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GüveninizeTeşekkür Ediyoruz

1999 yılında kurulan ORSİAD’ımızın 11. Genel Kurulu çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmiştir. 
ORSİAD, Ostim ve İvedik’in en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi olduğunu göstermiştir. 

Sanayicisiyle, işadamıyla, duruşuyla tam bir sivil toplum kuruluşu vasfını koruyan bir SİAD olmuştur. 
Üyelerine reel sektörümüzün rekabet gücünü ve refahını arttırarak, 

araştırma, geliştirme faaliyetlerine öncelik verilmesi yönünde sektörleri destekleyerek,
bilgilendirme çalışmaları yaparak, 

yurtdışı gezileri ile yeni pazarlar ve yeni teknolojilere kavuşturarak,
sosyal içerikli programlar ile kültür hayatına katkıda bulunarak ve bir çok konuda, 

üyelerimize, Ostim OSB ve İvedik OSB’ye hizmet ediyoruz. 
Bugüne kadar, 11 yıllık hizmet süremiz boyunca, ORSİAD’a emeği geçen başkanlara, yönetim 

kurulu üyelerine ve görev alan herkese yapmış oldukları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyo-
rum. Yeni Yönetim Kurulu olarak da güveninize teşekkür ediyorum.

&
Büyük Zaferi bize yaşatan Atatürk ve Silah Arkadaşları ile Kahraman Türk Ordumuza 

şükran ve minnetlerimizi sunar, 
Şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anar, 

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarız.
&

Ramazan bayramınızı en iyi dileklerimizle kutlar; 
milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini Yüce Allah’tan dileriz.
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BAŞYAZI

Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ORSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri
Enerji Bakanı Taner YILDIZ’ı Ziyaret Etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı zi-
yaret eden ORSİAD heyeti, Ostim ve İvedik’te aşırı bir 
sıkıntı olmadığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız, Ostim Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayici ve İşadamı Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Özcan Ülgener başkanlığındaki yönetim kurulu üye-
lerini makamında kabul etti.

Basına kapalı geçen görüşmenin ardıdan açık-
lama yapan Bakan Yıldız, ORSİAD heyeti ile enerji 
sektöründeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyle-
di. ‘’Enerji sektörü açısından doğabilecek fırsatların 
Ostim’e nasıl katkısı olabilir?’’ gibi konuları da ko-
nuştuklarını kaydeden Yıldız, referandum ardından 
Ostim’i ziyaret edeceğini de bildirdi.

İRAN’A AL YA DA ÖDE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bir basın mensubunun ‘’Dün İran Türkiye’nin al-

madığı doğal gaz nedeniyle 605 milyon dolar öde-
me yaptığını bildirdi’’ sözleri üzerine Bakan Yıldız, 
global kriz nedeniyle geçen yıl Türkiye’de doğal gaz 
tüketiminin azaldığını, bunun üzerine tüketilmeyen 
bir gaz miktarı olduğunu daha önce de söylediğini 
hatırlattı.

Alınmayan gazın bedelinin 600 milyon dolar civa-
rında bulunduğunu belirten  Yıldız, ‘’Bununla alakalı 
bedel de İran tarafına ödenmiştir’’ dedi. Kullanıla-
mayan doğal gazın önümüzdeki 5 yıl içinde kullanı-
labileceğini de vurgu yapan Bakan Yıldız, ‘’Yani bu 
parasını ödediğimiz ve almadığımız gaz, boşa giden 
bir gaz değildir. Türkiye’nin büyümesine bağlı olarak 
doğal gaz tüketimlerinin artması halinde, ki biz buna 

inanıyoruz, daha fazla elektrik ihtiyacımız olacak ve 
biz bu gazı inşallah ileride kullanacağız’’ diye ko-
nuştu.

Bakan Yıldız, gelen bir soru üzerine elektrik dağı-
tım özelleştirmeleri ile direklerin, trafoların ve diğer 
yatırım kalemlerinin satılmadığını belirterek, ‘’Bu bir 
varlık satışı değil. 2036 yılına kadar elektrik dağıtı-
mındaki hizmetlerin özel sektör marifetiyle yapılma-
sını biz şu anda özelleştirdik’’ dedi.

Dağıtım sektörünün başından gelen biri olarak 
bu konuyu daha rahat değerlendirme imkanının bu-
lunduğunu söyleyen Yıldız, dünkü ihaleler için Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na 
ve özel sektörün temsilcilerine teşekkür etti. Konunun 
iki- üç açıdan incelenmesi gerektiğini kaydeden Ba-
kan Yıldız, dünkü özelleştirmelerle beraber elektrik 
dağıtım hizmetlerinin yaklaşık yüzde 75’inin, yani 
4’te 3’ünün özel sektör faaliyetiyle düzenleneceğini 
dile getirdi.

Elektrik dağıtım hizmetlerinin kamu hizmeti oldu-
ğunu, bundan sonra böyle bir kamu hizmetinin özel 
sektör marifetiyle yürütülmesinin özel sektör adına 
bir prestij aracı olduğunu gördüklerini de belirten 
Yıldız, bunun da çok önemli olduğunu kaydetti. Yıl-
dız, elektrik dağıtım özelleştirmelerinden elde edilen 
gelirlerin geriye dönük borçlanmada, Türkiye’nin 
makro büyüklüklerini rahatlatacak bir yapı içerisinde 
kullanılması ve aynı zamanda enerji yatırımlarında 
kullanılacak olmasının da önemli olduğunu bildirdi.

GÜNDEM
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GÜNDEM

‘’Direkleri, trafoları satmıyoruz’’
Elektrik dağıtım özelleştirmeleri ile direkleri, trafo-

ları ve enerjiyle alakalı diğer yatırım kalemlerinin sa-
tılmadığının vatandaş tarafından bilinmesi gerektiğini 
belirten Yıldız, şöyle konuştu:

‘’Dün yapılan özelleştirmeler bir varlık devri değil. 
Bu bir varlık satışı değil. 2036 yılına kadar elektrik 
dağıtımındaki hizmetlerin özel sektör marifetiyle ya-
pılmasını biz şu anda özelleştirdik. İşletiliyor vaziyette 
2036 yılında bütün bu işletmeler tekrar kamu eliyle 
yürütülecektir. O zamanki idareciler de mutlaka ser-
bestleşen, liberalleşen piyasayı tekrar değerlendirip 
özel sektörün marifetini ön plana koyacaklardır. Ben 
bu vesile ile özel sektöre bir mesaj iletmek istiyorum. 
Özelleştirmelerin başarılı olabilmesinin en büyük şar-
tı bu hizmetlerin daha kaliteli verilebiliyor olmasıdır. 
Özel sektörün kayıp-kaçakla ilgili taahhütleri var. Bu 
taahhütlerle beraber kayıp-kaçak oranları azaldığı 
oranda tarife olumlu etkilenir. Vatandaşlarımız da 
olumlu etkilenir.’’

Yıldız, dün yapılan ihalelerde her bir bölge için 
9-10 firmanın teklif vermesinin sevindirici olduğunu 
ve EPDK’nın düzenleyen, denetleyen ve regüle eden 
görevinin bundan sonra daha çok ön plana çıkacağı-
nı söyledi. Özel sektörün elektrik dağıtımında kamu-

ya göre daha iyi bir hizmet vereceğine inandığını ve 
sektörün arızalara daha çabuk cevap verebilecek bir 
yapıyı kurmaları gerektiğini kaydeden Enerji Bakanı, 
‘’Bir saat, beş saat telefonla konuşmayabiliriz ama 
bugün yarım saatlik bir elektrik kesintisini hiçbirimiz 
istemeyiz. Bu, vatandaşımızın hak ettiği refah seviye-
sidir. O nedenle özel sektörün hizmet kalitesi konu-
sunda daha itinalı ve daha dikkatli davranacağına 
inanıyorum’’ diye konuştu.

‘’Kayıp kaçaklar siyasi istismar aracı haline 
gelmemeli’’

Türkiye’de bugün kayıp-kaçak oranı en yüksek 
bölgelerin Fırat ve Dicle olduğuna işaret eden Yıldız, 

bunun bir siyasi istismar aracı haline gelmemesi ge-
rektiği kanaatinde bulunduğunu kaydetti.

Yıldız, ‘’Yani referandum sürecinden dolayı özel-
likle tarımsal sulamada borçlarını ödemeyenlerin bu 
manada daha dikkatli olması gerektiği kanaatinde-
yim. Çünkü tekrar söylüyorum, elektrikte ödenmeyen 
paralar havuz içinden ödenmektedir. Bu hem kul hak-
kıdır hem de devlet hakkıdır’’ dedi.

Bakan Yıldız, daha kaliteli hizmet için yatırım ihti-
yaçlarının bakanlıkları tarafından sürekli takip edile-
ceğini de sözlerine ekledi.

www.enerji.gov.tr
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TARİH

30 Ağustos Zafer Bayramı

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mond-
ros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması’yla yurdumuz 
tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür ola-
rak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır 
üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar 
düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etme-
miz isteniyordu.

Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbet-
te mümkün değildi. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün 
Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anado-
lu, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı baş-
lattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ar-
dından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha 
sonra 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Atatürk, 
23 Nisan 1920’de TBMM’yi kurdu. Böylece hem 
memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oldu 
hem de Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara olu-
yordu.

TBMM yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu 
ve kurtuluş çarelerini aradı. “Misak-ı Millî sınırları 
içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanama-
yacağı görüşünden hareketle, düşmanla mücadele 
kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa 
girildi. İlk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine karşı 
kazanıldı. Daha sonra, Batı Cephesinde, Yunan-

lılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu 
savaşların kazanılmasıyla Yunanlılara büyük bir 
darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu 
yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Ke-
mal, ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı mü-
dafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her 
karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk 
olunamaz.” emrini verdi.

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla bu 
karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri 
arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, 
Türk milleti Karlofça Antlaşması’ndan beri ilk defa 
toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, 
Türk milletinin savunma durumundan taarruz du-
rumuna geçtiği önemli bir savaş olarak da tarihe 
geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mus-
tafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi 
verildi.

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 
Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla 
düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.

1922 yılı Ağustos’una kadar, hazırlıklar tamam-
landı. Güneydeki Türk birlikleri, büyük bir gizlilik 
içinde Batı Cephesi’ne kaydırıldı. İstanbul’daki 
cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. 
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İtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kulla-
nılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar 
satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. 
Bu hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal’in 
başkomutanlığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 
1922’de düşmana saldırdı. Bir saat içinde düş-
man 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 yapıl-
dığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi ola-
rak adlandırıldı.

Büyük Taarruzun başarıyla sonuçlanmasından 
sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 
1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düş-
mandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın, hak-
sızca ve alçakça işgaline “dur” diyen ve kanımızın 
son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmaya-
cağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her 
yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak kutluyoruz.

Büyük Taarruz’un mimarı Atatürk, Büyük 
Nutku’nda 30 Ağustos’u şöyle anlattı: 

‘’...Efendiler, 26-27 Ağustos günlerinde, yani 
iki gün içinde, düşmanın Karahisar’ın güneyinde 
50 ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğundaki 
müstahkem cephelerini düşürdük. Yenilen düşman 
ordusunun bütün kuvvetlerini, 30 Ağustos’a kadar 
Aslıhanlar yöresinde kuşattık. 30 Ağustosta yaptı-
ğımız savaş sonunda düşmanın ana kuvvetlerini 
yok ettik ve esir aldık. Düşman ordusunun başko-
mutanlığını yapan General Trikopis de esirler ara-
sına girdi. Demek ki, tasarladığımız kesin sonuç, 

beş günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü 
ordularımız ana kuvvetleriyle İzmir’e doğru yol 
alırken diğer birlikleriyle de düşmanın Eskişehir’in 
kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere iler-
liyorlardı.

Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz 
telgrafta da İzmir’deki İtilaf Devletleri konsolosla-
rına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin ve-
rildiği bildirilerek, onlarla hangi gün ve nerede bu-
luşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim cevapta 
da 9 Eylül 1922’de Kemalpaşa’da görüşebileceği-
mizi bildirmiştim. Gerçekten de söz verdiğim gün, 
ben Kemalpaşa’da bulundum. Fakat görüşme is-
teyenler, orada değildi. Çünkü ordularımız, İzmir 
Rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz’e ulaşmış 
bulunuyorlardı 

Saygıdeğer efendiler, 
Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muhare-

besini ve ondan sonra düşman ordusunu tama-
mıyla yok eden veya esir eden ve kılıç artıklarını 
Akdeniz’e, Marmara’ya döken harekâtımızı açık-
layıcı ve vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz saya-
rım. 

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 dü-
şüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan 
bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı oldu-
ğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.’’

TARİH

www.meb.gov.tr
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ZİYARET

Bakanların ORSİAD’ı ziyaretinde sanayici ve iş 
adamları ORSİAD toplantı salonunda bir araya gel-
diler yoğun bir katılımın olduğu toplantıda karşıla-
ma konuşmasını ORSİAD’ın başkanı Özcan Ülgener 
yaptı. 

“Sayın Başbakan Yardımcım Sayın Bakanım,
ORSİAD üyeleri ve çok kıymetli sanayici arkadaş-

larım bugün devlet büyüklerimi ORSİAD da misafir 
etmek bize çok büyük onur ve şeref vermiştir. Ken-
dilerine şahsım yönetim kurulum ve ORSİAD adına 
teşekkür ediyor hoşgeldiniz diyorum.”

Sözlerime “ORSİAD Ostim’in neresinde? diye 
başlamak istiyorum. Ostim OSB’nin yanı sıra İvedik 
OSB’den de üyeleri bulunan en büyük sivil toplum 
kuruluşundan bir tanesidir. Amacı üyelerine her plat-
formda destek ve yardımcı olmaktır.

Saygıdeğer bakanlarım buradalar kendileri ile 
Ostim’de sanayicilerin sorunlarını ve beklentilerini 
paylaşacağız. Karşılıklı olarak soru ve cevap bölü-
mümüz olacak.

Biz diyoruz ki artık lobiler yerine kobiler kazansın. 
Üreten kazansın, çalışan kazansın, emek veren ka-
zansın. Ostim, Ankara, Türkiye kazansın.

Sorunlardan bazıları şunlardır.

1- Sanayiciler ihalelere giremiyor, prosedür halen 
çok fazla.

2- Vergi oranları çok yüksek, 28 çeşit vergi var.
3- Vergilendirmede yeniden yapılanma şart. Ko-

biler kriz nedeni ile vergi yükümlülüklerini yerine 
getiremediler. Vergi, SGK, KDV borçlarının yeniden 
yapılanmasının ihtiyaç olduğunu her toplantıda sa-

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil ÇİÇEK ve 
Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ORSİAD’ ı Ziyaret Etti
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nayiciler söylüyor. Hatta bu yapılanmada, sadece 
anapara dâhil edilmeli ki kobilerin önü açılsın.

4- KOSGEB’de de sıkıntılar var idi. Fakat yeni 
yapılanması ile bunlar çözümlenmekte. 207 bin ko-
binin takibe düştüğünü biliyoruz. Bunlar içinde yapı-
lanmaya gidilmesini istiyoruz. Kobiler için dışa açıl-
ma desteğinin daha fazlası gerekmektedir.

5- Dünyaya açılmanın tek bir yolu sanayicileri-
mizin yurtdışı gezilerini artırmasıdır. ORSİAD olarak 
bizde hükümetimize yardımcı oluyoruz. Üyelerimizi 
yurtdışı fuarlarına götürüyoruz. Şuana kadar ORSİ-
AD olarak 250 ye yakın üyemizi yurtdışına götürdük. 
Bunlardan  %15 i teknolojisini yeniledi ve ihracat ya-
pıyor konumuna geldi. İnşallah daha çok üyemizi ve 
Ostimliyi yurtdışına açmayı düşünüyoruz.

6- Kobilerimiz artık kümelenmeye başladı. Ostim 
OSB katkılarıyla dört adet kümelenme yapıldı. Enerji 
kümesi, savunma sanayi kümesi, medikal kümesi, iş 
ve inşaat makineleri kümesi. ORSİAD üyelerinin çoğu 
da kümelenme içerisindedir. 

Esnafın, sanatkârın, tüccarın, sanayicinin ve hü-
kümetin ekonomik politikalarında söz sahibi olması-
na destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Teşek-
kür ediyor saygılar sunuyorum.”

Diyerek konuşmasına bitirdikten sonra Bakan Çi-
çek Türkiye’nin bugün önemli bir noktada olduğu-

nu dile getirerek hükümet politikalarını ve bugünkü 
anayasa değişikliği paketinin gerekliğini vurguladı. 
Türkiye’nin huzur ve istikrara ihtiyacı olduğunu yeni-
ledi. Devlet Bakanı Zafer Çağlayan Türkiye’nin büyü-
mesinin durmayacağını dile getirdi ve komşularımız-
la ilişkilerimizin daha da artacağını ifade etti. Bugün 
bunun göstergesi ise Suriye ile sınırımızda mayınları 
temizlenmesi ve vizeleri kaldırılması olduğunu ifade 
etti. Daha sonra da Başbakan Yrd. Cemil Çiçek ve 
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan toplantıya katılan sa-
nayicilerin sorunlarını dinlediler.

Haber
Murat Osman VANLI

Güneş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 
Adnan Menderes Mah. Özyurt Cad. 1063. Sok. No: 2 Keçiören/ ANKARA

Tel: 0 312 355 16 10

Güneş İnşaat Müteahhitliği
İnşaat Sektöründe 17 Yıllık Tecrübesiyle

Kaliteden Taviz Vermeden Çalışmalarına Devam Etmektedir.

“HER YENİ PROJEDE HEDEFİMİZ DAİMA KALİTEYİ YÜKSELTMEK”
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Rahmet Ayı Ramazan
Ramazan ayı, sahuruyla, iftarıyla, teravihiyle bere-

ketli bir aydır ve müjdeler yüklüdür.
Sevgili Peygamberimiz, “Ramazan olduğu zaman 

rahmet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve 
şeytanlar zincire vurulurlar” buyurmak suretiyle bu 
müjdelerle bize ümit ve moral vermektedir.

Evet… Ramazan ayı girince rahmet kapılarının so-
nuna kadar açılacağı müjdesi veriliyor. 

Açılmış olan rahmet kapılarından kanatlanarak 
geçmeyi elbette ki hepimiz isteriz ve bu müjdeye eri-
şebilmek için olabildiğince duyarlı davranırız. 

Ramazan ayı girince cehennem kapılarının kapa-
nacağı haberi veriliyor, şeytanların zincire vurulaca-
ğı, insanlara vereceği zararların da ilahî bir lütufla 
engelleneceği bildiriliyor. Elbette ki şeytanlara zincir 
vurulunca, müminlere zarar ulaştırmaya gücü kal-
maz. Şeytan, ramazan ayında inanç, ibadet ve ahlak 
bütünlüğünü sağlayan Müslüman’ı günah yolların-
da yürütemez. Çünkü bu ayda Müslüman, cennetin, 
yolundadır; kendisini cennete götürecek ibadetlerin, 
hayırların ve tövbelerin yürüyüşündedir.

Sahurun Bereketi
Ramazan’da sahur vardır, iftar vardır, teravih 

vardır; sahurda bereket, iftarda hayır ve meleklerin 
duası, teravihte ise geçmiş günahların bağışlanacağı 
müjdesi vardır.

Evet… Sahurda bereket vardır. 
Nebevî bir müjdede sahurda bereket olduğu gü-

zel haberi bize veriliyor ve bu sebeple mümkün mer-
tebe sahura kalkmamızın uygun olacağı öğütleniyor. 

Bilindiği gibi seher ve sahur aynı kökten geliyor. 
Öteden beri seherlerde “Allah” demenin, kelimat-ı 
tesbihat ile Yüce Mevla’ya yalvarmanın bizi kemale 
eriştireceğini dinî geleneğimizden biliriz. İşte biz, bir 
yandan sahurda oruç için yemek yiyip niyetlenirken, 
bir yandan da Cenab-ı Hakk’a yalvarıp yakararak 
gecenin o enginliğini ve dinginliğini ruh âlemimize 
yansıtarak müjdelenen rahmet çiçeklerini dermeye 
çalışırız. 

İftarın Hayrı
İftarda hayır, bol ecir ve meleklerin istiğfarı vardır.
Bu sebeple ashab-ı kiramın nakline göre Peygam-

ber Efendimiz, iftarda da, akşam namazında da ace-

Hz. Peygamber’den
Ramazan Müjdeleri

RAMAZAN AYI
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le ederdi, bunları tehir etmezdi/geciktirmezdi. 
Bir gün Peygamber Efendimiz, Sa’d b. Ubâde 

Hazretlerinin yanına geldiğinde Hz. Sa’d bir parça 
ekmek ve zeytin çıkardı. Rasul-i Ekrem (s.a.s.) bunları 
yedi. Sonra, “Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemek-
lerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin” 
buyurdu. Yine Sevgili Peygamberimiz, “Bir kişi oruç-
lu birine ikram ile iftar ettirirse oruçlunun sevabı gibi 
sevap kazanacağını, oruçlunun sevabından da hiçbir 
şeyin eksilmeyeceği”ni müjdeledi. 

Evet… İftar müjdeleri bizi ne kadar ümitlendiriyor! 
Çektiğimiz zahmetin karşılığını hemen rahmet ola-

rak görebileceğimiz, hissedebileceğimiz, yaşayabile-
ceğimiz bir mutlu an oluyor 
iftar sofrası. Aile fertleriyle, 
hayırlı insanlarla birlikte 
oluyoruz iftar sofrasında. 
Hayırlı insanlar soframı-
za iştirak etmişlerse kendi 
sevapları hiç eksilmeksizin 
sevaplarının bir benzeri 
bize yazılıyor… Ama sofra-
mızın görünmeyen konuk-
ları da var… Onlar me-
lekler… Soframıza yemek 
için gelmiyorlar… Onlar, 
gün boyu Allah için aç ka-
lıp “hû!” diyenlere istiğfar 
ediyorlar, günahlarının ba-
ğışlanması için Allah’a dua 
ediyorlar… 

Haydi çok hoş bir iftar 
müjdesini daha okuyucu ile 
paylaşalım: 

Dinî geleneğimizde yer 
alan gönül aydınlatıcı bir habere göre iftar vakti oruç-
lunun ağzındaki açlık kokusu, Allah katında misk ko-
kusundan daha değerli sayılmaktadır. Çünkü o, Allah 
için aç kalmanın kokusudur.

Teravih Müjdesi
Ramazan müjdeleri devam ediyor…
Ramazan ayında yatsı namazına ilave olarak, vi-

tirden önce kılınan teravih namazının da insanların 
günahlarının affına vesile olacağı nebevî müjde ile 
bildirilmiştir. Müjdeler Peygamberi Fahr-i Kâinât Efen-
dimiz, bu konuda şöyle buyurmaktadır:

“Bir kimse ramazan-ı şerifin gecelerinde ibadetin 

sevabına inanarak ve mükâfatını sadece Allah’tan 
umarak O’nun rızası için teravih namazını kılarsa, 
geçmiş günahları bağışlanır… Faziletine inanarak ve 
mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecele-
rini ibadetle geçiren kimsenin geçmiş küçük günah-
ları bağışlanır.”

İşte bu da bir büyük ramazan müjdesi… Teravih 
müjdesi… Bu sebeple olsa gerek ki Müslümanlar te-
ravih için camileri dolduruyorlar. 

Ramazan Ecri
Ramazan müjdelerinin en ferahlatıcı olanlarından 

biri de “ramazanda oruç tutmanın sevabının tüm öl-
çülerin ötesinde ve üstünde 
olacağı”dır. En başta bu 
müjde olmak üzere diğer 
ramazan müjdelerini de 
ihtiva eden bir hadisinde 
Rasul-i Ekrem Efendimiz 
şöyle buyurur:

Aziz ve Celil olan Allah: 
“Ademoğlunun işlediği her 
hayır ve ibadette kendisi 
için (bir menfaat düşünce-
si var)dır. Fakat oruç böyle 
değildir. Çünkü oruç, ha-
lis Benim (rızam) için ya-
pılan bir ibadettir. Onun 
mükâfatını da Ben veri-
rim.” buyurdu. Oruç bir 
kalkandır. Herhangi biriniz 
(bilhassa) oruçlu bulundu-
ğu gün, artık kötü söz söy-
lemesin ve bağırıp çağır-
masın. Eğer biri kendisine 

söver veyahut onunla dövüşmek isterse hemen “Ben 
oruçluyum” desin! “Muhammed’in canı elinde olan 
Allah’a yemin ederim ki, oruçlunun (ağzındaki açlık) 
kokusu kıyamet gününde Allah katında misk koku-
sundan daha temizdir. Oruçlunun, kendileriyle ferah-
lanacağı (iki mühim) sevinci vardır: İftar ettiği vakit 
iftarıyla sevinir; Rabb’ına kavuştuğu zaman da oruc 
(unun mükâfatı) ile ferahlanıp sevinir.”

Evet… Oruçta riya olmaz! Oruca Allah için sa-
mimiyetle niyet eden, sevaplı, bol ecirli, dualı, ferah-
lı ve bereketli bir iftara erişir. Riyanın karışamadığı 
oruç, Allah için tutulmaktadır ve sevabı da O’na aittir. 
Oruçlu, iftar sevinciyle ferahlanacağı gibi, Rabbi’ne 

RAMAZAN AYI



BERA Otelleri Genel Müdürü Yücel Yavuz

Kombassan Holding bünyesindeki Bera Oteller 
Grubu, 2013 yılına kadar otel sayısını 8’e çıkar-
mayı hedefliyor. Özellikle şehir otelciliğinde bü-
yümek isteyen ve yatırım projelerini tamamlayan 
grup, Türkiye’nin değişik illerinde yeni oteller kur-
mak için hazırlıklarını sürdürüyor. 

Bera Oteller Grubu, üç yıl içinde 5 yeni ote-
li daha halkasına eklemek için çalışmalarını hız-
landırdı. Bera Oteller Grubu Genel Müdürü Yücel 
Yavuz, yıllık döviz gelirinin yüzde 21’ini turizmden 
elde eden Türkiye’de otelciliğin yeni yatırımlarla 
ekonomiye daha fazla katkı sağladığını söyledi. 
Grup bünyesinde ikisi Konya’da ve biri Antalya 
Alanya’da olmak üzere üç otel faaliyet gösteriyor. 

Grup olarak turizm pastasından daha fazla 
pay almak istediklerini dile getiren Yavuz, şehir 
otelciliğinde büyüme kararı aldıklarını kaydetti. 
Özellikle ticaretin geliştiği şehirleri yatırım adresi 

olarak tespit ettiklerini belirten Yavuz, “Alanya’da-
ki otelimiz alternatif turizmde en çok tercih edilen 
otel şu anda. Yeni oteller için öncelikle kiralama 
yöntemini seçeceğiz. İşletmeciliğini yaparak dört 
ilde açacağımız otellerle bu alanda büyüyeceğiz. 
Daha sonra kendi binamızı yaparak zincirimizi 
genişleteceğiz. 2013 yılında otel sayımızı 8’e çı-
karmak için çalışıyoruz. Bütün projelerimizi bu çer-
çevede yaptık” dedi. 

Zincir oteller arasında Türk Standardları Ens-
titüsü (TSE) tarafından takibi yapılan, denetlenen 
tek grup olduğu bilgisini veren Yavuz, kalite yöne-
tim sistemi, iş güvenliği, işçi güvenliği ve müşteri 
memnuniyeti gibi birçok belgeye sahip oldukları-
nın altını çizdi. 

Rakip ülkeler krizde, ülkemiz iyi durumda 

Türk turizminin 2009 yılında bazı sıkıntılar ya-
şamasına rağmen Akdeniz çanağında bulunan 
İtalya, İspanya ve Yunanistan ile kıyaslandığında 
krize karşı çok büyük direnç gösterdiğini ifade 
eden Bera Genel Müdürü Yavuz, “Rakip ülkeler 
ciddi krizlerle boğuşuyor. Bu ülkelerde tesislerin 
çoğu yıprandı. Türkiye’deki tesisler hem çok yeni 
hem de çok çok iyi durumda. Bu da ülkemizi avan-
tajlı konuma yükseltiyor” ifadelerini kullandı. 2010 
yılında turizmin bir önceki yıla göre çok daha iyi 
gittiğini aktaran Yavuz, “Türkiye bu yılı daha iyi ka-
patacak. Sezon verileri onu gösteriyor” dedi

Bera Oteller Grubu 2013’e Kadar 8 Otelle
Şehir Otelciliğinde Büyümeyi Hedefliyor
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kavuşacağı an da orucunun mükâfatı kendisine his-
settirilir. Bu, ne büyük müjde! Öyle değil mi?

Cennette Reyyan Kapısı Müjdesi
Bu yazıyı Peygamber Efendimiz’in, samimiyetle 

ramazan orucunu tutanlara verdiği büyük müjde ile 
tamamlamak uygun olur. Bu müjde, “oruçluların cen-
nete özel bir kapıdan sevk olunacakları” haberidir. 
İşte o müjde:

Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapı-
dan kıyamet gününde (cennete) yalnız oruçlular gi-
rer. O kapıdan onlardan başkası giremez. (Kıyamet 
gününde) “Oruçlular nerede?” diye nida edildiğinde, 
oruçlular kalkıp oradan girerler. Oruçluların sonun-
cusu içeriye girdiği zaman kapı kapatılır ve oradan 
içeriye (oruçlulardan) başka hiç kimse giremez!

Nebevî Müjdenin İzinde
Hz. Âişe’nin bildirdiğine göre bütün bu müjdele-

rin kaynağı olan Sevgili Peygamberimiz, bu müjdeler 
ayını diğer zamanlara göre daha bir duyarlılıkla de-
ğerlendirirdi. Özellikle ramazanın son on günü girin-

ce, geceleri (diğer gecelere göre daha bir duyarlılıkla) 
ihya eder, ehil ve ailesini (aile bireylerini ibadet için) 
uyandırır, ibadete daha fazla önem verir, diğer vakit-
lere göre daha çok bir ibadet gayretine ve çalışma-
sına girerdi. 

Yüce Allah tarafından Kur’an’da, içinde “Kadir” 
olmayan bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen müba-
rek “Kadir Gecesi”de ramazan ayındadır.

Evet… Müjdeler ayı olan mübarek ramazanın 
içindeki “müjdeler gecesi olan Kadir Gecesi” de ger-
çekten hayrı, sevabı, huzuru ve güzelliği açısından 
derinliği olan bir gecedir.

Şayet Peygamber Efendimiz’in izi sıra yürür ve ra-
mazan ayını gereği gibi değerlendirebilirsek, biz de 
bu müjdelere erişebiliriz.

Haydi… Ramazan bilinciyle müjdelere doğru yü-
rüyelim!

Prof. Dr. Hüseyin Algül 
Uludağ Üniv. İlahiyat Fak.

Yeni Ostim 30/A Sokak No: 3
Ostim / Ankara

Tel: 0312 354 91 19
0312 385 87 44
0312 385 87 45

Faks: 0312 385 87 46

OSB Dökümcüler Sitesi
11.Sokak No:151/C
Tel:   0312 267 55 29
        0312 267 55 30
Faks: 0312 267 55 29

www.muratrulman.com.tr     info@muratrulman.com.tr
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Genel Kurul

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve 
Yöneticileri Derneği’nin 11. Olağan Genel Kurul Top-
lantısı 5 Haziran 2010 tarihinde gerçekleşti.

Başkanlığa yeniden seçilen Özcan Ülgener, “Yeni 
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla gelecek dönem-
de her geçen gün güçlenen ve büyüyen derneğimizin 
kurumsal bir kimlik kazanarak yeni proje ve atılımlara 
imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

ORSİAD - Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamı ve Yöneticileri Derneği’nin 11. Olağan Genel 
Kurulu, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Ostim Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok sanayici ve işa-
damı ve üyelerin etkin katılımıyla yapıldı. Yapılan Genel 
Kurulda mevcut yönetim kuruluna yeni isimler katılır-
ken, Başkan Özcan Ülgener, “Genç ve çalışkan bir ekip 
oluşturmak istedik. Gelecek dönemde bu ekipten büyük 
başarılar bekliyorum” dedi. Divan Başkanlığını Ostim 
OSB Başkan Yardımcısı ve İkmal Market A.Ş firmasının 
sahibi Sıtkı Öztuna’nın yaptığı Genel Kurul’da OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da bir konuşma 
yaptı. Ostim’deki üretim birimleri ve organizasyonların 
doğru kurgulandığını anlatan Aydın, “Bu kurgu ile bir-
çok kamu ve ana sanayi kuruluşunun bölgemize gelme-
si sağlandı. Temel sektörlerde ana tedarikçileri Ostim’e 
getiriyoruz. Böylece bölgemizdeki firmaların, üyeleri-
mizin iş yapmasını, işlerini geliştirmesini hedefliyoruz” 
diye konuştu.  ORSİAD’a gelecek döneme ilişkin çalış-

malarında destek sözü veren Başkan Aydın, “Biz bölgeyi 
oluşturan birçok kurumun yöneticisi konumundayız. Bu 
kuruluşlar arasında denge sağlamak, onların haklarını 
korumak bizim görevimiz. Bu çerçevede bölgemizdeki 
sanayici ve iş adamalarını temsil eden, onlar için ça-
lışan sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz” dedi. 
Orhan Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

“ORSİAD’ın ismiyle bizim ismimiz arasında bir pa-
ralellik var gördüğünüz üzere, Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İş Adamları Yönetici Derneği, bu isim 
önemli bir isimdir, hakikaten üzerine 40 yıllık emek ve-
rilmiş, 40 yıllık bir çalışma yapılmış yani 40 yıllık geçmi-
şi olan bir isimdir. Başka bir özelliği, bu isim çok masum 
bir isimdir, Ostim dediğiniz zaman hiç kimse size kötü 
bir şey hatırlatamaz, kötü bir algıyla karşılaşmazsınız 
yani iyi şeyler duyarsınız Ostim hakkında; tabi bunun 
arkasında hepimiz varız.

Bugüne kadar bunun arkasında biz hep iyi şeylerle 
durmaya çalıştık. Sizlerle birlikte bundan sonra da bunu 
geliştirerek, artırarak, iyileştirerek bu ismin arkasında 
hep beraber durmalıyız; çünkü şu anda biz bu ismi 
satabiliyoruz, yani Ostim ismini kullanmak isteyenlere 
satabilmekteyiz.

Kime satıyoruz, ismimizi kullanmak isteyen firmala-
ra, kurumlara, işbirliği yaptığımız üyelere v.s. Irak’ta, 
Moskava’da Ostim yapılıyor ve biz oralara Ostim ismini 
yazarak Ostim’in prestijini uluslararası anlamda sunup 

1231.sok (41. sok),  No:31 Ostim/ANKARA
tel : (0312) 354 07 43 

(0312) 385 76 81
fax : (0312) 385 55 56 
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Muhtelif Gaz Ekipmanları
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Genel Kurul

duyurmaya çalışıyoruz.
Dolayısıyla bu ismin sizler için de çok önemli oldu-

ğunu düşünüyorum, tabii bu kurumlar tek başlarına bir 
anlam ifade etmiyor, bir bütün olarak değerlendirmek 
gerekmektedir.

Ostim’i yabancıya sunarken de bir bütün olarak su-
nulmaktadır. Firmalara da Ostim’in sadece iki yüz met-
rekarede faaliyet gösteren bir firma olmadığını aksine 
aradıkları her şeyi kolaylıkla bulup üretimini sağladıkla-
rı sanayi merkezi olduğunu dile getiriyoruz.

Yanımızda eğitim, sağlık, araştırma, spor merkezleri 
ve bir de teknokent var. Bu nedenle de siz bir sanayi 
şehrinin tamamını sunmalısınız ve diyebilmelisiniz ki, 
ben bu bölgede faaliyet gösteren, etrafında bu des-
tekleyici kuruluşların bulunduğu bir üniteyim. Firmalar 
ise bunu ancak Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne, 
Sincan’a geldikleri zaman fark ediyorlar. Çünkü neden, 
onun bilmeden kullandığı, fark edemeyeceği bir sürü 
imkân var. Mesela, sac alacak stokunu yapmış firma 
yanı başında, teknokentte çalışan üstat diyor ki :” Ben 
hiç imalat yapmıyorum, üretim yapmıyorum, benim 
imalathanem Ostim’dir. Ben tasarımımı yapıyorum 3 
gün içinde kalıbı çıkıyor ve hemen bir firmaya teslim 
edip üretimine geçiyorum.”

Bunları yaşıyoruz ve farkında değiliz. Ostim’i farklı 
ve değerli kılan, Ostim’in üretim gücünü artıran büyük 
kapasitedir. Buradaki firma ve çalışanlar daha büyük 
organizasyonlara gittiklerinde neyin eksik olduğunu çok 
rahat tespit edebiliyorlar.

Ostim bu anlamda ulusal ve uluslar arası üne ve 
değere sahiptir. Kore’den TPGV’ye gelen heyet ceplerin-
den Ostim ismini çıkarıp TPGV’ye bu ismi önermişlerdir. 

Bunu da biz tek başımıza yapmıyoruz. Biz büyük bir or-
ganizasyonuz, hidrokontrol yani firmalar ve üyelerimiz 
olmasa burada konuşmamızın anlamı da olmaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün yapmış 
olduğu ziyarette kendisini etkilemek için ne yapalım 
diye düşündük ve bu gibi konulara kafa yoran arka-
daşımız Sıtkı Bey, “Biz uçak parçası yapıyoruz ve uçak 
parçası yapmak üretimin en üst düzey işleridir.” dedi. 
Burada üretilen bir parçayı Airbus’a koyabiliyorlarsa 
burada uluslar arası bir üretim yapılıyor diyebiliriz. Baş-
ka, insanlar için medikal parçalar da yapılıyor. Biz bunu 
cumhurbaşkanına sunduğumuz plakete de koyduk, bu 
uçak parçası, bu da insan yedek parçası ve bunların 
arasında da ne varsa hepsi Ostim de üretilmektedir di-
yerek sunumumuzu yaptık.

Ostim artık şehirde sanayi demektir. Çözüm üre-
ten, her türlü nitelikli üretimin yapıldığı bir merkezdir. 
Biz bunu nerede yaptırabiliriz, nereden bulabiliriz di-
yen herkesin aklına Ostim gelmektedir. Dünyanın ve 
Türkiye’nin en büyük ve saygın firmaları Ostim de bu-
lunmaktadır ve daha fazlasının gelmesi için de büyük 
çaba harcamaktayız.”

Daha sonra ORSİAD Başkanı Ülgener tarafından 
Başkan Aydın’a, Divan Başkanı Öztuna’ya ve derneğe 
geçen dönemde maddi ve manevi katkıda bulunan der-
nek üyesi işadamlarına teşekkür plaketi verildi. Derne-
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Derneğimiz birçok kurum ve kuruluşla işbirliğine yö-
nelik her zaman diyalog halinde olmuştur. 

Üyelerimizi yakından ilgilendiren, OSTİM kurum ve 
kuruluşlarının yaptığı, seminer, sergi, toplantı ve diğer 
faaliyetler mümkün olduğunca üyelerimize duyurulmuş, 
katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulumuz bizzat kurum 
ve kuruluşların toplantılarına iştirak etmiştir.

2- Seminerler Ve Toplantılar
Derneğimiz aktüel bir çok konuda düzenlediği kon-

ferans, seminer ve panel türü geniş katılımlı programla-
rı ve üye firmaların tüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları 
KOBİ teşvik, destek ve kredilerinden faydalanmalarının 
önünü açacak bilgilendirme seminerlerini yaparak ge-
rek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşlarla işletmeler 
arasında köprü vazifesini eda etmiştir.

3- Temsili Ziyaretler
Derneğimiz birçok kurum ve kuruluşla ilişkilerini 

sürdürmekte ve buna yönelik ziyaretleri de sürdürmeye 
devam etmektedir. İade-i ziyaretlere de büyük onur ve 
memnuniyet hisleriyle mukabele etmektedir.

4- Orsiad Dergisi
Dergimizin de bundan sonra ki yayın hayatına de-

vamını sürdüreceğiz.
5- Basına Yönelik Çalışmalar
Derneğimizin ve bölgemizin tanıtımını yaparak ka-

muoyundaki etkisini artırmak, sanayici iş adamlarının 
istek, sorun ve taleplerini dile getirmek ve gerçekleşen 
faaliyetlerimizle ilgili olarak tüm yazılı ve görsel basında 
programlar düzenlenmiş ve derneğimizin görüşlerine 
yer verilmiştir.

6- İftar Yemeği Programı
Derneğimiz toplumun bütün katmanlarını bir ara-

ya getiren geleneksel iftar programıyla hem içinde bu-
lunulan ayın hakkını ifa etme bilincini üstlenmiş hem 
de sosyal sorumluluk alanındaki adımların artırılması 
adına ciddi mesajlar vermeyi amaçlamıştır. Bu alanda 
yapılan çalışmaların önemli bir yönü de devlet ricali ile 
yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz çocukları ve huzu-
revlerindeki yaşlıları bir araya getirmek olmuştur. 

Medyanın da ilgi gösterdiği İftar Yemeğimizin gider-
leri üyelerimizin bağışları ile karşılanmıştır.

Katkılarını esirgemeyen değerli üyelerimize genel 
kurulumuzun huzurunda bir kere daha teşekkür eder, 
hayırlarının kabulünü Cenabı Allah’tan niyaz ederiz.

7-  İş Gezisi Organizasyonları
Dünyanın muhtelif ülkelerinde gerek yurtiçi gerekse 

uluslararası platformda gerçekleşen fuarlara ticaret he-
yeti gezileri düzenleyerek özelde işletmelerimizin ve giri-
şimcilerimizin ürün ve hizmetlerini tanıtım ve satış süreç-
lerine destek sağlamayı, genelde de ülkemiz ihracatına 

pozitif katkı sağlayacak neticeler elde etmeyi amaç-
ladık. Bu kapsamda göreve geldiğimizden bu yana 
Türkiye’den Çin’e Avrupa ülkelerinden ve Ortadoğu’ya 
varıncaya kadar muhtelif sayı ve sektörlerdeki fuarlara 
çok sayıda ziyaretçi ve katılımcımızın iştirakini teşvik et-
meyi asli görev saydık.

8- Avrupa Birliği Projeleri
25 Şubat 2010 Derneğimiz Ulusal Ajans 2010 baş-

vuru dönemi için Hayat Boyu Öğrenim Programı, Leo-
nardo Da Vinci Programı Yenilik Transferi Projesi kap-
samında “European Management Network For Smes 
(EMANET)” (Kobi’ler İçin Avrupa Yönetim Ağı) başlıklı 
AB projesi için başvuru yapmıştır.

9- Kooperatif
S. S. Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşada-

mı ve Yöneticileri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif’i 
kuruluşunu tamamlamış çalışmalarına hız kazandırarak 
devam edecektir.

Kurucular
İsmail Erdoğan  Başkan
Özcan Ülgener  Başkan Yardımcısı 
Veli Işır               Muhasip 
Nedret Yener               Denetci
Emre Aydın               Denetci

Faaliyetlerimizde başından sonuna emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarımıza, Sayın Başkanım ve de-
ğerli haziruna ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. 

11. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile ol-
masını dileriz.

Genel Kurul

ğin geçen dönem faaliyetleri ve denetim kurulu rapor-
larının okunmasından sonra yeni yönetim ve denetim 
kurulu seçimleri yapıldı. Genel Kurul, gelecek faaliyet 
dönemine ilişkin çalışma raporu ve tahmini bütçenin 
onaylanması ile sona erdi.

Genel kurul sonrası yeni dönemde yapacakları çalış-
maları anlatan Başkan Ülgener, “Büyük fedakârlıklarla 
devam ettirdiğimiz sanayi ve ticaret hayatımızda; bir-
lik ve beraberlik içerisinde yapabileceğimizin en iyisini 
yapabilmek, yardımlaşma ve dayanışma içinde çalışa-
nımıza, bölgemize ve milletimize fayda üretmek azim 
ve gayretindeyiz” diye konuştu. Başkan Ülgener, yeni 
dönemde derneğin donanım eksiklerini tamamlayarak 
üye potansiyelini genişletmeyi, sanayici ve iş adamları-
nın sorun ve taleplerinde sivil, bürokrat ve siyasi çevre-
lerde etkili olarak iş dünyası ve kamuoyundaki etkisini 
artırmayı, üyelere yönelik eğitim, danışmanlık, iş gezisi 
programları organize etmeye devam edeceklerini ve 
gerek müstakil gerekse çözüm ortakları ile AB, İŞKUR 
gibi projelerle çalışma hayatına katkı sağlayacaklarını 
ifade etti. Ülgener, “Yeni yönetim kurulu üyesi arkadaş-
larımızla her geçen gün güçlenen ve büyüyen derneği-
mizin kurumsal bir kimlik kazanarak yeni proje ve atı-
lımlara imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.

ORSİAD’ın Genel Kurul sonrası yönetim, denetim ve 
danışma disiplin kurulu şu isimlerden oluştu: 

Yönetim Kurulu: Başkan Özcan Ülgener, Başkan 
Yardımcısı Nedret Yener, Genel Sekreter Veli Işır, Say-
man Rakıp Seyirt, Üye Mehmet Ali Işık, Üye Bayram 
Suat Çiftci, Üye Murat Göynük, Üye Bilal Güneş, Üye 
Murat Tuncel. 

Danışma Disiplin Kurulu: Hasan Hüseyin Ergenç, 
Fatih Uçar, Yılmaz Akkaya, Sinan Sayiç, Ahmet Murat, 

Haşim İlhan.
Denetim Kurulu: Emre Aydın, Mustafa Korkmaz, 

Hamza Akça
Yönetim Kurulu Yedek: Kerim Kocaer, İsmail Erdo-

ğan, Mustafa Garip, Ahmet Özen, Mustafa Bülent Irkı-
lata, Adem Yasin Polat, Sedat Mert, Kamil Bolat, Ergün 
Olcay. 

Denetim Kurulu Yedek: Abdullah Barış Şen, Sel-
çuk Dilsiz, Şahin Kadıoğlu.

ORSİAD 11. Olağan Genel Kurulunun iş dünyası-
na, sanayici işadamı ve yöneticilerimize hayırlı olmasını 
dileriz.

2009 Yılı Faaliyet Raporunun Sunulması:
1- İşbirliği İçinde Yürütülen Faaliyetler 
Yönetim Kurulumuz sanayici ve işadamlarımız için 

yapılan her doğru hizmetin yanında olmayı ve destek 
vermeyi görev saymıştır. 
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 Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a ORSİAD 
Dergisi Tarafından Yöneltilen Sorulara EAD Genel 
Müdürlüğünce Hazırlanan Cevaplar

1-Geçen bir yılın değerlendirmesi olarak ne 
söyleyebilirsiniz?

2008 yılı son çeyreğinde iyice belirginleşen ve bütün 
dünyayı etkisi altına alan küresel krizden bütün ülke-
ler, küresel ekonomiye entegre olma düzeylerine göre 
payını almıştır. 2008 yılında 16,1 trilyon dolar olan 
dünya ticareti 2009’da 12,1 trilyon dolara gerilemiştir. 
2009’da Almanya ekonomisi %5, İngiltere %4,9, İtal-
ya %5, AB ekonomisi %4,1 küçülmüştür. Bunun Türki-
ye için özel bir anlamı bulunmaktadır. Her ne kadar 
AB’nin payı gerilemiş olsa da, hala toplam ihracatı-
mızın %57,1’i Avrupa’ya yapılmaktadır. (%46 AB(27), 
%11 diğer Avrupa olmak üzere)

Evet, Türkiye olarak biz de payımızı aldık. 2009 yı-
lında % 4,7 civarında bir negatif büyüme yaşadık ve 
ihracatımız %22,6 geriledi. Ancak dış ticarette 2009 yı-
lında yaşanan gelişmelere ilişkin bazı ayrıntılara dikkat 
etmek gerekmektedir;

• Dünya mal ihracatı dolar  bazında %23 geriledi. 
Türkiye’nin ihracatındaki düşüş oranı Brezilya ve Ja-
ponya gibi büyük ekonomilerin altında.

• Türkiye’nin ihracatı dolar bazında %22,6 düştü. 
Doğru ama miktar bazında gerileme %7,5. Dünyada 
ise miktar bazında gerileme %12 oranında. Bu da bizi 
iyimser olmaya sevk eden başka bir detay.

• İhracatımızdaki gerilemenin %70’i Avrupa ül-
kelerinden kaynaklanıyor. Çünkü Avrupa, ekonomik 
anlamda krizden en büyük darbeyi alan bölge. Üste-
lik Avrupa’da yeni dalga ortaya çıktı. Oysa çevremiz-
deki ülkelere, Afrika ülkelerine ihracatımızda artış var. 
2009’da 83 ülkeye ihracatımızda artış var. 

• Şunu da söylemekte fayda var: İhracattaki gerile-
meye rağmen 2009’da ihracat yapan işletme sayısında 
önceki yıla göre az da olsa bir artış vardır. 2009 yılında 
ihracat yapan işletme sayısı 48.551 (2008’de 48.143). 

• Üstelik oldukça muhafazakâr bakış açısıyla hazır-
ladığımız Orta Vadeli Programda (OVP) 2009 yılı için 
belirlenen 98,5 milyar dolarlık ihracat hedefini de aştık 
ve ihracatımızı 102 milyar 129 milyon dolara ulaştırdık. 

Bu süreçte üretimin ve ticaretin devam edebilmesi 
için hükümetimizin aldığı önlemler büyük önem taşı-
maktadır. Tabi, sanayicimizin, tüccarımızın, ihracatçı-
mızın çok zor koşullarda üretimi ve ihracatı sürdürme 
gayretlerini, işçilerimizin özverisini de unutmamak ge-
rekiyor.

Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak biz de bu dönemde 

ORSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri
Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ı Ziyaret Etti

RÖPORTAJ

küresel krizin dış ticaretimiz üzerindeki etkilerini en aza 
indirmek için büyük çaba sarf ettik.  Uygulamakta ol-
duğumuz politikalar neticesinde, başta AB olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde ithalatta görülen talep daralmasının 
olumsuz etkilerini diğer ülke ve bölgelere ihracatımızı 
artırarak hafiflettik. AB’ye ihracatımızın %25,8 geriledi-
ği 2009 yılında Kuzey Afrika’ya ihracatımız %27,3 art-
mıştır. 

2009 yılı son çeyreğinde başlayan toparlanma sü-
reci ekonomik verileri küresel krizin yönetilmesi konu-
sunda net fikirler veriyor. Küresel krizin su yüzüne çıktığı  
2008 Ağustos’undan bu yana, dünyada birçok ülkenin 
kredi notu düşürülürken, kredi notu üst üste iki kade-
me artan tek ülke Türkiye oldu. Uluslararası kuruluşlar 
birbiri ardına Türkiye’nin 2010 yılına ilişkin tahminleri-
ni yukarı yönlü revize etmekteler. IMF’ye göre Türkiye 
2010 yılında %5,2 büyüme oranıyla Avrupanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi olacak. Keza yine OECD Türkiye’nin 
2010 yılı büyüme beklentisini, güçlü ihracat performan-
sı sayesinde %6,8’e yükseltti. Açıklanan her ekonomik 
gösterge ile Türkiye ekonomisine duyulan güven teyit 
edilmekte.

Ancak bizleri daha zorlu süreçlerin beklediğinin de 
farkındayız ve biz daha krize ilişkin yorumlar yapılırken 
sonrasına yönelik hazırlıklarımızı yapmaya başladık. 
Çünkü bugün biz, elimizdeki dünyaya ve Türkiye’ye ait 
verilerle biliyoruz ki, yeni bir dönemin başlangıcındayız. 
Dünya ekonomisi yeniden istikrarlı büyüme dönemine 
girdiğinde, ülkemiz için hem yeni fırsatlar hem de teh-
ditler belirecek. Biz, “bütüncül bir üretim ve dış ticaret 
stratejisi” ile yenidünya düzenine yön vermeye aday 
ülkelerden biri olmaya soyunacağız. Hedefimiz 2023 
yılında 500 milyar dolar ihracat ve Türkiye’yi dünyanın 
10 büyük ekonomisi içine sokmak. 

Bugünü iyi okuyup, geleceği iyi öngörmek istiyoruz, 
planlı ve proaktif bir dış ticaret politikası geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu nedenle, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve TİM 
olarak; 1 yılı aşkın bir süredir “2023 Stratejisi” çalışma-

larını sürdürüyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bu he-
defler bugünün koşullarına değil, önümüzdeki 13 yıllık 
projeksiyonlara    dayanıyor.

Türkiye’nin üretim potansiyelinin ihracata dönük 
olarak değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi için ortak 
politika geliştirilmesi amacıyla İhracata Dönük Üretim 
Stratejisi Değerlendirme Kurulu’nu oluşturduk. Türk 
ekonomisinin dinamiği, artık gerçekten ihracat olmak 
durumundadır ve ihracata dönük üretim stratejimizi ha-
yata geçirmemiz gerekmektedir.

Dış ticaret açığının giderilebilmesi, üretim ve ihra-
catın ara malı ithalatına bağımlılığını azaltılması için 
Girdi Tedarik Stratejisi çalışmalarına devam ediyoruz. 
Dâhilde işleme rejimini yeniden düzenliyor, devlet yar-
dımlarını yeniden tanzim ediyoruz.

Hedef pazarlar için pazara giriş projeleri hazırlaya-
cak, firmalarımızın yurtdışı pazarlarda karşılaştığı en-
gellerin tespiti ve çözüme kavuşturulması için projeler 
geliştirecek “Pazara Giriş Komitesi” oluşturduk, eylem 
planları hazırladık. 

Son bir yılda tanıtım faaliyetlerimizi de yoğunlaştır-
dık, Dış Ticaret Müsteşarlığımız 2009 yılında 22 ülkeye 
23’ü genel 14’ü sektörel olmak üzere 37 ticaret heyeti 
programı gerçekleştirdi. Bunun yanında Bakan olarak 
ben de, 4 Mayıs 2009 tarihinden itibaren 4 Ağustos 
2010 tarihine kadar 39 ülkede; 67 farklı şehre seyahat 
gerçekleştirdim. Gidemediğin yer, gidemediğin pazar 
senin değildir düsturu ile toplam 375 bin kilometre yol 
yaptım. Hiç bir ülkeden eli boş dönmedik, bu seyahat-
lerde, 10 Cumhurbaşkanı, 11 Cumhurbaşkanı Yrd, 
16 Başbakan, 12 Başbakan Yrd ve 128 Bakan olmak 
üzere toplam  177 üst düzey kişi ile görüşme ger-
çekleştirdim. Irak ve Suriye’ye 4, Çin, Libya’ya 3, 
Azerbaycan, ABD, Almanya, Birleşik Arap Emir-
likleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Şili, Türkmenistan, 
Yunanistan, İngiltere’ye 2 kez işadamlarımızla, 
sanayicilerimizle, ihracatçılarımızla adeta çıkart-
ma yaptık.
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Seyahatlerde birçok önemli anlaşma yaptık, 
birçok ülke ile vize uygulamalarını karşılıklı kal-
dırdık,  bir çok alanda da ihracatçıların ihracat ve 
yatırım bağlantılarını gerçekleştirdik. 

Geçen bir yıl oldukça yoğun geçti ancak önü-
müzdeki dönem tüm dış ticaret camiası olarak 
daha fazla çalışacağımız bir dönem olacak. 

2- Ölçek büyütme konusunda yapılan ça-
lışmalar neler?

Yaptığımız analizler/çalışmalar neticesinde gör-
dük ki, 2009 yılında ihracat yapan 48.551 firma-
dan 23.653’ü 100 bin doların altında, 24.790’ı 
da 100 bin ile 1 milyon dolar arasında ihracat 
gerçekleştirmektedir. Bugün 1 milyon doların üze-
rinde ihracat yapan firma sayısı 8.817’dir. 100 
milyon doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı 
ise 108’dir ve bunlar ihracatımızın yaklaşık olarak 
%40’ını yapmaktadır. 

İhracatçılarımızın %34’ü, yalnızca bir ülkeye 
100 bin dolara kadar ihracat yapmakta ve bu fir-
maların ortalama %29’u, bir sonraki yılda ihracat 
gerçekleştirememekte ve ihracat pazarından si-
linmektedir. Bir sonraki yıl ihracat yapamayan fir-
maların %74’ü yalnızca bir ülkeye ihracat gerçek-
leştiren firmalar, %70’i ise 100 bin dolara kadar 
ihracat gerçekleştiren firmalardır.

Bu verilerden hareketle, bir yandan şirketleri 
ihtiyaç, ölçek ve donanımlarına göre gruplandı-
rarak proje bazlı eğitim, danışmanlık, yurt dışı pa-
zar ve alım heyeti programlarının birbirini destek-
leyen şekilde ele alınacağı bütünsel bir program 
olarak “İhracat Koçluğu” programını uygulamaya 
koyduk. “İhracat Koçluğu” programıyla, 100 bin 
doların altında ihracat gerçekleştiren ve 100 bin 
ile 1 milyon dolar aralığında ihracat gerçekleşti-
ren firmalarımızı iki gruba ayırmakta ve her grubu 
özel eğitim, danışmanlık, pazar araştırması ve pa-
zarlama hizmetleriyle desteklemekteyiz.

Diğer yandan, uyguladığımız bu politikaların 
bir parçası olarak, Uluslararası Rekabetçiliğin Ge-
liştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Karar Tas-
lağını sevke hazır hale getirmiş bulunmaktayız. Ay-
rıca Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi 
Projesi kapsamında pilot uygulama için seçilen 
Konya otomotiv yan sanayi kümesinde, işyerlerine 
eğitim ve danışmanlık verilmesi için açılan ihaleyi 
de sonuçlandırmak üzereyiz. Bu kapsamda, ilgili 
mevzuatın tamamlanması ve 2010 yılı içerisinde 5 
ilde daha “İhracat Koçluğu” programının başlatıl-
ması öngörülmektedir.

3- 2010 yılında da Türk firmaların birleş-
me ve satın alma konusunda yönlendirmeler 
olacak mı?

Bildiğiniz gibi, günümüzde birçok firma şirket 
satın alma veya şirket birleşmeleri yoluyla büyü-
mekte, iş hacmini artırmakta ve bu yöntem bir pa-
zara giriş aracı olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemiz firmalarının da bu yöntemi kullanarak 
satın alacakları firmaların uluslararası üne ve dün-
yanın birçok ülkesinde ciddi bir dağıtım kanalına 
sahip olmaları durumunda, bu tür yatırımlar şüp-
hesiz ki ihracatımıza önemli katkılar sağlayacaktır. 

Ayrıca hepimizin de bildiği gibi, Avrupa’da bu-
lunan pek çok firma halen aile şirketi olma özelli-
ğini korumakta ve bu firmalar, doğum oranlarının 
giderek azalması ve nüfusunun giderek yaşlan-
ması neticesinde ileride şirketi teslim edebileceği 
ikinci ve üçüncü nesle sahip bulunmamaktadır. 
Bütün bunların sonucunda ise, önümüzdeki yıllar-
da firmaların birleşmeler ve satın almalar yoluyla 
el değiştirmesinin daha da yaygınlaşacağı tahmin 
edilmektedir.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından 
yapılan bir çalışmada, 2006-2016 yılları arasın-
da Almanya’da 354.000’den fazla, Fransa’da 
600.000 civarında firmanın ve toplamda AB ül-
kelerinde yerleşik firmalarının üçte birinin el de-
ğiştirmesi öngörülmektedir. Ek olarak, gelecek 10 
yıl içerisinde İtalya’da mevcut firmaların %40’ının, 
Avusturya’da ise %23’ünün el değiştirmesi beklen-
mektedir. 

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde de ülke-
miz firmalarının AB ve ABD gibi pazarlarda, dün-
yanın birçok ülkesinde ciddi bir dağıtım kanalına 
sahip şirket ve uluslararası düzeyde tanınan mar-
ka satın almalarının ya da bunlarla birleşmeleri-
nin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Biz 
de bu noktadan hareketle, çalışmalarımıza devam 
edeceğiz. 
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Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF,
ORSİAD’ın Geleneksel İftar Yemeği’ne Katıldı

/ ORSİAD / Sayı-6 / 2010

Ostim Organize Sanayi Bölgesi (ORSİAD) tara-
fından Ankara’daki huzurevi sakinleri ve çocuk esir-
geme kurumu yurtlarında kalan gençlere, Garagız 
Restaurant’da düzenlenen iftar yemeği Devlet Bakanı 
Selma Aliye KAVAF, Yenimahalle Kaymakamı Kenan 
Çiftçi, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın, İvedikOSB Başkanı Hasan Gültekin ve 
daha birçok kıymetli başkan ve misafir ile gerçekleş-
miştir.

Yemekten sonra ilk konuşmayı ORSİAD Başkanı 
Sayın Özcan Ülgener yaptı. Ülgener:

Yüce rabbimizin bizleri yeniden vasıl ettiği, rahmet, 
mağfiret ve bereket ayı olan, ulvi bir zaman dilimin-
de, sosyal sorumluluk bilinciyle, farklı bir konseptte 
geleneksel olarak tertip ettiğimiz iftar programımıza 
teşriflerinizden dolayı başta devlet bakanımız  Sayın 
Selma Aliye Kavaf hanımefendi olmak üzere tüm mi-
safirlerimize, şahsım ve yönetim kurulumuz adına en 
derin şükranlarımızı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Ramazan ayı sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
duygularının geliştirilmesi, birlik, beraberlik ve kar-
deşlik bağlarının güçlendirilmesi, ahlaki ve mane-
vi değerlerimizin yenilenmesi için çok iyi bir fırsattır. 

Allah’ın sonsuz merhameti altında yaşadığımızın şuu-
runda olarak sevgimizi, dualarımızı, soframızı, ekme-
ğimizi herkes ile paylaşalım.

Mübarek ramazan ayının ailemiz, milletimiz, ülke-
miz ve bütün insanlık için iyilik, huzur ve barış getir-
mesini diler, oruçlarınız ve tüm ibadetlerinizin en güzel 
şekilde kabul edilmesi temennisi ile, katılan kıymetli 
misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı tekrar tekrar 
teşekkür ederim.

Daha sonra temennilerini iletmek üzere kürsüye 
çıkan Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ise şunları söy-
ledi:

ORSİAD Başkanı Sayın Özcan Ülgener’i, yönetim 
kurulu üyelerini, sanayicileri, iş adamlarını, kıymetli 
büyükleri ve sevgili gençleri selamlıyor ve hoş geldiniz 
diyorum.

Ramazan paylaşmaktır, ramazan rahmettir, bere-
kettir. Bir takım insani duygularımızı ihmal ettiğimiz, 
güzel hasretlerimizi yeniden hatırladığımız veya hiç 
terk etmediklerimizi pekiştirdiğimiz ve bunları coşkuy-
la yaşadığımız bir aydır.

Ramazan ayı bu topraklarda hep muhabbetle, şef-
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katle ve sevgiyle yaşanmıştır. Gönül ister ki kimsenin 
yalnız ve desteksiz kalmadığı, herkesin birbirine sof-
rasıyla birlikte yüreğini de açtığı, dostluk ve dayanış-
manın bizleri aynı mekânda buluşturduğu ramazan 
ayının manevi iklimi tüm aylara yayılsın.

Sadece ramazan ayında değil yılın 365 gününde 
sevgi, dayanışma, merhamet, şefkat ve paylaşma his-
lerini en yoğun şekliyle yaşayalım.

Bizlere bu maneviyatı yaşattığı ve bizleri bulundu-
ğumuz bu ortamda bir araya getirdiği için ORSİAD’ın 
değerli Başkanı Sayın Özcan Ülgener’e ve yönetim 
kurulu üyelerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
etmek istiyorum.

Bize insan olmanın erdemini, güzelliğini ve sorum-
luluğunu hatırlatan her ramazan ayı aynı zamanda 
bir takım fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu haya-
tın telaşı içerisinde yapmak isteyip de yapamadığımız, 
hatırladığımız ancak ertelediğimiz bir takım güzellik-
leri yaşamamıza, bunları hayata geçirmemize, belki 

refleks olarak her günkü davranışlarımızın içerisine 
sindirmemize fırsat veriyor.

Bugün burada bir araya gelen sanayici, iş adam-
ları, kıymetli büyüklerimiz ve sevgili genç arkadaşları-
mızın oluşturduğu tablo toplumun geri kalanına son 
derece önemli mesajlar veriyor.
    
 “Paylaşılamayan Tek Şey Hizmet Yarışıdır”

“Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Ramazan 
Ayının Bu Topraklarda Hep Coşkuyla, Muhabetle 
ve Sevgiyle Yaşandığını Belirtip, “Paylaşılmayan 
Hiç Bir Şey Yok. Paylaşılan Tek Şey Sevgidir”

Paylaşılmayan hiçbir şey yoktur. Paylaşılan tek şey 
sevgidir, kardeşliktir, dostluktur, barıştır. Paylaşılmayan 
tek şey hizmet yarışıdır, dayanışma yarışıdır. Daha 
iyiyi, daha güzeli, daha mükemmeli yakalamak için 
birbirimizle yarışırız. Bunun dışında paylaşamadığımız 
hiçbir şey yoktur.

Bu anlamda bu birlikteliğin çocuklarımıza gelecek 
adına son derece önemli mesajlar vereceğine inanı-
yorum. Çocuklarımız, büyükleriyle birlikte aile ortamı-
nı burada yaşayarak aynı zamanda geleneklerimizi ve 
aile ortamının sıcaklığını da birlikte yaşıyorlar.

Değerli ORSİAD başkan ve üyelerine bu yıl da dü-
zenlediği iftar programında kıymetli büyüklerimiz ve 
sevgili gençlerimize gösterdikleri şefkat ve hassasiyet-
ten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Daha güzel bir Türkiye’ye duyduğumuz inanç art-
tıkça, bu sinerji bu akşam burada olduğu gibi ülkemiz 
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için güzel işler yapmak isteyen insanları bir araya ge-
tirme noktasında örnek bir davranıştır.

İnanıyorum ki ramazan ayında yoğun biçimde ya-
şadığımız doğruya, iyiye, güzele yönelme hali ülkemi-
zin geleceği için büyük bir önem taşıyan, yaşadığımız 
bugünlerdeki hassas atmosferi de önemli ölçüde etki-
leyen bir birliktelik olacaktır.

Ben bu duygularla ORSİAD’ın kıymetli Başkanı 
Sayın Özcan Ülgener’e, yönetim kurulu üyelerine, 
değerli sanayicilere, iş adamlarına ve buraya katılan 
herkese çok teşekkür ediyor, hepinize sonsuz saygı-
larımı ve sevgilerimi sunuyorum diyerek konuşmasını 
tamamladı.

Yemeğin sonlarına doğru Sayın Kavaf, Yenimahal-
le Kaymakamı, ORSİAD Başkanı ve ORSİAD yönetim 
kurulu, ASO Başkanı, Ostim Başkanı, İvedik OSB Baş-
kanı ile sohbet ettiler.

İftar Yemeği

HABER
Murat Osman VANLI



Yenimahalle İlçesi Genel Tanıtımı
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Bugün Ankara İlimizle kaynaşmış olan Yenimahalle 
İlçemiz yerleşim alanı olarak ön sıralarda bulunmakta-
dır. 1946 yılından bu yana bu özelliğini sürdürmektedir. 
Nasıl 1982 yılında Ankara’ da yeni yerleşim alanı ola-
rak Batıkent düşünülmüşse, 1046-1949 yılları arasında 
da İlin imarı ile özellikle o devrin Ankara Belediye Baş-
kanı Ragıp Tüzün tarafından Yenimahalle Ankara’nın 
yakın yerleşim alanı olarak planlanmış ve 1950 yılla-
rında dar gelirli işçi ve memur vatandaşları konut sahi-
bi yapmak gayesi ile ikişer katlı olarak kurulmaya baş-
lamıştır. Bugünkü gibi hızlı bir gelişme gösteren İlçemiz 
Yenimahalle 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe merkezi haline 
getirilmiştir. İlçenin yüzölçümü 359  km²’ dir.

Coğrafi Yapısı:
 Ankara’ nın 8 merkez İlçesinden biri olan Yenima-

halle, şehir merkezi haricinde engebeli bir arazide ku-
rulmuştur. Denizden yüksekliği 830 metredir

Komşu İlçelerimizden gelen Çubuk Çayı, Hatip Çayı 
ve İncesu Deresi Akköprü mevkiinde birleştikten sonra 
Çiftlik, Güvercinlik ve Etimesgut’ dan geçerek Sincan 
Osmaniye Köyü yakınında Akıncı Ovası’ndan gelen 
Ova Çayı ile birleşerek Ankara Çayı adını alır ve Sa-
karya Irmağının büyük bir kolu olarak Polatlı sınırlarına 
girer. İlçemizin kent bölgesi, 1984 yılına kadar Ankara 
Belediyesi sınırları içerisinde idi. Ancak 1984 yılı ma-
halli idareler seçimleri ile bağımsız Belediye haline gel-
miştir.

İdari Durum :
İlçemiz, Ankara’ nın 8 merkez ilçesinden biri olup, 

1957 yılında kurulmuştur. İlçemizde bir belediye baş-
kanlığı bulunmakta olup, 13 adet köyümüz 5216 Sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu doğrultusunda mahalle-
ye dönüştürülmüştür. Köylerin mahalleye dönüştürül-
mesi ile mahalle sayısı 64’ e yükselmiştir.

İlçenin yerleşim durumu planlı ve düzenlidir. De-
metevler ve gecekondu bölgelerinin altyapı durumu 
normal düzeye ulaşmıştır ve bir kısım imar ve altyapı 
işlemleri devam etmektedir. 

Sosyal Durum:
İlçemizin Ümitköy-Çayyolu bölgesinde daha çok üst 

veya orta-üst gelir grubu aileler, Batıkent ve Yenimahal-
le Merkez bölgesinde orta gelir grubu aileler, Deme-
tevler, Şentepe, Karşıyaka ve Yahyalar bölgelerinde ise 
genel olarak orta veya alt-orta gelir grubuna mensup 
aileler yaşamaktadır. Bu bölgede geliri asgari ücret dü-
zeyinde ailelerin de bulunduğu bir gerçektir. İlçemizde 
nüfusun çok önemli bir bölümünü çalışan, ücretli ke-
simi oluşturmaktadır. İlçemiz merkezinde ve Şentepe’ 
nin imar gören bölümlerinde eski yapılar yıkılarak, ek-
seriya çok katlı yapılara geçiş devam etmektedir. Batı-
kent ve Çayyolu-Ümitköy bölgelerinde ise modern ve 
çağdaş bir yapılaşma sürmektedir. Özellikle Karşıyaka 
ve Demetevlerde halk, geleneksel yaşam biçimine ve 
muhafazakar değerlere bağlı gözükür. Bu bölgelerde 
yaşayan halkımızın önemli bir kısmı Ankara’ nın Kızıl-
cahamam ve Çamlıdere ilçelerinden ve Orta Anadolu’ 
nun diğer illerinden gelerek yerleşmişlerdir.

Son beş yılda, İlçemizin kuzeybatı bölgesinde yer 
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alan Yakacık Köyüne (Mahallesine), özellikle Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden gelen vatandaşla-
rımızın düzensiz ve plansız yerleşmeleri, bu köyümüze 
(mahallemize) plan yaptırılmak suretiyle önlenmiş ve 
düzen altına alınmıştır. Ancak bu köyümüzde (mahal-
lemizde) altyapı eksikliğinden meydana gelen prob-
lemleri büyütmektedir. İlçemizde sosyal yaşam normal 
olup, sosyal ortamı ve ahengi bozacak herhangi bir 
unsur yoktur.

Nüfus Durumu:
İlçemizin 1997 nüfus sayımı kesin sonuçlarına 

göre merkez nüfusu 474.611,     köylerin   nüfusu 
12.408 olmak üzere toplam 487,019’ dur. 2000 yılı 
nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre ise merkez nüfusu 
534.109, köylerin nüfusu 19.235 olmak üzere toplam 
553,344’dür. 2007 yılında TUİK tarafından yapılan sa-
yımda ise, ilçemizin toplam nüfusu 614,778’ dir. İlçe-
miz nüfusunun tahminen %2’ si esnaf ve tüccarlar, %1’ 
i çiftçiler, %15’ ini emekliler ile geri kalan %82’ sini işçi 
ve memurlar teşkil eder.

Eğitim Durumu:
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz; 2009-2010 eğitim 

öğretim yılında 135 resmi okul ve kurumda (81 İlköğre-
tim, 5 özel eğitim rehberlik,8 okul öncesi, 3 çıraklık ve 
yaygın eğitim, 2 din öğretimi, 7 erkek teknik öğretim, 
21 orta öğretim, 3 kız teknik öğretim, 3 ticaret turizm 
öğretimi, 1 halk eğitim merkezi, 1 rehberlik araştırma 
merkezi) 105.720 öğrenciye toplam 6470 personel ile 
(genel idari hizmetler sınıfı 191, eğitim öğretim hizmet-
leri sınıfı 6084, sağlık hizmetleri sınıfı 5, teknik hizmet-

leri sınıfı 24, yardımcı hizmetler sınıfı 169) eğitim öğre-
tim hizmeti verilmiştir. Resmi kurumlarımızın yanında, 
159 adet özel eğitim kurumu (açılımı 8 ilköğretim, 7 
lise, 4 fen lisesi, 34 anaokulu, 2 özel eğitim okulu, 44 
dershane, 17 mtsk, 1 bilgisayar kursu, 15 etüt eğitim 
merkezi, 20 özel eğitim merkezi, 3 yabancı dil kursu, 
5 muhtelif kurslar) vb. Taşımalı ilköğretim uygulaması 
kapsamında 7 yerleşim yeri ve 5 yol güzergâhından 
4 taşıma merkezi okula;100’ü kız 151’i erkek olmak 
üzere toplam 251 öğrenci taşınmaktadır. 6 okulumuz 
tamamen, 1 okulumuzun ise 2.kademe öğrencileri ta-
şıma kapsamındadır. 2009–2010 eğitimi öğretim dö-
neminde ilçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 
toplam 181 dalda 1202,  mesleki eğitim ve sosyal-kül-
türel amaçlı kurs açılmış olup, açılan kurslara 17.753 
kursiyer başvurmuş ancak 13.087 kursiyer belgeye al-
maya hak kazanarak kursu tamamlamıştır.

Müdürlüğümüzce eğitime %100 destek ve haydi 
kızlar okula kampanyaları çerçevesinde çalışmalarımız 
sürdürülmüş; eğitim-öğretim-kültür, program geliştir-
me, bilgisayar ve sınav hizmetleri, halk eğitimi-yaygın 
eğitim, hizmetiçi eğitim, çıraklık ve mesleki eğitim, öz-
lük, özel öğretim, personel-atama, yönetici atama, in-
celeme soruşturma, özel kalem ve yatırımlar-muhasebe 
birimlerince bir dizi çalışma gerçekleştirilmiştir. Atatürk 
ve Gazi Anadolu Lisesi, Gazi ve Yenimahalle Endüstri 
Meslek Liseleri gibi ülkemizde isim yapmış ortaöğretim 
kurumları ile görme engelliler okulu, radyo televizyon 





/ ORSİAD / Sayı-6 / 201044

YÖRELERİMİZ

teknik lisesi, mahalli idareler Lisesi, yapı meslek lisesi, 
kimya meslek lisesi gibi özellik arz eden öğretim ku-
rumları ilçemiz sınırları içinde bulunmaktadır. Ayrıca, 
Gazi Üniversitesi Ana Kampus’ ü ile bağlı fakülteler, 
Ankara Üniversitesi’ne bağlı Fen Edebiyat Fakülteleri 
ile Hacettepe Üniversitesine bağlı bazı yüksek okullar 
ilçemiz sınırları içinde yer almaktadır. Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’na bağlı yurtların önemli bir kısmı ile Sabancı 
Kız Yurdu da ilçemiz sınırları içindedir. İlçemiz bölgesin-
de içerisinde 1426 öğrenci kapasiteli 19 özel öğrenci 
yurdunda 866 öğrencimiz barınmaktadır.

Ekonomik Durum:
İlçemizin şehir kesiminde oturanların çoğunluğu 

memur ve işçilerdir. Son yıllarda hızlı bir gelişme gös-
teren ilçemiz sınırları içerisinde ticaretle uğraşanlar 
çoğalmıştır. İlçemizin toprakları tarıma elverişli olması 
nedeniyle; kırsal kesimdeki halk tarımla uğraşmaktadır. 
Son yıllarda Ankara İli’ nin yeni yerleşim alanı olarak 
ön sıralara geçen ilçemizdeki özellikle E-5 Devlet Ka-
rayolu çevresinde yerleşim alanları ve sanayi ağırlık 
kazanmaktadır.

İlçemizdeki Organize Sanayi Siteleri:
İvedik Organize Sanayi Sitesi, Ostim Sanayi Sitesi
İlçemizdeki Sanayi Siteleri:
Erciyes İşyerleri Sanayi Sitesi, Ankara Otobüsçüler 

Sanayi Sitesi, Gimat Sanayi Sitesi, Yenibaşkent Sanayi 
Sitesi, Yıldırımlar Sanayi Sitesi, Gersan Toplu İşyerleri 
Sitesi, Dimas Sitesi, Hurdacılar Sitesi.

İlçemizdeki Gıda Siteleri
Gimat Toptancılar Sitesi, Özankara Toptancılar Site-

si, A.T.B. Toptancılar Sitesi v.b. İlçemizin 42,600 hektar 
arazisi olup, bunun 14,488 hektarında tarım yapıl-

maktadır. Esas tarım çeşidi tarla ziraatı olup, sırasıyla 
buğday, arpa, mercimek, patates, ayçiçegi ile ünü yurt 
çapında duyulan kavun ekilmektedir. Yine sulu arazide 
sebze ziraatı yapılır.

Sağlık Durumu:
Kurumumuz 1994 Ağustos ayına kadar Yenimahal-

le Hükümet Tabipliği olarak faaliyet göstermiş olup; 
aynı tarihte Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı olmuş-
tur. Kurumumuz halen Yenimahalle İlçe Kaymakamlık 
binasında Yenimahalle Merkez Sağlık Ocağı ile birlikte 
sağlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Tarihi Ve Turistik Yerler-Akköprü:
İlçemizin tarihini vurgulayan eserler arasında Sel-

çuklu Hükümdarı Alaaddin-i Keykubat tarafından 1222 
yılında eski Bağdat Ticari Yolu ile Ankara Çayı üzerinde 
yaptırılan Akköprü, ilçemiz Varlık Mahallesi’nin İstan-
bul Devlet Asfaltı’nın kenarında olup, 4 büyük, 3 küçük 
olmak üzere 7 kemerden oluşmuştur ve tarihi özelliğini 
korumaktadır.

Atatürk Orman Çiftliği:
Ulu önder Atatürk tarafından parası bizzat öden-

mek kaydı ile 5 mayıs 1925 tarihinde kurulan Atatürk 
Orman Çiftliği ilçemiz sınırları içerrisinde olup, halka 
dinlenme ve örnek çalışmaları ile hizmetini sürdürmek-
tedir.

Ankara Hayvanat Bahçesi:
Ankara Hayvanat bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği 

içerisindedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifi ile 29 
Ekim 1940 yılında hizmete açılmıştır. Kuruluş amacı, 
halkımıza yerli ve yabancı hayvan çeşitlerini tanıtmak 
ve özelliklerini öğretmek, hayvan ve doğa sevgisini 
aşılamaktır. Bugün 178 çeşit hayvan barındırmakta-
dır. Yılda ortalama 1.000.000 insan tarafından ziyaret 
edilmektedir.

75. Yıl Ankara Hipodromu:
1988 yılında yapılan ve hizmete giren 75. Yıl Anka-

ra Hipodromu, 1.383.282 m² alan üzerine kurulmuş 
olup, tribün binası, zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Tri-
bün binasında 8 adet yürüyen merdiven, 6 adet asan-
sör, numaralı localar, seyir terasları, Cumhurbaşkanı ve 
kordiplomatik locası vardır. 6.400’ü ayakta, 2.300’ü 
oturan olmak üzere 8.700 seyirci kapasitelidir.

Yenimahalle Kaymakamlığı 
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Laboratuvarımız 2009 yılında yapılan yatırımlar 
sonucunda yeni cihazlar bünyesine katmıştır. Yapılan 
yatırımlar sonucu; faaliyetlerimiz 2010 Mayıs ayı içe-
risinde başlayacaktır. Testlere ait detaylı bilgiler aşa-
ğıdaki sunulmuştur.

1-Kimyasal Analiz Laboratuvarı
Kimyasal Analiz: Fe, Al, Cu, Zn, ana metallerinin 

kimyasal analizlerinin Optik Emisyon Spektrometresi 
ile tespit etmeye yarayan bir test metodudur.

Karbon-Kükürt Analizi: Fe ana metalinin içinde-
ki C ve S değerinin ölçümünde kullanılan test meto-
tudur. Malzemeden talaş kaldırma yöntemiyle alınan 
talaşın yakılması ile tespit edilir.

Malzeme Kalitesi Belirleme: Kimyasal analiz 
sonuçları uluslar arası standartlara uygunluğu(TSE/
EN/ASTM vs)değerlendirilerek malzeme sınıflandırılır.

2-Mekanik Test Laboratuvarı:
Çekme Testi: Malzemelerin çekme dayanımları, 

akma dayanımları, yüzde uzama ve kesit daralma-
sını tespit etmek için kullanılan test metodudur. La-
boratuvarımızda 3 ton, 60 ton ve 40 ton kapasiteli 
3 adet çekme cihazı bulunmaktadır. Çekme testi için 
numuneler; müşteri spesifikasyonuna göre veya ulus-
lar arası standart ölçülere göre hazırlanmış test nu-
muneleri üzerinden TS EN ISO 10002-1 standardına 
göre yapılmakta olup, standart dışı testlerde (ip, ha-
lat, zincir vb ) laboratuvarımızla temasa geçilip uygun 
test aparatı firma tarafından hazırlanmalıdır.

Basma Testi: 40 tonluk ALŞA marka cihazlarımız-
da Yay Basma testi yapılabilmektedir.

Eğme Testi: 40 tonluk cihazımızda kaynaklı veya 

dikdörtgen kesitli numunelerde eğme testi yapılabil-
mektedir.

Çentik Darbe Testi: 300 Joule kapasiteli cihazla 
malzemenin darbe dayanımını ölçmeye yarayan test 
metodudur.

3- Sertlik Test Laboratuvarı:
Brinell Sertlik Testi: Metallerin sertlik testi TS EN 

ISO 6506-1 standardına göre yapılmaktadır.
Rockwell Sertlik Deneyi: Metallerin sertlik testi 

TS EN ISO 6508-1 standardına göre yapılmaktadır.
Mikrosertlik Deneyi: Isıl işlemli veya diğer yön-

temlerle belirlenemeyen çok ince metallerin testleri 
ASTM E 384-89 standardına göre yapılmaktadır.

Makrosertlik Deneyi: Kaynaklı malzemelerin 
malzemenin sertlik taramaları TS EN ISO 6507-1 
standardına göre yapılmaktadır.

Shore Sertlik Deneyi: Plastiklerin sertlikleri TS 
9743 standardına göre yapılmaktadır.

4- Metalografi Test Laboratuvarı
Mikroyapı İnceleme: Malzemelerin mikroskop 

altında X500 büyütmeye kadar incelenmesidir.
Mikro Temizlik İncelemesi: Metallerin içerisin-

deki üretimden gelen kirliliklerin ASTM E 45 metodu-
na göre belirlenmesidir.

Fotoğraf Çekme: Metallerin iç yapılarının X500 
büyütmeye kadar fotoğraflandırılmasıdır.

Makroyapı İnceleme: Kaynaklı malzemelerin 
mikroskop altında X50 büyütmeye kadar incelenme-
sidir.

5- Metroloji Laboratuvarı
Profil Projektör Ölçüm Cihazı: Malzemelerin 2 

boyutlu ölçümleri yapılmaktadır.

6- Teknik Değerlendirme Ve Gözetim Hizmet-
leri

Gözetim Hizmeti (Test) : Laboratuvarımızda 
yapılamayan testlerin firma bünyesinde standardın 
öngördüğü şartlar dâhilinde yapılarak raporlandırıl-
masıdır.

Teknik Değerlendirme: Civataların, somunla-
rın kalitelerinin belirlenmesi; askeri, resmi ihalelerin 
teknik şartnamelerinin değerlendirilmesi uygun testler 
(çekme, sertlik, analiz vb )  yapıldıktan sonra rapor-
landırılmasıdır.

KOSGEB ANKARA OSTİM İGEM MÜDÜRLÜĞÜ
METAL TEST LABORATUVARI

Kosgeb Ostim Şube
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Organize Sanayi Bölgeleri, Turizm ve Ticaret Mer-
kezleri gibi işçi ve işveren kesimlerinin yoğun olarak 
toplandığı bölgelerin çalışma hayatıyla ilgili ihtiyaç-
larını göz önünde bulundurarak ve buradaki işçi, iş-
veren ve diğer vatandaşlarımıza hızlı etkin, verimli 
ve yerinden hizmet sunmak amacıyla Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hizmet Merkezleri kurul-
masına karar verilmesi nedeniyle Bakanlığımız ile 
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında  
Ostim Hizmet Merkezi İşbirliği Protokolü imzalana-
rak 01.07.2005 tarihinden itibaren eski adı Tek Çatı 
Hizmet Merkezi  adı altında hizmet vermekte iken; 
gerek, 5502 sayılı kanununun yürürlüğe girmesiyle 
üç sosyal güvenlik kurumunun bir çatı altında birleşti-
rilmesi ve gerekse de, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesiyle mevzuatlarının bir çatı  altında birleştiril-
mesi nedeniyle geliştirilerek ve genişletilerek  Yöne-
tim Kurulu’muzun 23.05.2008 tarih ve 2008/155 
sayılı karar ile  Ostim Sosyal Güvenlik Merkezimiz 
kurulmuş olup, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Ankara  İl Müdürlüğü Ostim Sosyal Güvenlik  Mer-
kezi adı altında  faaliyetine devam etmektedir.Esas 
amaç; ‘’ÇAĞDAŞ MEDENİ DEVLET;YERİNDE KALİ-
TELİ HİZMET’’ sloganı ile sosyal güvenlik sisteminin 
bütünlenen bir yapıya kavuşturulması olduğundan 
bu çalışmaların yaygınlaştırılması sayesinde mevcut 
ve farklı yapıdaki sosyal güvenlik alanında norm ve 

standart birliği sağlanması ve kurumların tek çatı al-
tında toplanması ilkesini hayata geçirilmesinde çok 
önemli bir adım ve ilk adım atılmıştır.

Dolayısıyla bu adımla yıllardır gündemde olan 
Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarında belirleyici 
bir örnek ve kalıcı bir hamle yapılmıştır.

Merkezimizin İlkesi
Hedeflenen hizmetin,  vatandaşın kurumların 

ayağına gitmesi değil devletin onların ayağına hiz-
met sunmasıdır. Ayrıca bilgi ile birlikte takım ruhunun 
harmanlandığı yeni sürecin içerisinde çalışma siste-
mimizdeki esas düşünce geleceğin tasarlanmasıdır.

Tüm sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunan 
çalışanlarla, kendi nam ve hesabına iş görenler ile 
işverenlerin çalıştırdığı işçilerden ve işlerden kaynak-
lanan sorunlara yardımcı olabilmek, işverenlerin yo-
ğun bölgeler dahilinde hizmet gösteren işyerlerinin, 
çalışanlar ve bunların hak sahipleri ile diğer vatan-
daşlarımıza yerinde hizmet vermektir.

Böylece tek çatı çalışması tarafından ortaklaşa 
verilecek eğitici, öğretici ve yönlendirici hizmet sa-
yesinde kayıt dışı istihdamı azaltmak, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını önlemek, işgücü ve zaman kay-
bını asgari seviyeye düşürülerek verimliliği artırmak, 
İl Müdürlüğü’müzün iş yoğunluğu ile birlikte oluşan 
yığılmaları azaltarak vatandaşa yerinde ve süratli 
hizmet vermektir.

Bu sayede sigortalı çalışma ve çalıştırmayı da 
teşvik ederek, kurumumuz prim gelirlerinde büyük 
bir artış sağlanması ile birlikte kayıt dışı istihdamın 
önlenmesine de katkıda bulunulmuş olmakla birlikte 
kısacası sigortalı ve hak sahiplerine sosyal güvenlik      
hizmeti sunmaktır.

Ostim Sosyal Güvenlik Merkezimizin  bugüne ka-
dar sağlamış olduğu avantajları kısaca özetlersek;

• Hizmet birlikleri kurup bunu mahalline taşıyan 
bu modelde işçi ve işveren beklentilerinin karşılan-
ması,

• SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi kurumlar 
tarafından ortaklaşa verilecek eğitici ve yönlendirici 
hizmet sayesinde sigortalının çalışması ve çalıştırıl-
masına teşvik edilerek, kayıtlı işçi sayısının arttırılma-
sı,

• İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
• İşgücü ve zaman kayıplarının asgari seviyeye 

düşürerek verimliliğin arttırılması,
• İş yoğunluğu yaşayan İl Müdürlüklerindeki yığıl-

maların önlenmesi,
• Hizmet veren birimler ile işyerlerinin işbirliği sa-

yesinde, sigortalıya, işverenlere yerinde ve hızlı hiz-
met verilmesi,

• Vatandaşın zihninde bugüne kadar oluşmuş 
kalıplaşmış devlet modeli ve kurumlarına karşı olan 
bakış açının değiştirilmesi,

• Yeni oluşumda hizmet kavramının bölge bazın-
da şekillenerek bir örnek teşkil etmesi ve bu oluşu-
mun diğer bölgelere ve hatta illere yaygınlaştırılması,

• İktisadi kazanımlara paralel olarak kolay ha-
reket kabiliyetinin geliştirilmesi neticesinde hizmetin 
güçlenmesi ve tüm bireylere moral ve güç katması 
hedeflenmiştir.

• Sanayiciye çok olumlu katkılar sağladığı gibi ve-
rimliliğin arttığı düşüncesi oluşmuş olması bugün de 
hedeflerimiz arasında dır.

Bölgemiz Ostim Organize Sanayi ile İvedik  Orga-
nize Sanayi’nde bulunup şuanda vasati, Müdürlüğü-
müze bağlı 15-16.000 işyeri, 50.000 sigortalı çalışa-
nı ve % 75 oranında aktif dosya sayısı bulunmaktadır.

4/a,b,c kapsamında yeni açılan işyerlerinin işyeri 
tescil işlemleri ile adres, yönetici, banka unvan deği-
şiklikleri, taşeron kayıtları, nakil işlemleri, kaydı yok 
belgeleri, aktivasyon işlemleri; genel sağlık sigorta-
sı işlemleri ile 18 yaş altı ve 4447 sayılı kanun ge-
rekleri, kısa vadeli sigorta kolları dahilinde hastalık 
iş-kazası, meslek hastalığı, analık, emzirme ödenek-

lerinin verilmesi; saglık aktivasyon işlemleri, işveren 
servis işlemleri ile borcu yoktur, ilişiksizlik belgeleri; 
e-bildirge servisince e-şifre teslimi, sigortalılarımızın 
4/b kapsamında tescil işlemi, istege bağlı sigortalı-
lık, hizmet birleştirme, sigortalı işe giriş bildirgelerinin 
alınması, askerlik borçlanma işlemleri, tarım sigorta-
lama işlemleri, yaşlılık aylığı bağlanması, maluliyet 
aylığı bağlanması, ölüm aylığı bağlanması işlem-
lerinin yapılması, sosyal güvenlik kontrol memurla-
rımızca işyerlerinin denetim, kontrol, kayıt ve belge 
tetkiki, iş kazaları soruşturması gibi işlemler ile kayıt 
dışı istihdam ile mücadele etmek merkezimiz görev-
lerindendir.

Tüm İşveren-İşçi ve Vatandaşla-
rımızın Ramazan Bayramlarını Teb-
rik eder, Sağlık ve Esenlikler Dile-
rim…

Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik 

Merkez Müdürü
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Bakan Ergün’den İslam Ülkelerine Çağrı...
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün:
‘’Şunu kabul etmeliyiz ki İslam ülkeleri olarak sahip 

olduğumuz potansiyeli tam olarak hayata geçirmiş de-
ğiliz. Bu manzarayı değiştirmemiz, dünya siyasetinde de 
daha fazla söz sahibi olmamız gerekiyor. Bugün belki 
de dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, ekonomi ve 
ahlak bütünlüğünün yeniden sağlanmasıdır’’ dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, İslam ülkele-
rinin sahip olduğu potansiyelin tam olarak hayata ge-
çirilmediğini belirtirken, ‘’Bu manzarayı değiştirmemiz, 
dünya siyasetinde de daha fazla söz sahibi olmamız 
gerekiyor’’ dedi.

Toplantının açılışında, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ni-
hat Ergün bir konuşma yaptı. Bakan Ergün konuşmasın-
da, dünya ülkeleri arasındaki ortak faaliyetlerin çok bü-
yük oranda arttığını ve küreselleşme nedeniyle coğrafi 
sınırlardan bağımsız bir şekilde ülkelerin kaderlerinin 
birbirine bağlandığını belirtti.

Bu durumun, birbirlerine dini ve kültürel bağlar ta-
şıyan ülkeler açısından daha somut ve açık bir şekilde 
gerçekleştiğini kaydeden Ergün, bu nedenle İKT’nin ça-
lışmalarının daha büyük bir önem taşıdığını, bugün de 
İKT’nin yeni bir kuruluşunun resmen faaliyete geçişine 
hep birlikte şahitlik edildiğini bildirdi.

İslam ülkeleri arasında ekonomik ilişkilerin akıcılı-
ğını artıracak adımların da atılması gerektiğine işaret 
eden Ergün, işadamlarının önündeki engelleri kaldır-
mak için ortaya net bir irada konulması gerektiğini vur-
guladı.

Ülkelerin standardizasyon, belgelendirme ve deney 
pratiklerindeki farklılıkların da ticaretin önündeki baş-
lıca teknik engeller arasında yer aldığını ifade eden 
Nihat Ergün, zira standartların değişik kültürlerden ge-
len alıcı ve satıcılar arasında ortak dili sağladıkları için 
önemli olduğunu söyledi.

Ergün, ‘’Nasıl bugün İngilizce dünyanın hemen her 
yerinde ortak bir dile dönüşme noktasında ise standart-

lar da alıcı ile satıcılar arasında ortak bir dil görevi gör-
mektedirler’’ diye konuştu.

Bu Paketi Siyasallaştırmak, Hiç Kimseye Bir Şey 
Kazandırmaz 

AK Parti Beşiktaş İlçe Teşkilatı tarafından kurulan 
Ortaköy Referandum İrtibat Merkezi’nin açılış törenine 
katılan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
burada yaptığı konuşmada anayasa değişiklik pake-
tine değinerek “Bu paketi siyasallaştırmak, bu ülkede 
insanları bloklaştırmak, gruplaştırmak hiç kimseye bir 
şey kazandırmaz” dedi.

12 Eylül günü halkın, AK Parti’nin anayasa paketiyle 
ilgili bir oylamaya katılmayacağını, o gün, Türkiye’nin 
önünü açıp açmamayla ilgili bir karar vereceğini söyle-
yen Bağış, “Bu ülkenin Atatürk’ün bizlere hedef göster-
diği çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkmasını isti-
yor muyuz? O zaman, 12 Eylül’de neyi oylayacağımızı 
çok iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

“Bu ülkenin, 11 bin hakim ve savcısının güvenebi-
leceği, onların sorunlarına yürekten eğilecek şeffaf bir 
yargı mekanizması istiyorsak, vatandaşımızın mahkeme 
önlerinde kuyruk beklememesini istiyorsak, herkesin 
güvenebileceği gerçekten bağımsız, bağımsız olduğu 
kadar da özgür bir yargıya kavuşmak istiyorsak, 12 Ey-
lül günü ‘Evet’ diyeceğiz” şeklinde konuşan Bağış, şun-
ları kaydetti:

“Bu ülkede, bazı siyasi partilerin yanlışları olabilir, 
bazı partilerin hataları olabilir, ama AK Parti ile ilgili 
mücadele etmek isteyenlerin mücadelesini, yargı yoluy-
la değil, sandık yoluyla yapmasını istiyorsak, 12 Eylül 
günü ‘Evet’ diyeceğiz. 12 Eylül günü Türkiye’nin AB sü-
recinin dönüm noktasını gerçekleştireceğiz. Darbenin 
30. yıl dönümünde darbe zihniyetine ‘Hayır’; özgürlü-
ğe, demokrasiye şeffaflığa ‘Evet’ diyeceğiz.” 

Haber
Murat Osman VANLI
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Yardımcı Üreme Teknikleri

Dr. Batu Aydınuraz
Medicana Ankara

Tüp Bebek İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevap-
ları

Çocuk sahibi olmakla ilgili bir problemle karşılaşan 
çiftler çeşitli tetkiklerle neden çocuk sahibi olamadıkları 
konusunda bilgi sahibi olmaya çalışırlar. Yapılan tetkik ve 
araştırmalar sonucunda, belirlenen nedene yönelik, farklı 
tedavi metodları uygulanır. Bu tedaviler ilaç tedavilerin-
den cerrahi müdahaleye kadar geniş bir yelpaze içinde 
yer almaktadır.  İnfertilite probleminde sıklıkla kullanılan 
tüp bebek tedavilerinde sorulmak istenen ana soruların 
cevaplarını açıklamak istedik.

İn Vitro Fertilizasyon/Mikroenjeksiyon Ve Embri-
yo Transferi (Ivf-Et/Icsı-Et) Nedir?

İn-vitro fertilizasyon (IVF), kadının yumurtalıklarından 
bir yada daha çok sayıda olgun yumurta hücresinin alı-
narak bunların, kadının eşinden alınan sperm ile vücut 
dışında laboratuvar şartlarında, özel bir ortamda döllen-
mesidir. Döllendirme işlemi iki farklı şekilde yapılabilir. 
Bunlardan ilki klasik IVF olarak adlandırılan, spermin ve 
yumurtanın yardım olmadan birleşmesi, diğeri ise mikro-
enjeksiyon (ICSI) olarak adlandırılan spermin mikro alet-
ler aracılığı ile yumurtanın içine enjeksiyonudur. 

Embriyo transferi(ET) ise döllenen bu yumurtaların ra-
hime, ince bir kateter aracılığı ile yerleştirilmesidir.

Ivf-Et; Icsı-Et  Yöntemi Kaç Defa Denenmelidir?
Eşlerin fizyolojik ve psikolojik açıdan yeni bir dene-

meye hazır olması tekrar tedaviye başlamak için gerekli 
şarttır. Uygulamalarda sayısal bir kısıtlama olmamakla 
birlikte anne adayının yaşı ilerledikçe gebelik oranları 
azalmaktadır. Uygulamalar arasında minimum 2 ay ara 
verilmesi gereklidir.

Ivf-Et; Icsı-Et  Yönteminde Başarı Şansı Nedir?
Her bir denemede başarı şansı infertilite nedenine ve 

anne yaşına bağlı olarak değişmekle birlikte %45-55’dir. 
Başka bir değişle bu yöntemi deneyen çiftlerde yaklaşık 
yarısı gebe kalabilmektedir. Fakat deneme sayısı artırıl-

dığında gebelik oranları yükselmektedir. Başarıda en 
önemli etken , yöntemlerin, bu konuda yeterli bilgi, tecrü-
be ve isteğe sahip personel ile yeterli donanıma sahip ve 
her türlü yeniliği uygulayabilecek bir merkezde yapılmış 
olmasıdır.

Ivf-Et; Icsı-Et  Yönteminde Çoğul Gebelik Olası-
lığı Nedir?

Çoğul gebelik şansı az da olsa artmaktadır. İkiz ve 
üçüz olasılığı doğal yollarla gebe kalanlara göre daha 
fazladır. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın yeni düzenlemeleri 
ile transfer edilecek embryo sayıları belirli kriterlere bağ-
lanmıştır ve sayı azaltılmıştır. Mart 2010’dan itibaren uy-
gulanan yeni yönetmelik ile çoğul gebelik oranları daha 
da azalacaktır.Ancak gebelik hızının da düşeceği bir ger-
çektir.  Bu nedenle yönetmeliğin özellikle transfer edilen 
embryo sayıları açısından tekrar değerlendirilmesi ve yo-
rumlanmasının bir zorunluluk olduğunu düşünmekteyiz.

Ivf-Et; Icsı-Et  Yönteminin Aşamaları Nelerdir?
•Hormonları baskılama aşaması (uygulanıcak indük-

siyon metoduna göre farklılık gösterebilir)
•Yumurtalıkların uyarılma aşaması (yumurta üretil-

mesi için ilaçlar kullanılır)
•Yumurtalıkları uyarılmasının takip edilmesi (ultraso-

nografi, gerekirse hormon testi)
•Yumurtanın toplama aşaması (OPU)
•Yumurta hücresinin döllenme aşaması
•Döllenmiş yumurta hücresinin (embriyo) rahime yer-

leştirilme aşaması
•Gebelik testi ve izleme aşaması
•Bu işlemler hastanede yatışı gerektirmez.
Embriyo Transferi Yapıldıktan 12 Gün Sonra Kan-

da Gebelik Testi  Yaptırılır.
1.Gebelik Testi Pozitif ( + ) İse
 Sağlıklı gelişim gösteren gebeliklerde bhcg (gebelik 

testi), yaklaşık iki günde bir, değerini ikiye katlar. Bu ne-
denle pozitif sonuç alınan hastalarda ikinci bir kez gebe-
lik testi yaptırılması genellikle istenilen bir durumdur.

Gebelik testi pozitif gelen olgularda yaklaşık 10-14 
gün içerisinde geeblik kesesi ve kalp atmının görülmesi 
için vajinal ultrasonografi yapılır. Hasta bu dönem içeri-
sinde ilaçlarını kesmeden kullanmaya devam etmelidir.

Kendiliğinden ya da tedaviye rağmen uzun süre gebe-
lik oluşmamış çiftlerde yardımcı üreme teknikleri ile sağ-
lanan gebeliklerde düşük oranı normalden az da olsa 
yüksektir. Bu nedenle böyle bir durumla karşılaşıldığında 
telaşlanmadan doktorunuzun önerilerini uygulayınız. 

2.Gebelik Testi Negatif ( - ) İse;
Yeni bir denemeye en az 2 ay ara vererek başlanma-

lıdır. Bu dönem içerisinde gebe kalamamanın nedenleri 
araştırılarak ek testler yapılabilir. Pek çok kadın IVF yada 
mikroenjeksiyonu çok stres verici bulmaktadır. Sonuç ne-
gatif olduğunda ümitsizliğe kapılmadan yapılabilecek-
lerle ilgili olarak muhakkak hekiminizle değerlendirme 
yapmak yararlı olacaktır. 
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CTR Sigorta Hizmetinizde

İnsanların öncelikli ihtiyaçlarına göre; önce can-
ları, malları ve daha sonra da sorumlulukları sigor-
ta sektörünün konusunu oluşturmaktadır. Herkes 
bunlardan en az birine sahiptir ve dünyaya gelen 
her insanın bu varlıkları risk altındadır.

Risklerden korunmak veya etkisini azaltmak ya 
da gerçekleşmesinden sonra sebep olduğu ka-
yıpları telafi etmek insanoğlunun hayatı boyunca 
başlıca çabası olmuştur. Bu çabalar sonucu ortaya 
çıkan bir sistem, sigorta adı altında, dünyada en 
yaygın riskle mücadele yöntemi haline gelmiştir. 

Sigorta, belirli bir prim karşılığında bir kimsenin 
para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer, sigor-
talanabilir menfaatlerine zarar veren bir riskin ger-
çekleşmesi halinde bu zararı karşılayacak tutarda, 
sigortalının tazminata hak kazanmasını sağlayan 
çift taraflı bir sözleşmedir. Sigorta sözleşmesinin 
hukuki geçerlilik kazanabilmesi için tarafların, te-
minat altına alınmak istenen riziko, sigorta konu-
su, sigorta bedeli, sigorta süresi, sigorta şartları ve 
prim gibi esaslı unsurların üzerinde mutabık kal-
maları gerekmektedir. Sigorta, bir kazanç kaynağı 
olmamakla birlikte, sigortalının durumunu hasar-
dan bir gün öncesine getirme fonksiyonu ile hem 
ülke ekonomisi hem de bireyler açısından büyük 

önem taşımaktadır.
Dünyadaki gelişmiş ülkelerin birçoğunda sigor-

tacılık faaliyetleri tüm hızıyla sürerken, ülkemizde 
de sigorta sektöründe son yıllarda önemi oranlarda 
artış gözlenmiştir. Veriler, büyümenin artarak hızla 
devam edeceğini göstermektedir.

CTR olarak bu sektörde yer almak, bilgilerimizi 
ve tecrübelerimizi sigortacılık alanında da sürdür-
mek ve siz değerli müşterilerimizle bu hizmetleri 
paylaşmak için yürüttüğümüz çalışmaları tamamla-
mış ve merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulu-
nan dünyanın en büyük sigorta ve finansal yatırım 
şirketlerinden birisi olan Allianz ile sigortacılık sek-
töründe faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız.

Bu süreçte CTR; halen devam etmekte olduğu faa-
liyetlerinin (belgelendirme ve eğitim) yanında sigor-
tacılık alanında da uzman ve deneyimli kadrosu ile,  
müşterilerini bilgilendirmek, sigortacılık hakkında 
bilinçlendirmek, ihtiyacı doğru ve tam belirlemek 
ve çözümleyici, yönlendirici bir rol üstlenerek sizlere 
kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
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Orkun Kırıştıoğlu 
CTR Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.



Anayasa Değişiklik Paketi

Sevgili Okurlarımız; Bu sayımızda gündemi meşgul 
eden ve sonucu merakla beklenen Anayasa değişikliği 
hususunda sizleri bilgilendirmek istedim. Ancak burada 
niyetim yönlendirici olmak değil sizleri bilgilendirmek. 
Anayasa da neler değişiyor, neyi oyluyoruz? Maalesef bu 
konuyu pek tartışmıyor ve çoğumuz değişikliğin içeriği 
hakkında bilgi sahibi değiliz. Sizleri bu konuda bilgilen-
dirmek için değişen maddeleri bir yorum yapmadan siz-
lere aktarmaya çalışacağım.

Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 
maddesine aşağıdaki hüküm ekleniyor.

Madde 10- Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yü-
kümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz.

Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitleri-
nin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak ted-
birler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.

Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen mad-
desine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

MADDE 20- Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 
kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu 
verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kulla-
nılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak 
kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla 
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve 
usuller kanunla düzenlenir.

Anayasanın Yerleşim Yeri ve Seyahat özgürlüğü mad-
desindeki yurt dışı yasağının sadece mahkeme kararı ile 
yapılabileceğine ilişkin madde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 23- Değişik: 3.10.2001-4709/8 md. Vatan-
daşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya 

da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınır-
lanabilir. 

Yukarıdaki fıkra şu şekilde düzenlenmiştir.
MADDE 23- Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriye-

ti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 
hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Ailenin korunması hükmüne çocukların koruması hu-
susu eklenmiştir.

MADDE 41- Her çocuk, korunma ve bakımdan ya-
rarlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana 
ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdür-
me hakkına sahiptir.

Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları 
koruyucu tedbirleri alır.

Anayasanın sendika kurma hakkını düzenleyen mad-
desinde üyelikle ilgili aşağıdaki hüküm kaldırılmıştır.

MADDE 51- Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden 
fazla sendikaya üye olunamaz.

Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı ile ilgili madde de 
kapsamlı değişikliğe gidilmiştir. 

MADDE 53- İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak eko-
nomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını dü-
zenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına 
sahiptirler.

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla dü-
zenlenir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme 
yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çık-
ması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna 
başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları 
kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu 
sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapıl-
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ma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümleri-
nin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Ku-
rulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar 
kanunla düzenlenir.

Dilekçe ve bilgi edinme hakkı konusunda da geniş 
kapsamlı yeni düzenleme yapılmıştır.

MADDE 74- Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisi-
ne başvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak 
kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgi-
li şikâyetleri inceler.

Kamu Baş Denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ta-
rafından gizli oyla dört yıl için seçilir. İlk iki oylamada 
üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam-
sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt 
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki 
aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada 
en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluşu, görevi, çalışma-
sı, inceleme sonucunda yapacağı işlemler ile Kamu Baş 
denetçisi ve kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve öz-
lük haklarına ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir

Çok tartışılan Yüksek Askeri Şura Kararları’nın yargı 
denetimi hususundaki düzenleme Madde 125 te yer al-
maktadır.

MADDE 125- Cumhurbaşkanının tek başına yapa-
cağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûra’nın kararları yargı 
denetimi dışındadır. Ancak, Yüksek Askerî Şûranın terfi 
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç 
her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

İdarî işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı 
bildirim tarihinden başlar.

Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygun-
luğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik 
denetimi şeklinde kullanılamaz.

Disiplin cezalarına karşı yargı yolu hususunda da 
yeni düzenlemeye gidilmiştir.

MADDE 129- Uyarma ve kınama cezalarıyla ilgili 
olanlar hariç, disiplin kararları yargı denetimi dışında 
bırakılamaz. 

Yukarda ki hüküm çıkarılmış ve yerine aşağıdaki dü-
zenleme getirilmiştir.

MADDE 129- Disiplin kararları yargı denetimi dışın-
da bırakılamaz

Çokça tartışılan Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçi-
mi ile ilgili düzenleme aşağıdaki gibi yapılmıştır. Madde-
nin tamamı yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 146- Anayasa Mahkemesi on yedi üyeden 
kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel 
Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş 
yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise 
baro başkanlarının serbest avukatlar arasından göstere-
cekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, 
her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte 
iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu 
aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama 
yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye se-
çilmiş olur.

Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, 
bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi genel kurullarınca kendi başkan ve üyele-
ri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday 
içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükse-
köğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim 
kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında 
görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer 
aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest 
avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl 
raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri 
arasından seçer.

Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İda-
re Mahkemesi ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğ-
retim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday 
göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, 
bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy 
alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının 
serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için 
yapılacak seçimde de her bir baro başkanı ancak bir 
aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kişi aday 
gösterilmiş sayılır.

Bu maddelerle birlikte Anayasanın İhtilali gerçekleşti-
renlerin yargılanamayacağını belirten geçici 15 maddesi 
kaldırılmıştır. 

Yukarıda referandumda karşınıza gelecek anayasa 
değişikliği maddelerinden çokça tartışılanı yorum yap-
madan sizlere aktaramaya çalıştım.  Umarım bu toplu-
mun hür iradesi ile belirlenecek oylama soncu milletimiz 
için hayırlar getirir. Saygı ve selamlarımla.
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