehmet Âkif Ersoy, modern
Türk edebiyatı ve düşünce tarihinin kuşkusuz seçkin
şahsiyetlerinden biridir.
Önce “şahsiyet”in ne olduğunu kısaca anlatmamız
uygun olur. Her kavramın bir sözlük anlamı, bir de
ait olduğu bilim veya sanat dalında bir terim anlamı
vardır. Eğitimde basitten karmaşığa doğru ilerlemek
esas olduğuna göre, biz de burada kavramın sözlük
anlamından başlayarak terim anlamına doğru ilerleyen kısa bir açıklama yapmakla yetineceğiz. Başlıca
sözlüklerimizde şahsiyet (kişilik) kelimesine şu anlamlar verilir: “Kişi hususiyeti”, “yüksek kişi”, “bir adamın
şahıs ve nefis ve zat itibariyle mevcudiyeti, kim olduğu
hususu”, “bir kimseye özgü belirgin özellik; manevi
ve ruhi niteliklerin bütünü”. Şahsiyet psikolojiye ait bir
terimdir. Bu bilim dalında şahsiyetin ne olduğu, nasıl
kazanıldığı, tâ çocukluk yıllarından başlanarak erginlik ve olgunluk yaşına gelinceye kadarki gelişimi adım
adım izlenerek anlatılır:
“Kişiliğin yapısı, birbiriyle birleşmiş, organik bir
bütün meydana getirmiş elemanlardan meydana
gelmiştir. Bu elemanların bir kısmı, bireyin kalıtsal
özellikleri ve biyolojik yapısıyla, bir kısmı, öğrendikleri
ve sonradan alışkanlık hâline getirmiş olduğu davranış
şekilleriyle (...) ilgilidir. Psikolojinin hedefi de kişiliği
meydana getiren bu elemanları ve bunların insan
davranışlarındaki rollerini keşfetmektir.Kişiliği meydana
getiren bu parçalar ( kalıtsal unsurlar ve öğrenilmiş
davranışlar) öylesine birleşmiş ve bir bütün meydana
getirmişlerdir ki bunları ayırt etmeye çalışmak ve her
birinin fonksiyonlarını belirtmek bilimsel incelemelerde
güçlük meydana getirmektedir”.
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2: “Bugüne dek yapılan tanımlarda kişilik, bir
insanı başkalarından ayıran bedensel, zihinsel ve
ruhsal özelliklerin bütünü olarak değerlendirilmiştir.
Kişilik kavramından, bir insanı, nesnel (objektif) ve
öznel (subjektif) yanlarıyla diğerlerinden farklı kılan
duygu, düşünce, tutum ve davranış özelliklerinin tümü
anlaşılır”.
3:Şahsiyetin tanımı ve açıklanmasıyla ilgili daha
başka görüşler varsa da bunların hepsini burada zikretmemiz mümkün değildir; ancak bunlarda “kalıtsal
unsurlar” ile “sonradan öğrenilmiş davranışlar”ın bir
ortak özellik olarak bulunduğunu söylemekle yetinelim. Bir kimsenin şahsiyetinin oluşmasında bunlardan
hangisinin daha baskın olduğuna ilişkin elde kesin
bilgiler yoksa da yaş ilerledikçe “sonradan öğrenilmiş
davranışlar”ın etkisinin giderek arttığına dair kanaatler
vardır:
“Doğal güdüler tüm canlılarda vardır. Canlının temel gereksinimlerini sağlar, yaşamını sürdürebilmesi
için gereklidir. ‹nsanda doğuştan varolan doğal güdüler, bebeklik ve ilk çocukluk yaşlarında kişilik gelişmesini
ve davranışı önemli ölçüde etkiler.Genel olarak doğal
olan güdülerin doğuştan varolduğu, toplumsal güdülerin sonradan kazanıldığı, öğrenildiği kabul edilir.
Toplumsal güdülerin bir bölümü doğal güdülerden
kaynaklanır. ‹nsanda doğal olarak bulunan beslenme
içgüdüsü, toplumsallaşma süreci içinde biçim ve nitelik değiştirerek çalışmak, kazanmak, geleceğe yönelik
tasarımlar ve yatırımlar yapmak, diğer insanlarla yeni
yeni ilişkiler kurmak biçiminde değişir.”
4: Bu açıklamalar bize bir çocuğun şahsiyetinin
doğuştan getirdiği kalıtsal unsurların yanında ailesinden gördüğü “terbiye”, çocukluk ve gençlik yıllarında
aldığı “öğrenim”le bir süreç içinde oluştuğunu gösterir. “Terbiye” ve “öğrenim” yoluyla elde edilmiş unsurlar, şahsiyete son şeklini veren ve onu görünür kılan
unsurlardır. Bu durumda terbiyenin şekli ve öğrenimin
kaynağı ayrı bir önem kazanmaktadır. Şahsiyetini
kazanmış bir kimsede görülen başlıca özellikleri

TARİH

şöyle sıralayabiliriz: Şahsiyet sahibi insan psikolojik
bakımdan güçlüdür. Bu gücünü, inandığı ve bağlandığı
değerlerin doğruluğuna dair kafasındaki bilincinden alır. ,Şahsiyet sahibi insan tutarlıdır. Bu tutarlılığı,
gündelik olayların akışı içinde sözleri ile davranışları
arasındaki uyumuyla gösterir. ,Şahsiyet sahibi insan
sorumludur. Bu sorumluluğu, gündelik hayatın akışı
içinde yaptığı konuşma ve davranışlarının doğurduğu
olumlu veya olumsuz sonuçları kabullenmekle ortaya
koyar.
Şahsiyet sahibi insan bağımsızdır. O, bağımsızlığını
kendisine telkin edilen bilgi ve düşüncelerin niçin
ve nedenlerini sorup soruşturmakta ve ancak
araştırmalarının sonunda benimseyip benimsememekte kendisini serbest hissetmekle gösterir. Buraya kadar anlattıklarımızın ışığında Mehmet Âkif Ersoy’un
hayatına ve eserlerine baktığımızda, onun kelimenin
tam anlamıyla bir “şahsiyet” olarak karşımıza çıktığını
görürüz. Hayat hikâyesi, eserleri ve onu yakından
tanıyan arkadaşlarının hakkında yazdıklarından yola
çıkarak bu şahsiyetin hangi kaynaklardan beslendiğini
görebiliriz. Buna göre onun şahsiyetinin üç kaynaktan
beslendiğini söyleyebiliriz
5: Kur’an’lı ev, Pehlivanlı mahalle, Deneysel bilimli
okul, Bu kaynakları sırasıyla şöyle açabiliriz:
1. Kur’an’lı Ev: Mehmet Âkif Ersoy’un şahsiyetini
besleyen birinci kaynak “Kur’an’lı ev”dir.
Âkif, ‹stanbul’un Fatih semtinde bulunan bir
evde dünyaya geldi. Bu evde Doğu Türkistan’dan,
Buhara’dan ‹stanbul’a göç etmiş olan bir ailenin soyundan gelen Emine Şerife Hanım ile Batı Türklerinden, Arnavutluk’tan ‹stanbul’a gelen Tahir Efendi’nin
kurduğu bir aile yaşıyordu. Bu, içinde beş vakit namaz
kılınan ve Kur’an-ı Kerim okunan bir evdi. Çocuk Âkif,
ilk din terbiyesini ve ileride gelişip serpilecek olan
şahsiyetinin tohumlarını böyle manevi iklimde yaşayan
bir aileden almıştır. Bunu kendisi de belirtir:

ilenmeye başlamıştır. Mehmet Akif’in yüzmeye karşı
tutkunluğunu, arkadaşı Ali Rıza Uğur, “O, denizi gördü
mü, biz de onun yüzdüğünü görürdük.” cümlesiyle
âdeta özetlemiştir. Bu sporların arasında onun en çok
ilgilendiği, şüphesiz “pehlivanlık”tır. Ona pehlivanlığı
mahallelerinde bulunan Kıyıcı Osman Pehlivan
sevdirmiştir.
3. Müspet ‹limli Mektep: Mehmet Âkif Ersoy’un
şahsiyetini besleyen üçüncü kaynak “müspet ilimli
mektep”tir. Âkif, öğrenim hayatından bahsederken
Fatih Merkez Ortaokulu’ndaki Türkçe öğretmeni
Hoca Kadri’yi özellikle belirtir. Abdülhamit döneminin
(1876 – 1908) “hürriyetçi şahsiyetlerinden biri” olan
bu zat, Mehmet Âkif’in şahsiyetini yoğuran önemli
öğretmenlerinden biridir. Bunu, “Bu zat, lisan itibariyle üzerimde çok etkileyici oldu...” cümlesiyle bizzat
kendisi açıklar.
Bütün bunların yanında Mehmet Âkif’in şahsiyeti
üzerinde görüşlerini yazan yakın arkadaşları ve
tanıdıkları, onda şu özelliklerin de bulunduğunu
belirtmişlerdir:
Mehmet Âkif, “vefalı”, “hür fikirli”, “taassup, istibdat, cahillik ve ümitsizliğe düşman”, “din konusunda müsamahası ve haksızlığa tahammülü olmayan”, “azim sahibi”, “sözünde duran”, “hasisleri ve
meşrepsizleri sevmeyen”, “cömertliği ve tevazuu seven”, “hüsn-i hat ve musikiye meraklı olan” ve “geleceğe
önem veren” bir şahsiyettir. O, bütün bu özelliklere sahip olduğunu günlük hayatını bunlara uygun yaşamak
suretiyle göstermiştir.
Mehmet Âkif’in hem şahsiyeti, hem sanatı, mil-

2. Pehlivanlı Mahalle: Mehmet Âkif Ersoy’un
şahsiyetini besleyen ikinci kaynak “pehlivanlı
mahalle”dir. Buna kısaca “spor”dur, diyebiliriz. O,
daha öğrencilik yıllarındayken yüzmek, atlamak, taş
atmak ve koşmak gibi spor dallarıyla yakından ilg-

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim
yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi73
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
24. Giysi Dağıtım Törenini Gerçekleştirdi.

OSTİM Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı çırak
öğrencilere yönelik yardımlarına devam ediyor.
Bu yılki giysi ve kırtasiye yardımları için düzenlenen törende konuşan Vakıf Başkanı İbrahim
Karakoç, “Çocuklarımıza zanaat öğretiyoruz. Sanayide en çok aranan eleman onlar olacak” dedi.

koç, bunun sebebinin de çırak öğrencilerin aldıkları
eğitimde el becerilerini geliştirmeleri olduğunu
söyledi. Bugün sanayide işyeri olan, ülkesine vergi
verip katma değer üreten esnafın dünün çırakları
olduğunun altını çizen Karakoç, bu başarıyı
yakalayan çıraklarla gurur duyduklarını belirtti.

OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da,
“Öğrencilere eğitim sürecinde sadece zanaat
değil, doğru ahlak da öğretilmeli” diye konuştu.

Bazı ailelerin “çıraklık” kavramına karşı
soğuk bakmalarından da şikâyetçi olan
Karakoç şöyle konuştu: “Ailelerimizin hepsi
çocuklarının doktor, mühendis olmasını, üniversite okumasını istiyorlar. Saygı duyuyoruz, tabi ki her aile çocuğu için en iyisini ister.

Çırak öğrencilerin giyecek ihtiyaçlarına destek
olmak amacıyla organize edilen bu yılki törene
Ankara Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Yenimahalle Kaymakamı Meftun Dallı, İl Milli Eğitim
Müdürü Mehmet Yıldırım, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Ankara Sanayi Odası
Başkan Vekili Hasan Altun, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi
Tuncay, YOYAV Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ateş,
OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, OSTİM Mesleki
Eğitim Okulu Müdürü Doç Dr. Behçet Gülenç ile
bölgedeki eğitim kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Vakfın tarihçesinin ve bugüne kadar yaptığı
hizmetlerin anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösteriminin ardından açılış konuşmasını yapan
OSTİM Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı
İbrahim Karakoç, yaptıkları tüm hizmetlerde tek
amaçlarının ülkenin yarınları olan gençleri daha
donanımlı hale getirebilmek olduğunu söyledi.
Merkezlerinde verdikleri eğitimin meslek liselerine göre çok daha verimli olduğunu söyleyen Kara-
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Fakat ülkenin şartları ortadadır. Her gencimiz
maalesef
üniversite
imkânından
faydalanamıyor. Bizler burada çocuklarımıza
bir zanaat öğretiyoruz. Sanayide en çok aranan
eleman olarak çalışabilme imkânı sunuyoruz.”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Aydın da, Vakfın verdiği eğitimin önemine dikkat çektiği konuşmasında, çırak öğrencilere Ahilik nasihatlerini takip etmelerini söyledi. Dünyada
birçok ülkenin maddi krizlerle uğraştığını, ama
sadece paraya, kârâ yönelen bir zihniyetle krizlerden kurtulamayacaklarını belirtti. İşini doğru
ve ahlaklı yapmanın önemine vurgu yapan
Aydın, “Öğrencilere eğitim sürecinde sadece zanaat değil, doğru ahlak da öğretilmelidir” dedi.
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın her yıl olduğu gibi 2011-2012 öğretim yılında da Mesleki
Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 2000 (ikibin)
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çırak öğrenciye Kaban, Ceket, Pantolon, Gömlek, Kravat, İç çamaşırı ile Ayakkabının giydirildiği ve kırtasiye malzemesinin verildiği 24’ncü
Giysi Dağıtım Töreni çırak Eğitim ve Öğretim
Vakfı’nın eğitim Merkez Binasında gerçekleşti.
31 Ekim 2011 Pazartesi günü yapılan törene
Ankara Vali Yardımcısı Kemal KARADAĞ, Yenimahalle Kaymakamı Meftun DALLI, Yenimahalle
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YILDIRIM, İşkur
Genel Müdürü Mustafa Kemal BİÇERLİ, Ankara
Sanayi Odası Başkan Vekili Hasan ALTUN,Ostim
OSB Başkanı Orhan AYDIN, YOYAV Genel
Başkanı İbrahim ATEŞ, ORSİAD Başkanı Özcan
ÜLGENER, Kilisliler Yardım ve Dayanışma Derneği
Genel Başkanı M.Yahya EFE, Gölbaşı Sanayiciler Koop. Başkanı Mehmet AKTAY, Ostim Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürü Celalettin ERBAY ve çok
sayıda okul müdürleri, öğretim üyeleri, sanayici
ve işadamları, Kurum ve Kuruluşların temsilcileri,
öğretmenler ve çırak öğrenciler katıldılar.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu ve
Vakfın faaliyetlerini anlatan Sinevizyon sunumunun ardından Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
Başkanı Sayın, İbrahim KARAKOÇ; törene katılan
konukları selamlayarak açılış konuşmasını yaptı.
Biz Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı olarak,
Eğitime gönül veren, gençlerimize gönül veren,
gençlerimizin ailelerine gönül veren bir vakfız.
Eğerki bu gençlerimiz buralara gelmemiş olsa
bizde buralarda olmayız. Onun için bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye genelinde çırak öğrenci sayımız 184.000 dir. Bu
öğrencilerimizin hepsi istihdamlı, bunların içinden
bir tane dahi boşta çırak öğrencimiz yok. Ama
bir diğer Endüstri Meslek Liseleri ve diğer liselere
baktığımız zaman iş bulmakta sıkıntı çekiyorlar.
Niye diye sorduğumuz zaman kendi el becerilerinde başarılı olmadıklarını söylüyorlar. Ama benim
çıraklarım yapmış oldukları malzemeden adam
yaparlar adam diyerek bir benzetme yaptı. Bu kadar sanatkarlar, bu kadar beceriklidirler. Şu anda
Ostim, İvedik Organize Sanayi ve çevre sanayilere
baktığımız zaman aşağı yukarı 200.000 esnaftan
150.000’i dün çırak olarak çalışıp bu gün kendi
işyerlerini açıp, istihdam yaratan, vergisini veren
ve katma değer üreten esnaf kardeşlerimizdir.
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teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Biz bunlardan iftihar etmeyeceğiz de kimden
iftihar edeceğiz. Hepsini yürekten kutluyorum.

Ostim OSB Başkanı Sayın Orhan AYDIN ;
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfının her yıl düzenlemiş olduğu Giysi Dağıtım töreninin herkes için
hayırlı olması dilekleri ile konuşmasına başladı.
Orhan Aydın Çıraklığın ve Ahilik Kültürünün toplumuzda çok önemli bir yerinin olduğunu belirterek öğrencilere başarı dileklerini iletti ve emeği
geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Çok değerli katılımcılar bizim 1-2 sıkıntımız var. Sıkıntılarımızdan bir tanesi hem iftihar ettiğimiz, hemde sıkıntı duyduğumuz ailelerimiz. Ailelerimizin çocukları tabiî ki saygı
duyarız, hepsi doktor olsun, mühendis olsun,
işadamı olsun gayet tabi doğru ama gelin görün ki bu sistemin içinde bu çocuklarımızın hepsini işyerlerine yerleştirmemiz mümkün olmuyor.
Ayrıca ailelerimiz inanmış olsalar, Yenimahalle
Kaymakamımızın bir projesi var projesinde Anadolu Liselerinde okuyan öğrenciler hep üniversiteye
gidiyorlar, gelin Anadolu Liselerindeki öğrencilerin
bir kısmı sanatkar olsun, sanayide meslek edinsin,
beyin gücü dediğimiz takımı buralara yerleştirip
sermayeyle birleştirelim ülkemizbir adım daha ileri gitmiş olsun.Beyin gücünü yakalamamış olsak
inanın hep başka beyinlere hizmet etmiş olacağız.
Ülkemiz için ne yazık ki acı bir gerçek. Ülke
bizim, vatan bizim, insanlar bizim, aile bizim, yaşam bizim biz kendi içimizde kendimizi kalkındıramazsak, biz kendi içimizde kendimizi istihdam
edemezsek, kendi içimizde kendimizi sevemezsek
biz dışarıdan neyi arıyacağız.
Biz bu genç yavrularımızı hem iş bulmak için,
hem istihdam yapmak için, hem ülkemizi kalkındırmak için hepimiz çekici aynı noktaya vuralım,
dolayısıyla ülkemizi daha iyi kalkındırmış olalım.
Ailelerimiz katma değerden daha iyi nasibini al-

Yenimahalle Kaymakamı Sayın Meftun DALLI;
Vakıf yönetmenin çok zor olduğunu bildiğini, geçmişimizden Vakıfların çok önemli yer tuttuğunu,
halka çok önemli hizmetler verdiğini günümüzde
ise binlerce vakıfların bir çoğunun işlevini yitirdiğini sadece isminin olduğunu söyleyerek.
mış olsunlar. Yenimahalle Belediye Başkanımla
her zaman iftihar ederim eksik olmasın çok güzel
projeleri var. Projelerinin içerisinde hep şunu söyler; Balık vermek yerine, balık tutmayı öğretelim.
Belediyenin kapısını aşındıran yüzlerce kişi; bize
yardım edin diye talepleri var. Oysaki Ostim’i gezelim birçok işçi arayan işyerleri var.
Bu yardım isteyen insanların hepsimi sakat,
hepsimi yaşlı, hepsimi mağdurlarda çalışmaya
gelmiyorlar, hazıra konuyorlar. Bu toplumumuzu
bu bedavacılıktan kurtarmak için hep beraber el
birliği ile gayret sarf etmek zorundayız.
Vakıf Başkanı İbrahim Karakoç; Vakıf olarak
yapılan hizmetlerin bir araya toplandığı 25. Yıl kitapçığından bahsederek yaklaşan kurban Bayramından önce çocukları giydirmenin mutluluğunu
yaşıyorum. Bu Giysi Dağıtım Törenimizin hayırlı
olmasını temenni ediyorum. Diyerek sözlerini tamamladı.

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfının mesleki eğitim yapan öğrencilerimize ne kadarhizmet verdiğini bir Yenimahalleli olarak her zaman gözlemliyorum kendilerine teşekkür ediyorum. Dedi.
Vakfın hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Ankara Vali Yardımcısı Sayın ; Kemal
KARADAĞ ; Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın bu
çalışmalarından dolayı teşekkür etti, Vakıf hizmetlerinin önemini, ahilik sisteminin yapısı hakkında
kısaca bilgiler verdi ve çırak öğrencilere başarılar
dileyerek sözlerini tamamladı.
Gölbaşı Sanayiciler Kooperatifi Başkanı Sayın
Mehmet AKTAY Vakıf Başkanı İbrahim KARAKOÇ’
a Mesleki Eğitime katkı ve hizmetlerinden dolayı
bir Ankara kaması vererek ödüllendirdi.

Ostim mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden Muhammet ALKAN tüm okul öğrencileri
adına teşekkür etmek üzere bir konuşma yaptı.
Saygı değer büyüklerim her yıl bizlere destek
olan Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı yöneticilerine ve
çalışanlarına bu yılda bizleri yalnız bırakmadıkları
için teşekkür ederiz bizlerde siz büyüklerimizi mahcup etmeyeceğimizi ve ülkemize milletimize faydalı
gençler olacağımıza söz veriyoruz desteklerinden
dolayı tüm arkadaşlarım adına vakıf başkanımız
Sayın İbrahim KARAKOÇ ve değerli personeline
Haber
Murat Osman VANLI
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ORSİAD’ Van İçin Kan Bağışladı

ORSİAD Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği binasında ORSİAD üyesi sanayiciler ve işadamları bu kez kan
bağışı konusunda güç birliği yaptı.
OSTİM Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Derneği ORSİAD Kızılay ile kan bağışı kampanyası
düzenledi. OSTİM Bölgesindeki firma sahipleri,
yöneticileri ve çalışanları Van depreminde enkazlarda yaralanarak tedavi gören vatandaşlar ile
terörle mücadele sırasında yaralanan güvenlik
mensupları için kan verdiler.
ORSİAD ın düzenlediği bu kampanyaya sabah
saatlerinden itibaren yüksek bir katılım sağlandı
vatandaşlarla birlikte kanbagışı kampanyasına
Yenimahalle Kaymakamı Meftun Dallı, OSTİM
OSB Başkanı Orhan Aydın, OSTİM OSB Müdürü Adem Arıcı, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, Birim
Müdürleri, ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, ORSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, bölge sanayicileri ve
çalışanlar katıldı.
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ORSİAD idare merkezindeki kampanya için
konuşan ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan
Ülgener, “Van depreminde hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olup tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. Ülkemizin neresinde olursa olsun her an hepimizin karşılaşacağı
afetler ve kazalar vardır.
Millet olarak dayanışma içinde olmalıyız. Toplanan kanlar Kızılay kurumumuz aracılığı ile ilgili ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Üyelerimize, Ostim OSB yönetimine ve bölge KOBİ’lerine
gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz”
dedi.
Akşam saatlerine kadar süren kan bağışı kanpanyası sonunda Kızılayın kanbağışı için ORSİAD binasında bulunan görevlileri gördükleri ilği
ve alaka için teşekkür ederek kanları en hızlı ve
güvenli bir şekilde kan bankasına iletmek üzere
ayrıldılar.
Haber
Murat Osman VANLI

OSTİM in
En Güzel
Bahçesiyiz.

HABER

S.S ORSİAD Sanayici İş Adamı ve Yöneticileri
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi.
OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi’nde
kurulmuş ORSİAD,
OSTİM
organize
sanayi bölgesi sanayici iş adamı ve
yöneticiler derneği,
sanayici ve iş adamlarının isteği doğrultusunda 1999 yılında kurulmuştur.
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan sanayici işadamı ve yöneticilerin meşgul oldukları iş
ile ilgili kalite ve verimliliğin geliştirilmesi doğrultusunda bugüne kadar bütün amaçlarını yerine
getirmiştir.

ri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi” bir yapı
kooperatifi kurduk.
ORSİAD Kooperatifi tarafından kazan yolu
üzerinde imrendi köyü mevkiinde 439,198 m2
arazi alınmıştır.
Arazi alım işlemleri yapıldıktan sonra Kooperatifimize üye alınmaya başlanmış ve öncelikle ORSİAD üyelerinden olmak üzere kayıtlar yapılmıştır. ORSİAD Kooperatifimizin almış
olduğu imrendi köyü mevkiindeki arsayı 100
üyeli bir sanayi sitesi oluşturmak üzere ORSİAD
Kooperatifimiz faaliyetlerine devam etmektedir.

Ostimdeki iş yerlerinin, iş yeri alanının gelişen teknolojilerle paralel olarak yeterli olmaması sebebiyle sanayicinin daha geniş alanlarda üretim yapma beklentisini karşılamak üzere
Ülke sanayisinin ve küçük işletmelerin gelişip
büyümesindeki hayati koşulun sanayicilere rekabet ve üretim şartlarına uygun bir üretim ortamı hazırlamak olduğuna inanan kurucular, bu
ihtiyaçtan hareketle ORSİAD organize sanayi
bölgesi sanayici iş adamı ve yöneticileri olarak,
”S.S ORSİAD Sanayici İş Adamı ve YöneticileÜyelerimizin arsa tahsis bedelleriyle ilgili iş
bankası ile görüşmeler yapılmış, arsa bedellerinin uygun koşullarda ödenme imkanı sağlanmıştır.
Kredi kullanmak istemeyen üyelerimiz arsa
bedelini peşin olarak ödemişlerdir. Bundan sonra ORSİAD Kooperatifi olarak üyelerimizin beklentileri ile haraket ederek en hızlı şekilde Kooperatif üyelerimizin üye iş yerlerine biran önce
taşınmaları için tüm gayret ve özverimizle çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.

ORSİAD Kooperatif Başkanı
İsmail ERDOĞAN
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Van’a “Tayvan Köyü” OSTİM’den Yola Çıktı
OSTİM’den Van’a Sevgi Dolu Evler

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Van depreminde mağdur olan vatandaşlara yönelik
yapılan yardımlara destek vermeye devam ediyor. OSTİM’de ORSİAD tarafından düzenlenen
kan bağışının ardından ev ve mutfak eşyası
bağışları toplanarak Van’a gönderilecek.
Van’da meydana gelen deprem sonrasında
mağdur durumda olan afetzedelere yardım
amacıyla Tayvan’daki tarafından bağışlanan
18 prefabrik ev, içleri OSTİM’li yardımseverler
tarafından bağışlanan yardım eşyalarıyla doldurularak Van’a uğurlandı. Uğurlama törenine OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Tayvan
Ekonomik ve Kültürel Misyonu Türkiye Temsilcisi
James C.H. Chen, Türk – Tayvan İşadamları
Derneği Başkanı Mustafa Pehlivanoğlu, ORSİAD
Başkanı Özcan Ülgener, Bölge Müdürü Adem
Arıcı ile OSB Birim Müdürleri ve yardımseverler
katıldı.
23 Ekim günü Van’da meydana gelen
deprem sonrasında tüm yurtta başlayan yardım
seferberliği, yurt dışından gelen bağışlarla
sürüyor. Son olarak depremzedelere, Tayvan
Ekonomik ve Kültürel Misyonu Türkiye Temsilcisi
James C.H. Chen aracılığıyla Tayvan’dan 18
adet konteyner bağışlandı. OSTİM’de üretilen
18 adet konteryner evin içi OSTİM OSB sanayicilerinin yardımlarıyla dolduruldu. OSTİM Finans ve İş Merkezi önünden yapılan uğurlama
töreninde konuşan James C.H. Chen, Türkiye –

Tayvan dostluğunun kökenlerinin eski olduğuna
dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye gibi
Tayvan da depremlerin çok sık olduğu, büyük
can ve mal kayıplarının yaşandığı bir bölgede
bulunmaktadır. 1999 yılında 7.6 büyüklüğünde
bir deprem Tayvan’ı vurmuş ve 10 binden fazla insanın enkaz altında kalmasına neden
olmuştur.
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
dünyanın birçok ülkesinden arama ve kurtarma
ekipleri ülkemize yardıma koşmuş ve birçok
insanımızın canını kurtarmıştır. Bu yüzden bizler
Van’daki insanların yaşadıkları zorlukları çok
iyi anlıyoruz ve elimizden geldiğince yaptığımız
bu yardımı onlara ulaştırmak üzere yola
çıkarıyoruz. Umarız yaralarını sarmaya biraz da
olsa katkımız olur.”
OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın da, bu
organizasyondan haberleri olduğu andan itibaren, bu konteynerların boş gitmemesi, içlerinin afetzedelerin ihtiyaçlarıyla dolması için
çalışmaya başladıklarını söyledi. OSB Yönetimi
ve ORSİAD’ın (OSTİM Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği) elbirliği ile yardımseverlerden
katalitik soba, kışlık giyecekler, ayakkabılar,
koltuk, yatak gibi birçok malzeme toplandığını
ve evlerin içine yerleştirildiğini söyleyen Aydın,
“Umarız bu yardımlar ihtiyacı olan afetzedelere
hızla ulaşır ve yaralar biran önce sarılır” temennisinde bulundu.
Haber
Murat Osman VANLI
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STK Olarak Bir İlki Başaran ORSİAD Ekonomi
Bakanlığı Web Sitesinde Ticaret Heyeti İçinde

Avrupa İşletmeler Ağı Teknoloji Transferi Faaliyetleri

2011 yıllarında oluşturulan ticaret heyetleri listesinde
ORSİAD derneği olarak ‘‘ Uluslar arası Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ’’
kapsamında düzenlediğimiz Rusya Federasyonu ziyaretimiz yayımlanmıştır.

Değerli üyelerimiz 12-21 Ekim 2011 tarihleri arasında Altın Tur firması ile beraber organize ettiğimiz
Çin Halk Cumhuriyeti 110. Çin İthalat ve İhracat fuarı ( Kanton Fuarı ) ziyaretimizi başarıyla tamamladık.
Toplamda 1.3 Milyon m2 lik bir alana kurulmuş
olan fuar alanında 60.000 civarında katılımcı firma
ve 200.000 civarında ziyaretçinin katıldığı bu organizasyonda , geçen yılki verilere göre kayıtlara geçen
ticaret hacmi 32 Milyar USD civarındadır.Makine ve
ekipmanları , İnşaat makineleri , elektronik ve elektrik
ürünleri , Işıklandırma ekipmanları , İnşaat ve dekorasyon malzemeleri , Hırdavat …vb bir çok sektörde
binlerce çeşit ürünün sergilendiği bu fuara katılan
üyelerimiz kendi sektörleri ile ilgili Çin firmalarının
son ürünlerini inceleme şansı buldular.7 günlük Çin
ziyaretimizin ilk 2 günü Hong Kong Elektronik Fuarını
ziyaret eden katılımcılarımız, teknoloji deki son
gelişmeleri yerinde izleme ve değerlendirme şansı
buldular.Çin de ilk anda üyelerimizin ihtiyacı olan
telefon sim kartlarından, döviz işlemlerine kadar
tüm hazırlıkları tamamlamış bir şekilde katılımcı üye
firmalarımızı karşılamışlardır.Ayrıca Derneğimizin
Yetkili Danışman firması
Orteksan Danışmanlık
temsilcisi Berksan Büyük yıldız da Çin ziyaretimiz
boyunca katılımcı üye firmalarımıza eşlik etmiştir.
ORSİAD Derneği olarak 2011 yılında düzenlediğimiz Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cuhuriyeti
fuar ziyaretlerimiz ve ikili iş görüşmeleri organizasyonlarımız boyunca katılımcı üyelerimiz birbirleri iş
tecrübelerini paylaşma şansı buldular, bazı üyelerimiz beraber hareket etme kararı aldılar.
2011 yılı Mayıs ayında başarıyla oluşturduğu- muz
ORSİAD Kümesi ile Rusya Federasyonu ziyaretimiz,
T.C. Ekonomi Bakanlığımızın internet sayfasında
Ticaret heyetleri bölümünde yayımlanmıştır.
İlk Olarak Biz Başardık;Türkiye Cumhuriyeti
Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında 2010 ve

Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) , İhracatçı Birlikleri ( OAİB , EİB , UİB…vb) , TUSKON ve DEİK
Konfederasyonları ile birlikte sadece ORSİAD
Derneği olarak biz başarılı bir Ticaret Heyeti kurduk
http://www.ekonomi.gov.trindexcfm?sayfa=sektorel
heyetler internet adresinde ükemizin 2010 ve 2011
yılında kurduğu tüm ticaret heyetleri listesi mevcutur.

Macaristan Donanım, sıhhi tesisat ve ısıtma
tesisatı malzemesi toptan
Referans No : 20091014018

ORSİAD Ticaret Heyetimiz 43. Sırada yayımlanmıştır.
41 Hindistan Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Genel
Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti 18.04.2011 22.04.2011
Yeni Delhi - Bombay Hindistan TİM - OAİB 42 İspanya
Sektörel Ticaret Heyeti Tekstil ve Konfeksiyon S.T.H
19.04.2011 20.04.2011 Barcelona İsya İTHİB 43
Rusya Sektörel Ticaret Heyeti İnşaat Malzemeleri
S.T.H 18.05.2011 23.05.2011 Moskova-OMSK
Rusya Federasyonu ORSİAD 44 Hollanda Sektörel
Ticaret Heyeti Tekstil S.T.H 30.05.2011 01.06.2011
Amsterdam Holanda İTHİB 45 Güney Kore Ticaret ve
Müteahhitlik Heyeti Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
08.08.2011 13.08.2011 Seul Güney Kore İMMİB 46
ABD Ticaret Heyeti Genel Ticaret Heyeti 13.08.2011
19.08.2011 San Francisco - Seattle ABD İMMİB 47
Mısır Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Genel Ticaret ve
Müteahhitlik Heyeti 12.09.2011 14.09.2011Kahire
Mısır OAİB 48 Libya Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti
Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti 31.10.2011
31.10.2011 Trablus-Bingazi Libya TİM-İMMİB
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından
onaylanan projemiz kapsamında 2012 yılında da en
az iki ticaret heyeti kurmayı planladık, değerli üyelerimizin görüşleri ve istekleri doğrultusunda, ihracatımızı
arttırabileceğimiz ülkelere ziyaretlerimiz olacaktır.

standları, masa ve mal duruyor.Şirketin üretim
için bir ticaret aracı arıyor.

Yenilikçi düz güneş kolektörleri üretiminde aktif
bir Macar şirket ticari aracılık ortakları arıyor.

Çek Cumhuriyeti Demir İşleme Döküm
metallerin döküm
Referans No : 20091020040

Almanya Baharatlar ve çeşniler imalatı
Referans No : 20091015006

Bronz ve alüminyum alaşımları Çek döküm
Taşeronluk faaliyetleri sunuyor.

Bir Alman şirketi, baharat ve otlar üretim konusunda uzman, distribütör yanı sıra işbirliği,
ürünlerini satmak için iki şirketin ürünleri ile
portföyünü zenginleştirmek için ilgilendiğiniz et
/ balık / tavuk endüstrisi ortakları arıyorya da
işbirliği içinde yenilerini geliştirmek.

Almanya Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva
imalatı, kağıt ve karton, plastik ürünler
imalatı eşya üretimi
Referans No : 20080722005

Çek Cumhuriyeti Diğer fabrikasyon metal
ürünleri Başka yerde sınıflandırılmamış
imalatı Diğer özel amaçlı makineler Başka
yerde sınıflandırılmamış imalatı
Referans No : 20091020039
Mekanik metal kesme, kaynak, torna ve freze
uzmanlaşmış bir Çek şirketi, makine parçaları
ve paslanmaz ürünler imalatı - örneğin raf

Ambalaj sanayi (grafik ve yapıcı geliştirme)
yanı sıra üretim ve bağlı lojistik hizmetleri ile
ilgili hizmet konusunda uzmanlaşmış bir Alman şirketi, uluslararası taşeronlar arıyor ve
bir ticaret aracı olarak ulaştırma hizmetleri ve
sunduğu hizmetler sunmaktadır. İtalya, İspanya
ve Türkiye’de iş ortakları için şirket arıyor.
Bulgaristan Öğütülmüş tahıl
imalatı
Referans No : 20080917002

ürünleri

Tahıl ürünleri (buğday, kolza, mısır, ayçiçeği ve
diğerleri) artan uzmanlaşmış Bulgar şirketi, Romanya ve Türkiye’de ajanlar veya temsilcileri
arıyor.
İspanya Temel eczacılık ürünleri imalatı,
tıbbi ve diş hekimliği aletleri ve sarf malze-

Haber
Berksan BÜYÜKYILDIZ
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melerinin diğer genel amaçlı makine
imalatı
Referans No : 20080918028
Kozmetik ve estetik ekipman üreticisi İspanyol
Franchise arayan ve aynı zamanda taşeron
olarak sunuyor. Ayrıca şirketin bir parçası satmak sunuyor.

Büyük Britanya Mala tahsis edilmiş
mağazalarda elektrikli ev aletleri perakende satış mala tahsis edilmiş
mağazalarda
mobilya,
aydınlatma
teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti
Referans No : 20081007017
Taşınabilir
klima
üniteleri,
evaporatif
soğutucular, havalandırma fanları ve ısıtıcıları
bir İngiliz tedarikçisi Güney ve Doğu Avrupa
için ticari aracılık hizmetleri (acenta, distribütör, temsilcileri) gerektirir.

kasyon İnşaat hizmet projeleri İnşaat
Referans No : 20081111029
Farklı Arnavut kaldırımlı yolları, yükleme
alanı, bahçe, bina ve yol inşaatlarında aktif
Letonya şirket taşeronluk bina inşaat şirketleri
ile işbirliği arıyor.
İtalya Suyun toplanması, arıtılması ve
dağıtılması Arıtma ve bertaraf tehlikeli
olmayan atık
Referans No : 20081117035

Imalat ahşap ürünlerinde uzmanlaşmış bir
Litvanya şirketi, ticari aracılar (acenteler, temsilcileri, distribütörler) arıyor.

Almanya Suyun toplanması, arıtılması ve
dağıtılması
Referans No : 20081217027

Fransa Diğer elektrikli teçhizat imalatı,
metal işleme makineleri ve takım tezgahları
imalatı, diğer özel amaçlı makineler Başka
yerde sınıflandırılmamış diğer takım
tezgahlarının imalatı metal işleme makineleri imalatı imalatı
Referans No : 20090317021

Içme suyu şebekeleri sistemleri kaçak tespiti
konusunda uzmanlaşmış bir Alman firması distribütörler istiyor.

Fransız şirket, 2 bağlı ortaklıklar oluşturdu:
endüstriyel otomatizmi ve özel makineler konusunda uzmanlaşmış ilk - ikinci bir genel
mekanik ve hassas mekanik konusunda
uzmanlaşmış, üretim ve basın araçları tasarım,
ticari ve teknik işbirlikleri, karşılıklı üretim ve fason arıyorAvrupa ve tüm dünyada, dış kaynak
kullanımı faaliyetleri

Avusturya Metallerin döküm
Referans No : 20081120034
Delme ve presleme işleri Avusturyalı yapımcı
şirket ürünlerinin distribütörü olarak da
hareket olabilir delme işleri ve presleme
için kullanılan metal parçaların bir tedarikçi
arıyoruz.
Almanya Doğal bilimler ve mühendislikle
ilgili araştırma ve deneysel geliştirme
Referans No : 20081124032
Bir Alman araştırma şirketi, lazer tarama verileri kullanarak, kullanıcıların güneş panelleri
yerleştirmek için yüksek potansiyel alanları
belirlemek sağlayan bir CBS tabanlı bir sistem geliştirdi. Şirket, ortak girişimler ve mali
veya ticari işbirliği kurmak için ticari aracılar
veya ortakları gibi iş ortakları arıyor.

Avrupa’da karşılıklı anlaşmaları (repreentation) veya ortak girişimler için diğer pazarlama ajansları, birden fazla dil bilen personel
ile İngiltere merkezli bir pan-Avrupa pazarlama ajansı ile ortak istiyor.Firma ayrıca, dış
kaynak kullanımı ya da taşeron hizmetleri
sağlamak için teklif

Hırvatistan Birleştirilmiş parke zeminler
imalatı
Referans No : 20081203036
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Hırvat şirketi, üretim ve parke döşeme uzman
arıyoruz ve ticari aracılık hizmetleri sunan ve
aynı zamanda ortak girişim arıyor.

Atık su arıtma ekipmanları üretiminde bir
İtalyan şirketidir lideri acente ve distribütör
arıyor.

Büyük Britanya Halkla ilişkiler ve iletişim
faaliyetleri Pazar araştırması ve kamuoyu Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri
Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler Başka yerde sınıflandırılmamış İş
destek hizmeti faaliyetleri n.e.c.
Referans No : 20081104012

Letonya Kara ve demir yollarının
inşaatı,
elektrik
ve
diğer
sivil
mühendislik projeleri telekomüni-

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

Hırvat üç katlı parke üreticisi ticaret aracı arıyor.

Hırvatistan Birleştirilmiş parke yer
döşemesi imalatı Diğer ağaç ürünleri
imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı
Referans No : 20081209011

Belçika Diğer ev eşyalarının toptan ticareti
Referans No : 20090202017
Bir dizi banyo ekipmanları sağlama konusunda uzman Belçikalı bir şirket ticari aracılık
hizmetleri sunan ortaklar arıyoruz
Büyük Britanya Motorlu kara taşıtları için
elektrik ve elektronik ekipman imalatı
Referans No : 20090205041

Litvanya Ahşap, mantar, kamış ve örgü
malzeme ürünü imalatı
Referans No : 20090317030
Ticari aracılar (acenteler, temsilcileri, distribütörler), ağaç ürünleri imalatı (çam yapıştırılmış
ahşap kirişler, masif paneller, mobilya ve vb
yapıştırılmış ahşap bileşenleri) konusunda
uzmanlaşmış bir Litvanya şirket arıyor.

Elektronik hidrolik direksiyon, vites pozisyon
göstergesi ve sıvı seviyesini gösterir: motor
sporları endüstrisi için yüksek kaliteli ısmarlama
elektrik sistemlerinin tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış bir İngiliz şirketi, bu üç
ürün için distribütör arıyor.
Litvanya Diğer ağaç ürünleri imalatı; saz,
saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı, ofis ve mağaza
mobilyaları, mutfak mobilyaları imalatı
imalatı
Referans No : 20090309001

İletişim Adresi:
KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi
Cevat Dündar Cad. No:156 OSTİM/ANKARA
Avrupa İşletmeler Ağı Uzmanları:
Ferda KALAFAT – 0.312.592 84 29
Uğurtan SÜMER – 0.312.592 84 31
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Ayaş İlçesi
Tarihi boyunca Bir Çok Medeniyeti Barındıran Ayaş

Arkeolojik kazılardan ve M.T.A. tarafından yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır ki; Ayaş’ta
tarihi devirler MÖ.2000 yıllarında Hititler ile başlamaktadır. Kazılar ve incelemeler sonucunda bulunan küp mezarlar, Hitit, Frig ve Helenistik devirlere ait seramikler, Çivi yazıları ve Hiyeroglifler
bunun bir göstergesidir. Roma ve Bizans devirlerine
ait paralar, Roma seramikleri, tarihi Roma hamamı Ayaş’ın tarihi zenginliğini bize anlatmaktadır.
1071 Malazgirt savaşı sonrası Oğuz Türklerinin
Ayaş oymağı ilçeye yerleşmiş ve parlak, aydınlık
gece anlamına gelen AYAŞ ilçeye ismini vermiştir.
Selçuklu döneminde ilçede inşa edilen kale ve kaplıca bin yıldan beridir insanlığa şifa dağıtmaktadır.
Doğu ve batı ülkelerini birbirine bağlayan
tarihi İpek yolu üzerinde bulunan Ayaş birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu
döneminde de önemini yitirmeden günümüze
gelmiş tarihi bir dokuya sahiptir. Evliya Çelebi’nin
Seyahatnamesine hanları, hamamları, çeşmeleri,
camileri, bağ ve bahçeleri ile konu olmuştur.
Ayaş; Osmanlı İmparatorluğu zamanında
coğrafi ve idari durumunun kendine sağaldığı
imkânlardan faydalanarak ekonomik, kültürel
ve sosyal yönlerden hissedilebilir bir gelişme
kaydetmiş ve bunun sonucu olarak da, ilimde, sanatta ve devlet idaresinde önemli kişiler yetiştirmiştir.
Ayaş’tan yetişen Bünyami-i Ayaşi, Vezir-i Azam
Nişancı İsmail Paşa, Hekim Şaban Şifai, Seyit İsmail
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Paşa, Es’ad Muhlis Paşa, Muallim Şakir Efendi ve Sadullah Paşa gibi vezirler ve büyükelçiler Osmanlı İmparatorluğunun önemli isimlerindendir. Bu özelliğini
yitirmeyen Ayaş Cumhuriyet döneminde de Başkent’in
bürokrat düzeyini oluşturmakta ve Eğitim-Öğretime
verdiği hassasiyeti günümüzde de göstermektedir.
Ayaş’ ta tarım, hayvancılık ve ekonomi :
Ankara’ya ismini veren Ankara keçisi diye adlandırılan Tiftik Keçici üretimi, yetiştirilmesi bakımından
Ayaş’ın yeri önemlidir. Charles Texier “Küçük Asya”
adlı kitabında “Tiftik keçisi ticareti bu kasabadan
başlar” demektedir.
Uzun, ince, kıvrımlı ve parlak elyaflı tiftiğin
Ayaş’ ta üretilmesi dokumacılığı ön plana çıkarmıştır. Hammaddesi tiftik olan soft dokumacılığı (Meşhur Ankara Softu) ilçe ekonomisinde önemli rol
oynamıştır. İlçede dokunan softlar parlaklık, icelikve renk çeşidi bakımından dünyanın her tarafında
rağbet görmüş ve diğer ülkelere ihraç edilmiştir.
Kurtuluş savaşı sıralarında İngiltere ve Güney Afrika’ ya damızlık tiftik keçilerinin götürülmesi, makine
ile yapılan seri üretimin başlaması ve o dönemde
ülkenin ekonomik durumundaki bozukluk Ayaş’
taki üretimi azaltmış olsa da son yıllarda Tiftik keçisi üretimi yeniden canlanma göstermektedir.
Tiftik keçisi, tiftik üretimi ve dokumacılığa bağlı olarak ev ve el sanatları gelişmiştir. İlçe tarihinin
eski olması nedeniyle çorapçılık, halı dokumacı-

lığı, el dokumacılığı unutulmadan günümüze
kadar gelmiştir. Ayrıca İlçede besi ve süt hay-

YÖRELERİMİZ

bu lezzetlerin başında Tarhana çorbası, Ayaş kapaması, Ayaş güveci, Ayaş sarması, Baklava, Höşmerim, Dutdibi siyer , Gözleme, Bazlama sayılabilir.
Beldelerimiz
İlçemize bağlı 3 belde vardır.
Sinanlı beldesi
Ayaş’ a 5 KM uzaklıkta olan İlçemizin en büyük
beldesidir. Sinanlı 680 hane olup 2483 nüfusu vardır. Tarihi ilçemizle aynı olan beldede Roma Seramikleri ve o döneme ait sütun başlıkları bulunmuştur.
Belde halkı geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlamaktadır. Beldede bulunan termal su imkansızlıklardan dolayı geliştirilememiştir.
sistemi ile yapılmaktadır. İlçede iklime uyan bütün
sebze ve meyveler yetiştirilmekte fakat, pazarlarda
aranılan Ayaş Domatesi ve Ayaş Dutu üretimi ön
planda tutulmaktadır. Ayaş Domatesi kalitesi, lezzeti
bakımından Ülke pazarında büyük rağbet görmektedir. Ayaş Dut’u olarak anılan dut ve kiraz tamamen organik tarımla yetiştirilmekte Başkent Ankara
ve çevresinin %85’ e yakın kısmı ilçemizden karşılanmaktadır. İlçemizde yetiştirilen dut ve kiraz yurtiçinde ve yurtdışında birçok bölgeye gönderilmektedir.

Oltan beldesi
Ayaş’ a 15 KM uzaklıkta olup 659 hane olan beldemizin nüfusu 2470’ dir. Belde halkı geçimini bağcılık ile sağlamaktadır. Kiraz yetiştiriciliği yaygın olup
Beldenin yetiştirdiği taş kirazı Avrupa Ülkelerine ihraç
edilmektedir. Beldedeki Çıngıllı Mağaraları tarih öncesi dönemleri anlatmaktadır. Beldede yer yer Roma
Seramiklerinede rastlanmıştır. Termal Suyu mevcut
olup Devlet tarafından sit alanı olarak belirlendiği ve
belde imkansızlıklarından dolayı geliştirilememiştir.

Ayaş’ ta yayla turizmi ve termal turizm
Ayaş yerleşim alanı olarak bir vadi içinde olması sebebiyle yayla bakımından zengin, temiz havası yeşili ile eşsiz doğal güzelliğe sahiptir.
Asartepe Barajı ve Kirazdibi Göleti ise yeşillik ile
suyun buluştuğu muhteşem bir manzaraya sahiptir.
Ankara’nın ilçeleri maden suları bakımından zengindir. Ayaş ilçesinde bu zenginlikten payını almıştır.
Üçüncü zamanın sonlarında dağların yükselmesi sırasında arazinin, yeraltının sıcak bölgelerine kadar
çatlaması sonunda derinden gelen şifalı sular Ayaş’ ı
termal bir ilçe olma özelliğine kavuşturmuştur. Selçuklu İmparatorluğu zamanındaki kaplıcası ile insanlara sağlık dağıtan termal su sıcak su olması nedeniyle
fizik tedavi olarak kullanılmaktadır ve son zamanlarda Ayaş’ ta termal turizmin canlanmasını sağlamıştır.

Çanıllı beldesi
Ayaş’ a 16 KM uzaklıkta olup 740 haneli ve 1675
nüfuslu bir beldemizdir. Asartepe Barajını içinde bulunduran beldemizin Baraj Göleti etrafında piknik
alanları bulunmaktadır. Beldede Hititlere ait mühürler Roma aslanları ve Roma dönemine ait vazolar
bulunmuştur. Belde yakınlarında maden suyuna
rastlanmış fakat işlenmemiştir.
Bina Yönetimi
Sistem Entegratörü

Ayaş’ ta yöresel lezzetler
Ayaş’ın tarihi ve kültürü çok eskilere dayandığından, yemek kültürü çok zengindir. Ayaş halkı
misafirperver ve damak tadına önem veren insanlar
olduğundan bu lezzetleri ilçeye gelen ziyaretçilere tattırmakta hassasiyet gösterirler. Yüzyıllardır süre gelen
Ayaş Belediyesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
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Lazer Kesim Nedir?

Lazer ışını;
karbondioksit lazer tezgahlarında, karbondioksit gazına elektrik akımı verilerek oluşturulur. Bunun yanı sıra verimi daha da arttırmak
için karbondioksit gazına azot ve helyum gazı
eklenerek verim 1/3 oranında arttırılır. Elde edilen lazer ışını ile çeşitli tezgahlarda yapılan kesim işlemine ise Lazer Kesim denilmektedir.
Lazer ışınının bu şekilde elde edilmesinin
kolaylaşması ilede, uygulama alanlarında artışlar
gözükmüştür. Lazer kesim ile üretim yapılmasında
ki en büyük sebep, üretim hatasını minimum düzeye indirmek ve otomasyonu sağlayabilmektir.
Mühendislikte ve sanayide rahatça kullanılabilmesi
lazer kesime olan ilgiyi oldukça arttırmıştır.
Lazerin çeşitli tezgahlarda uygulanmasıyla
üretim 24 saat yapılabilmektedir ve seri
üretim sağlanmasıyla maliyette azalmaktadır.
Lazer kesim ile yapılan kesme işlemlerinden
aparat ve kalıptan tasarruf sağlanır. İş yükü
makinelere bindiği için insan faktöründen
kaynaklanan hatalarda dolaylı olarak azalmış
olur. Fason, ahşap, CNC kesim gibi çeşitli
birçok lazer kesim yöntemi bulunmaktadır.
Nikel alaşımları, çelik, krom, titanyum, paslanmaz çelik, alüminyum ve alaşımları vb.
malzemelerin kesme işlemleri yapılabilmektedir.
Bunun yanı sıra özellikle Autocad programının
kullanımının sağladığı avantajlar ile kesimler daha kısa sürede yapılmakta ve parçalar
aynı anda takımlar halinde kesilebilmektedir.
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Markalama Nedir? ;
Markalama işlemini kısaca tanımlamak
gerekirse bir çeşit oymacılık işlemi olarak
tanımlayabiliriz.
Lazer Markalama Uygulamasının Kullanıldığı Alanlar ;
Lazer markalama işlemini bir çok metaryel üzerinde (metal, plastik, sert madenler, ahşap vb..)
markalama işlemini hızlı yüksek kalitede ve sessizce uygulayan bir yeniliktir. lazerle markalama
işleminde her çeşit harf, rakam, 2D kodlama,
sembol, barkot, logo’ların markalama işlemini
pratik bir şekilde yapıyoruz.
Lazer markalama sistemimiz 5 mikron
çözünürlülüğü ile medikal sektöründe medikal gereçlerin 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak
markalanmasına olanak sağlamaktadır. Markalama teknolojimiz ile birçok sektöre hizmet ver-

LAZER

mekteyiz medikal, otomotiv, kalıp, elektronik,
promosyon, makina vb. bir çok sektörde hızlı ve
kaliteli hizmet vermekteyiz.
Lazer Markalama’nın Faydaları ;
Lazerle Markalama işlemi bir çok sektörde
imalatçıların tercihi haline gelmiştir bunun
nedeni ise lazer markalama işlemi uygulanan
metaryele ayrı bir kalite katar görsel açıdan
temiz ve gösterişli bir işlemdir, Diğer bir nedeni ise lazer markalama teknolojisi getirdiği
yenilikler ile hem zaman hem fazla malzeme
sarfiyatını ortadan kaldırarak maliyet oranını
ciddi ölçüde düşürür.
Maliyet Avantajı ;
a)SpirintLas teknolojisi ile yüksek işleme hızına
ulaşılmakta ve birim maliyet düşmektedir,
b)Parça imalatında kalıp maliyeti yoktur,
c)Aynı plaka sac üzerinden birbirin den farklı
parçalar işlenebilir,
d)Fire oranı minimum seviyeye indirilir,
e)İşlenecek parçaların uygun olması durumunda ortak yüzeyler beraber kesilerek maliyet
azaltılabilir,
f)Büküm eksenleri markalanarak sonraki imalat
aşamaları hızlandırılır ve maliyetler düşürülür.
Kalite Avantajı ;
a)Hi-Las teknoloji ile çapaksız bir kesim sağlanır
ve ısı deformasyonu minimum seviyedir,
b)Preste oluşan sac deformasyonları yoktur,
c)ConturLas teknolojisi ile sac kalınlığının 0,4
katı çapındaki delikler işlenebilir,
d)0,05 mm hassasiyet ile parçalar kesilir,
e)Her türlü yazı, resim, amblem sac üzerinden
kesilebilir.
Zaman Avantajı ;
a)Fiyatlandırma ve kesim işi kısa sürede
yapılarak bir adım önde olmanız sağlanır.
Teknik Avantajları ;
Kesilebilecek Levha Boyutları:
a)1500 X 3000 mm b)St-37 (DKP VE SİYAH SAC)
0,5 mm’ye 20 mm’ye kadar c)PASLANMAZ SAC
: 0,5 mm’ye 15 mm’ye kadar e)ALÜMİNYUM
SAC : 0,5 mm’ye 10 mm’ye kadar.
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SAĞLIK

Prostat Büyümesi, Tedavi Seçenekleri ve Plazma
Kinetik Yaklaşım
Kestane yada ceviz
büyüklüğünde salgı bezi
yapısında bir organ olan
prostat, idrar torbasının
hemen
altında
ve
çıkışında yerleşmiş, idrar
torbasını boşaltan, idrarı
penisin ucuna kadar getiren kanalın başlangıç
kısmında onu çepeçevre
saran
bir
yapıdır.
Erkeklere has bir organ
olan prostat, meninin
sıvı kısmının yaklaşık
% 20 kadarını salgılar. Ergenlikle beraber erkeklik
hormonu testosteronun etkisiyle gelişmeye başlayan
prostat 20 yaş civarında büyümesini durdurur.
İkinci büyüme dönemi 40 yaşından sonra başlar.
Prostatın iç orta kısmında yerleşik hücreler normalden çok hızlı çoğalmaya başlayarak “BPH” denilen
iyi huylu prostat büyümesi rahatsızlığına yol açarlar.
Prostat hastalıklarında en iyi korunma yöntemi parmakla prostat muayenesini de içeren düzenli sağlık
kontrollarının ihmal edilmemesidir.
Prostatın belli başlı hastalıkları ; İyi huylu Prostat Büyümesi (BPH), Prostat Kanseri, Prostat İltihabı
(Prostatit) İyi huylu prostat büyümesi, erkeklerde
yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan doğal bir durumdur.
49 yaş sonrası başlayan ikinci büyüme döneminde
prostat sert ve genişlemeyen kılıfla çevrili olduğu
için büyüyen içinden geçen idrar kanalını sıkıştırarak
idrar geçişini zorlaştır ve prostat belirtilerinin prostat
yakınmalarının ortaya çıkmasına sebep olur. Büyüme
yaşam boyu sürdüğü için 50 yaşına gelmiş bir huylu
prostat erkek iyi büyümesi yakınmaları ortaya çıkması
için %50 şansa sahiptir. 80 yaşındaki erkeklerin %8090 da erkek iyi büyümesi (BPH) mevcuttur.
İyi huylu prostat büyümesinin sebepleri ; 1)
Testosteron / östrojen oranının değişmesi,
Dihidrotestosteron birikimi. 2) Ailesel yatkınlık 3) Evli
erkeklerde daha sık 4) Beyaz ırkda sarı ırka göre daha
fazla görülmekte 5) Mesaneyi tam boşaltamama
hissi 6) İdrarı başlatmada gecikme ve zorlanma 7)
Kesik kesik idrar yapma 8) İdrar akımının zayıflığı
9) İdrarın son kısmının damlar tarzda olması 10)
İşeme sırasında ıkınma gereksinimi 11) Aniden id-

rara çıkma gereksiniminin ortaya çıkması 12) Kısa
aralıklarla sık idrara çıkmak 13) Gece idrara gitme
ihtiyacı 14) Aniden idrar yapamaz olmak
Etkin Tedavi Yaklaşımları ; Üroloji camiası tarafından altın standard BPH tedavi yaklaşımı olarak
kabul edilen klasik kapalı (endoskopik) prostat ameliyatı olan “monopolar TUR prostat operasyonudur.
Pk (plazma kinetik) ; teknolojisinin geliştirilmesi
ile çok daha etkin ve güvenli bir seçenek bu operasyona rakip olmuştur. Geleneksel kapalı prostat ameliyatı olan “TUR Prostat (Prostatın Transüretral Rezeksiyonu) hastalık belirtilerinin derhal ve uzun dönem
ortadan kaldırılması için etkin bir seçenek oluşturmakla birlikte tekniğin tabiatından dolayı operasyon
çok büyük prostatlarda uygulanamamakta, kanama
fazla olabilmekte, TUR sendromu olarak tanımlanan
ciddi bazı sağlık riskleri oluşturabilme, Plazma Kinetik teknolojisi çok daha düşük düzeyde ve güvenli bir
enerji kullanılarak büyümüş prostatın kesilerek yada
buharlaştırılarak ortadan kaldırılması imkanını sağlamıştır. Plazma Kinetik prostat müdahalesi geleneksel kapalı prostat ameliyatı olan TUR da kullanılan
ve sağlık açısından riskli olabilecek solüsyonlar yerine
serum fizyolojik ile uygulanmaktadır. Plazma Kinetik
Prostat operasyonu genel yada bölgesel anestezi altında uygulanabilir. Bu esnada eş zamanlı olarak geride kalan dokunun kanama kontrolu yapılmış olur.
Sonuçta prostatın içinden geçen idrar kanalına baskı
yapan, onu sıkıştıran, kapatan ve idrarla ilgili prostat
yakınmalarına neden olan doku hızlı, güvenli biçimde
minimal kan kaybı ile ortadan kaldırılmış olur. Operasyon genellikle 1 saatten az bir sürede tamamlanır.
Çoğunlukla bir günlük bir hastanede kalış sonrası
hasta taburcu edilebilir.
Plazma Kinetik Prostat Operasyonu geleneksel kapalı prostat operasyonu ve diğer
modern kapalı yaklaşımlara oranla; -Daha kısa
hastanede yatış süresi -Daha az kan kaybı -Prostat
yakınmalarının hemen ve uzun dönem kalıcı biçimde giderilmesi -Operasyon sonrası idrar sıklığı ve
yanması gibi yakınmaların daha kısa sürede normale
dönmesi
-İdrar sondasının daha kısa sürede çekilebilmesi
-Prostat nedeniyle alınması gereken ilaçları kullanma
gereksiniminin ortadan kalkması gibi ciddi avantajlar
içermektedir.
Doç. Dr. Oğuzhan Sarıyüce
Medicana Internetional Ankara Hastanesi
Üroloji Kliniği
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Yeni Çek Yasası, Açık Bir Tehlike İle
Karşı Karşıyasınız
Açık bir tehlike ile karşı
karşıyasınız. Yazımıza maalesef böyle başlamak zorunda kaldık. Ticari hayatta
ciddi bir tahsilat tehlikesi ile
karşı karşıya kalmak üzeresiniz. Son dönemde icra
dosyalarının sayısının artış
haberleri, karşılıksız çek
mağdurlarının cezaevi haberleri ve Yargıtay’da bulunan 500 bin civarında
ceza dosyası hükümeti ister istemez bu konuda
harekete geçirdi. En son Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın yaptığı açıklama ile Çek Kanunundaki
değişim ufukta belirmiş durumda.
Bu haberler Ceza evinde bu haberi bekleyen
bir çok vatandaş için umut olsa da ticari hayatı
baltalayacak, borçların tahsilatında ciddi sıkıntı
yaşanmasına sebep olacaktır. Yeni düzenleme ile
karşılıksız çekte hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılıyor. Bunu yerine çek verilecek kişilerin
daha detaylı incelenmesi yoluna gidiliyor.
Devlet Bakanı Ali Babacan’nın bu konuyla ilgili açıklaması şöyle; Çünkü, şu anda sadece sicil
dediğimizde, negatif sicil var. Bu veriler derlenip
toparlandıktan sonra çek yazacak kişi diyecek ki
‘beni sen Bankalar Birliğinden sor’. Ama bunun
için çek verecek kişinin yazılı onay vermesi gerekiyor. Biz, Bankalar Birliğindeki o merkeze sadece çeklerle ilgili değil, daha geniş bir yetki verdik.
Şimdi o merkez gidecek anlaşmalar yapacak. Örnek veriyorum Turkcell’le, Vodafone’la, Avea’yla
anlaşmalar yapacak.
Gaz dağıtım şirketleriyle, elektrik dağıtım şirketleriyle anlaşmalar yapacak. Böylece tüm vatandaşların ödeme alışkanlıklarıyla ilgili pek çok
veri orada birikecek. Yani cep telefonu faturasını
düzgün ödüyor mu, ödemiyor mu oradan görme
imkanı olacak. Böylece herkes kendi kredi tarihini, ne kadar temiz tutarsa ona göre ileride o kadar rahat borçlanma o kadar rahat çek yazma
imkanına sahip olacak.
Sayın bakan çekte cezanın ortadan kaldırılarak ön incelemenin daha detaylı yapılacağını belirtmektedir. Oysa yaptığı açıklama tacirlerin çek
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defteri almasında
bankaların inisiyatifini artırmaktadır.
Yani her hangi bir
faturanızı ödemeyi
unuttunuz örneğin
otomatik
ödeme
de sorun yaşadınız
ve bir telefon faturanız ödenmediği
için hakkınızda icra
takibi başlatıldı. İşte bu durum sizin çek defteri almanız veya aldığınız çeki keşide etmenize teşkil
edecek. Sayın bakan bu inceleme kriterinin daha
da genişletileceğini de belirtmektedir. Bu da esnafın daha da sıkıntıya gireceğinin açık göstergesidir.
Asıl tehlike ise ticarette artık çekin güvenli tahsil aracı olma özelliğinin ortadan kalkmasıdır.
İcra dosyalarında haciz işlemlerinin kısıtlanması
ardından cezai yaptırımında ortadan kaldırılması
ile alacakların tahsili konusunda bir adım daha
geriye gidilmiş olacaktır.
Elbette bu düzenleme bu haberi bekleyen ve
cezaevinde olan vatandaşımızı sevindirecektir.
Ama şu durum gözden kaçmaktadır. Bu cezalara bağlanmış yüksek meblağda borcun tahsilini
de imkansız hale getirmektedir. Bu zincirde başka kişilerin borç batağına sürüklenmesine sebep
olacaktır.
Borcunu tahsil etmek isteyen tüccarda, Para
borcu yüzünden cezaevinde bulunan vatandaştan
da haklı! O zaman çözüm ne olmalı? Çözüm çok
açık, Asıl mesele güvenerek işlem yaptığımız bankaların sorumluluğunun artırılmasıdır.
Çek veren banka, verdiği çekin yükümlülüğünü taşımalıdır. Bu sorumluluk artırılmadığı sürece
bu konuda atılan tüm adımlar eksik kalacaktır.
Çek’in en önemli ve güven veren özelliği ortadan
kalkacaktır.
Siz değerli okurlarımıza tavsiyemiz bu düzenlemenin ardından alışverişlerinizde çek alırken
daha dikkatli davranmanız ve alacağınız karşılığı sırf çek aldığınız için alacağınızı garanti olarak
görmemenizdir.
Avukat
Uğur ÇAĞLAR
avugurcaglar@hotmail.com
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