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Dergide yayınlanan yazıların sorumlulukları yazarlara
reklamlar ise firmalara aittir

BAŞYAZI

Bilgilendirme Zamanı...
Sanayide ithalatın ihracata göre daha hızlı artmasına, enerji giderlerinin yüksek oluşuna, kayıt dışı ekonomi gibi üreten firmaların önünü tıkayan çok sayıda
olumsuz faktörlere karşın OSTİM firmaları 2010 yılında üretim sürecini daha iyi ve etkin yöneterek neler
yapacağını göstermiştir.
Küresel krizin Türkiye’den ‘teğet’ geçmesi gerçek
KOBİ’lerin sayesinde olmuştur; fakat üretim, kalite
ve rekabetçilik konularında daha çok bilgilenmemiz
gerekiyor. ORSİAD bu anlamda her platformda üyesi bulunan KOBİ’lere destek olabilmek için faaliyetler
yapıyor.
Sanayi sektörünün kesintisiz üretim artış performansı 11 aya ulaştı. Bu da 2010 yılının KOBİ’ler açısından ne kadar iyi geçtiğinin göstergesidir.
Artık bundan sonra KOBİ’lere daha çok destek
verilmeli, katma değeri yüksek ürünlere yöneltilmeli. Çünkü önümüzdeki yıllar ‘Türklerin yılı’ unvanına
adaydır. Nitekim, yabancı şirket CEO’ları “Önümüzdeki 10 yılı Türk Yılı olacak” şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Artık bizi hiçbir şey durduramaz. Çünkü son
istatistiklere göre sanayi üretiminde tüm zamanların
rekoru kırılmıştır.

KOBİ’lerin bilgi edinmesine, gelişmesine ve eğitimlerine katkı sağlayabilmek için sistemden daha çok
yararlanabilecekleri mekanizmaları kurmamız gerektiğini biliyoruz.
Uluslar arası ve bölgesel fırsatlardan yararlanmak
ve istenilen hedeflere ulaşmak için ekonomik ve sektörel konularda ‘bilgi’nin KOBİ’lere daha etkin ve hızlı
aktarılması gerekiyor. Biz ORSİAD olarak bilgi aktarımı konusunda sanayicilerimize ve ticaret yapan firmalara şimdiye kadar olduğu gibi daha yakın olacağız
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Bunun devamını getirebilmek için KOBİ’lerimizin;
-Küresel rekabette güçlü olmalarını sağlamak,
-İhtiyaçlarını doğru tespit etmek,
-Teknolojilerini geliştirmek,
-Uluslararası pazarda rekabet edebilecek duruma
gelmek,
-Proje oluşturma kültürü kazandırmak,
-Kendi işlerini geliştirmelerine yön vermek,
-Ortak sorunlarına ortak çözümler bulmaya yöneltmek,
-Ar-Ge yapma bilinci vermek,
-Pazar paylarını artırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek,
-Girişimcilik kültürünü geliştirmek,
gerekmektedir.
Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

AÇILIŞ

İKMAL Endüstriyel Yapı Marketi’nin Açılışı

İkmal Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından
dördüncüsü kurulan Endüstriyel Yapı Marketi’nin, Ostim’deki açılış törenine katılan TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, insanlara yararlı olmak için yanında birini çalıştırmak ve topluma faydalı olacak işler yapmak
gerektiğini vurguladı. Sıtkı Öztuna’nın Türkiye’de ilk
barkot sistemini uygulayan kişi olarak yenilikçi tarafını
ortaya koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, insanların hergün işe giderken o gün yeni ne yapabileceğini
düşünerek hareket etmesi gerektiğini kaydetti.
Açılışa Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Ankara Sanayi
Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, , OSTİM Başkanı Orhan Aydın,
işadamları ve davetliler katıldı.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir konuşmasında,
Öztuna’nın iki özelliği bulunduğunu, bunların inovasyon ve ölçek ekonomisini uygulamak olduğunu anla-
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tırken, OSTİM Başkanı Orhan Aydın da Öztuna’nın
aile şirketi gibi sürdürülebilirliği zor bir işin üstesinden
gelebilen biri olduğunu bildirdi
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek ise, dünyada
sahip olduğu kaynakları işleyip bunu ihraç eden sayılı
ülke bulunduğunu, Türkiye’nin de bu ülkeler arasında
yer aldığını söyledi. İpek, Türkiye’nin gerçekleştirdiği
ihracatta ise OSTİM’in büyük emeği ve çabası bulunduğunu anlattı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, aile şirketlerini Türkiye’de yaşatmanın zor olduğunu, bir süre
sonra bu şirketlerin dağılıp, yok olduklarını kaydetti.
Yaşar, oysa gelişmiş ülkelerde 100-150 yıllık kurumsallaşmış aile şirketlerinin yaşamlarını sürdürdüklerini
anlattı.
İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna da 4. yapı marketi açmaya kalktığı
için bazılarının kendisini ‘’deli’’ olarak nitelediklerini

AÇILIŞ

anlatarak, ‘’Evet ben bir delilik yaptım. Ticaret bir risktir
ve ben de bir deliyim’’’ dedi.
Açılışta İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş.’nin gelişimi ile
Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna’nın öyküsünü anlatan bir film gösterisi yapılırken, uzun zamandan beri
Öztuna’nın yanında çalışanlardan bazı işçilere plaket
verildi. Daha sonra Öztuna, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile OSTİM Başkanı
Orhan Aydın’a birer anı plaketi verdi.
Törenin sonunda ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Ya-

şar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ASO Başkanı
Nurettin Özdebir, OSTİM Başkanı Orhan Aydın ile İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş. yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Öztuna hep birlikte kendilerine verilen değişik pense
ve kesici aletlerle kordon keserek açılışı gerçekleştirdi.
Açılış sırasında konfetiler atılırken, törenin sonunda bir
de toplu dua okundu.

Haber
Murat Osman VANLI
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TARİH

Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal (Atatürk), yanında arkadaşları ile, 19 Aralık 1919 gecesi Kayseri’ye,
24 Aralık’ta Kırşehir’e gelmişler, yol üzerindeki köy ve
kasabalar halkı ile görüştükten sonra, 27 Aralık 1919
Cumartesi günü saat 15. 30’da Ankara’ya ulaşmışlardı. Ankara’da hiçbir devlet otoritesi kalmamışken Seymen Alayı düzülmüş ve zamanın Ankara’sında Dikmen
Kızılay yokuşuna binlerce atlı ve yaya Seymeni gitmiştir.
Seymen düzüleceği zaman, Efeler Kahvesi önüne sancak dikilmesi Seymen Alayı’nın kurulmasına işarettir.
Eski Türkler’de otağ önüne tuğ ve sancak dikerlerdi.
Mustafa Kemal’in Ankara’ya geleceği günün sabahı
da sancak dikildi. O zaman Efeler kahvesi Ulucanlar’a
giden yolun üzerinde bulunan San Ahmed’in kahvesi
idi.
Seymenler, zeybekler, esnaf temsilcileri, öğrenciler
ve binlerce Ankaralı, tek ses, tek yürek olmuş, Atatürk’ü
karşılıyor, alkışlıyor, (yaşa, varol) diye bağırıyorlardı.
Yollarda kurbanlar kesiliyor, milli oyunlar oynanıyordu. Ankara’nın bayramıydı o gün. Bu karşılama Ata’yı
çok duygulandırmış, tüm karşılayanlara teşekkür ederek içinde bulunduğumuz durumu, bundan nasıl kurtulacağımızı belirten bir konuşma yapmıştı.
Atatürk, o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa
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Ankara’ya ilk gelişlerinde Ankara halkı tarafından bir
Oğuz geleneği olan Seymen Alayı ile karşılanmıştır.
“Seymen Alayı, daima kızılca günlerde kurulurdu. Yani
millî felâket günlerinde, bir beyliğin ve bir devletin yıkılışı sırasında, halk yeni bir devlet kurmaya başlamak,
yeni bir reis seçmek için Seymen Alayı kurulurdu. Bu
alay yeni devleti kurar, yeni reisi seçerdi”.
İşte Atatürk’ün Ankara halkı ile ilk karşılaşması
böyle oldu. Dikmen’de karşılama heyetini ve devlet
memurlarını bir arada görünce, otomobilden indi.
Herkesin ayrı ayrı ellerini sıktı. Biraz daha ileri gidince
yediyüz delikanlı, Zeybek kıyafetinde ve ellerinde teke
palalar olan Seymenleri dimdik ve canlı olarak görünce bu zeybek alaylarına büsbütün hayrette kaldı. Bu
muazzam ve tarihte eşi az görülmüş tezahürata şaşa
kaldı. Bu koç yiğitlere sert bir sesle:
Merhaba efeler...
Diye, yüksek sesle selamladı. Efeler hep bir ağızdan:
Sağ ol Paşa Hazretleri
Arkadaşlar, buraya niçin geldiniz?
Efeler hep bir ağızdan:
Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik...
Mustafa Kemal:
Fikrinizde sabit misiniz?

Büronuzun prestiji...
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TARİH

Tekrar bağırdılar:
And olsun...
Mustafa Kemal’in gözleri yaşararak:
Var olun yiğitler...
Enver Behnan Şapolyo, “Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi” (1958) adlı kitabında 27 Aralık 1919
günü bütün ayrıntısıyla anlatmıştır :
“Günlerden Cumartesi’ydi. Hazırlıklar sabahtan
başlamış, karşılama için büyük bir konvoy oluşturulmuştu. En önde Seymen Alayı yürüyordu. Zeybek kıyafeti içinde 7 yüz yaya, 3 bin atlı Seymen yola dizilmişti.
Bala’dan gelen 50 davulcu ile 30 zurnacı, şamanlar gibi raks ederek çalıyorlardı. Kale’yi Atpazarı’nı,
Çıkrıkçılar’ı mesken tutmuş keçeciler, bakırcılar, demirciler, pırpıtçılar, semerciler, çıkrıkçılar, nalburlar,
tiftikçiler, orakçılar, düvenciler, debağlar, kilciler, kabatuzcular, kasaplar, bahçıvanlar, haffaflar, urgancılar,
saraçlar, kundurucular, terziler, sofcular, sokumacılar,
esnaf bayrağının arkasından ilerliyorlardı.”

çok yerinde kurulmuş olan İngiliz Muhipleri, Amerikan
Muhipleri vb. cemiyetler var iken Ankara’da bu cemiyetlerden herhangi biri kurulmamış ve Ankara eşrafından bir kişi dahi bu cemiyetlere yanaşmamıştır. O
dönem Ankara’da Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri’nin en
aklı başında ve en iyi organize olan Azmi Milli Cemiyeti kurulmuştur. Bu nedenle 27 Aralık 1919 da Dikmen
Kızılyokuşa yansıyan Seymen hareketi Mustafa Kemal
için önemli bir hadisedir. Her 27 Aralık günü Ankaralılar için bayram gibidir.

Mustafa Kemal’i karşılamak için Dikmen’de binlerce Seymenin yanı sıra Kırşehir, Yozgat, Kalecik, Kızılcahamam gibi çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte
30-40 bin kişi olduğu anlatılmaktadır.
Bu karşılama Ankara’nın Başkent olması için bir
çok etken içinde Mustafa Kemal’in ifadesine göre
önemli bir etken olmuştur. O dönem Anadolu’nun bir

www.seymen.net
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G.Ü.O.M.Y.O.

Ostim Yüksek Okullu Oldu.

Ostim yönetimi, bir süredir yürüttüğü Ostim’e yüksek
okul açma projesini gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi ile
birlikte yürütülen proje kapsamında bölgede bulunan
METEM binası ve ekli tesisleri Yüksek Okul’a dönüştürüldü. Gazi Ostim Meslek Yüksek Okulu, yapılan açılış
ve ilk ders töreninin ardından 86 öğrencisi ile eğitime
başladı.
Ostim Meslek Yüksek Okulu Ostim yöneticileri, Üniversite Rektör ve eğitim kadrosu ile bölge sanayicilerin
katıldıkları törenle hizmete girdi. Bölgedeki sanayicilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen eğitim programı
çerçevesinde endüstri ürünleri tasarımı, elektrik enerjisi
üretimi, iletimi, dağıtımı gibi programlarında ilk yıl 86
öğrenci eğitim görecek.
Yüksek Okulun açılış ve ilk ders törenine Gazi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, Ostim Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Başkan Yardımcısı Sıtkı Öztuna,
ORSİAD Başkanı Özcan Ülgener, OSİAD Başkanı Adnan Keskin, Üniversite mensupları ve bölge sanayici ve
işadamları katıldı.
Tören, Ostim Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz
Karaosmanoğlu’nun okulun fikirden projeye dönüşmesi
ve gerçekleşmesi süreci ile bu sürece katkı verenleri tanıtarak teşekkür etmesi ile başladı. Açılışta Yüksek Okul
Müdürü Behçet Gülenç, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, OSİAD Başkanı Adnan Keskin birer konuşma
yaparken, METEM salonundaki ilk ders bölümünde ise
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan ve Ostim
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın öğrencilere hitap
ettiler. Törene daha sonra kurdele kesimi ve binadaki
sınıfların gezilmesi ile devam edildi.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan:
“Ostim Türkiye’nin gözbebeğidir.” dedi.
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Rektör Prof. Dr. Rıza Ayhan da ‘ilk ders’ töreninde
Gazi Üniversitesi hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, şehir üniversitesi olduklarını ve şehrin belli
yerlerinde eğitim öğretim yaptıklarını belirterek, “Üniversitemiz 122 ayrı binada eğitim öğretim faaliyetini yürütüyordu. Şimdi bir yerleşkemiz daha oldu. OSTİM’de,
sanayinin merkezinde, kalbinde. Hayırlı mübarek olsun” dedi.
Ostim Başkanı Orhan Aydın’ın da Gazi Üniversitesi
mezunu olarak birçok önemli başarıya imzasını attığını
vurgulayan Ayhan, “Gazili olmak ayrıcalıktır” dedi.
Ostim Meslek Yüksek Okulunu seçtiklerini için şanslı
odluların belirten Ayhan şunları söyledi:
“Ben OSTİM’in kuruluşunu hatırlıyorum. OSTİM kurulduğu zaman ne yapmaya gayret sarf ediyorlar?” denilmişti. Buraya gelmek bile istememişlerdi o dönemde.
Şimdi ilk mezunlara iş garantisi veriliyor, ikinci, üçüncü
mezunlara da garanti verebiliyorlar. Ondan sonra da
garanti verecekler. Çünkü OSTİM bu cesamette durmayacak. OSTİM Türkiye’nin gözbebeğidir. OSTİM büyüyerek gelişecektir. KOBİ’lerimiz büyüyerek gelişecektir.
Buranın mezunlarına her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Sevgili arkadaşlar, ‘balıklar suyun içindedir ama o suyun kıymetini
bilmezler.’ Sizler Gazi Üniversitesi’nin öğrencilerisiniz.
Gazi Üniversitesi’nin öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır.
Mutlaka bunun idraki içinde bulunun. Siz Gazi Üniversitesi OSTİM Meslek Yüksek Okulu’nun öğrencilerisiniz.
OSTİM’in, sanayinin merkezindesiniz. Gününüzü, zamanınızı iyi değerlendirin.”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın:
“Bilim ve teknolojiyi işlerimize yansıtmalıyız.”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ‘ilk
ders’te yaptığı konuşmada rekabetin zor şartlarında

G.Ü.O.M.Y.O.

üretim yaptıklarını bu yüzden bilim ve teknolojiyi üretimde kullanmaları gerektiğini söyledi. Aydın, projeyi
Ostimli sanayicilere ve ülkeye hizmet amacıyla başlattıklarını, bu hizmetin gerçekleşmesinde TESK’in de büyük özveride bulunduğunu” anlatarak, “OSTİM olarak
burayı gençlerimizin okuduğu, sanayicilerimizin eğitim
gördüğü ve tüm dünyada olup bitenlerin, yeni teknolojilerin, yeni iş alanlarının anlatıldığı, konuşulduğu, aktarıldığı bir merkez olarak, tam da adına layık bir merkez
olarak yapmaya karar verdik” dedi.
Aydın, sanayiciler, öğretim üyeleri Ostim olarak bu
okulun gelişmesi ve başarısı için çalışacaklarını belirterek, şunları söyledi:
“Dünyada inanılmaz bir yarış, inanılmaz bir rekabet
var. Bu rekabeti en acımasız şekilde yaşayan kesim işadamlarıdır. Yani ürettiği malı dünya kalitesinde ve standartlarında yapamazsa, götürüp fuarda herkesin önüne koyup satamazsa dükkanını kapatmak zorundadır.
Bedelini, karşılığını ertesi hafta ya da ay görür, dükkanının kepenklerini indirmek zorunda kalır. Dükkanını açık
tutacaksa, tutmak istiyorsa bu arkadaşımız kesinlikle
rekabetin içerisinde, bir yarışın içerisindedir ve sürekli
koşmak zorundadır. En son bilgiyi ve teknolojiyi nerede
varsa gidip bulmak ve uygulamak zorundadır. Yoksa
hayatını devam ettiremez. Bizler rekabetin çok sert yaşandığı bir noktada bulunuyoruz. Bu nedenle de bizim
durmamız, ihmal etmemiz, işlerimizi ertelememiz diye
bir şey söz konusu olamaz. Eğitime önem vermemiz
gerekir. Ancak sanayicilerimiz de eğitimin kıymetinin
yeterince bilinip bilinmediği konusunda zafiyetimiz var
maalesef. Biz bu üniversite-sanayi işbirliklerinde bunu
da görüyoruz. Sanayicilerimiz, kendi üniversitelerimizde, kendi okullarımızda öğretilen bilginin, teknolojinin
ve bilim insanlarının kadrini kıymetini, değerini çok

fazla biliyor değiller. Bu nedenle iki tarafın bakış açısı
nedeniyle iki taraftaki bu eksikliği de bizim bir şekilde
gidermemiz lazım. Üniversitelerdeki bilim ve teknolojiyi
sanayicilerle buluşturup, yaptığımız işlere yansıtmamız
lazım. Bunun için Ankara pek çok üniversitenin faaliyet
gösterdiği bir yer ama biz gerçek hayata, üretim dünyasına en yakın üniversite olarak Gazi Üniversitesi’ni
biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bu nedenle Gazi Üniversitesiyle bu projemizi gerçekleştirdik. Onlara yakıştığı
için, bize yakıştığı için Gazi Üniversitesi ile bu projemizi
birlikte gerçekleştirdik.”
Gazi-Ostim Meslek Yüksek Okulu (G.O.M.Y.O)
Müdürü Gülenç:
“Programlar Ostim’in ihtiyaçlarına göre belirlenecek.”
Gazi-Ostim Meslek Yüksek Okul Müdürü Behçet
Gülenç, hedeflerinin kampusu sürekli eğitim merkezi
haline getirerek, Gazi Üniversitesinin birikimlerini sanayicilere sunmak olduğunu söyledi. Okulun kuruluş
fikrinin yedi yıl önceye dayandığını belirten Gülenç,
“2009 yılında başlayan süreç 2010 yılında tamamlanmıştır. Kuruluşta planlanan endüstri ürünleri tasarımı,
elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı programlarına
ek kontenjandan 86 öğrencimiz kayıt yaptırmıştır. Bundan sonra açılacak programlar Ostimli’nin ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Kuruluştaki hedefimiz OSTİM
esnafının ihtiyacı olan milli ve manevi değerlere bağlı,
kendine güvenen, plan ve programıyla problem çözebilen başarı odaklı teknik elemanlar yetiştirmektir.” diye
konuştu.
Okulun gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür
eden Gülenç, “Bize vereceğiniz her türlü destek sizlere mesleki ve teknik eğitim alanında hizmet olarak geri
dönecektir” dedi.

www.ostim.org.tr
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aradeniz Makina ve Motor Yağları Paz.Tic.Ltd.Şti. firmamız 1993
K
yılında şirket sahibimiz Ömer OCAK tarafından Ankara’da
kurulmuştur. 1993-2001 yılları arasında Petrol Ofisi, BP, Castrol,
Mobil gibi markaların madeni yağ toptan ve perakende satışı, 2001
yılından itibaren ise tüm Türkiye’de akaryakıt toptancılığı faaliyetine başlamıştır. 2005 yılından itibaren EPDK tarafından uygulamaya konulan düzenlemeler çerçevesinde ilk perakende satış noktasını
Total Oil Türkiye A.Ş. dağıtıcı bayrağı altında Ankara Yenimahalle
Ostim bölgesinde faaliyete açmış, 2007 yılında ise yine şirket sahibimiz Ömer OCAK tarafından Türkom Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kurulmuştur, Lukoil Eurasia Petrol Anonim Şirketi
bayrağı altında Sakarya Erenler D100 karayolu üzerinde de grubun
ikinci perakende satış noktası faaliyete açılmış toptan akaryakıt satışı
faaliyeti hızlı bir büyüme trendine girmiştir. 2009 yılında ise yine grup
bünyesindeki OMY Petrol İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Limited
Şirketimiz tarafından Sakarya D650 karayolu üzeri Arifiye bölgesinde OPET Petrolcülük A.Ş. bayrağı altında üçüncü perakende satış
noktası faaliyete açılmıştır.
yrıca 2009 yılı itibariyle; Total Oil Türkiye A.Ş. firması tarafından
A
verilen yakıtmatik sistemi hizmeti, distribütörlük kanalıyla grubumuz bünyesinde de hizmete sunulmuş, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların araç filolarına sistem entegre edilmek suretiyle tüm
bölgelerde sisteme dahil Total Oil Türkiye A.Ş. istasyonlarından perakende satış hizmeti de verilebilir hale gelmiştir.

rubumuz önümüzdeki dönemde ilgili alanlarda faaliyetlerini deG
vam ettirmek ve müşterileri üzerinde uzun zamandır tesis ettiği
güvenilir firma olma özelliğini muhafaza etmek suretiyle sistemli bir
şekilde büyüme hedefindedir.

Adres : Alınteri Bulvarı No:47/1 Ostim
Yenimahalle / Ankara
Tel : +90 312 385 13 33
Faks : +90 312 385 77 42
E-mail : info@karadenizmak.com.tr
Web : www.karadenizmak.com.tr
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Dilsizlerin Dili
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî (1207-1273)

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin Divan-ı Kebir’de Türkçe başlayıp Farsça biten kısa ama ilginç bir şiiri var.
Türkçe “eğer keydur karındaş yoksa yavuz / uzun yolda sana budur kılavuz” dizeleriyle başlayarak Farsça
süren şiirde Mevlânâ ister Türk ister Fars ister Rum
olsun insanların aslında dilsizlerin dili diye nitelediği
dili öğrenmesi gerektiğini söyler. Farsça’nın yanı sıra
Arapça, Türkçe ve Rumca şiirleri bulunan Mevlânâ’nın
özellikle Divan-ı Kebir’de 80’den fazla Arapça gazeli
var. Gönül birliğini dil birliğine yeğ tutan Mevlânâ’ya
göre aslında insanlar iyiliği, güzelliği ister ama herkes
bunu kendince dile getirir. Anlaşmazlıklar da bundan
ileri gelir. Peygamberler ve Allah dostları ise insanlar
arasındaki uzlaşmazlığı giderir ve tıpkı üzüm tanelerinin koruk iken olgunlaşıp üzüm olduktan sonra şıra
olup tatlı bir içeceğe dönüşmesi gibi aralarındaki ayrılıkları kaldırıp kardeş eder. Nitekim İslam Peygamberi
de eskiden kanlı düşmanlar olan Evs ve Hazrec kabilelerini uzlaştırıp kardeş etmiştir. Yine Peygamber Arabı Acemle, köleyi efendiyle bir ve beraber etmiş aynı
potanın içinde yoğurup birleştirmiştir.
Şimdi isterseniz gelin Mevlânâ’yla dilsizlerin diliyle söyleşelim…
Dinle…
Ben sözsüz söz söyleyeyim sen dinle…
Sazlıktan kesildi kesileli inleyen neyi dinle…
Herkes dinlemeden kendince dostum oluyor sen dinle…
Söze gerek yok inlesem anlarsın…
Sen yeter ki kulak kesil de dinle…
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Dinle bu neyi neler neler diyor
Ayrılıklardan şikâyet ediyor
Bu akla ancak baygın mahrem olur
Bu dile ancak kulak hemdem olur
Dinle… Ben dilsizlerin diliyle diyeyim sen dinle…
Eğer Farssan eğer Rumsan eğer Türk,
Dilsizlerin dilini öğren çocuk!
Sen hangi dili konuşursan konuş… Ben neyim aşk dilini konuşurum... Şu dilsizlerin diliyle inlerim… Yalnız bir
sine ister anlamaya… Dinleyecek kulak ister demeye…
Gönüldeş bir dildaş ister bu gönül… Dilsiz bir dildaş
ister anlatmaya… Aşkın diliyle dilsiz söyleşmeye...Dinle…
Sine ister yarık yarık hicrandan
Söz etmek için hasret acısından
Kim ki bir dildaşından ayrı kalsa
Dilsiz kalır yüz dili bile olsa
O heyecan dolu konuşkan bir gül
Sen dili bırak kulak kesil bülbül
Ki aşkın dilinden bize her zaman
Hep selam gelir selam gelir selam
Dilsizlerin dildaşı ol sen gönül
Konuşma derdine olma müptela
Ben aşkı dilim edeyim sen dinle… Dil tutulur, kalem
çatlar, akıl durur, aşk konuşur, sen dinle… Aşkın diliyle
diyeyim de dinle…
Arapça hoş olsa da Farsça söyle

MEVLÂNÂ HAFTASI

lim seninle… Çocukla çocuk olurum kuşla kuş… Sen
de dilsizlerin diliyle konuş…
Çocukla olur ise işim benim
Çocuk diliyle deyiverir dilim
Ama keskin fiil dilinden dem vur
Azizim sözün dili gevşek olur
Şu bu hakanın kuş dili nerede
Şu Süleyman’ın kuş dili nerede
Manevî dilleri bilen Süleyman
Gelmeden ikilik kalkmaz aradan
Canın gönlün müptela olduğu dil ateştir, harmanı tutuşturur… Tükenmez bir hazineyse de dermansız dert
verir… Her halkın bir dili var… Sana anlamlı gelen
bana anlamsız gelir…

Aşkın başka yüz dili vardır öyle
Aşk için ne söylesem söyleyeyim
Aşka karşı mahcubum neyleyeyim
Gerçi dilin deyişi aydınlatır
Ama dilsiz aşk daha hoş anlatır
Kalem yazmak için öne atladı
İş aşka gelince kalem çatladı
Akıl eşek gibi çamura battı
Aşkı âşıklığı da aşk anlattı
Söz söyleyen gönlümdür dilim değil… Ben gönüldeş
ararım dildaş değil… Ben gönlümün diliyle söyleyeyim… Sen gönlünün kulağını aç dinle…
Süleyman’ın dilini öğrendiler
Cümle kuşlar hizmetine girdiler
Dildaşı sırdaşı buluverdiler
Tek tek ona candan koşuverdiler
Tüm kuşlar bıraktı cıvıldaşmayı
Seçti Süleyman’la fısıldaşmayı
Dildaşlık yakınlık bağdaşlık demek
Elle yalnız kalmak söyleyememek
Nice Hindu Türkün dildaşı olur
Nice Türkün Türkle dalaşı olur
Öyleyse sırdaşlık dili özgedir
Gönüldeşlik dildaşlıktan öndedir
İmasız kayıtsız söz söylemeden
Binlerce tercüman kalkar kalplerden
Bırak Hindunun sözünü gör şu mananın Türkünü
Türküm Hindunun sözünü bilmiyorum bilmiyorum
Gel Süleyman’ın kuş dilini dinle… Kuş diliyle söyleşe-

Ey dil sen nice zarar veriyorsun
Ne diyeyim sözü sen ediyorsun
Ey dil sen hem ateşmişsin hem harman
Şu harmanı ateşe verme aman
Dil sen hem tükenmez bir hazinesin
Dil sen hem dermansız dert vermektesin
Can gizlice senden figan ediyor
Gerçi sen her ne desen can ediyor
Hem taşa hem demire benzer bu dil
Sen dilden sıçrayan sözü ateş bil
Karanlıkta bir pamuk tarlasında
Kıvılcım neyler pamuk ortasında
Herkese ayrı bir şekil verdim ben
Herkese ayrı ayrı dil verdim ben
Onun övgüsü sana sövgü gelir
Ağzından bal aksa sanırsın zehir
Çinliye Çinlinin sözü övgüdür
Hintliye başka dil belki sövgüdür
Susuver… Susuvereyim… Şiarım suskudur, suskundur
benim… Şems-i Tebrizî lal eylemiş beni… Dilsizlerin
dilini öğretmiş, dilin elinden kurtarmış, aşkın diliyle
konuşturmuş beni… Gönül diliyle diyeyim gönül kulağıyla dinle… Ben şu gönlümü dökeyim sen şu gönlünü
aç dinle…
Şems-i Tebrizî günsün nasıl methetsem seni
Yüz kılıçsı dilim var vasfın lal etti beni
Dilsiz kesilmişsem de tıpkı bir balık gibi
Bir şeker dilli görüp bir dil satın almışım
İste âmânı güveni bul köşeye çekileni
Dinle şu ağız yolunu gel salma dili lisanı
Yeter artık canın dili ne söylersin şunu bunu
Vurur dillerin davulu sense susa gel efendim
Yeter artık bu dilin sözüne yapıştığın
Aşkın çok tanımı var sözün ötesindedir
Sözün olmazsa senin canın kulağı olmaz
Kulağın olmayınca canın da dili olmaz
Sus ki gönül gizlidir nerede dil altında
Açığa çıkar gönül dil şaha kalktığında
Susuver ki dil kapıda bekçi olmuş konuşmaktan
Kalp sözsüz konuştuğundan göğüs içre olmuş sultan
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Kaplasa yüksek ateşler gönül yuvasını hepten
Alevleri dışa vurmak yeğdir dille söyletmekten
Avamın badesi dıştan arifin badesi içten
Ağız kokusu anlatır sen dilinle beyan etme
Sen bir sırrını bilirsin sırrın srrını bilmezsin
Sırrın sırrı gönül gibi senin sırrınsa dil gibi
Yeter artık tut dilini can ve gönül perdesini
Keşke şu dilden habersiz olsaydı eyvah gönlüme
Mahmud’un davulunu hep Mahmud’un devesi taşır
Kalbin yükünü kalp taşır hiç mahrem olur mu dilden
Bu yaprak dil gibidir bu meyve gönül gibi
Gönüller yüz gösterse değerli kılar dili
Gönül cennete benzer dil sözü cehenneme
Bu fikir Araf gibi günah ve ayıp yeri
Hiç yersiz ağzını açma çekinip benim dilimden
Dilin altından bir dilse çek dilini eğeyim ben
Kulaksız işit onu dilsiz konuş onunla
Dilin söyleyişinde eğrilik sertlik olur
Sözüm mest olur şaşkınca yüzlerce kere
Dilimden gönlüme gelir gönülden dile
Şems-i Tebrizî dün gece sus dedi
Dudağımıza âşıksan tut dili
Gönül şaha benzer dil tercümana
Şaha bak ki tercümanla bir olmuş
Bilirim dil ve kulak gammaz olur
Kalbe söyleyeyim ki kalp emindir
Susuver ki baştanbaşa dil kesildin
Dil değildi senin dilin biz dil ettik
Susuver susuver ki susku içre
Diller binlercedir sözler binlerce
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Susuver ki dil tamamen zarardır
Sen zarara doğru neden koşarsın
Sus başka dil yeni bir şekil edin
Şu eski şekli neden yinelersin
Şu safsatayı bırak da susuver
Aç manevî dili konuşturuver
Gel dile de perde çek gönül gibi
Sen dile perde yırtmayı öğretme
Gel sen göze mana kapısını aç
Kulak gibi söz dermeyi öğretme
Dil gibi yumuşacık buldu beni
Dil gibi bir tercüman kıldı beni
Dilimi satıp bin kulak alayım
Çıksa tatlı dilli hatip minbere
Ben leb desem maksat leblebi olur
Ben hayır desem evet gibi olur
Ben hoşluktan yüzümü ekşitirim
Çok konuşmaktan sessiz kesilirim
Her kulağa girmez diye sözlerim
Yüz ledün sırrından bir sır söylerim
Türdeşin değildir o dil sen kulak
Kulaklara dinleyin demiştir Hak
Surete aldanıp özü bırakma… Özü bilmeden söz etmeye kalkma… Olgunu anlamaya olgun gerek… Dilsizle söyleşmeye suskun gerek…
Bir suret görüp kesilme tercüman
Ne dediğini bilmez bir papağan
Olgunun halinden anlamaz hiç ham
Öyleyse söz kısa olsun vesselam

Mehmet ŞAYİR
Kültür ve Turizm Uzmanı

SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

HİTİT SAN. İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ
AKDAMAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ali Kemal KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Hitit Sanayi İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.
Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1377. Sokak
Can İş Merkezi 5/4 06520 Balgat / ANKARA
Tel
: +90 312 284 38 00
Faks
: +90 312 286 27 77
E-posta : info@hititinsaat.com.tr
Akdamar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kocasinan Sanayi Sitesi 13.Sok. No: 58-60
Ostim / ANKARA
Tel : 0312 385 17 67
Faks : 0312 385 44 82
Mail : www.akdamarinsaat.com.tr

Ahmet KÜÇÜK
Hitit Sanayi İnşaat Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Makina Yüksek Mühendisi

Bu Bir Reklamdır

Ahmet KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı
Makina Yüksek Mühendisi

1970’li yıllarda Ereğli Demir Çelik fabrikasında başlayan mesleki çalışmalarım
10 yıl gibi uzun deneyimler kazandırdı.
İçimdeki enerjim, azmim benim başka yerlerde daha çok insana işveren
kafamdaki projeleri bileğimin gücü ile birleştirmek ve memleketimin
ekonomik kalkınmasına kendi işimi kurarak katkıda bulunmak arzusu ile
heyecanlanıyordum. Hayat hikayelerini okuduğum ve her ikisini de rahmetle
andığım Koç ve Sabancı holdinglerin kurucularını kendime örnek alıyordum.
1980’li yılların başında kendi işimi kurdum. Kafamdaki projeleri teker teker
uygulamak üzere yakın dost ve aile fertlerimle birlikte güç birliği yapıp ilk
işimiz Çorum Osmancık Kumbaba pompaj sulaması cebri boruları ve ilk
makinamız piramit tipi levha bükme makinası da ilk imal ettiğimiz ve tek
sahip olduğumuz makina olmuştu.
DSİ’ nin 70’i aşkın baraj ve göletlerinde onlarca vanamız (sürgülü-kelebekkonik) kapak ve kapak kaldırma mekanizmalarımız, vinçlerimiz arızasız ve
kusursuz 30 yıla yakındır çalışıyor.
30 yıla yakın geçmişe dayanan HİTİT Sanayi 1980 yıllarda Ø 700 mm’
lik ve 3.5 ton ağırlığındaki kelebek vanadan 2010 yılında Ø 4400 mm
ve 60 ton ağırlığında kelebek vana yapar duruma geldik. Artık anahtar
teslimi HES’lerin inşaat ve Hidromekanik sistemlerini tamamen kendi yerli
malzemelerimizle yapmaya başladık. Buna örnek olarak ekte dökümünü
sunduğumuz 2010 ekim ayında geçici kabulü yapılan ULUABAT Kuvvet
Tüneli ve HES projesi işi tamamen HİTİT SANAYİ İNŞAAT çalışanlarının
emekleri ile tamamlanmıştır.
Bu çalışmalarımızı Ostim İvedik Organize Sanayi Kocasinan Sanayi
Bölgesinde ve Bursa’daki fabrikamızda imalat ve montaj işlemi yaparak
tamamladık. Çalışma alanlarımız gelişmesi üzerine bizde çalışma sahamızı
genişletmek ve daha büyük işlere imza atmak için kollarımızı sıvadık. Sincan Organize Sanayi Bölgesinde 12000 m kapalı alan 8000 m açık sahası
ile yeni iş yerimizi 2011 haziran ayında bütün bölümlerimizi bir çatı altında
toplayıp daha çok insana iş ve modern iş yeri ile teknolojinin son ürünü
makinalarımızla yurtiçi ve yurtdışı imalatlarımıza burada devam edeceğimiz
yeni fabrikamızın temelini attık.
Şu anda 300 çalışanını 500 kişiye çıkaracak iş kapasitemizi arttırmak için
yeni projelerimizle tecrübelerimiz ve referanslarımızla çağı ve teknolojiyi
izleyen, başarıyı ulusaldan uluslararasına yayan teknik kadrolarımızla, bilgi
ve birikimimizle, ekip ve ekipmanımızla kurumsallaşan firma yapımızla ileriye
bakarak gelecek nesil ve Türkiye’miz için çalışıyoruz.
Biz inanarak çalışarak buralara geldik. Birlikte inanarak çalışmaya birlikte
yürümeye ne dersiniz?
Saygılarımızla

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

İMALAT
Cebri Borular
Vanalar
Sürgülü Vana
Kelebek Vana
Konik Vana
Kapaklar
Radyal Kapaklar
Draft Tube Kapaklar
Batardo Kapakları
Servis Kapakları
Giriş Kapakları
Şaft Kapakları
Kapak Kaldırma

Mekanizmaları
Vinçler
Monoray Vinçler
Portal Vinçler
Tavan Vinçleri
Depolama Tankları
Boru Hatları
Genel Makine İmalatları

MESLEKİ DENEYİMLERİ
• 1991-2001 arasında Sıddıklı Barajı ve Tesisleri İnşaat İşini Müteahhit olarak
• 1992-1999 arasında Yenice Barajı ve Hes 2900 Tonluk Hidromekanik Ekipman
İmal ve Montaj İşini Taşeron olarak,
• 1996-1997 arasında Orhaneli Termik Santrali Kocasu Regülatörü İnşaatı İşini
Müteahhit olarak,
• 1998-2002 arasında Giresun Görele Kanalizasyon İnşaat İşini Müteahhit olarak,
• 1999-2000 arasında Yalova Merkez 12 Nolu Bölge Prefabrik Konutları Kanalizasyon
ve İçmesuyu İnşaatını Müteahhit olarak,
• 2000-2001 arasında Girlevik II Mercan Hes Hidromekanik Ekipmanı İnşaatını
Taşeron olarak,
• 2002-2005 arasında Bahçelik Barajı ve Tesisleri İnşaatı İşini Taşeron olarak,
• 2002-2005 arasında Palandöken Barajı ve Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal
ve Montaj İşini Taşeron olarak,
• 2004-2005 arasında Yozgat Şeker Fabrikaları Atıksu Arıtım Tesisi İnşaatını Müteahhit
olarak,
• 2005-2006 arasında Bahçelik Hes İnşaatı İşini Müteahhit olarak,
• Sırma Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal ve Montaj İşini Taşeron olarak,
• Akçay Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal ve Montaj İşini Taşeron olarak,
• Yeşil Regülatörü ve Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman Proje, İmalat ve Montaj İşini
Yüklenici olarak,
• Ayancık Hes, Güzelçay I-II-III Hes Hidromekanik Ekipman Proje, İmalat ve Montaj İşini
Taşeron olarak,
• Dsi 25. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki Taşoluk Barajı ve Tesisleri İnşaatı İşini
Müteahhit olarak, tamamlamıştır; ayrıca Ø 1500 Konik Vana ve Ø2000 Kelebek
Vananın hesaplarının yapılması, projelendirilmesi ve komple hidromekanik işlerinin
yapılması.
• Başak Hes Hidromekanik Ekipman İmal ve Montaj İşini Taşeron olarak,
• Köprübaşı Barajı ve Hes Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal ve Montaj İşini Yüklenici olarak,
Tamamlamıştır.
Halen;
• Giresun Aslancık Barajı ve HES inşaatı işini yüklenici olarak,
• Erzurum-İspir-Yanıkköprü Barajı ve HES inşaatı işini yüklenici olarak,
• Erzincan Üzümlü HES Tesisleri Hidromekanik Ekipman İmal ve montaj işini yüklenici olarak yapmaktadır.
• Bursa Ulubat Kuvvet Küneli ve HES İnşaatı işini yüklenici olarak tamamladık. 2010
Ekim ayında geçici kabulü yapıldı.
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Ankara Sanayi Fuarı (ANSAF’10) Açıldı

Ankara Sanayi Odası ve Forum Fuar işbirliğiyle düzenlenen ‘’Ankara Sanayi Fuarı 2010 ‘’ Sincan’da ASO
1. Organize Sanayi Bölgesinde 01 Ekim 2010 tarihinde
törenle açıldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özdebir’in ev sahibi olduğu açılışa, Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ali Boğa, Milletvekilleri,
Oda Başkanları, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Malzeme Sergisine paralel
olarak gerçekleşen fuarda 5 gün süreyle 170 firmanın
ürünü sergileniyor.
Açılış töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin
Özdebir, 3 yıldır devam eden bir fuar yeri çalışmaları
olduğunu belirterek, ‘’İmar planları onaylandı, yeri hazırlandı. 1 milyon 100 bin metrekarelik bir alanı Akyurt
Belediye Başkanımız bu iş için hazırladı’’ dedi.
Ancak konuyla ilgili hukuki bir düzenlemenin gerekliliği nedeniyle bir türlü kontağı çevirip harekete geçemediklerini, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’dan, Ankara Milletvekili olarak kendilerine
yardımcı olmalarını istediklerini belirten Özdebir, Bakan
Babacan’ın ‘İnşallah, bu yasama yılında Ankara’nın
fuar işini de çözeriz’ dediğini söyledi.
Özdebir, fuarın hemen yanında düzenlenen 2. TSK
Malzeme Sergisi’ne olan ilgiyi artırabilmek ve sanayicilerle, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu lojistik malzemeleri biraraya getirdiklerini, fuara öncelikli Silahlı Kuvvetlere üretim yapabilecek olan savunma sanayi ana
yüklenicilerine üretim yapan ve üretim yapma kabiliyeti
olan firmaları davet ettiklerini bildirdi
Ankara’nın memur kentinden sanayi ve ticaret kentine doğru dönüşümünde yaşadığı en önemli sıkıntılardan birinin fuar alanının bulunmaması olduğunu ve
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üretilen ürünlerin sergilenemediğini ifade eden TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
‘’Hep beraber Ankara’ya fuar alanını kazandırmamız lazım. Ankaralı bir Başbakan yardımcımız, 3 Bakanımız var. Bakanlarımız, odalarımız, ticaret borsamız
hep beraber Ankara’ya hızla modern bir fuar alanını
kazandırıyor olmamız lazım. Bence birinci öncelik bu.
Yoksa memurlar buradan gitmesin diye hep beraber
gösteri yapmaya başlarız. Esas olarak bizim sanayici ve
ticaret kentimizin ön plana çıkması lazım.’’
Türkiye ihracatının çok önemli bir bölümünü sanayi ürünlerinin oluşturduğunu ve Anadolu’da bir çok
şehirde KOBİ’lerin başarı hikayeleri yazdığını hatırlatan
TOBB Başkanı, KOBİ’lerin ekonomik büyümeye çok büyük katkı sağladıklarına vurgu yaptı.
Hisarcıklıoğlu, ‘’Savunma sanayimizin yerli sanayi tarafından teşvik edilmesi lazım.
2023 yılında hedefimiz ilk 10 büyük
ekonomi
arasına
girmekse, özellikle
savunma sanayimizi
yerli sanayi haline
getirmemiz lazım’’
diye konuştu.
Ankara
Valisi
Alaaddin Yüksel de
“yeni bir yüzyılla
birlikte küresel milenyum tiyatrosunun
perdesini açtığını ve
bu tiyatro sahnesi
içinde bulunan dekorların hiçbir yüz-
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da bizim tahminimiz yine 10 bin dolar civarında bir milli
geliri ülkemiz yakalayacak’’ dedi.
Bu büyümede sanayinin, yatırımcının, sanayi üretiminin çok önemli bir payı olduğuna işaret eden Babacan, geçen yıldan bugüne sağlanan büyümede özel
sektör yatırımlarının çok büyük bir ağırlık teşkil ettiğinin
görüldüğünü söyledi.
Hükümet olarak hiçbir zaman devlet eliyle olan bir
ekonomik büyüme modelini benimsemediklerini ifade
eden Ali Babacan, çünkü sadece devlet harcamasıyla
ekonominin büyümediğini söyledi. Babacan, geçen yılın
ilk çeyreğinde kamu harcamalarının en yüksek olduğu
dönemde ekonominin yüzde 14,5 küçüldüğünü, bu yılın
ilk çeyreğinde ise özel sektörün önünün açıldığını, bütçe
açığının da en aza indirildiğini ve sonucunda ekonomik
büyümenin yüzde 11,7 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

yıldaki dekorlara benzemediğini söyledi. Yüksel, ‘’Bu
dekorun içerisinde ihracat var, rekabet var ve bu oyununun adı da sürdürülebilir kalkınma... Önder ve öncü
vilayet olmak istiyorsak, yeni başlıkları kullanmalıyız’’
diye konuştu.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
ise, büyümenin özel sektör eliyle olması gerektiğini belirterek, ‘’Bizim işadamlarımız, iş kadınlarımız, sanayicimiz Türkiye’nin ekonomisini şahlandırmaya hazır.
Yeter ki devlet üzerine düşeni yapsın, en önemlisi gölge
olmasın’’ dedi.
Açılış töreninde konuşan Babacan, Ankara’nın ilk
sanayi fuarının açılmasından duyduğu mutluluğu dile
getirdi ve ‘’Bu fuarın açılması bir yandan sevindirici,
bir yandan da bu ilk, 2010 yılında mı olmalıydı, yoksa
daha mı önce olmalıydı, bu da konuşulması gereken
bir konu’’ dedi.
Ankara’nın sanayi ile son yıllarda çok ön plana
çıkan bir il olduğunu ve bugün başkentten dünyanın
dört bir tarafına ihracat yapıldığını kaydeden Babacan,
Anadolu’nun ortasında olan başkentin ilk etapta kamu
kurumlarının ağırlıklı olduğu bir il olduğunu, fakat Ankara sanayisinin artık tüm dünyada adından söz ettirir
hale geldiğini söyledi.

Türkiye’de dönem dönem çok farklı ekonomik modeller uygulandığını ve bir zamanlar ‘’biraz enflasyon
iyi gelir’’ şeklinde tez oluştuğunu anlatan Babacan, şöyle konuştu:
‘’Bu, beceriksiz ekonomi yönetimlerinin kolaycılığıdır. Başka bir şey değildir. Memurlar maaş zammı mı
istiyor tamam. Çiftçinin talebi var, buğdayın taban fiyatını artıralım tamam. Merkez Bankası para bassın. Bunlar yapıldı Türkiye’de. Ama korkarım hala bugün (biraz
enflasyon iyi gelir) diyenler, (para basalım) diyenler var.
Hala ders alamadılar. Bunlara da çok dikkat etmemiz
gerekiyor. Bizim sadece bugünü değil, geleceğin Türkiye’sini de düşünmek zorundayız. Bugün harca, harca,
harca borç yap. Ondan sonra gelecek nesillerin sırtına
bırak. Bu doğru değil. Nasıl bilinçli bir aile reisi harcamalarına dikkat eder çocuklarına borç bırakmazsa,
işte devlet yöneticilerinin de öyle olması lazım. Bugünü
kurtarayım da yarın ne olursa olsun. Öyle olmaz.’’
Konuşmaların ardından ASO Başkanı Özdebir ve
konukları fuarın açılış kurdelesi keserek Ankara Sanayi
Fuarını ve 2. TSK Malzeme Sergisini gezdiler .

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Ankara Sanayi Fuarının
yanı sıra 2. TSK Malzeme Sergisi’nin de aynı alanda düzenlendiğine dikkati çeken Başbakan Yardımcısı, Türk
savunma sanayinin gelmiş olduğu noktanın çok önemli
olduğunu ve bugün dünyanın dört bir tarafındaki ordulara malzeme üreten bir sanayi oluştuğunu bildirdi.
Türkiye’nin ekonomide ve sanayide geldiği noktanın
tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini ifade
eden Ali Babacan, 2002 yılında 3 bin dolarlar mertebesinde olan milli gelirin bugün 10 bin dolarlara kadar
yükseldiğini bildirdi. Babacan, ‘’Geçen yıl krizde belki
biraz 10 bin doların altına indik ama bu yılın toplamın-

www.aso.org.tr
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MERKEZ
32. Sokak No : 9
Ostim / Ankara
Tel : +90 312 354 62 03
+90 312 354 81 12
Fax : +90 312 354 91 48
www.yenersan.com.tr
yenersan@yener-san.com

ŞUBE
100. Yıl Bulvarı
56. SOK. NO : 69
Ostim / Ankara
Tel : +90 312 354 81 13
Fax : +90 312 354 81 14
sube@yener-san.com

ASANSÖR GRUBU
32. Sok. No : 17
Ostim / Ankara Telefon
Tel : +90 312 354 81 48
Fax : +90 312 354 81 49
asansor@yener-san.com

ZİYARET

Ak Parti Ankara İl Sanayi Komisyonu
ORSİAD’ı Ziyaret Etti

Ak Parti Sanayi Komisyonu 06.10.2010 tarihinde
ORSİAD’ı ziyaret etti. Bu ziyarette ORSİAD Başkanı
Özcan ÜLGENER, Başkan Yardımcısı Nedret YENER,
Genel Sekreter Veli IŞIR ve yönetim kurulu üyelerinden Bilal GÜNEŞ; komisyon üyelerini kabul ettiler.
Toplantıda Ak Parti Sanayi Komisyonu Başkanı Zafer
EROĞLU ile birlikte Ak Parti İl Sosyal İşler Başkanı
Sabahattin KORKMAZ, Ak Parti İl Sosyal İşler Başkan
yardımcısı Ayhan ÇETİNKAYA da bulundu.
ORSİAD Başkanı Özcan ÜLGENER ziyaretlerinden dolayı komisyon üyelerine teşekür etti ve sanayi-

cinin gündemdeki sorunları hakkında bir sivil toplum
kuruluşu olan ORSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Samimi bir ortamda geçen bu görüşme de
Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabahattin Korkmaz, siyasetçi sanayici işbirliğinin
de olması gerektiğini belirterek, “siyasetçi sanayiciyi
dinlemeli ki doğru politikalar üretsin, ürettiği politikaları test edebilsin” dedi. Ardından da Ak Parti Sanayi Komisyonu’nun kuruluş amacı ve gayesi hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptı.
Haber
Murat Osman VANLI

KIZILAY
Kan Bağışı
Kampanyası

“Türk Kızılay’ı ve OSİAD’ın birlikte düzenlediği kan bağışı kampanyasını gönülden destekliyoruz...”
Tarih: 21 Aralık 2010
Yer : OSİAD Genel Merkezi
Saat : 10:00 - 17:00 Arası
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“HER YENİ PROJEDE HEDEFİMİZ DAİMA KALİTEYİ YÜKSELTMEK”

Güneş İnşaat Müteahhitliği
İnşaat Sektöründe 17 Yıllık Tecrübesiyle
Kaliteden Taviz Vermeden Çalışmalarına Devam Etmektedir.

Güneş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Adnan Menderes Mah. Özyurt Cad. 1063. Sok. No: 2 Keçiören/ ANKARA
Tel: 0 312 355 16 10
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Avrupa İşletmeler Ağı (Anatolia)

Avrupa Pazarına Giriş Anahtarınız: Avrupa
İşletmeler Ağı
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programının
(CIP) alt bileşenlerinden biri olan
Girişimcilik
ve
Yenilik Programı
içinde yer alan
Avrupa İşletmeler
Ağı ile genel olarak, ABM ve IRC
Merkezleri’nin
geçmişte vermiş oldukları hizmetlerin birleştirildiği yeni bir ağ oluşturulması, böylelikle, bilgilendirme ve destek faaliyetlerinin daha etkili
bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. KOBİ’lerin AB ile ilgili her türlü ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere oluşturulan yeni hizmet ağına Avrupa genelinde
46 ülkede 100’e
yakın konsorsiyum bünyesinde
yer alan yaklaşık 600 Avrupa
İşletmeler
Ağı
Merkezi
2008
yılından
itibaren
KOBİ’ler
için hizmet vermektedir.
Bu
kapsamda Türkiye’de Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri, 7 bölgede, 7 konsorsiyum bünyesinde
KOSGEB, sanayi - ticaret odaları ve üniversitelerden oluşan 34 Merkez ile yürütülmektedir.
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Ocak 2008 den itibaren KOSGEB OSTİM
Hizmet Merkezinde Avrupa İşletmeler Ağı ile ilgili çalışan uzmanlarının KOBİ’lere ücretsiz olarak verdikleri hizmetler şu şekildedir;
I - Bilgilendirme Hizmeti; Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde yatırım yapmak için kurallar nedir?, AB’ye ihraç ettiğim üründe CE işareti gerekli midir?, Sektörümle ilgili AB mevzuatı nedir?,
7. Çerçeve Programı nedir, nasıl katılabilirim?,
şeklindeki ve benzeri konularda AB ile ilgili tüm
sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bu kapsamda
2008 Ocak ayından günümüze kadar 3150 soruya cevap verilmiştir.
II - Eğitim & Seminer Hizmetleri; AB politikaları, programları ve mevzuatı alanlarında KOBİ’leri ilgilendiren konularda eğitim ve seminerler, KOBİ’lerin uluslar arası pazarlara açılması
ve ihracatın teşviki amacıyla dış ticaret eğitimi,
Patent–inovasyon ilişkisi, patent dokümanlarının kapsamı, patent veritabanlarından teknoloji
transferi ve büyük firmaların patent stratejileri
konularında eğitim gibi konularda bugüne kadar 35 eğitim/seminer düzenlenmiştir.
III – Ticari ve Teknolojik İşbirlikleri; Avrupa
işletmeler Ağı’nın uluslararası faaliyetleri arasında yer alan “Ticari ve Teknolojik İşbirliği Veritabanları ile çeşitli alanlarda ortaklıklar kurmak
isteyen 46 ülkeden binlerce işletmenin işbirliği
tekliflerine/taleplerine erişim olanağı sağlanmaktadır. Bu çerçevede bu zamana kadar bir
çok Türk firmanın ticari ve teknolojik işbirliği
profilleri 46 ülkenin yer aldığı “Ticari ve Teknolojik İşbirliği Veritabanında” yayımlanmıştır.
Ayrıca veritabanında yer alan diğer ülkelerden
Türkiye’ye yönelik gelen 2000’e yakın işbirliği talepleri www.een.kosgeb.gov.tr adresindeki
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web sayfamız aracılığı ile tüm firmalarımıza iletilmiştir.
IV - Uluslararası Eşleştirme Etkinlikleri; Avrupa İşletmeler Ağı Programı hizmetlerinden
biri olan Eşleştirme Etkinliklerinin amacı, firma
eşleştirme ve ticari fuarlara katılım gibi iki pazarlama aktivitesini bünyesinde bulunduran “iş
görüşmelerini “ organize etmektir. 46 ülkedeki
Avrupa İşletmeler Ağ| | Şubat .2010 | 1

le veya konuyla ilgili 4000 den
danışmanlığında, Avupa Birliği
arayışları, yeni pazarlara giriş,
arayışları ve teknoloji işbirlikleri,

fazla uzmanın
yabancı ortak
yeni teknoloji
sektörlerindeki

Avrupa İşletmeler Ağ| Şubat .2010 | 1

Türkiye’deki Avrupa İşletmeler Ağ Ortaklar

ARDAHAN

KARS
KIRIKKALE

ANKARA

ERZINCAN

YOZGAT

IGDIR
AGRI

SIVAS

KIRSEHIR

BSN ANATOLIA ( TR5‐TR7‐TRA )

NEVSEHIR

KAYSERİ

AKSARAY
NIGDE

KONYA

ERZURUM

•KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZİ
•ODTU TEKNOKENT
•KONYA SANAYİ ODASI

KARAMAN

•KAYSERI TİCARET ODASI
•ERZURUM TİCARET SANAYİ ODASI
•TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

Avrupa İşletmeler Ağında bulunan yaklaşık 600
merkezi kapsayan bu uluslararası platform sayesinde KOBİ’ler arası iş birliklerinin arttırılması
hedeflenmektedir.
Sonuç olarak; 2008 yılı Ocak ayından itibaren başlayan Avrupa İşletmeler Ağı” ile kendi ülkesinde Avrupa İşletmeler Ağına bağlı bir merkeze başvuran KOBİ, ağa bağlı 46 ülkeden 600
e yakın merkeze ulaşmış olur. Böylece, KOBİler
tek bir telefon, veya e-posta ile istedikleri ülkey-

inovasyon olanakları, AB nin 7. Çerçeve Programına katılma ve bu programın olanaklarından
faydalanma konusunda ki hizmetlere ulaşmış
olur. Yeni ağın, size sağladığı bu hizmetlerden
ücretsiz yararlanmak için BSN Anatolia KOSGEB
Ostim Hizmet Merkezine başvurabilirsiniz.
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TİCARİ İŞBİRLİKLERİ
Referans No. 20100812024
İspanyol işletme(digital tıbbi görüntüleme cihazları üzerine faaliyet gösteren)sistemlerini pazarlayacak
acenteler arıyor.
Referans No. 20100815001
İsrailli işletme(çeşitli endüstriler için pigment ve
boyaların ticaretini yapan)ticari aracılar arıyor.
Referans No. 20100813020
Alman işletme(yenilikçi tel ve tüp işleme makineleri
geliştiren ve üreten)ticari aracılar arıyor.
Referans No. 20100813022
İtalyan
işletme(işlenmiş
yiyecek,konserve
gıda,baharat,tatlandırıcı ticareti yapan)ticari aracılar
arıyor.
Referans No. 20100809024
Suriyeli işletme (su sondajı yapan) Türkiye,Rusya
ve Mısır’dan işletmeyi satın alacak yatırımcılar arıyor.
Referans No. 20100812008
Romen işletme (yiyecek ve yiyecek olmayan ürünlerin distribütörlüğünü yapan) ticari aracılar arıyor.
Referans No. 20100809034
Sırp işletme (triko, kazak, hırka, kazak, elbise, külot, kadın çorabı üreten) ticari aracılar arıyor.
Referans No. 20100813013
İngiliz işletme (bilgi güvenliği yönetim sistemi danışmanlığı yapan ve eğitimi veren) acenteler,temsilcilikler
arıyor.
Referans No. 20100810021
Polonyalı işletme( tanınmış markalardan lisanslı
çocuk içecekleri üreten ve ticaretini yapan) ticari aracılar arıyor.
Referans No. 20100811007
Litvanyalı işletme (tarımsal nakliyat kamyonlarının
parça ve aksesuarlarının ticaretini yapan) ticari aracılık sunuyor.
Referans No. 20100811003
Litvanyalı işletme (metal ürünler-hediyelik eşya, iş
hediyeler, madalya, vb. üreten) ticari aracılar arıyor.
TEKNOLOJİ SUNANLAR
Referans No. 10 SK 69CX 3H7D [03.09.2010]
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanlarında faaliyet gösteren Sloven AR-GE ve mühendislik
şirketi
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Referans No. 08 NL 60AF 0IWY [03.09.2010]
Bir Hollanda firması temiz içme suyu temini konusunda yeni bir konsept geliştirmiştir.
Referans No. 08 SE 67CJ 0JFO [03.09.2010]
Yenilikçi bir İsveç firması jeotermal, yer altı-su devreli ısı pompası uygulamalarında kullanılmak üzere
çevre dostu bir enerji toplayıcı geliştirmiştir.
Referans No. 10 AT 0102 3I4M [28.07.2010]
Avusturya’dan bir üniversite, oda sıcaklığında yüksek yanıt verebilirlik kapasitesine sahip silikon bazlı
yanı bir IR detektörü geliştirmiştir.
Referans No. 10 HU 50R8 3I2X [28.07.2010]
Macar bir KOBİ, üç boyutlu film ve video yayınları
için bir 3D içerik görüntüleyicisi geliştirmiştir.
TEKNOLOJİ ARAYANLAR
Referans No. 10 PL 62AP 3IRW [26.10.2010]
Polonya’dan pellet üreten bir firma, pellet içerisindeki kül miktarını ölçebilen bir teknolojiye ihtiyaç
duymaktadır.
Referans No.10 SE 672E 3IUB [26.10.2010]
İsveç’ten bir firma, sulu çözelti içerisindeki öğütülmüş hammadde içinden nişasta, protein ve diğer katı
maddeleri ayrılması için bir teknolojiye ihtiyaç duymaktadır.
Referans No. 10 IT 53U9 3GQ1 [26.10.2010]
İtalyan bir danışmanlık firması, zeytinin öğütülmesi esnasında açığa çıkan atık suyun bertarafı / iyileştirilebilmesi için bir teknolojiye ihtiyaç duymaktadır.
Referans No. 10 PL 61AJ 3IU2 [26.10.2010]
Polonya’da aydınlatma sektöründe faaliyet göstermekte olan bir KOBİ, plastik ve metallerin termoplastik prosesi için modern bir otomatik teknolojiye ihtiyaç
duymaktadır.
Referans No. 10 IE 51S6 3IVA [26.10.2010]
İrlanda’da yerleşik olan ve malzeme bilimleri,
kimyasal saflaştırma ve ayırma işlemlerine yönelik çalışmalar yapan bir ArGe firması, yüksek sıcaklıklara
dayanıklı polimer tedarikçisi veya teknoloji sağlayıcısı
aramaktadır.
Burda yayınlanmayan birçok ticari işbirlikleri teknoloji sunan ve arayanlar kategorilerindeki firmaları
web sitemizden (www.een.kosgeb.gov.tr) öğrenebilirsiniz.
İletişim
Avrupa İşletmeler Ağı - BSN Anatoli
KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Tel: 0312 595 84 00
Faks: 0 312 354 54 85

www.een.kosgeb.gov.tr

Lojistik Üs

Ankara Lojistik Üssü Açıldı.

Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en modern lojistik üssü
olan Ankara Lojistik Üssü’nün açılışı, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açılışı yapıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı
konuşmada, 52 girişimcinin 100 milyon dolarlık yatırımı ile kurulan tesisin her türlü takdire şayan olduğunu belirterek, ‘’Bu milletin, bu devletin evlatları girişimcidir, yüreğini ortaya koyar’’ dedi. Kriz dönemini
fırsata dönüştürdüklerini belirten Başbakan Erdoğan,
şunları söyledi: ‘’Ocak 2009’dan bu yılın Şubat ayına
kadar bu tesisleri bitirmek suretiyle gerçekten bir başarı örneği oldunuz. Bundan dolayı sizi kutluyorum.
Tüm girişimcilere örnek oldunuz. İlgili tüm kurum ve
kuruluşlarımıza ülkem ve milletim adına burada tekrar
teşekkür ediyorum. Yaklaşık 400 bin metrekare alanda, 2500 TIR ve kamyonun ihtiyacına cevap verecek
Avrupa standartlarındaki bu devasa tesis, her şeyden
önce 4 bin kişiye istihdam sağlamasından ötürü de
her türlü takdirin üzerindedir. Zira istihdamda sıkıntının yaşandığı bir dönemde böyle bir adımın atılması
bizler için gerçekten her türlü takdirin üzerinde, alkışlanması gereken bir husustur. İnşallah 2011 yılında
projenin ikinci etabı da devreye alınacak ve orada da
yeni bir istihdam imkanı doğacaktır. Depoları, antrepoları, gümrükleme alanları, otel, banka, benzin istasyonu gibi bölümleriyle, hatta tüm araçların burada
bakım ve onarımlarıyla bir gerçekten kombine tesisin
oluşmuş olması örnek teşkil ediyor. İnanıyorum ki bu
tesis sadece Türkiye’nin değil, doğu ile batı arasında, Asya ile Avrupa arasında bir taşımacılık merkezi
unvanına da kavuşacaktır. Türkiye ekonomisi 20032009 arasında yıllık ortalama 4,3 oranında büyüme
kaydetti. Bunun yanında dış ticaret hacmimizdeki artış
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da ortada. 2002 sonunda 88 milyar dolar olan dış ticaret hacmimiz, 2009 sonunda yaklaşık üç kat artışla
243 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin, ticaretteki bu
artışın bir yansımasını da işte taşımacılıkta görüyoruz.
Hava, deniz, demiryolu ve karayolu taşımacılığında,
trafiğin ciddi oranda arttığına, özellikle karayollarında TIR’ların, kamyonların sayısının ciddi oranda
yükseldiğine şahit oluyoruz. Bizim ulusal taşımacılık
sektörümüzün yanında bir transit ülke olan Türkiye,
uluslararası taşımacılıkta da önemli bir konumda bulunuyor.’’
Tarihi İpek Yolu’nun dün olduğu gibi bugün de
önemini koruduğunu anlatan Başbakan Erdoğan,
Pekin ile Londra arasında Türkiye’nin tam merkezde
yer aldığını kaydederek, gerekli altyapıyı tesis ederek
Türkiye’nin bu imkanını azami derecede kullanılmasının ve Türk Milletinin ve Türkiye’nin hizmetine sunulmasının şart olduğunu söyledi. Hükümet olarak,
bu vizyonla hareket ettiklerine dikkati çeken Erdoğan,
şöyle devam etti: ‘’Ulaştırma noktasında Türkiye’ye
çok büyük yatırımları kazandırıyoruz. 2002 sonunda
göreve geldiğimizde 6101 kilometre olan bölünmüş
yol uzunluğumuz bugün 18 bin 874 kilometre uzunluğa erişti. Yani 79 yılda 6 bin 101 kilometre bölünmüş
yol inşa edilmişti, biz şurada 8 yılda bunun iki katından fazla, 12 bin 773 kilometre bölünmüş yol inşa
ettik. Farkımız bu! Bölünmüş yolların ne anlama geldiğini, hayatı ne kadar kolaylaştırdığını ve özellikle siz
taşımacı arkadaşlarımızın şu yollarda çektiği çileleri
nasıl ortadan kaldırmaya başladığını zaten bu yatırımlarımız gösteriyor. Ancak, özellikle TIR ve kamyon
şoförlerimiz, bu yolların kıymetini, önemini herkesten
fazla takdir ediyor, biz de diyoruz ki, ‘şikayetiniz bize,
memnuniyetiniz tüm tanıştığınız dostlara.’ Bunu yapın.’’
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Demiryolu taşımacılığında da çok farklı adımlar
atıldığına ifade eden Erdoğan, 2013’te Marmaray’ın
tamamlanacağını söyledi. Erdoğan, ‘’Marmaray’ın
bitişi ile Londra’yı Pekin’e bağlıyoruz. Sadece TIR’larla
lastikli sistemle değil, şimdi demiryolu ağı ile de bağlıyoruz. Boğaz’ı denizin altından geçmek suretiyle
bu da halloluyor. Bunu raylı sistem ile mümkün hale
getirmemiz hem Marmaray ile hem Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu ile Londra-Pekin arasındaki demiryolu ulaşımını kesintisiz hale getiriyoruz. Şu anda bir taraftan
Kars-Tiflis-Bakü, bunun çalışmaları devam ediyor. Bir
taraftan da Marmaray, o da devam ediyor’’ diye konuştu.
Erdoğan, Türkiye’nin deniz taşımacılığında da
farklı bir boyuta geçtiğini bildirerek, denizlerini yeniden keşfeden Türkiye’nin gemi inşa sanayinde olduğu
kadar, deniz taşımacılığında da dünya ile rekabete
başladığını vurguladı. Hava taşımacılığında süratle,
gelişen bir yapıya, bir güce ulaşıldığını dile getiren Erdoğan, THY’nin 2002 sonunda 103 olan uçuş noktası
sayısının bugün 163’ yükseldiğini söyledi. THY’nin şu
anda dünyada ilk yedinin arasında yer aldığını hatırlatan Erdoğan, THY’nin hava insan taşımacılığı ile
birlikte kargo taşımacılığında da yerini aldığına söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu: ‘’Ekonomide, ticarette,
dış politikada bu istikrarlı büyümeye devam edeceğiz.
Bunda kararlıyız ve Türkiye’yi muasır medeniyetler
seviyesinin üstüne kesinlikle çıkarıyoruz, çıkaracağız.
Türkiye, artık lafta stratejik konumda olan ülke değil.
Uygulamada stratejik bir konumda olduğunu ispat ettiği kadar, lojistik önemini de işte şu yatırımlar ile ortaya koyan bir ülke. Bu istikrarlı büyümenin gerektirdiği
altyapı çalışmalarını da aynı kararlılıkta devam ettiriyoruz. Bugün, Kazan’da açılışını yaptığımız bu büyük
yatırım, sadece 100 milyon dolarlık yatırım boyutu ile

değil, Türkiye’nin büyüyen ekonomisini, canlanan ticaretini, artan uluslararası önemini de temsil ediyor.
Ayrıca, bu yatırım küresel bir kriz sürecinde pekala
önem arz ediyor. Demek ki böyle bir dönemde de bu
tür yatırımlar yapılabilir.’’
Devlet Bakanı Yazıcı: “Kağıtsız Gümrük Hizmeti
Başlıyor”
Açılış töreninde konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kağıtsız gümrük hizmeti uygulaması ile yılda 4.5 milyon beyannamenin
ıslak imza olmadan elektronik ortamda iletileceğini
belirtti. Pilot uygulamaya Ankara Lojistik Üssündeki
TIR gümrüğünde yıl sonunda başlamayı öngördüklerini ifade eden Yazıcı, uygulamanın gelecek yıl ülke
geneline yaygınlaştırılmasının planlandığını kaydetti. Ankara’nın İpek Yolu üzerinde bulunduğuna
işaret eden Yazıcı, İpek Yolu üzerinde bulunan ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesi için 2008 yılından itibaren çalışma yapıldığını, bu kapsamda 2008 yılında
Antalya’da, 2009 yılında Bakü’de düzenlenen ‘’İpek
Yolu ülkeleri Gümrük Teşkilatları Toplantısı’’nın bu
ayın 18’inde İran’da yapılacağını hatırlattı.
Ankara Lojistik Yatırımları Akaryakıt Ticaret A.Ş’nin
Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ise törende
yaptığı konuşmada, toplam 200 milyon dolarlık yatırım öngörülen lojistik merkezinin birinci etabının 100
milyon dolar harcama ile bir yılda tamamlandığını,
ikinci etaba da 2011 yılında başlamayı planladıklarını söyledi. Erhan Gündüz, lojistik merkezinin 700 bin
metrekare alanda kurulduğunu, merkezde yer alacak
400 işletmede 4 bin kişinin çalışacağını söyledi.
HABER
Murat Osman VANLI
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Balâ İlçesi Genel Tanıtımı

Balâ İlçesinin Tarihi Gelişimi
Balâ ilçesi 1877-1878 Osmanlı Rus savaşında
Osmanlı ordularının yenilmesi Kafkasların Rusların
eline geçmesine sebep olmuştur. Rus idaresine geçen
Kafkas dağlarında yaşayan Türkler buralardan göçüp
Anadolu’ya gelmiş yerleşim yeri olarak Anadolu’nun
yüksek yerlerini seçmişlerdir. Bir grup Kafkas göçmeni de şimdi Bala olarak bilinen ilçeye gelerek burada
Kartal Dağı’na yerleşmişler ve Kartaltepe adını vermişlerdir.
İlk kurulduğu yıllarda Kartaltepe adını alan Bala
ilçesi daha sonraları Hamidiye adını almıştır. Bu ad
o yıllarda Osmanlı Devleti’nin başında bulunan Abdulhamit Hana ithafen verilmiştir. Daha sonraları
çevreden gelenlerle nüfusu çoğalan Hamidiye bucak
merkezi olmuştur. Bala ilçesi önceleri merkez olan
Karaali’ye bağlı iken 1887 de merkez Karaali’den
alınıp Bala’ya verilmiştir. Ankara’nın en eski ilçelerinden birisi olan Bala’nın yüzyıllık bir geçmişi vardır.
Bu tarihlerde çok geniş bir araziye sahip olan Bala,
Hasanoğlan, Elmadağı gibi yerleşim yerlerinde kendi
sınırları içerisinde bulunduruyordu.
Bala çevresinde en eski yerleşim yeri önceleri merkez olan Karaali Kasabası’dır. Karaali Kasabası 650
yıl önce Kara Ali adında bir Türk tarafından kurulmuştur.
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Sosyal Durumu
1990 yılında 37.612 olan nüfus köylerden ve ilçe
merkezinden Ankara’ya göç nedeniyle azalma göstermiştir. 1997 yılından sonra büyükşehir kalabalığından
sıkılarak kırsal alanları tercih eden vatandaşların gerek ilçe merkezine gerekse köylere yazlık veya daimi
ikametgahla dönmeleri ve yıllık doğum artış hızının
etkisiyle 2000 yılının 1997 yılı nüfus sayımına göre
%16 civarında bir artış göstermiştir.
İlçe merkez ve köylerinden çevre illerine tamamı iş
imkanları nedeniyle geçici ve daimi göç olayı olması
ile birlikte tamamen ilçe ve köyleri ile irtibatı kesmiş
değillerdir.
İlçe merkezinde ve köylerinde konutlar genellikle taş ve kerpiç yapılar olup, son yıllarda gerek ilçe
merkezinde modern ve toplu konutlar ile köylerimizde
betonarmeden modern konutlar yapılmaktadır.
Son zamanlarda İlçe merkezi ve bazı köylerimizde
betonarme ile konut yapımlarında artış olmaktadır.
Ancak İlçe merkezinde konut sıkıntısı olduğundan ilçede görev yapan bazı kamu görevlileri Ankara iline
gidip gelmektedir.
İlçe merkezinde toplam 120 adet Toplu Konut

İrfan ÇİNKAYA
Ankara Umum Hurdacılar Odası
Başkanı
01.02.1964 tarihinde Bala Çatalçeşme Köyü’nde doğmuştur. Gazi Üniversitesi’nden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur.
1999 yılından itibaren S.S.Ankara Umum Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanlığını yapmaktadır.
2002 yılından itibaren Ankara Umum Hurdacılar Odası Başkanlığını yapmaktadır.
2002 yılından itibaren Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir.

Ankara Umum Hurdacılar Odası
1952 yılında dernek olarak kurulmuş, Hurdacı
esnafının sorunları ile yakından ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu
iken 507 Sayılı yasanın değişiklik içeren maddelerine göre 30.06.1991 yılında
oda statüsüne kavuşmuş, o günden bu tarafa oda olarak daha etkin bir şekilde Hurdacı
Esnafının sorunları ile ilgilenmektedir.
Hurdacılar odası kuruluşundan bu tarafa 2573 üye kaydı yapmış ve bunların bir kısmı vefat etmiş, bir
kısmı emekli olarak mesleği bırakmış, bir kısmı da Ankara Ticaret Odası bünyesinde tüccar olarak faaliyet
alanını değiştirmiş, son durumda 629 üyesi ile Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği içerisindeki en faal odalar
arasında yerini almıştır.
Göreve geldiğimiz 2002 yılında öncelikli sorunlarımızı tespit ederek çözümü konusunda gerekli altyapı hazırlıklarını yaparak
ilgili mercilere sorunlarımızı ilettik. Bu sorunlarımız; tevkifat uygulaması, hurda araç alımında ÖTV uygulanması ve %5 stopaj vergisi
esnaflarımızda büyük sıkıntılar yaratmaktaydı.
Türkiye genelinde bu konuda mağdur oda ve birlik başkanlarımızı da harekete geçirdik. 01.01.2004 tarih ve 28.02.2004 / 25387 Sayılı
resmi gazetede yayınlanan kanun ile KDV oranı sıfıra indirildi ve böylece esnafımız ticaretinde rahat bir nefes almış oldu.
Topladıkları hurdaları işletmelerine satmak üzere gelen ve birçoğu vergiden muaf olan kişilerden, Esnaflarımız bu hurdaları alımları
sırasında belge düzenleme zorunluluğunu yerine getirdiğinde %5 stopaj uygulamak zorunda idi.
Bakanlar Kurulunun 10.08.2005 tarihli oturumunda %5 stopaj oranı %2’ye indirilerek, 31.08.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak
esnaflarımızın sıkıntısı kısmen de olsa giderilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan hurda araçlara ÖTV uygulanmaktaydı. Bu sorunun çözümü için de Maliye Bakanlığı, TASİŞ ve
Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde G.İ.T.P. numaralarına göre hurda araçlardan ÖTV ve
KDV kaldırılmıştır.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ile esnaflarımız zor bir durumda kalıyordu. Yayımlanan bu tebliğ ile esnaflarımızdan demir
hurdası işi yapanlar için 20.000 m2,demir dışı metal hurdası işi yapanlardan ise 5.000 m2 işyeri isteniyordu. Öncelikle bu Tebliğ için
esnaflarımızın yasal haklarını korumak adına T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı’na bu Tebliğ’in yürütmesinin durdurulması için dava açtık.
Sonrasında yaptığımız çalışmalar, Bakanlıkla görüşmelerimiz ve çözüm önerilerimiz ile Tebliğin esnaflarımızın menfaati yönünde yeniden
düzenlenmesini sağlayarak bu sorunu da çözmüş olduk.
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 30.12.2009 tarihinde 27448 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile oto hurdacılığı yapan üyelerimize zor şartlar getiriliyordu. Oda olarak
yaptığımız çalışmalar sayesinde bu yönetmeliğin de mümkün olduğunca üyelerimizi koruyucu şekilde değiştirilmesi sağlanmıştır.
Esnaflarımızın sorunlarının çözümü için çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmekte olup, esnaflarımıza rahat çalışma imkânları yaratmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.
İvedik Hurdacılar Sanayi Sitesi 6.Cadde Sosyal Ticari İş Merkezi No:872/36 Yenimahalle/ANKARA
Tel :396 40 39-396 31 56 / Faks :396 44 64 / Web : www.ankarahurdacilarodasi.com / e-mail: ankarahurdacilarodasi@hotmail.com
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Halkımızın büyük çoğunluğu Ankara’da ikamet
ettiğinden yazları tarım ile kışları ise ticaret alanında
faaliyetlerine (özellikle nakliyat, hurdacılık, sarraflık,
giyim,market ve taşımacılık) devam etmektedirler. İlçemizde iş ve çalışma ortamında huzur ve güven mevcuttur.
Tarım ve Hayvancılık :
İlçe merkezi dahil 56 yerleşim biriminde yaklaşık
olarak tarım alanlarının dağılımında 5.500 çiftçi ailesi
mevcut olmakla birlikte ilçe genelinde toplam arazi
varlığı 2.321.000 dekar dır. Buğday ve arpa haricinde nadasa bırakılan arazilerin bir bölümüne 2. ürün
olarak yağlık ve eğlencelik ayçiçeği, yeşil mercimek,
nohut, fasulye, şeker pancarı, kavun ve karpuz ekimi
yapılmaktadır.
Yıllık üretimde ortalama dekar başına 325 kg
buğday, 180 kg, arpa ürünü alınmaktadır.
mevcut olup, 3.Etap olarak da 48 adet Belediye aracılığı ile İnşaat Kooperatiflerince toplu konut inşaatları
da halen devam etmektedir.
İlçemizde
sosyal
faaliyet
alanlarından
sinema,tiyatro ve gazino gibi eğlence yerleri bulunmamaktadır. İlçe merkezinde ve köylerimizde günlük
çalışmalarını iş yerlerinde geçirerek boş zamanlarını
da özellikle kahvehanelerde geçirmektedirler.
İlçenin sosyal yapısını oluşturan iki temel unsurdan
bir tarım diğeri ticaret olup, İlçe merkezi ve köylerinden yaşayan halk tarıma dayalı toplumdan, çok yönlü
ticari ilişkilerin olduğu kent hayatına dönüşüm yapmaktadır. Özellikle Ankara’da çeşitli meslek ve ticari
alanlarda faaliyetlerini göstermektedir.
İş ve çalışma Hayatı:
İlçe halkının en önemli gelir kaynağı tarım, hayvancılık ve ticarettir. Bunun yanında hizmet sektöründe
de çalışan vatandaşlarımız olmakla birlikte iş bulma
imkanı kısıtlıdır. Bu nedenle ilçe ve köylerimizden özellikle Ankara’ya iş bulmak için de göç edilmektedir.
İlçemizde 80’e yakın iş yeri ile 2 demir maden
ocağı işletmesi, 7 alçı taşı ocağı işletmesi, 1 gübre
fabrikası, 1 alçı fabrikası ve Kızılırmak üzerinde 5
adet balık üretim tesisi, Beynam Köyü’nde 1 mantar
üretim tesisleri, 1 tavuk üretim tesisi mevcut olup, bu
işyerlerinde çalışanlar ve kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin çalışma düzeni iyi
durumdadır.
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Bala ilçesinde toprağın cinsine göre kimyevi gübreler kullanılmaktadır. Yeşil organik gübre kullanımı
çok az orandadır. Tarım kesiminin tarla, yabancı ot
ve haşerelerle ve zirai mücadele de en çok kımıl ve
süne için devlet mücadelesi yapılmakla birlikte hububat ürünlerine zarar veren kımıl ve süne zararlısı ile
mücadele yapılmaktadır.
İlçemiz tarımsal faaliyetlerin yanı sıra hayvancılığa
da önem vermektedir. Hayvancılık gün geçtikçe kültür
ırkına dönüşme çabası içindedir.

YÖRELERİMİZ

bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 16’dır. Nüfusun
yaklaşık olarak % 51’i erkek, % 49 ise kadındır. İlçe
Merkezinde toplam hane halkı sayısı 1113 olup, haneye düşen ortalama nüfus 5.6’dır.
İlçemiz merkez ve köy nüfusunun mesleklere göre
dağılımında kesin rakamlar bulunmamakla birlikte
nüfusun yaklaşık % 35’i tarımsal faaliyetlerle, % 15’i
öğrenci, % 15’i emekli, işçi–memur, % 20’si sanayi ve
ticaret alanında faaliyet göstermekte, geriye kalan kısmı ise yaşlı, çocuk, kadın ve işsizlerden oluşmaktadır.

İlçemizde safkan, melez, yerli inek ve manda olmak üzere büyükbaş hayvan yetiştirilmekte ve veba ve
şap aşıları yapılmaktadır.
Küçükbaş hayvanlardan merinos, karaman, tiftik
keçisi, kıl keçisi gibi küçükbaş hayvanlar mevcut olup,
bu küçükbaş hayvanlara Brucella aşısı, koyun-keçi çiçek aşısı ve enterotoksimi aşıları yapılmaktadır.
Sanayi ve Ticaret:
İlçe halkının en önemli geçim kaynağı ise sanayi
ve ticarettir. İlçe merkezinde çeşitli küçük esnaf kuruluşları ve ticaret haneler mevcuttur.Sanayi alanında
fazla gelişme olmamakla birlikte küçük çapta atölyeler mevcuttur. En önemli ticaret olarak esnaflık ve nakliyeci olarak faaliyet gösterilmekle birlikte ilçe merkezinde haftanın kurulan pazarda ilçe dışından getirilen
sebze ve meyveler ile birlikte sulanabilen köylerimizde
üretilen sebze ve meyvelerde satılmaktadır.
İlçe merkez ve köylerinden Ankara’ya göç eden kişiler manifaturacı, konfeksiyoncu, kuyumcu, oto alım
satım ve galericisi, hurdacı olarak bu ticari faaliyetlerini Ankara’da da göstermektedirler.
Nüfus Durumu
Balâ ilçesinin nüfusta kayıtlı 54.366 kadın 52.867
erkek olmak üzere 107.233 yaşayan nüfusu vardır.
İlçemiz, merkez ve köylerinden sürekli olarak dışarıya
göç veren bir ilçe konumunda olduğu ve nüfus yoğunluğu bakımından en az olan ve fazla artış göstermeyen bir konuma sahiptir.
2000 Yılı genel nüfus sayımına göre ise merkez
dahil 39.714 nüfusu vardır. Merkez nüfusu 6.616
olup köy ve beldelerin nüfusu 33.098’dir. İlçe nüfusunun merkez ve köylerin yıllık nüfus artışı %1.67 olarak
gerçekleşmiş olmakla birlikte nüfus yoğunluğu olarak
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Genel olarak 2000 yılı nüfus sayımına göre İlçemiz merkez, belde ve köylerin toplam nüfusu 39.714
olup, bu nüfusun 20.079’unu erkek,19635’ini kadın
teşkil etmektedir. İlçe nüfusunun % 90’nı okuma yazma bilmektedir.
İdari Durumu
İlçemiz Merkezi Ankara-Kaman-Kırşehir Karayolu
üzerinde 1310 rakımlı bir tepe üzerine kurulmuştur.
Ankara ya uzaklığı 67 km mesafededir.
İlçemize bağlı bir Merkez, Afşar, Karaali ve Kesikköprü beldeleri ile 57 köy ve bağlısı olan 21 yerleşim
yerleri bulunmaktadır. İlçe Merkezinde 4 mahalle, Afşar Beldesi’nde 2, Karaali Beldesi’nde 2, Kesikköprü
Beldesi’nde 2 mahalle olmak üzere toplam 10 mahalle muhtarlığı mevcuttur. Ayrıca köylere bağlı mezra,
oba gibi dağınık yerleşim yerleri bulunmamaktadır.
İlçenin yüzölçümü 2.530 km² olup, yüzölçümü bakımından büyük oluşu ve büyük bir alanı kaplamış olması dolayısıyla köy sayısının da fazla oluşu yönetsel
olarak güçlük arz etmektedir.
Kültür ve Turizm Değerleri
İlçemizde halka ve öğrencilere açık olarak 1 Halk
Kütüphanesi, Kesiköprü ve Afşar Kasabasında 1’er
adet kütüphane mevcuttur.
İlçemiz Turizm açısında hafta sonları özellikle Kesikköprü Barajı ve Beynam Ormanı’nda piknik yapma
ve dinlenmek açısından mesire yerleri olup, bu mesire
yerlerine özellikle Ankara’da ikamet eden vatandaşlarımız daha çok rağbet etmektedir.
İlçeye bağlı köy sayısı 57 olup, elektrik ve telefonsuz köy yoktur ve içme suyu olmayan köylerimiz mevcut değildir. Tüm köyler ile ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. 54 adet köyün yolları asfalt olup, bunlardan
3 adedi Eğribasan , Davdanlı, B.Davdanlı Köyleri’nin
yolu stabilizedir.7 adet köyümüzün kanalizasyon şebekesi mevcuttur.

www.ankara.gov.tr

KOSGEB

KOSGEB Yeni Destek Programları

ORSİAD üyelerini bilgilendirecek sunumu yapması
için KOSGEB Müdürü Mehmet Tezyetiş kürsüye davet
edildi ve konuşmasına başlayarak şunları söyledi:

letme destek programlarından biri ile ilgili merkeze
bir taahhütname verdiğinde üç yıllık süresi başlamış
olur. Veri tabanına kayıt her zaman esastır.

KOSGEB’in yayınlanmayan destek programı kalmadı hatta uygulamaya bile geçilmiş durumdadır. 6
aylık destek programı şu şekilde oluşmuştur:

Kobi Proje Destek Programı, işletmelere özgü
sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve
projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve
bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme
kapasitelerinin geliştirilmesi, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması konularını kapsamaktadır.

Genel destek programı, KOBİ Proje Destek Programı, İş Birliği ve Güç Birliği Destek Programı, AR-GE
İnovasyon Endüstri Uygulama Destek Programı, Gelişimcilik Programı, Tematik Destek Programı başlıklarından oluşmaktadır.
Stratejik yol haritası mantığı ile desteklerimizi veriyor idik. Uygulamaya başladığımız bu 5 sene içerisinde destekleri vermek konusunda bazı sıkıntılar
da yaşandı. Neleri yapıyoruz ya da yapamıyoruz, bu
konuda yaklaşık bir buçuk yıl çalışma yapıldı. Destek programları hakkında daha önce KOBİ’lerin alıp
almama konusunda temkinli bir yaklaşımları vardı.
Bugünkü uygulamalar ise ihtiyaca göre tasarlandı.
Proje bazlı çalışıldı, bürokrasinin en aza indirilmesi
hedeflendi.
İlk olarak tanıtılacak olan Genel Destek Programıdır. Bu destek programı ile KOSGEB’in genişleyen
hizmet hedef kitlesi içinde bulunan fakat proje hazırlama kapasitesi olmayan KOBİ’lerin; revize edilen
mevcut KOSGEB desteklerinden daha fazla ve yaygın
bir şekilde faydalanması, proje hazırlama kapasitesi
olan KOBİ’lerin de, projeleri içinde talep etmedikleri
ve ihtiyaçlarına yönelik olarak bu program kapsamında bulunan diğer desteklerden faydalanmaları amaçlanmaktadır. Desteklerimizin süresi üç yıl, yani bir iş-
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Tematik Proje Destek Programı, makro strateji
dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörsel ihtiyaçların karşılanması, uluslararası mevzuat ve
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www.muratrulman.com.tr
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KOSGEB

pasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu
sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi konularını kapsamaktadır.
Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve
buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut ArGe desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin
desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç
duyulması
konularını kapsamaktadır.
Girişimcilik Destek Programı, Ekonomik kalkın-

önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, meslek
Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha
fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi konularını
kapsamaktadır.
İşbirliği-Güç birliği Destek Programı, KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek
“Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı,
rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere
tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna
çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek ka-

ma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü
olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme
Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi konularını kapsamaktadır.
Tüm belgeler www.kosgeb.gov.tr adresinde eksiksiz mevcuttur.
Tüm bu Avrupa İşletmeler Ağı Hizmetleri’nden
KOBİ’lerin maksimum oranda faydalanabilmesi ve bu
anlamda KOBİ’lerin küresel pazarda rekabet gücünü
ve yenilikçilik düzeyini arttırarak farkındalık yaratmalarına katkıda bulunmak, işbirliği içinde olmak, bilgi,
deneyim ve görüş alış verişinde bulunmak amacıyla
KOSGEB ve ORSİAD arasında protokol imzalanmıştır.

Haber
Murat Osman VANLI
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Giysi Töreni

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın her yıl olduğu
gibi 2010-2011 öğretim yılında da Mesleki Eğitim
Merkezleri’nde eğitim gören 2000 çırak öğrenciye;
kaban, ceket, pantolon, gömlek, kravat, iç çamaşırı
ile ayakkabının giydirildiği ve kırtasiye malzemesinin
verildiği 23’ncü Giysi Dağıtım Töreni, Çırak Eğitim ve
Öğretim Vakfı’nın Eğitim Merkez Binası’nda gerçekleşti.
Törene; Ankara Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM,
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet TEMEL, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet YILDIRIM,
Ankara Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Mustafa DAK, YOYAV Genel Başkanı Dr.
İbrahim ATEŞ, ORSİAD
Başkanı Özcan ÜLGENER, Kilis Yardımlaşma
Derneği Genel Başkanı
M. Yahya EFE, Ankara
Oto Sanatkârları Esnaf
Odası Başkanı Mustafa
ARSLANOĞLU,
Ostim
Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Celalettin ERBAY
ve çok sayıda üst düzey
bürokrat, okul müdürleri,
öğretim üyeleri, sanayici
ve işadamları, Kurum ve
Kuruluşların temsilcileri,
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öğretmenler ve çırak öğrenciler katıldılar.
M. Yahya Efe’nin sunum konuşmasıyla başlayan
törende, Ulu Önder Atatürk ve Silah Arkadaşları ve
Vakıf kuran atalarımızın manevi huzurlarında saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra,
Vakfın faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisi beğeni ile izlendi.
Sinevizyon gösterisinin ardından, Çırak Eğitim ve
Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim KARAKOÇ; Vakfın
amaçlarını ve faaliyetleri içeren bir konuşma yaptı.
Başkan KARAKOÇ; açılış konuşmasında şunları
söyledi: “Biz Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı olarak,
Eğitime gönül veren,
gençlerimize gönül veren, gençlerimizin ailelerine gönül veren bir vakıfız. Eğer ki bu gençlerimiz
buralara gelmemiş olsa
bizde buralarda olmayız.
Onun için bu gençlerimizle gurur duyuyoruz.
Türkiye genelinde çırak
öğrenci sayımız 184.000
dir. Bu öğrencilerimizin
hepsi istihdamlı, bunların içinden bir tane dahi
boşta çırak öğrencimiz
yok.

ÇEÖV

Ama bir diğer Endüstri Meslek Liseleri ve diğer liselere baktığımız zaman iş bulmakta sıkıntı çekiyorlar.
Niye diye sorduğumuz zaman kendi el becerilerinde
başarılı olmadıklarını söylüyorlar. Ama benim çıraklarım yapmış oldukları malzemeden adam yaparlar
adam diyerek bir benzetme yaptı. Bu kadar sanatkarlar, bu kadar beceriklidirler. Şu anda Ostim, İvedik Organize Sanayi ve çevre sanayilere baktığımız zaman
aşağı yukarı 200.000 esnaftan 150.000’i dün çırak
olarak çalışıp bu gün kendi işyerlerini açıp, istihdam
yaratan, vergisini veren ve katma değer üreten esnaf
kardeşlerimizdir. Biz bunlardan iftihar etmeyeceğiz de
kimden iftihar edeceğiz. Hepsini yürekten kutluyorum.
Çok değerli katılımcılar bizim 1-2 sıkıntımız var. Sıkıntılarımızdan bir tanesi hem iftihar ettiğimiz, hem de
sıkıntı duyduğumuz ailelerimiz. Ailelerimizin çocukları
tabi ki saygı duyarız, hepsi doktor olsun, mühendis olsun, işadamı olsun gayet tabi doğru ama gelin görün
ki bu sistemin içinde bu çocuklarımızın hepsini işyerlerine yerleştirmemiz mümkün olmuyor.
Ayrıca ailelerimiz inanmış olsalar, Yenimahalle
Kaymakamı’nın bir projesi var projesinde Anadolu
Liseleri’nde okuyan öğrenciler hep üniversiteye gidiyorlar, gelin Anadolu Liseleri’ndeki öğrencilerin bir
kısmı sanatkar olsun, sanayide meslek edinsin, beyin
gücü dediğimiz takımı buralara yerleştirip sermayeyle
birleştirelim ülkemiz bir adım daha ileri gitmiş olsun.
Beyin gücünü yakalamamış olsak inanın hep başka

beyinlere hizmet etmiş olacağız. Ülkemiz için ne yazık ki acı bir gerçek. Ülke bizim, vatan bizim, insanlar bizim, aile bizim, yaşam bizim biz kendi içimizde
kendimizi kalkındıramazsak, biz kendi içimizde kendimizi istihdam edemezsek, kendi içimizde kendimizi sevemezsek biz dışarıdan neyi arayacağız. Biz bu
genç yavrularımızı hem iş bulmak için, hem istihdam
yapmak için, hem ülkemizi kalkındırmak için hepimiz
çekici aynı noktaya vuralım, dolayısıyla ülkemizi daha
iyi kalkındırmış olalım. Ailelerimiz katma değerden
daha iyi nasibini almış olsunlar.
Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Mehmet TEMEL ;
“Böylesine güzel bir
organizasyonda aramızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çırak
eğitim ve öğretim vakfının çıraklık eğitimine çok
büyük hizmetleri geçmiştir. Bu hizmetlerden dolayı Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı’na
ve tüm emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi.
Mehmet
Temel,
Türkiye’de mesleki eğiti-
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min önemini ve mesleki eğitime katkı sağlamak amacı ile reform niteliğinde çalışmalar yaptıklarını ve uygulamaya koyduklarını anlattı. 3308 sayılı çıraklık ve
meslek kanunun 4702 sayılı kanunla değiştirildiğini
ve Çıraklık Eğitim Merkezi adının iş piyasasının talebi
üzerine Mesleki Eğitim Merkezi olarak değiştirildiğini
anlattı.
2006 yılında ulusal yeterlilikler sisteminin kurulmasını hedefleyen Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun
kurulması için bir yasal düzenlemeler yapıldığından
kısaca bahsetti. Öğrencilere başarı dileklerini iletti ve
emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi YAŞAR ise;
Vakıf yönetmenin çok zor
olduğunu bildiğini, geçmişimizde vakıfların çok
önemli yer tuttuğunu,
halka çok önemli hizmetler verdiğini günümüzde
ise binlerce vakıfların
bir çoğunun işlevini yitirdiğini sadece isminin
olduğunu
söyleyerek,
Çırak Eğitim ve Öğretim
Vakfı’nın mesleki eğitim
yapan öğrencilerimize ne

kadar hizmet verdiğini bir Yenimahalleli olarak her
zaman gözlemliyorum kendilerine teşekkür ediyorum,
dedi.
Ankara Vali Yardımcısı Mahmut YILDIRIM’ da konuşmasında; Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’na bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti, Vakıf hizmetlerinin
önemini anlatarak, ahilik sisteminin yapısı hakkında
kısaca bilgiler verdi ve çırak öğrencilere başarılar diledi.
Konuşmalardan sonra, esnaf ve sanatkarın piri
olan Ahi Evran’ın yaptıklarını 23’ncü Ahilik Haftası Kutlamaları’nda en iyi şekilde dile getirerek şiir
okuyan üç çırak öğrenciye göstermiş oldukları
başarıdan dolayı Başarı
Belgesi ve birer çeyrek
Cumhuriyet altını vererek
ödüllendirildiler.
Çırak öğrencilerin giysi dağıtımına geçildi. Bayramdan önce çocuklara
çifte bayram yaşatıldı.
Giysi Dağıtım Törni’nden
sonra Çırak Eğitim ve öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, davetlilere
bir kokteyl verdi.

Haber
Murat Osman VANLI
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SAĞLIK

Meme Hastalıkları – Meme Kanseri
Kadın Sağlığı Açısından Meme Kanserinin Önemi Nedir?
Meme kanseri yıllık % 10.4 sıklık ile
kadınlarda
akciğer
kanserinden
sonra
ikinci en sık görülen
kanserdir.
Ortalama her 10 kadından
1’inde yaşamının herhangi bir döneminde
meme kanseri ortaya
çıkmaktadır.
Meme
kanseri 50 yaş ve üzeri kadınlarda daha sık
olmakla birlikte her
yaşta görülebilir. Kadınlarda erkeklerden 100 kat daha
sık görülmektedir. Erkeklerde ise genellikle tanı konulmasındaki gecikmelere bağlı olarak prognoz daha
kötü olabilmektedir.
Meme Kanserinin Belirtileri Nelerdir?
Kadınların ilk farkettikleri belirti memede çevre dokudan farklı ele gelen sertlik olup tüm meme kanserlerinin yaklaşık % 80’inde tanı, kitlenin hasta tarafından
farkedilmesinden sonra hekime başvurmasıyla konulmaktadır. Ayrıca meme boyut ve konturlarında değişiklik, meme derisinde çöküntü, meme başının içeri
çekilmesi, kendiliğinden tek taraflı meme başı akıntısı
meme kanseri olasılığını akla getirmeli ve Genel Cerrahi Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Memedeki sertliğin ağrılı olup olmaması kanser açısından önemli midir?
Hayır. Sanılanın aksine memede ağrı, meme kanserinin tanısı açısından önemli olmayıp meme kanseri
olgularının ancak yaklaşık %5’inde eşlik eder.
Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?
Meme
Kanseri
risk
faktörleri
arasında
cinsiyet(kadınlar), yaş (50 yaş ve üstü), etnisite (beyaz
ırk, Askenaziler), erken adet yaşı ve geç menapoz, doğum yapmamış olmak veya ilk doğum yaşının 30’dan
büyük olması, emzirmeme veya az emzirme, özellikle
birinci derece akrabalarda (anne, kızkardeş) meme
kanseri olması riski 2-3 kat artırmakta, 30 yaşından
önce radyasyona maruz kalma , genetik faktörler
(BRCA1, BRCA2, p53 mutasyonları), daha önce karşı
taraf memede kanser varlığı, proliferatif meme hastalıkları, uzun süreli doğum kontrol ilaçları veya menapoz sonrası hormon kullanımı, sigara, alkol, egzersiz
yapmama ve menapoz sonrası obezite sayılabilir.
Meme Kanseri Tanısı Nasıl Konulur ?
Memede bir sertlik fark edildiğinde bundan korkup,
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saklayıp inkar etmek yerine zaman kaybetmeden hekime başvurmalıdır. Meme kanserinin tanısı genel cerrahi uzmanınca yapılacak klinik meme muayenesi, mamografi ve ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri
ve takiben meme biyopsisi yardımıyla konur. Günümüzde meme kanseri tanısı erken evrede; henüz elle
muayenede fark edilmeyecek kadar küçük boyutlarda
iken başta mamografi olmak üzere, ultrasonografi
ve gerektiğinde manyetik rezonans (MR) görüntüleme
yöntemleri yardımıyla saptanıp %100’e varan sağkalım oranları mümkün olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki meme kanseri olgularının %15’inde mamografi
yanıltıcı olabilir.
Meme Kanseri Cerrahi Tedavisi Nasıldır?
Meme kanserinin birincil tedavisi olan cerrahi tedavinin şekli, kanserin tipi, evresi, tümörün sayı ve yerleşim yeri ile meme ve tümörün boyutuna bağlı olarak
belirlenmektedir. Klasik cerrahi tedavide tüm meme
dokusu ve koltukaltı lenf bezleri çıkarılmakta iken günümüzde uygun olgularda, giderek daha sık olarak,
meme koruyucu cerrahi olarak adlandırılan ve sağlam
meme dokusunun korunarak organ kaybına yol açmadan meme kanserinin cerrahi tedavisi mümkün olabilmektedir. Hastanemizde yukarıda bahsedilen meme
koruyucu cerrahiye ek olarak ilgili diğer birimlerce de
radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi, psikolojik destek ve rehabilitasyon programları uygulanarak
meme kanseri tedavisinde aynı çatı altında multidisipliner yaklaşım başarıyla uygulanmaktadır.
Meme Kanserinden Nasıl Korunabiliriz?
Bilimsel olarak henüz meme kanseri riskinin giderilmesi mümkün olmamakla birlikte sigara ve alkol içmeme, hayvansal gıdalar ve yağlı beslenmeden kaçınma,
bol meyve ve sebze ile beslenme, düzenli olarak egzersiz yapma ve kilo kontrolü, risk grubunda yer alan kadınların doğum kontrol ilaçlarının kullanılmaması gibi
yaşam modifikasyonu
yanı sıra belirli risk
grubundaki kişilere uygulanacak risk azaltıcı
ilaç kullanımı önerilebilir. Unutulmamalıdır
ki; kadınların düzenli
olarak ayda bir kendi
kendine meme muayenesi yapması, belirli aralıklarla hekim
muayenesi ve 40 yaşından itibaren yıllık
mammografi kontrolleri erken tanı ve tedavi başarısında son
derece önemlidir.

Op.Dr. Jehat KUTLAY
Genel Cerrahi Uzmanı
Medicana Ankara
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Sosyal Güvenliğin Önemi
hak olarak sunmaktadır.”
Bunları biliyor musunuz?
1- Herhangi bir işte çalışmayan ev kadınları, aylık
sadece 244 tl (asgari ücretin % 32’i) prim ödeyerek
sağlık ve emeklilik hakkını elde edebileceğinizi, biliyor
musunuz?
2- Ailenizin toplam gelirinin kişi başına düşen miktarı 253,5 ila 760,5 tl (asgari ücretin üçte biri ile asgari
ücret arasında) arasında ise, ayda sadece 30 tl ödeyerek kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınızın her türlü sağlık hizmetini istediğiniz anlaşmalı
sağlık kuruşundan alabileceğinizi, biliyor musunuz?
3- İşverenler ve bağımsız çalışanlar, birikmiş prim
borçlarınızı 36 aya kadar taksitle ödeyebileceğinizi, biliyor musunuz?
4- 18 yaşını doldurmayan çocuklar, anne babanızın sosyal güvencesi olmasa da genel sağlık sigortasından yararlanabileceğinizi, biliyor musunuz?
Sosyal güvenlik; “insanların hastalık, işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazançtan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe
karşı ve tıbbi bakımdan dolayı çocuk sayısının artması
ve analık halinde korunması”na yönelik “genel önlemler sistemi”, “hayat garantisi”dir.
Sosyal güvenliğin esas amacı, her insana, hayatın
riskleri karşısında, muhtaçlığa düşmeden ve insanlık
onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamak olup, “hayatla iç içe”dir.
Sosyal güvenliğin ana işlevi, değişik sosyal risklerin yol açtığı gelir kayıplarına (hastalık, işsizlik, yaşlılık)
destek sunmak olup, “kaçınılmaz”dır.
Sosyal güvenlikten yoksunluk; çalışan kişinin sigortalı olmak istememesi veya işveren tarafından bildiriminin yapılmaması halinde hem kısa vadede hem de
uzun vadede kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu
kişilerin geleceği riskli bir durumla karşı karşıya kalmasına yol açacağından, “vazgeçilmez”dir.
Sonuçta, sosyal güvenlik sistemi; insanların hayatlarının bazı dönemlerinde sosyal-ekonomik ya da
yaşlanma, sakatlanma gibi fiziksel nedenlerle geçici
veya sürekli bir şekilde gelirlerini kaybetmeleri ya da
hastalanmaları durumunda, karşılaştıkları bu olumsuz
durumlarla bireysel olarak baş etmeleri mümkün olmayacakları düşüncesiyle; insanları yoksulluk ve yoksunluk riskine karşı korumalarını sağlamaktadır. kısacası; “toplumun zor durumda olan bireylerine yardım
edilmesini daha iyi durumda olan kişilerin vicdanına
veya yardımına bırakmayarak, toplumsal dayanışmayı kurumsal hale getirmek ve vatandaşlara yardımları
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5- Bağımsız çalışanlar, gelirinize bakmadan ödeyeceğiniz prim miktarını yükselten basamak sisteminin
kaldırıldığını, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı
arasında beyan edeceğiniz matrah üzerinden prim
ödeyeceğinizi, biliyor musunuz?
6- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler,
iş kazası geçirdiğinizde veya meslek hastalığına tutulduğunuzda %10’nun üzerindeki iş gücü kayıplarında
her ay ödenmek üzere gelir bağlanacağını, bu şekilde
gelir alırken çalışmaya devam edebileceğinizi ve gelirinizin kesilmeyeceğini, biliyor musunuz?
7- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler, iş
kazası geçirdiğinizde veya meslek hastalığına tutulduğunuzda yatarak tedavi gördüğünüz süreler için istirahat parası ödeneceğini, biliyor musunuz?
8- Esnaf, muhtar ve çiftçiler, 90 gün priminiz olması şartıyla analık halinde doğumdan önce ve sonra
sekizer hafta için istirahat parası alacağınızı, biliyor
musunuz?
9- Bağımsız çalışanlar/esnaf muhtar ve çiftçiler,
120 gün priminiz olması halinde doğan her çocuğunuz için 75 tl (2010 yılı için) emzirme ödeneği ödendiğini, biliyor musunuz?
10- Vefat eden bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar
ve çiftçilerin hak sahibi kız çocukları, evlendiğinizde
almakta olduğunuz aylığınız iki yıllık tutarında çeyiz
parası/evlenme ödeneği alacağınızı, biliyor musunuz?
11- Köy muhtarları ve çiftçiler, ayda 17 günlük
prim ödeyerek(her yıl1 puan artmakta) 30 günlük hizmet kazandığınızı, tüm sağlık ve sigorta haklarına
sahip olduğunuzu, biliyor musunuz?

SGK

sonra vergiden muaf olarak el sanatlarıyla uğraşan
isteğe bağlı sigortalı kadınlar, ayda 17 günlük (her
yıl 1 puan artmakta) prim ödeyerek 30 günlük hizmet
kazandığınızı, tüm sağlık ve sigorta haklarına sahip
olduğunuzu, biliyor musunuz?
19- Usta öğretici olarak çalışanlar, ay içinde alınan
ders ücretlerinin asgari ücret veya üzerinde olması halinde 30 gün, asgari ücretin altında ise ders saati ücretinin asgari günlük kazanca bölünerek gün sayısının
tespit edildiğini, biliyor musunuz?
20- Müteahhitlerce yurt dışına götürülen Türk işçileri, sizin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarınızın sağlık yardımları kapsamına alındıklarını, ayrıca iş
kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta
kollarına tabi kılındıklarını, biliyor musunuz?
21- Malullük aylığı bağlanması için gerekli çalışma
gücü kayıp oranına sahip olmayanlar, % 40-60 arasında çalışma gücü kaybı olan sigortalıların yaş şartına
tabi olmadan erken emeklilik hakkına sahip olduğunu, biliyor musunuz?
12- Bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan çalışan veya isteğe bağlı kadın sigortalılar, 2008 yılı ekim
ayından sonra ödenen prim sürelerinin dörtte birinin
prim sürenize eklendiğini, eklenen süre kadar emeklilik yaşınızdan indirildiğini ve bu durumda erken emekli
olacağınızı, biliyor musunuz?
13- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler,
sigortalılığınızdan önce malul durumda olmanız halinde işçilerde olduğu gibi erken emeklilik hakkı getirildiğini, biliyor musunuz?
14- Malullük aylığına hak kazanmayı sağlayacak
oranda çalışma kaybı olmayan işçiler, bağımsız çalışanlar, memurlar ve isteğe bağlı sigortalılar, % 40-60
arasında çalışma gücü kaybınızda erken emeklilik
hakkınız olduğunu, biliyor musunuz?
15- İşe girişlerinizden, işçilerde üç ay, bağımsız çalışanlarda sekiz ay beklemeden, artık 30 gün sonra
kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınızla birlikte sağlık yardımı alabileceğinizi, biliyor
musunuz?
16- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler,
60 gün ve daha az prim borcunuz olsa, acil hallerde, iş kazasında, analık halinde bu miktarın üzerinde
borcunuz olsa dahi sağlık yardımı alabildiğinizi, biliyor
musunuz?
17- Kamu işyerlerinde mevsimlik işçi olarak çalışanlar, yıl içinde çalışmadığınız sürede genel sağlık
sigortası primlerinizin çalıştığınız kurumlarca ödenerek
sağlık yardımı alabileceğinizi, biliyor musunuz?
18- 5510 sayılı kanunun yürürlüğünden önce ve

22- Bağımsız çalışanlar, sizin için yol ve refakatçi
giderlerinin ödenmesi imkanının getirildiğini, biliyor
musunuz?
23- 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden önce
anne veya babasında sağlık yardımı almaya devam
eden kız çocukları, yaşınız ne olursa olsun evleninceye
veya çalışmaya başlayıncaya kadar anne ve babasından dolayı sağlık yardımı alamaya devam edeceğinizi,
biliyor musunuz?
24- İş kazası veya meslek hastalığına bağlı olarak
meslekte kazanma gücünü % 50’den az olarak vefat
eden sigortalıların eşi, çocukları ve anne-babaları,
önceki uygulamadan farklı olarak ölüm nedeninin iş
kazası veya meslek hastalığına bağlı olup olmadığına
bakılmasızın gerekli şartları taşımanız halinde tarafınıza gelir bağlanacağını, biliyor musunuz?
25- 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra
(01/05/2008) ilk defa sosyal güvenlik sistemine girenler, prim ödeme gün sayısını doldurduğunuz tarihteki
yaş şartları ile emekli olacağınızı, biliyor musunuz?
26- Çalışmayanlar veya emekli olmak için prim
ödeme gün sayısı yetersiz olanlar, isteğe bağlı sigortaya giriş şartlarının kolaylaştırıldığını ve bu sigortaya
tabi olanlara artık sağlık yardımı da sağlandığını, biliyor musunuz?
Saygılarımla…

Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik
Merkez Müdürü
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HUKUK

İflasın Ertelenmesi
Türkiye ve dünya ekonomisindeki dalgalanmalardan etkilenip
borca batık hale gelen sermaye
şirketlerinin ve kooperatiflerin faaliyetlerini olabildiğince sürdürebilmelerini sağlayan, ticari hayatta
karşılaşılabilecek en büyük riziko
sayılan iflas tehlikesinden geçici
de olsa kaçınabilme olanağı tanıyan İFLASIN ERTELENMESİ hukuk
hayatımızdaki başlıca koru(n)ma
tedbirlerinden biridir.
Sermaye şirketlerinin (anonim şirket, limitet şirket)
ve Kooperatiflerin borçları mevcudundan ve alacaklarından çoksa önceden bir takip yapılmaksızın bunların
iflasına karar verilir. Şirket alacaklıları iflas isteyebileceği gibi şirketin kendisi de iflasını isteyebilir. Yalnız yetkili Ticaret Mahkemesi, borçların alacaklardan
fazla olduğu kanısına varırsa ve iflasın ertelenmesi de
istenmemiş ise şirketin iflasına karar verir.
İflasın ertelenmesi kurumu 30.07.2003 tarihinden
itibaren hukuk hayatımızdadır. 4949 sayılı kanun ile
2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na (İİK) eklenmiştir.
Amaç
Bir anlamda borca batıklık (pasifin aktiften fazla
olması durumu) durumundaki borçlunun karşılaşabileceği sıkıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılmış
olacaktır. Salt borçlu açısından değil, alacaklılar yönünden de ticari ilişkileri son derece rahatlatıcı bir
kurumdur. Şöyle ki; borca batık haldeyken borçlu, bu
durumda faaliyete devam ederse, alacaklarının vadesi daha sonra gelecek olan veya diğerlerinden daha
sonra icra takibinde bulunan alacaklılar ile borçlunun
borca batıklık durumunu bilmeden ona bu dönemde
yeniden borç verecek olanların, alacaklarını kısmen
veya tamamen alamama tehlikesini ortadan kaldırmak amaçlanmaktadır .
Şartlar
Bu imkândan yaralanabilme şartları İİK md.179’da
belirtilmiştir. Şöyle ki; bir sermaye şirketini veya kooperatifi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler ya da
şirket-kooperatif alacaklıları şirket veya kooperatifin
borca batık olduğunu ve bunun yanında şirket veya
kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye
sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme de
bu projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa iflasın ertelenmesine karar verir.
İflasın Ertelenmesi Sonrası Tedbirler
İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme şirketin
veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli
önlemleri de bir taraftan alacaktır. Mahkeme erteleme kararı ile birlikte şirket veya kooperatife kayyım
atanmasına karar verir. (Kayyım:gerçek hak sahibinin
haklarını kullanamaması gibi durumlarda onun yerine kanuni temsilcisi olarak bir malı yönetmek bir işi
görmek üzere atanan kişi) Yönetim organın yetkileri
tümüyle kayyıma devredilebileceği gibi yönetim organı
iş ve işlemleri kayyım onayına da bağlanabilir.
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Erteleme Kararının Etkileri
İflasın ertelenmesi bütün alacaklıların çıkarlarını
dengeli bir şekilde korumayı amaçlar. 6183 sayılı
Kamu Alacaklarının Tahsili Usûlü Hakkında Kanun
uyarınca başlatılmış takipler de dâhil erteleme kararı
üzerine hiçbir icra takip işlemi yapılamaz. Karar öncesi
başlamış takipler de durur.
Devlet alacakları bakımından devlet ile diğer alacaklılar arasında bir ayrım yapılmamıştır. Zamanaşımı ve
hak düşürücü süreler de işlemez, durur. İstisnalar;
a. Erteleme sırasında taşınır-taşınmaz rehni veya
ticari işletme rehniyle temin edilen alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir
veya başlamış takiplere devam edilebilir. Fakat bu takip nedeniyle ne muhafaza tedbirleri alınabilir ne de
rehinli malın satışı istenebilir. Erteleme süresince işleyecek ancak mevcut rehinle karşılanamayacak faizler
teminat altına alınmak zorundadır.
b. İİK/md.206’daki alacaklar için de haciz yoluyla takip yapılabilir sırasıyla bu alacaklar,
• İşçilerin iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından bir yıl içerisinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem
tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve
kıdem tazminatları
• İşverenlerin işçiler için yardım sandıkları veya sair
yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması
amacıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış
bulunan tesislere veya derneklere olan borçları
• İflasın açılmasından önceki son bir yıl içerisinde
doğmuş tüm nafaka alacakları.
İflasın ertelenmesi süresi en çok bir yıl olabilir. Kayyım iflası ertelenen şirket veya kooperatifin durumu
hakkında belli sürelerde mahkemeye rapor sunar. Bu
raporlara göre mahkeme iflasın ertelenme süresini
uzatabilir. Uzatma süreleri toplamı 4 yılı geçemez. İflasın ertelenmesi talebi baştan reddedilirse veya kabul
edilir de erteleme süresi sonunda iyileşme olmadığı
görülürse mahkeme şirket veya kooperatifin iflasına
karar verecektir. Erteleme süresi dolmadan kayyımın
verdiği raporlardan mahkeme, şirketin veya kooperatifin durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanısına varırsa erteleme kararını kaldırarak iflasa
karar verebilir. Anlaşıldığı üzere kayyımlar vasıtasıyla
süreç hâkim kontrolündedir. Gidişat kötü ise hâkim süreyi kesip iflasa karar verebilir.
Sonuç
İflas hali, mikro veya makro düzeyde karşılaşılan
ekonomik krizlerin yaşatacağı en büyük rizikolardan
biri olarak görülmektedir. Ekonomide hem mikro düzeyde hem de makro düzeyde iyileştirici olması bakımından bu süreci atlatmakta iflas kararının ertelenmesi kurumunun fonksiyonu hayli yüksektir.
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