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Ostim OSB ve İvedik OSB Bizim Gururumuz...

Ostim ve İvedik Türk Sanayisi’nin deneyimli bir 
üretim bölgesidir. Ankara’nın çevresinde oluşan tüm 
bölgelerin neredeyse çıkış yeridir.

Yarım asır bir geçmişi olan, önce kooperatif sonra 
OSB olan Ostim ve İvedik’deki işyerlerinde yaşanan 
iki hazin kaza da birer iş kazasıdır. Bu durumu farklı 
yerlere çekmenin hiçkimseye faydası yoktur.

Ostim ve İvedik, Anadolu Kaplanları dediğimiz gi-
rişimcilerin kendi imkanlarıyla kurduğu ve sonradan 

OSB statüsü alan bir sanayi kentidir. burada üniver-
site  sanayi işbirliği, mesleki eğitim, tanıtım, sektörel 
kümelenme vardır. O nedenle hepimizi üzen kaza 
vesilesi ile OSB’li iş adamları ve sanayicileri suçlama-
yalım. Ostim ve İvedik’de 120000 e yakın işçi vardır. 
Bunlar işyerlerinde neler üretiyorlar neler bir bilseniz! 
Üretim de var istihdam da var. Tabiki kusuru olanlar 
varsa her aşama araştırlır. Bu tür kazalarda sadece 
çalışanlar değil, işyeri sahipleri ve firmalar da mağ-
dur olur. Belki bu acı olaydan çıkaracağımız dersler 
de vardır. Örneğin, KOBİ’ler olarak işçilerimizi, işyer-
lerimizi, üretim araçlarımızı sigortalatmalıyız. Bölge-
mizde yok denecek kadar az olmasına karşın, kayıt 
dışı istihdam yapmamalıyız. İş güvenliği ve sağlığı ko-
nusunu çok ciddiye almalıyız. Çünkü Allah korusun, 
bir kaza maddi manevi herşeyimizi bir anda silip yok 
edebilir.

ORSİAD olarak biz derhal iş ve işyeri güvenliği, si-
gorta gibi konularda Ostim ve İvedik’deki üyelerimiz 
ile bütün sanayicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendi-
rilmesi için uzmanların katılımları ile toplantılar yaptık 
ve yapmaya devam edeceğiz.

Ankara ve dolayısıyla da Türkiye’nin kalkınmasın-
da Ostim OSB ve İvedik OSB’nin ne denli büyük katkı-
larının olduğunu kesinlikle unutmamalıyız. Bu sanayi 
kentlerimiz bizim gurur kaynaklarımızdır.

Bu elim kazalarda sorumluluk alınmasının yol-
larının aranması gerekmektedir. Ostim ve İvedik’e 
gerekli destekler verildiği takdirde OSB’lerimiz çok 
büyük başarılar elde edeceklerdir. Toplum olarak bu 
konularda donanımlı olmamız gerektiği bir kez daha 
anlaşılmıştır.

Ostim OSB ve İvedik OSB’lerde meydana ge-
len iki elim kazada hayatlarını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve ya-
ralananlara da acil şifalar diliyorum...
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BAŞYAZI

Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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OSTİM VE İVEDİK’TE 
MEYDANA GELEN KAZALAR HAKKINDA

OSTİM ve İVEDİK OSB’de meydana gelen iki pat-
lama sonrası basınımızda çok sayıda haber çıkmıştır. 
OSTİM ve İVEDİK gibi OSB’lerde binlerce işletme var-
dır. İki bölgemizde de binlerce kişi istihdam edilmekte, 
iş ve aş üretilmektedir. 

Basınımızın kamuoyu adına haber edinme hakkı 
çerçevesinde görevini yaptığını biliyoruz. Bu tür haber-
ler sadece bölgemizdeki değil, tüm ülkemizdeki sana-
yicilerin, üreticilerin ve girişimcilerin moralini bozup, 
şevkini kırmıştır. Üretim, ihracat ve istihdam oluşturan, 
vergi ödeyen bu sektörlere hepimizin ihtiyacı vardır. 
Öncelikle bunun bir kaza olduğunu bilmeliyiz.

Patlama sonrası olaya anında müdahale eden tüm 
kurtarma ve güvenlik ekiplerine; bizzat olay yerine 
gelip acımızı paylaşan başta Başbakanımıza, bakan-
larımıza, belediye başkanlarımıza, parti liderlerine, 
mesleki ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine şükran-
larımızı sunuyoruz. 

OLAYA İLİŞKİN VERECEĞİMİZ BİLGİLER

• İvedik’teki patlama birçok iletişim aracında; in-
ternet medyasında ve yazılı basında Ostim’de ikinci 
patlama diye yer almıştır. 

- Ostim ve İvedik komşu OSB’lerdir ama yönetim-
leri ve sınırları birbirinden ayrıdır. Birinci patlama, yani 
Özkanlar firmasındaki patlama OSTİM OSB sınırları 
içinde olmuştur. Bu patlamada 9 kişi hayatını kaybet-
miştir.

• Patlamanın meydana geldiği firmaların ruhsat-
sız, belgesiz olduklarına yönelik haberler çıkmıştır.

- Bölgemizde imalat yapan Özkanlar firmasının 
ruhsatları tamamdır. İnşaat ruhsatı, yapı kullanma izin 
belgesi ve işyeri açma çalışma ruhsatları mevcuttur. 

• İlk patlamanın meydana geldiği ÖZKANLAR fir-
masının MEGA CENTER’da olduğu yazılmıştır.

- MEGA Center ayrı bir binadır. Patlama olan bi-

naya komşudur. Ayrıca bu bina alışveriş merkezi olarak 
nitelendirilmiştir, oysa bu bina Ostim’deki bazı firmala-
rın faaliyet gösterdiği bir iş yeridir. 

• Patlama doğalgaz sıkışmasına, doğalgaz kaza-
nı patlamasına ve bazı doğalgaz emniyet cihazlarının 
eksikliğine bağlanmıştır.

- Patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz sadece 
ısınıma amaçlı kullanılmakta olup, imalatta kullanılma-
maktadır. Bu doğrultuda binada mevcut iki doğalgaz 
kombisinde hasar olmadığı görülmüştür. Olay sonrası 
patlamaya bağlı olarak hasar gören servis hattını kont-
rol eden regülatörün otomatik olarak kendini kilitlediği 
ve gaz akışını kestiği görülmüştür.

• Denetim yapılmadığına dair iddialar

- OSB kanunu çerçevesinde OSB yönetimlerinin 
yapmakla yükümlü oldukları denetimlerin kumu kurum-
larının verdiği belgelere dayanak yapılmış olduğu yuka-
rıda atıfta bulunduğumuz belgelerden anlaşılmaktadır. 
Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda bölge müdür-
lüğünce 3 yıl önce başlatılan çalışma çerçevesinde fir-
malara İSG ziyaretleri yapılmaktadır. Aynı kapsamda 
söz konusu firma yönetimi ile de görüşme yapılarak, 
firmaya yasal zorunlulukları telkin edilmiştir. Firmanın 
İSG yöneticisi istihdam ettiği bilinmektedir. OSTİM’de 
ruhsat işlemleri uzman ekibimiz tarafından ilgili mevzu-
atlara uygun olarak yapılmaktadır.

Bölgemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bi-
linç oluşturulmasına yönelik sistemli çalışmalar eğitim, 
danışmanlık ve denetim hizmetleri verilmesi sağlan-
maktadır.

 
1) 3 Şubat Saat 11.00 Civarında Ostim Organize 

Sanayi Bölgesi 1424 (Eski: 74/6) Sokak No:4 Adre-
sinde Patlamanın Meydana Geldiği Özkanlar Firması 
İşyerine Ait OSB yasası hükümlerine göre düzenlenmiş 
Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İş Yeri Açma 
Ve Çalışma Ruhsatı bulunmaktadır. 

OSTİM
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- YAPI RUHSATI BİLGİLERİ: 07.06.2005 tarih 
ve 2005/47 sayılı yapı ruhsatı ile söz konusu binanın 
inşaatına başlanılmıştır. Verilen inşaat ruhsatına göre 
idari bölüm betonarme, imalathane atölye bölümü ise 
prefabrik olarak projelendirilmiştir.

- İSKAN BİLGİLERİ: 29.12.2007 tarih ve 2007/32 
sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmiştir.

- İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BİLGİ-
LERİ: 23.02.2008 tarih ve 829 sayılı İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsata göre faaliyet 
konusu “Makine İmalatı”dır ve ruhsat tipi 2. Sınıf Gay-
risıhhi Müessese şeklindedir.

2) Daha çok hidrolik vibrasyonlu çakıcıların ve ya-
tay sondaj ekipmanlarının üretimini yapan Özkanlar 
Grup firmasında 03.02.2011 tarihinde saat 11:00 
civarında bir patlama olayı meydana gelmiştir. Bu 
doğrultuda aşağıdaki önlemler alınmış, ve çalışmalar 
yapılmıştır:

• Olay ilk olarak Bölgede rutin denetimlerini ger-
çekleştiren ve olay bölgesine yakın durumda olan Çev-
re Denetim Ekibi tarafından tespit edilmiş ve yetkililer 
bilgilendirilmiştir.

• İtfaiye, 112 Hızır Acil ve emniyet ekiplerine bilgi 
verilmiş ve acil yardım talebinde bulunulmuştur. Ayrıca 
İl Sağlık Müdürlüğü ve Etlik İhtisas Hastanesi ile direk 
iletişime geçilmiş ve ambulans talebinde bulunulmuş-
tur.

• Ekipler anında olay yerine ulaşmış, sokaktaki do-
ğalgaz ana hattı ile binayı besleyen doğalgaz servis 
hattındaki vanalar başka bir kazaya sebep vermemesi 
için anında kapatılmıştır.

• Aynı şekilde binayı besleyen elektrik hattı ile böl-
geyi besleyen elektrik trafosundaki hatlarda anında 
ekiplerimizce elektrik kesintisi yapılmıştır. Yapılan in-
celemede binayı besleyen ada dağıtım panosundaki 
şalterin devre dışı kaldığı görülmüştür.

• Bölgede bulunan yangın hidrantları müdahaleye 
hazır hale getirilmiştir.

• Emniyet Ekipleri ile olay yerine yakın güzergah-
taki ana caddeler trafiğe kapatılarak yol geçişi kontrol 
altına alınmıştır.

• Olay alanı çevresinde emniyet şeridi oluşturul-
muş ve alana yabancı kişilerin geçişi engellenmiştir. 
Risk devam ettiği için bölgede biriken kalabalığın da-
ğıtılması amacıyla emniyet ekipleri ile birlikte halkın 
uzaklaştırılması sağlanmıştır.

• Binada doğalgaz sadece ısıtma amacıyla kulla-
nılmakta, üretim amaçlı kullanılmamaktadır. Binanın 
idari kısmının bodrum katında bulunan 2 adet ısınma 
amaçlı doğalgaz kombisinin herhangi bir zarar gör-
mediği ve doğalgaz iç tesisat hatlarında herhangi bir 
gaz kaçağı olmadığı görülmüştür. Binada atölye ısıt-
maları tavanda bulunan radyant cihazlarla yapılmak-
ta olup patlamadan sonra hasar görmüştür. Radyant 
ısıtıcılarda oluşan bu hasar sonucunda herhangi bir 
patlama ya da yangın oluşmadığı fotoğraflarla tespit 
edilmiştir.

• Binadaki patlamanın etkisi ile bina önündeki 
doğalgaz sayaç istasyonunun kırılmış olduğu ve sa-
yaç grubunun dağıldığı görülmüştür. Regülatörün bu 
dağılma esnasında kendisini kilitlediği ve gaz geçişine 
izin vermediği tespit edilmiştir. 

• Bölgedeki diğer işyerlerinde tarafımızca tespit 
edilen insan sağlığına zarar verebilecek durumlar ko-
nusunda bilgilendirme yapılmıştır.

• Olay sonrasında bölgede bulunan Emniyet, İt-
faiye, Hızır Acil, Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma, 
Akut, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle sürekli iletişim 
halinde bulunulmuş, gerekli koordinasyon sağlanmış 
ve çalışmalar sırasında gerekli olabilecek her türlü lo-
jistik ve tabi ihtiyaçlar OSTİM OSB tarafından karşı-
lanmıştır.

• Patlamanın kesin nedenine ilişkin somut ve kesin-
leşen bir bilgi yoktur. Patlama nedenine ilişkin sonuç 
ilgili bakanlıkların uzmanları ve birimlerin çalışmala-
rından sonra belirlenecektir.
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OSTİM

1. Organize Sanayi Bölgesi Orhan Işık Caddesi
No: 10 Sincan / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90(312) 267 06 52-53 / 267 01 96  Fax: +90(312) 267 06 54

www.elfametal.com.tr www.plusdoor.com.tr

Plus Door Çelik Kapıları Bir                                                Kuruluşudur.

• Kapılarımız 7500 m² kapalı alanda son teknoloji CNC makinalarda yüksek güvende ve kalitede üretilmektedir.
• Montaj esnasında Betonlu sistem yöntemi kullanılarak tüm kapılarımızın Levye, Kriko v.b. araçlarla açılması önlenmiştir.
• Tüm kapılarımıza talebiniz doğrultusunda güvenlik sistemlerinden (Monitörlü Kamera Sistemi Fotoğraf Çekimli Kamera Sistemi, 
Parmak İzi Tanıma Sistemi, Yüz Tanıma Sistemi v.b.) monte edilebilmektedir.
• Kapılarımızın tüm ana kilitlerine talep edildiğinde uzaktan kumandalı motorlu barel sistemi monte edilebilmektedir.
• Bütün kapılarımız 3 yıl garanti kapsamındadır.

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

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

Parmak İzi Uzaktan
Kumanda

14’lü Kilit 
Sistemi

Kameralı
Kapı Dürbünü

Uzaktan
Kumandalı

LCD Monitör

OSTİM OSB Yönetim Kurulu
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ASO OSB’lere sahip çıktı.
“Kayıtdışı patladı” haberlerine birinci ağızdan ya-

lanlama. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Öz-
debir, Ostim OSB Başkanı Orhan Aydın ve İvedik OSB 
Başkanı Hasan Gültekin ile 3 Şubat 2011 tarihinde 
meydan gelen iki ayrı kaza ile ilgili basın toplantısı dü-
zenledi.

“İki firmamız da önemli sanayi kuruluşlarıdır”
Özdebir, İlk patlamanın yaşandığı Özkanlar Hid-

rolik Limited Şirketi için şunları söyledi: “Firma mikro 
tünel makinesi, delici burgu, değişik tipte vibratör üret-
mektedir. Firmanın ortakları Hasan, Aydın ve Ayhan 
Özkan kardeşlerdir. Bu olayda 9 kişi hayatını kaybet-
miştir. İşyerine ait OSB yasası hükümlerine göre dü-
zenlenmiş yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi ve 
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmaktadır. Bu fir-
mayla ilgili işletme belgesi olmadığı iddia edilmiş, an-
cak çalışan sayısı itibariyle böyle bir izne gerek olma-
dığı anlaşılmıştır. İşletme belgeleri 4 aralık 2009 tarih 
ve 27422 sayılı resmi gazetede yayınlanan işletme bel-
gesi yönetmeliğinin 2. Maddesi uyarınca 50 veya daha 
fazla işçi istihdam edilen firmalarda düzenlenmektedir. 
Patlamada ölen 8 kişi firmanın kayıtlı çalışanları, 1 kişi 
ise firmanın taşeronu olan Baran Çelik Döküm şirketi-
ne kayıtlı Mükremin Atmaca’dır.” 

Özdebir, 2. patlamanın yaşandığı Metsan Oto-
motiv Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
hakkında da şunları söyledi: “Bu firmada 11 çalışan 
hayatını kaybetmiştir. Bu firmanın da işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfai-
ye Daire Başkanlığı’nca verilen küşatı bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu firmamız da kayıt altında olup, hayatını 
kaybeden 11 çalışanı da sosyal güvenlik kapsamında-

dır. Firma otomotiv yan sanayi ürünleri imal etmekte 
ve ağırlıklı olarak New Holland-Türk Traktör firmasına 
parça üretmektedir.”

“İki olayda da hiçbir kayıt dışılık yoktur” 
Olay sonrası yapılan haberde yer alan yanlış ve 

üzücü ifadelerin iki firmayı ve iki sanayi bölgesi yetki-
lilerini de çok üzdüğünü ve yıprattığını belirten Özde-
bir, “Ankara sanayi odası olarak yıllardır ifade ettiği-
miz gibi, kayıt dışılık haksız rekabet nedeniyle en çok 
bizlerin, kayıt altındaki firmaların problemidir. Yıllardır 
bunu söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. 
“Kayıt dışı patladı” diye ifade edilen bu iki olayda da 
görüldüğü gibi kayıt dışında hiçbir şey yoktur. Kayıt dı-
şıyla mücadele hepimizin görevidir. Ancak eksik bilgi-
lerle firmaları zan altında bırakmaya kimsenin hakkı 
yoktur” dedi.

“Bu olayları OSB’lere maletmek büyük insaf-
sızlıktır”

Özdebir: “Bu kazalar sadece organize sanayi böl-
gesinde yer alan firmalarda değil, her yerde meydana 
gelebilir. Geçmişte çok sayıda yaşanmış talihsiz ör-
nek de vardır. Bir Yıba Çarşısı yangını, Modern Çarşı 
hala unutulmadı. İstanbul’da Gebze’de, Tuzla’da ve 
Türkiye’nin her tarafında maalesef üzücü iş kazaları 
meydana gelmektedir. Dolayısıyla bunları organize sa-
nayi bölgelerine maletmek büyük insafsızlıktır.” 

ASO Başkanı Özdebir sözlerini şöyle noktaladı: 
“Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Öncelikle yapmamız 
gereken işgücünün ve çalışma ortamının niteliğini yük-
seltmek olmalıdır. Hem Ankara Sanayi Odası olarak 
bizler hem de bölge yönetimlerimiz bu konuda çaba 
göstermektedir.”
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İstiklâl Marşı Nasıl Kabul Edildi?

İstiklâl mücâdelesinin en çetin bir safhasında 
milletin duygularını belirtecek bir “İstiklâl Marşı”nın 
yazılması istenmiş ve böylece, Maarif Vekâleti tara-
fından bir müsabaka açılmış ve müsabakada birinci-
liği kazanacak zâta 500 lira nakdî mükâfat verileceği 
ilân edilmişti.

Yurdun her tarafından 500’den fazla şâir müsa-
bakaya girmişti. Fakat yazılan marşlar, milletin hissi-
yatına tercüman olacak bir durumda değildi.

Mehmet Âkit, marşın mükâfatlı olmasından dola-
yı müsabakaya katılmamıştı. Zamanın Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi böyle bir marşın ancak, Safahat 
nâzımı şâir Mehmed Akif tarafından yazılabileceğine 
inanmış ve 5 Şubat 1337, Milâdî 1921 tarihinde şu 
mektubu kendisine yazmıştır.

“Pek aziz ve muhterem efendim,

İstiklâl marşı için açılan müsabakaya iştirak bu-
yurmamaklarındaki sebebin izâlesi için pek çok 
tedbirler vardır Zât-i üstadânelerinin matlûb şi’iri 
vücûda getirmeleri maksadın husûli için son çâre 
olarak kalmıştır. Asl endîşenizin icâbettiği ne varsa 
hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehiç 
vâsıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ve bu 
vesile ile en derin hürmet ve muhabbeti arz ve tekrar 
eylerim.’’

Bu mektubun yazılmasından bir ay bile geçme-
den milletin istediği İstiklâl Marşı yazılmış ve kahra-
man orduya ithaf olunmuştu.

Marş, Maarif Vekili Hamdullah Suphi ve arka-
daşları tarafından beğenilmişti. Yalnız bu marşın 
üstada-ı rencide etmeden Büyük Millet Meclisi’nden 
nasıl geçirileceği üzerinde düşünülmüştü. Bu sıralar-
da Maarif Vekâletince seçilen yedi marş da Büyük 
Millet Meclisi’ne getirilmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Mart  1337 
(1921) tarihindeki toplantısında kararı, Karesi 
Meb’usu Basri Çantay, Meclise gelen marşlardan bi-
rinin okunması için bir takrir vermişti. Bu takrir Meclis 
üyelerinin re’yine sunulmuş ve tasvîb olunmuştur.

Marşlardan birinin okunması için Meclis Reisi ta-
rafından, Hamdullah Suphi Bey kürsüye davet edil-
miş ve ezcümle şöyle konuşmuştur:

Arkadaşlar, hatırlarsanız, Maarif Vekâleti son 
mücâdelemizin ruhunu terennüm edecek bir marş 
için şâirlerimize müracaat etmiştir. Birçok şiirler gel-
di, burada yedi tanesi en fazla vasfı hâiz olarak gö-
rülmüş ve seçilmiştir.

Hamdullah Suphi, Mehmed Âkif’ten bir marş yaz-
masını rica ettiğini, marşın yazıldığını, beğenildiğini 
söylemiş ve intihabının Meclis’e ait olduğunu da söz-
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lerine ilâve etmiştir.

Hamdullah Suphi, gür sesiyle Meclis’in kürsüsün-
de İstiklâl Marşı’nı okumuştur.

“Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır, Hakka tapan milletimin İSTİKLÂL”

mısraları ile bu marş, Meclis üyelerinin şiddetli ve he-
yecanlı tezahüratına vesile olmuş, salon alkış sesle-
riyle dolmuştur.

 12 Mart 1337 (1921) tarihinde Büyük Millet Mec-
lisinde kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim, milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hak’a tapan milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaştım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarim.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurdumu alçakları uğratma, sakin.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsında Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşim,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal!

                                        Mehmet Akif ERSOY

TARİH
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hasarlar aldılar. Çanakkale Geçilmez kitabının yazarı 
Alan Moorehead olayı şöyle anlatıyor. 

«Saat 13.45’de Suffren’in az gerisindeki Bouvet 
müthiş bir patla¬mayla sarsıldı. Güverteden göğe ke-
sif bir duman yükseldi. Gittikçe hızlanarak yana yattı, 
devrilip gözden kayboldu. Olayı görenlerden birinin 
ifadesine göre «Bir tabak, suda nasıl kayıp giderse o 
da öylece kayıp gitti.» 

Tabyalarımız, Boğaz’ı geçmeye çalışan düşman 
gemilerine aralıksız ateş açtılar. Bu sırada düşman 
Boğazdaki mayınları temizleme çabasındaydı. Tab-
yalarımız düşmanın mayın tarayıcılarına ateş açınca, 
düşman ecelsiz terk etmek zorunda kaldı. Düşman sa-
vaş gemilerinden İnflexible ve İrressitible büyük hasar 
gördü. Batanlar oldu. Queen Elisabeth ve Agamem-
non yaralandı. Çanakkale Boğazı İtilaf Devletlerince 
denizden aşılamadı. Çanakkale Boğazı’nın geçile-
meyeceğini çok büyük kayıplar vererek öğrendiler. 
Çanakkale Boğazı’nı gemilerle aşamayan İtilaf Dev-
letleri, çıkarma yapmayı planladılar. Yani Çanakkale 
kara savaşları başlıyordu. Bu sırada, Türk donanma-
sında düşmanın nereden çıkartma yapabileceği tartı-
şılıyordu. Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı tam 
da Mustafa Kemal’in düşündüğü noktadan saldırdı. 
19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen’de 
Conkbayır’da, savaştı ve;  

— «Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi em-

rediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde 
yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebi-
lir» dedi. Tarihin bu en büyük siper savaşı başlamıştı. 
Şanlı Türk askeri siperini terk etmiyor,  şehitlik şerbe-
tini içenlerin yerini  hemen dolduruyorlardı. Düşman 
hızla Conkbayır’a doğru ilerliyordu. Çanakkale kara 
savaşlarının en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, 
Bolayır, Seddülbahir, Anbumu, Kabatepe, Conkbayırı 
ve Anafartalar’dır. 19 - 20 Aralıkta Anafartalar ve Arı-
burnu cephesi, 8-9 Ocak’ta Seddülbahir düşmanlar 
tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak 
umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 
1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti. 

 
Çanakkale Şehitlerine

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!”
Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
………………………

                                          Mehmet Akif Ersoy
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Çanakkale Savaşı hem Türk milli tarihimizin hem 
de dünya tarihinin en önemli savaşlarından bir tane-
sidir. 

Çanakkale Boğazı’nı aşarak İstanbul’a kavuşma 
isteği Avrupa büyük devletlerinin her zaman en büyük 
özlemi olmuştur. 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın baş-
lamasıyla birlikte İngiltere ve Fransa işbirliği yaparak 
3 Kasım 1914 günü alacakaranlıkta Bozcaada’dan 
Boğaz’ın ağzına doğru yaklaştılar. İngilizler Seddülba-
hir ve Ertuğrul tabyalarını, Fransızlar da Anadolu ya-
kasında Kumkale ve Orhaniye tabyalarını havantopu 
ile dövdüler. Cephaneliğimize açılan ateşte, subay ve 
erlerimiz kahramanca şehit düştü. 

Tüm çabalarına rağmen, itilaf devletleri gemileri 
diledikleri gibi ilerleyemiyor, amaçlarına ulaşamıyor-
du. Başarısızlıklarının nedenini Lodos fırtınasına bağlı-
yorlardı. Havalar düzelince yeni saldırılar düzenlediler. 
Herhangi bir sonuç alınamayınca düşman gemilerine 
komuta eden Amiral Carden görevden alınarak, yeri-
ne 17 Mart 1915 günü Robeck atandı. Yeni komutan 
Robeck 18 Mart 1915 günü, Boğaz’a saldıracaklarını 
ve  yakında İstanbul’da olacağını Londra’ya bildirdi. 

Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı 
Albay Cevat Çobanlı boğaz’a mayın hattı döşenmesi 
emrini verdi ve Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi 
altı mayın, Boğaz’a on birinci hat olarak döşendi. 

18 Mart 1915 de O dönemin en büyük deniz gücü, 

İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan üç filo  sa-
bahleyin Çanakkale Boğazı’na girdi. İlk filoda, İngiliz-
lerin Queen Elizabeth zırhlısı ile İnflexible, Lord Nelson 
ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu. İkinci fi-
loda ise İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean, İr-
resistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer 
alıyordu. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet, Suffren gibi 
Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu. İngilizler ve 
Fransızlar Türk savunmasının zayıf olduğunu düşünü-
yor ve Boğaz’ı kolayca geçebileceklerine inanıyorlardı. 
Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş 
gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidi-
yesiyle merkez bataryalarını şiddetli bir ateşe tuttular. 
Daha sonra tüm gemiler  Dardanos’a saldırdı. Dar-
danos tabyamız saldırılara yekvücud karşı koydu. Bu 
arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye 
üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına yetişti. 
O sırada kıyı bataryalarımız da düşman üstüne ateş 
açmaya başladılar. Bu güçlü savunmayı beklemeyen 
düşman kaçmak isterken topçu atışlarıyla karşılaşıyor, 
düşman gemilerine aman verilmiyordu. Hakiki bir mü-
cadele ruhu sergileniyordu.

Bu direniş esnasında Türk tabya ve bataryaları 
büyük zarar görmüştü. Amiral Robeck Fransız gemi-
lerini geri çekerek İngiliz filosunu  ileri sürdü. Bouvet 
ve Suffren savaş gemileri, bir gece önce Nusret mayın 
gemisinin döşemiş olduğu mayınlara çarparak büyük 

TARİH

Çanakkale Şehitleri’nin 96. Yıl Dönümü



ESKİDEN Vakko’nun bulunduğu, Atatürk 
Bulvarı’ndaki çok katlı binanın ev sahipliği yaptığı 
Kimlik Mağazası, üç Avrupa markasını bünyesine 
katarak büyümesine devam ediyor. İtalyan Avacava, 
Alman Paulmark ve Fransız Purlin’in isim hakkını 
alan Kimlik, 19 olan mağaza sayısını 2010’da 50’ye 
çıkarmayı hedefliyor. Kimlik’in sahibi olan 7 ortaktan 
biri olan Abdül Nasır Çetin, yeni atılımları, hedeflerini 
ve Kimlik’in oluşumunu anlattı.

 
ANKARA’DA kurulan Kimlik mağazası, Avrupa’nın 

üç markası Avacava, Paulmark ve Purlin’i de alarak 
büyümesine devam ediyor. Kimlik’in 7 ortağından 
biri olan Abdul Nasır Çetin, 19 olan mağaza sayısını 
2010’da 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

 
Dışkapı’daki Rus Pazarı’nda işportacılıkla 

başlayan konfeksiyon işini kısa sürede büyüterek 
1995’de aile şirketi olarak Kimlik Mağazası’nı 
kurduklarını kaydeden Çetin, kurumsal kimliklerini 
tamamlamak üzere olduklarını belirterek, 
büyümeye devam edecekleri mesajını verdi. Çetin, 
“Perakendede en iyisi olmayı hedefliyoruz” diyerek, 
isim ve üretim hakkını devraldıkları üç markayı ve 
Kimlik Mağazası’nın gelişimini şöyle anlattı:

 
YERLİ TASARIM, KUMAŞ VE ÜRETİM : Avrupa’da 

isim yapmış üç markayı bünyemize katarak, bunları 
tamamen yerli tasarım, kumaş ve üretimle hem 
Türkiye hem de yurtdışında pazarlayacağız. İtalyan 
markası olan Avacava spor giyim, Alman markası 
Paulmark klasik-erkek giyim, Purlin ise Fransız 

genç-bayan giyim markaları. Markaların imalatı ve 
tasarımı İstanbul’da yapılıyor. Hepsi de Avrupa’da 
isim yapmış bu markaları tamamen yerli tasarım, 
kumaş ve üretimle Türkiye’nin en tanınmış markaları 
arasına sokmayı hedefliyoruz. Bu markaları önce 
Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki mağazamızda, daha 
sonra ise Türkiye’deki diğer mağazalarımızda 
satmayı daha sonra ise Avrupa’ya açılmayı 
düşünüyoruz. Markalaşma atağımız bizim için çok 
önemli çünkü daha hızlı büyümenin ön şartlarından 
biri de markalaşmak. Ayrıca perakendecilik ve tekstil 
sektöründe bir süre sonra kendi üretiminizi yapmanız, 
markalaşmanız gerekiyor.

 
REAL KLASİK’DEN KİMLİK’E Biz bir aile şirketiyiz. 

Dışkapı Rus Pazarı’nda işportacılıkla başladığımız 
giyim kuşam işini 7 kuzen çalışarak kısa sürede 
büyüttük. Önce Tiffany & Co.’nun birkaç mağazasını 
devraldık. Daha sonra 1995’de Demirtepe’de ilk 
Kimlik mağazasını açtık. İlk başta isimimiz “Real” 
Klasik’di ama daha sonra REAL Hipermarket bu ismi 
tescilleyince yeni bir isim arayışına girdik. İsanların 
kolay anımsayabileceği, akılda kalan bir isim olsun 
istedik ve Kimlik ismi ortaya atılınca beğendik, onu 
seçtik. Kurumsallaşma çalışmalarımız tamamlanmak 
üzere. Hedefimiz perakendede Türkiye’nin en iyisi 
olmak. Mağaza sayımızı artırıp markalaşmaya 
hız vereceğiz. Şu an Ankara dışında Bursa, İzmit, 
Antalya, Diyarbakır, Malatya, Elazığ,Mardin, 
Şırnak,Erzurum,Erzincan ve Van’da mağazalarımız 
var.

İzmit ve Diyarbakır’da Ncity AVM’lerini açtık, 
ayrıca Kuzey Irak’ta Maximall mağazalar zincirini 
kurduk, şu an orda 10 mağaza ile yeni Irak’ın ilk 
mağazalar zinciri olarak aktif çalışıyoruz,

KİMLİK’in Türkiye’deki en büyük mağazası 5 bin 
500 metrekare ile Diyarbakırdaki mağazamızdan 
önceki en büyük mağaza olan Atatürk Bulvarı 
üzerindeki mağaza. Kimlik’den önce 30 yıl boyunca 
Vakko’ya ev sahipliği yapmış olan bu binaya geçtikten 
sonra büyümemiz yüzde 100 arttı. Çok merkezi bir 
konumda olmamız en büyük avantajımız. İstanbul 
merkezli Boyner ve YKM’den sonra Ankara merkezli 
Kimlik, başkentin en büyük mağazalarından biri. Kriz 
dönemlerinde birçok işyeri kapanırken büyümesine 
devam eden Kimlik’in satış rakamları da büyük bir 
hızla artıyor. Yerli ve yabancı toplam 150 markayı 
bünyesinde bulunduran Kimlik sezonda, yani üç 
ayda yaklaşık 1 milyon adet ürün satıyor.

A. Nasır ÇETİN
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KUVEYT TÜRK, ORSİAD İle İşbirliği Protokolü
İmzaladı.

Kuveyt Türk, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sana-
yici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (Orsiad) ile dün 
gerçekleştirdiği kredi protokolleri sonucunda her iki 
derneğin kayıtlı üyelerine çok uygun koşullar altın-
da kredi sunmaya başladı. Ankara’nın genelinde ve 
özellikle Ostim Organize Sanayi bölgesinde faaliyet 
gösteren küçük ölçekli işletmelerin ticaret hacimlerinin 
geliştirilmesini hedefleyen bu işbirliği anlaşması, Ku-
veyt Türk’ün küçük ölçekli işletmelere yönelik uygun 
koşullu ürün ve hizmetlerini kapsıyor. Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği üyesi 
işletmeler, uygun avantajlar ile sunulan kredi desteğin-
den faydalanacak.  
Anadolu Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi,

ORSİAD İle İşbirliği Protokolü İmzaladı.

Derneğimiz ORSİAD  ve Anadolu Akaryakıt Ticaret Li-
mited Şirketi aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata 
varmışlardır.

Türkiye genelinde 81 ilde 1722 Petrol Ofisi İstasyo-
nunda geçerli pompa satış fiyatları üzerinden ORSİAD 
üyelerine indirim uygulanacaktır. İndirim uygulanacak 
akaryakıt ürünleri:

• Vmax Kurşunsuz 95 Oktan
• Vmax Kurşunsuz 97 Oktan
• Euro Diesel 50 PPM 10 PPM

Petrol Ofisi Automatic Filo Yönetimi ile anında veri 
transferi, yetkili elektronik posta adreslerine gönderi 
ile raporlama yapılacaktır. Cihaz kurulum ve kullanım 
ücretsizdir.
Karadeniz Makine ve Motor Yağları Pazarlama 

Ticaret Limited Şirketi, ORSİAD İle İşbirliği Proto-
kolü İmzaladı.

Derneğimiz ORSİAD  ve Karadeniz Makine ve Motor 
Yağları Pazarlama Ticaret Limited Şirketi(Alınteri Bulva-
rı No: 47/1 Ostim/ANKARA) aşağıda belirtilen husus-
larda mutabakata varmışlardır.

Türkiye genelinde tüm TOTAL İstasyonlarında geçerli 
pompa satış fiyatları üzerinden ORSİAD üyelerine in-
dirim uygulanacaktır. İndirim uygulanacak akaryakıt 
ürünleri:

Yakıt Matik Ürün alımları için yapılan sözleşmede 01-
10, 11-20, 21-30/31 (on) 10’ar günlük olarak fatu-
ralandırılacaktır. Kesilen her ayrı fatura için otuzuncu 
gün DBS Sistemi üzerinden tahsilatı yapılacaktır.

ZİYARET

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Özcan ÜLGENER, 
Başkan Yardımcısı Nedret YENER ve Yönetim Korulu 
üyelerinden Bilal GÜNEŞ ve Rakıp SEYİRT Ostim Vergi 
Dairesi Müdürü Mücadettin ŞANAL’a makamında ha-
yırlı olosun ziyaretinde bulundular.

ORSİAD Protokol ve Ziyaretler

Haber
Murat Osman VANLI



İNŞAAT

Baraj İnşaatları
Hidroelektrik Santral-
leri
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 Yüklen-
ici 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 yüklen-
ici olarak yapmaktadır.
• Bursa Ulubat Kuvvet Küneli ve HES İnşaatı işini yüklenici olarak tamamladık. 2010 
Ekim ayında geçici kabulü yapıldı.

FAALİYET ALANLARI

Özgür KÖSE / İnş. Müh.
HİTİT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
ASLANCIK BARAJ VE  HES ŞANTİYE  ŞEFİ

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

SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
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TÜRKİYE’DEKİ HİDRO ELEKTİRİK SANTRALLERİ    VE
ŞİRKETİMİZ HİTİT SANAYİ İNŞAAT FİRMASININ HES ’ LERDEKİ YERİ

Hitit  ailesinin  büyüğü  şirketimizin  kurucusu  başarılı bir  çalışma  hayatı  ile  beynindeki  bilgiyi  
bileğindeki   güç ile  birleştirip  30 yılı  geride  bırakan iki  el bir  beden  ile işe başlayıp  bugün 
300 kişiye  iş verir duruma  gelen, kendi  iş  kolunda   söz  sahibi  olan    ve bizlere  güzel bir  
çalışma sistemi  aşılayan  Mak.Yük.Müh. Sn. AHMET   KÜÇÜK  beyfendiye kendim ve HİTİT  
çalışanları adına saygı ve şükranlarımı  sunuyorum.

Türkiyedeki HidroElektrik santrallarının geçmişine  bakacak  olursak  etütle  uygulama  
arasında  yaklaşık  50 yıllık  yani  yarım  asırlık  bir  boşluk  görürüz.  
Şöyleki: 1960 lı yıllarda başlatılan etüd ve fizibilite çalışmalarının sonuçları yani HİDROELEKTRİK 
santrali kurulabilecek yerler belirlenmiş ama uygulamaya geçilememiştir. Bu etüdleri yapan 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü   MTA ve DSİ projeleri  uzun yıllar  hernedense 
bekletildikten   sonra   2003 yılından  itibaren  ihale  aşamasına getirilip  ihaleleri  yapılmış 
ve  Yap  İşlet Devret modeli  ile  49 yıllık kiralamalarda özel  sektörün  önü  açılmıştır.

1960 lı yıllarda özellikle  Çoruh  nehri  üzerinde  etüd   çalışmalarını   yürüten   ve  Türkiye   
genelinde  HES etüd  ve diğer  çalışmalarda    emeği  geçen   Elekt.Müh. Elbettin  KALIN  
beyefendiden   o  günkü  zor  şartlarda   yaptıkları  çalışmaları    dinlerken    sularımızın  
yarım  asır  boşa akıp gitmesini, giderken ne kadar   toprağımızın  yok  olduğununun  
üzüntüsünü  yaşıyor  ve  geçte  olsa HES’lerinin  yapımına  başlamış  olunmasının   
mutluluğunu  yaşıyorum.

Hidro Elektirik santrallarının ilk çalışmalarını  yürüten  Sn. Elbettin KALIN ve  mesai 
arkadaşlarından  hayatta  kalanlara  sağlık  ve  uzun   ömür, ölenlere Allahtan  rahmet  
diliyorum.

Biz Hitit  Sanayi  İnşaat olarak bir  çok  HES’te  başarılı     çalışmalar yaptık .  İşletmeye  
alınıp elektrik üretenler var,  yapımı devam  edenler  var.  İnşaat ve hidromekanik sistemler-
ini  yaptığımız  elektrik üreten  birkaç  isim   sıralarsak; ERZİINCAN Gürlevik I, ERZİNCAN 
Gürlevik-MERCAN II Baraj ve HES, Erzincan TERCAN Baraj ve HES, Yenice Barajı-ve  HES, 
Palandöken Barajı ve HES, Bahçelik HES, Sırma Hes, Ayancık  HES,  Gülçay I-II HES, Başak 
HES, Köprübaşı HES. Bunlar yaptıklarımızın  sadece  bir kısmı.  Bunlara  ilaveten Aydın, 
Adıyaman, Sivas, Çanakkale, Giresun, Samsun ve Sinop illerine müteahhit ve taşeron   
olarak  28  Hidro Elektrik santralinin yapımını tamamladık. Bu  tesisler sorunsuz olarak  
elektrik üretimine devam ediyorlar. 

Halen çalışmalarımız taşeron olarak İspir Yanıkköprü HES’ i anahtar teslimi, Üzümlü HES, 
Çarşamba HES, Çamlıca HES ve Giresun Aslancık Barajı ve HES, inşaat ve hidromekanik 
işlerini yüklenici firma olarak devam etmektedir.  

Bursa Uluabat kuvvet tüneli ve HES inşaat ve hidromekanik işlerinide yüklenici firma olarak 
tamamladık. 2010 yılı Ekim ayında kabulü yapılarak elektrik üretmeye başlamıştır.

Bir HES ‘ in  inşaat ve hidromekanik işlerinin tamamlanarak  elektrik  üretimine  geçmesi, bir  
çoçuğun  ana  rahminden  dünyaya  gözlerini açması  gibi  bir  olaydır. 

Türkiyede  4400 mm. çapında en  büyük  kelebek  vanayı   firmamız  HİTİT SANAYİ İNŞAAT  
ÇALIŞANLARI  yapmış test  çalışmaları  yapıldıkdan  sonra   kurulacağı  Kayseri  Çamlıca III  
HES  sistemine  bağlanmak için  montaj  çalışmaları  devam etmektedir.

Türkiye’de HİTİT  ismiyle  kurulu bir çok inşaat firması vardır. Yasalarımız müsaade etmediği  
için HİTİT ismi tarihi  bir isim  olduğu  için  adımıza  tescilini  yaptıramıyoruz. Ama BİZ HİTİT 
SANAYİ İNŞAAT’ız. 1980 yılından  beri  yaptığımız  her  çalışmadan  sonra  ortaya  çıkardığımız 
eserlerimizle anılırız. 

Biz HİTİT SANAYİ VE İNŞAAT  olarak baraj  inşaatları, HES’ler, tünel inşaatları, liman  inşaatları, 
karayolları inşaatları kanalizasyon, içme  suyu tesisi, sondaj ve enjeksiyon işleri, arıtma  tesisleri, 
cebri  boru, her  çapta çeşitli  vanalar, radyalkapaklar  vinçler, depolama  tankları küresel  tanklar  
kalite ve garantili imalat alanlarımızdır.

BİZ HİTİT  SANAYİ  İNŞAATIZ. BİZ İNŞAAT VE HİDRO – MEKANİK SİSTEMLERİNİ  ANAHTAR  TESLİMİ  
YAPAN GÜVENİLİR BİR FİRMAYIZ.

Saygılarımla.                                                      

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

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

Özgür KÖSE / İnş. Müh.
HİTİT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
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Yasanın Kurumlara Getirdiği Yükümlülükler
Nelerdir?

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Dü-
zenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suç-
larla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”

Yalnızca İnternet Cafe gibi toplu erişim sağlaya-
rak ticari kazanç sağlayan işletmeler değil persone-
linin İnternet erişimi olan tüm kurum ve kuruluşlar 
bu yasayla belli yükümlülüklere uymak zorundadır. 
Kurumların uyması gereken yükümlülükler 5651 sa-
yılı yasanın  7. maddenin 2. fıkrasında şöyle ifade 
edilmiştir; Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmak-
sızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç 
oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla 
yükümlüdür.

Bu kanun kapsamında kamu kurumlarının ve iş-
letmelerin kesin bir yükümlülükleri vardır. Kurumlar 

1. Personelinin İnternet erişimini denetleyebilmeli,
2. Suç oluşturan zararlı içeriğin olabildiğince filt-

relenmesini sağlamaya gayret göstermeli,
3. Personelin İnternet etkinliğini kayıtlarda tuta-

bilmeli (loglama) ve bu kayıtlarda(loglarda) ayrıntılı 
arama yapabilmelidir.

“Kanun İnternet yoluyla yayınlanan bilgilere 
erişimin sınırlanması yükümlülüğünü getirmiş-
tir. Kişilerin İnternet yoluyla kurduğu iletişiminin 
kayıt altına alınması kanun kapsamında değil-
dir.”

Burada 3. madde yani loglama zorunluluğu ka-
nun içerisinde açıkça belirtilmese de 7. madde 2. fık-
ranın bir yorumuyla fiilen(de facto) uygulanmaktadır. 
Ayrıca kurumun 6 ay boyunca silinmeyecek kayıtlarla 
İnternet kaynağını kullanan gerçek kullanıcıları bile-
bilmesi gerekmektedir. 

Kurumsal sistem güvenlik ve denetleme yazılımı 
denince akla gelebilecek aşağıdaki önlemler yasa-
nın kapsamında değildir. Bunların alınması yalnızca 
kurumun bilgi güvenliğiyle ilgili yüksek hassasiyeti 
olması durumunda gerekli olabilir.

1. HTTP yani normal internet sitelerinin gezilme-
si dışında diğer ağ protokollerinin (SMTP:e-posta, 
XMPP:sohbet gibi) denetlenmesi. Kanun İnternet 
yoluyla yayınlanan bilgilere erişimin sınırlanması 
yükümlülüğünü getirmiştir. Kişilerin İnternet yoluyla 
kurduğu iletişiminin kayıt altına alınması kanun kap-
samında değildir. Yani personelin e-posta(email) ya 
da sohbet(chat) yoluyla kurum içinde ya da dışında-
ki insanlarla kurduğu iletişimin denetlenmesi ya da 
denetlenmemesi kurumun iç işleyişiyle ilgili alması 
gereken bir karardır.

2. Personelin kurum içindeki kişisel bilgisayarın-
daki etkinliklerinin denetlenmesi, loglanması ve kısıt-
lanması da kanun içinde değildir.   

Yazıcıda çıktı alınan dosyaların adlarının bilinme-
si, Kişi başına yazıcıdan çıktı alma miktarının bilin-
mesi, Tarama(scan etme) logları tutulması, USB diske 
kaydedilen dosyaların adlarının bilinmesi, Windows 
sistemlerin denetlenmesi ve kısıtlama konulması, 
Kullanıcı hesaplarının merkezi denetlenmesi, Dosya 
paylaşımlarının merkezi denetlenmesi, Windows bi-
leşenlerinin kurulumunun kısıtlanması ve loglanma-
sı,  Program kurulumunun kısıtlanması ve loglanması 
gibi kurumsal güvenlik yazılımını ilgilendirebilecek 
özelliklerin 5651 Sayılı Kanun içerisinde değerlendi-
rilmesi uygun değildir.
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Haber
Murat Osman VANLI

5651 Sayılı Kanun Yasa Nedir?



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.

ISO 9001 Kalite 

Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre 

Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 İş Sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi

ISO 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim 

Sistemi

ISO 13485 Tıbbi 

Cihazlar Kalite Yönetim 

Sistemi

ISO 27001 Bilgi 

Güvenliği Yönetim 

Sistemi

CE İşaretlemesi

İyi Tarım Uygulamaları

Globalgap

Organik Tarım

Ürün

TS EN 45011

AB-0010-U

Etkin Hızlı Okuma 

Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

Yönetim Sistemleri 

Eğitimleri

Kişisel ve Kurumsal 

Gelişim Eğitimleri

İş Deneyim Belgesi 

Devir İşlemleri

Diploma Devir 

İşlemleri

İş Bitirmeli Şirket 

Devir İşlemleri

Anahtar Personel 

Temini

Müteahhitlik 

Karneleri

Sağlık Sigortaları

Otomobil Sigortaları

Ev Sigortaları

İş Yeri Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Seyahat Sigortaları

Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.

International Certification  Auditing Co. Ltd.

A R AC I L I K  H İ Z M ET L E R İ  LT D. Ş T İ .

www.ctr.com.tr

CTR Merkez: Anadolu Bulv. ATB İş Merkezi G Blok No.160 Macunköy, Yenimahalle/ANKARA
CTR Akademi: Mithatpaşa Caddesi No.27 Kat.7 Kızılay/ANKARA

Tel: 312 397 82 00  Faks: 312 397 82 10

BELGELENDİRME EĞİTİM MÜŞAVİRLİK SİGORTA

Kuruluşumuz, Sistem ve Ürün Belgelendirme (ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001 ve 
CE Belgesi) ve Tarımsal Ürün Belgelendirme (İyi Tarım Uygula-

maları ve Globalgap) alanlarında denetim ve belgelendirme hizmetleri 
sunmakta, ayrıca Personel Belgelendirme alanında altyapı çalışmaları-
nı sürdürmektedir. İyi Tarım Uygulamaları alanında, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ilk kontrol ve sertifikasyon kuruluşu 
olan CTR, bu alanda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
akredite edilen ilk belgelendirme kuruluşudur.

CTR Akademi, kişi ve kuruluşlara hem özel hem de genel katılıma açık 
eğitimler sunmaktadır. Etkin Hızlı Okuma markasının Ankara’daki yet-
kili eğitim merkezi, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitim Merkezi 
olan kuruluşumuz, nitelikli eğitmen kadrosu ve tecrübesi ile Yönetim 
Sistemleri ve Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitimleriyle de sizlerin hiz-
metindedir.

Bir diğer çalışma konumuz ise müşavirlik alanındadır. Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ve Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği gereğince Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler kap-
samında ihalelerde istenmekte olan “iş deneyim belgeleri” konusunda müteahhitlik firmalarına 
yönelik müşavirlik hizmetleri sunmakta ve iş deneyim belgesi devir işlemleri, diploma devir işlem-
leri, iş bitirmeli şirket devir işlemleri, anahtar personel temini, müteahhitlik karneleri konularında 
faaliyet göstermektedir.

Tüm dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de hızla gelişen sigorta sektöründe faaliyet göster-
mekte olan CTR Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. müşterilerine bütün sigorta branşlarında hizmet 
sunmaktadır. CTR Sigorta, bu alanda merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan dünyanın en 
büyük sigorta ve finansal yatırım şirketlerinden birisi olan Allianz’ın acentesi olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

www.ctr.com.tr



1955 yılında Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlı-
ğı ( Ministry of Commerce & Industry, Government of 
India ) tarafından kurulan EEPC INDIA kurumu hem 
Hindistan da hem de dünyanın dört bir tarafında bir-
çok ülkede fuarlar, iş görüşmeleri organize etmektedir. 

Mühendislik, Endüstriyel ürünler, Makine sektörü 
ağırlıklı olarak çalışan kurum, WIN Fuarı faz 1 kapsa-
mında partner ülkenin Hindistan olmasının da avan-
tajıyla bir çok Hintli firma ile Türkiye ye gelmişlerdir.

İstanbul Sanayi Odasının organize ettiği ikili iş gö-
rüşmelerinde birçok Hintli işadamı ile Türk işadamları 
görüşmeler yapma şansı bulmuşlardır.

ORSİAD olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından 
davet edildiğimiz bu organizasyona üyelerimizden ka-
tılımlar olmuştur.

Hem WIN Fuarı faz 1 süresince hem de Hintli fir-
malar ile yapılan ikili iş görüşmeleri süresince yetkili 
danışman firmamız ORTEKSAN DANIŞMANLIK yetkili-
si Berksan Büyükyıldız hazır bulunmuştur ve firmaları-
mıza görüşmelerinde destek vermiştir.

ORSİAD olarak 22-23 Mart tarihlerinde Hindistan 
da yapılacak olan  ‘’INDO-EU REVERSE BUYER-SEL-
LER MEETINGS’’ organizasyonuna, EEPC INDIA tara-
fından özel olarak davet almış bulunmaktayız. 

22 Mart ta Chennai ve 23 Mart ta Bengalaru da 
yapılacak olan ikili iş görüşmeleri Hindistan ile iş yap-
mak isteyen değerli üyelerimize yeni işbirliği imkânları 
sunacağına inanmaktayız. 

WIN FUARI KAPSAMINDA HİNTLİ FİRMALARLA 
İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
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ORSİAD YETKİLİ DANIŞMAN FİRMASI:
ORTEKSAN DANIŞMANLIK LTD.

ORSİAD Yönetim Kurulu olarak; hem derneğimizin 
aktivitelerinin organizasyonuna katkılar sağlaması 
hem değerli üyelerimize yurt içi ve yurt dışı faaliyetle-
rinde katkılar sağlaması amacıyla, çeşitli danışman-
lık firmaları ile görüşmeler yapılmıştır.

Bu görüşmelerde danışman firmalar yönetim kurulu-
muz tarafından detaylı olarak analiz edilmiş olup re-
feransları, bitirdiği projeler, verdiği hizmetler dikkatle 
kontrol edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, siz değerli üyelerimize en kalite-
li, en hızlı ve en ekonomik hizmeti sağlayabileceğine 
inandığı ORTEKSAN DANIŞMANLIK firmasını oy-
birliği ile ORSİAD Yetkili Danışman Firması olarak 
görevlendirmiştir.  

28.12.2010 Tarihinde; Yönetim Kurulumuz adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan ÜLGENER ile 
Orteksan Danışmanlık kurucusu Sayın Yahya BÜ-
YÜKYILDIZ tarafından imzalanan anlaşma ile Or-
teksan Danışmanlık firması faaliyetlerine resmen 
başlamıştır.

HAKKIMIZDA

ORSİAD ( Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sana-
yici İşadamı ve Yöneticileri Derneği ) yetkili da-
nışman firması görevini 2010 yılından itibaren sür-
dürmektedir.

TKSD ( Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ) An-
kara Koordinatörlüğü görevini 1997 yılından itiba-
ren sürdürmektedir.

TBCCI ( Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası ) 
üyeliği 2005 yılından itibaren devam etmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve 
İngiltere de beraber çalıştığı partner firmalar ile dış 
ticaret konularında en hızlı ve en etkili çözümleri sun-
maktadır.

Ortadoğu pazarı için Katar da yerleşik partneri ile 
hizmet vermektedir.

NOKIA Komünikasyon A.Ş. firmasının 1999 yılın-
dan itibaren danışmanlığını sürdürmektedir.

BEYMEN Grup danışmanlık görevini 2002 yılından 
itibaren sürdürmektedir

Diğer Referanslarımız;

• Nokia-Siemens Networks 
• Clariant Chemicals Türkiye
• Limak Holding
• TATA Motors Türkiye Distribütörü ( İsotlar Grup )
• Yves Rocher Kozmetik Türkiye
• Vommak Makine Ostim
• Dizayn Makine Ostim
• Gökçek Kauçuk Ostim… vb birçok referans firma-
mız mevcuttur.

Orteksan danışmanlık kurulduğu tarih olan 1997 yı-
lından bugüne kadar 300 e yakın yerli ve yabancı 
firmanın Kurulum, Yatırım, İhracat ve İthalat organi-
zasyonlarını başarıyla tamamlamıştır.
Kimya Mühendisi Yahya Büyükyıldız tarafından ku-
rulan firmamız her biri konusunda uzmanlardan 
oluşan ekibiyle firmalara hızlı, kaliteli ve ekonomik 
çözümler sunmaktadır.

ORTEKSAN DANIŞMANLIK HİZMET LİSTESİ
YATIRIM TEŞVİKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi
ÇED Belgesi
Turizm Yatırımları
Kullanılmış Makine İzinleri
Kullanılmış komple tesis ithali

İHRACAT TEŞVİKLERİ

Dahilde İşleme İzin Belgesi
Hariçte İşleme İzin Belgesi
Vergi Resim Harç İstisna İzin Belgesi
AR-GE Desteği
Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği
Uluslar arası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarına Ka-
tılım Desteği
E-Ticaret Sitelerine Üyelik Giderlerinin Desteklenmesi 

ORTEKSAN YATIRIM ve DIŞ TİCARET
DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

YURTDIŞI FUARLARA KATILIMIN SAĞLANMASI 
VE DEVLET DESTEKLERİNDEN
FAYDALANDIRILMASI
PROJE BAZLI KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBE FONLARI İÇİN PROJE
HAZIRLANMASI
İTHALAT İZİNLERİ
Kontrol Belgesi
Gözetim Belgesi

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ İŞLEMLERİ
Marka 
Faydalı Model
Patent
Endüstriyel Tasarım

ÇALIŞMA BAKANLIĞI İZİNLERİ
Yabancı Personel Çalışma İzin İşlemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü
( İSGÜM ) İzin İşlemleri

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ İŞLEMLERİ
TSE Belgesi – TSEK Belgesi
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ( HYB )
GOST SERTİFİKASI 
( RUSYA FEDERASYONU )
CE Belgelendirme Hizmetleri

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI HİZMETLERİ 
Garanti Belgesi
Garanti Muafiyet Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
Sanayi Sicil İşlemleri
Şirket Kuruluş İşlemleri

YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA-DEPO AÇAN 
FİRMALARIN DEVLET DESTEKLERİNDEN
YARARLANDIRILMASI İŞLEMLERİ 

ULUSLARARASI İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ
ORGANİZASYONLARI

ANKARA :
Adres : G.M.K Bulvarı No:98\6 Maltepe
Tel    : +90312 232 42 20
Faks : +90312 232 42 21
orteksan@orteksan.com.tr  

İSTANBUL :
Barbaros Mah. Gül Sok.
Starland D 1-1  Blok
No :134 Batı Ataşehir- İstanbul
Tel : +90 216 688 64 87
istanbul@orteksan.com.tr 
 
ÇİN :
No:1316 Room
HuaLing Blues International Business Building 
1st of ShuiZhu Street,  South of FuRong Road
Changsha  city, HuNan       
PR China
Office Tel: +86 731 8523 3299 
Zhi Chen : +86 156 0731 0731



Kazan’ın Yeni Yüzü
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Ankara’nın Kuzeybatısında, İstanbul yolu üzerinde 
bulunan Kazan, tarımı ve son yıllarda özellikle Saray 
bölgesinde birbiri ardına açılan fabrikalar sayesinde 
sanayisi ile de öne çıkan bir ilçemiz. 

Başkente 47 km. mesafede bulunan Kazan, her 
yönü ile Ankara’nın cazibe merkezi olma yolunda hız-
la ilerliyor. Özellikle son yıllarda müthiş bir gelişim ve 
değişim yaşayan Kazan ilçesi, 2000 yılı nüfus sayımı 
itibari ile 29 bin 773 nüfusa sahipken, 2007 yılında 
yapılan adrese dayalı nüfus sayımında 36 bin 147 nü-
fusa ulaşmıştır. 

Denizden yüksekliği 890 metre olan Kazan, 
1961’de bucak merkezi, 1971’de belediye, 1987’de 
ilçe ve 23 Temmuz 2004 tarihinde de metropol ilçe 
olmuştur. 

İlçe topraklarının büyük bir bölümü düz ve verim-
lidir. Ekili alanlar içerisinde en büyük kısmı tahıllar 
oluşturur. Buğday, arpa, yulaf, nohut, şeker pancarı 
ve kavun başlıca tarım ürünlerini oluştururken, ilçede 
yeni gelişmekte olan seracılık da önemli yer tutmakta-
dır. Ova Kavunu ilçe tarımında marka olmuş, ünü ülke 

geneline yayılmış bir 
üründür. Ova Kavu-
nu başta çevre iller 
olmak üzere, İç Ana-
dolu ve Batı Karade-
niz bölgesinde büyük 
rağbet görmektedir. 
Son yıllarda Kazan 
Belediyesi’nin yeni-
den düzenlediği ve 
toptancı tüccarlar ile 
üreticilerin buluştuğu 

Kavun Pazarı ile bu ürünün pazarlanması daha da ko-
lay hale getirilmiştir. 

Kazan’da çiftçilerin geçim kaynaklarından birisi de 
hayvancılıktır. Hemen hemen bütün köylerinde aile 
işletmeleri şeklinde süt inekçiliği, büyük ve küçükbaş 
hayvan besiciliği yapılmaktadır. Yine Kazan Belediye-
si tarafından yapılan mezbahada son derece modern 
hijyenik şartlarda ve veteriner kontrolünde kesim yapı-
larak, doğrudan tüketiciye sunulmaktadır. 

Kazan özellikle son altı yılda müthiş bir gelişim ve 
değişim sergiledi. Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün 
göreve başlamasından itibaren öncelik Kazan’ın alt 
yapı sorunlarının giderilmesine verildi. Ovaçayı üze-
rine köprü yapılarak yolun genişletilmesi, Meşhur Salı 
Pazarı’nın yeniden düzenlenmesi ve üzerinin kapan-
ması, İçme Suyu, Kanalizasyon, yağmursuyu atık top-
lama hattı, doğalgaz, içmesuyu arıtma tesisi gibi çok 
büyük alt yapı yatırımlarının tamamlanması ve asfaltın 
serilmesiyle Kazan Ankara’nın en sorunsuz ilçelerin-
den biri haline geldi. 



KAZAN’DA SANAYİ

Kazan’da 1970’li yıllardan sonra çok sayıda sanayi 
tesisi kurulmaya başlanmıştır. Özellikle Saray Mahalle-
si çevresinde bu tesisler yoğunlaşmıştır. Saray Mahal-
lesi bir organize sanayi bölgesi olmamasına rağmen, 
iş hacmi ve çalışanların sayısı dikkate alındığında 
Türkiye’de pek çok organize sanayi bölgesinden daha 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bugün Kazan’da Çelik 
konstrüksiyon, makina imalat ve montajı, petrol ürün-
leri, zirai ilaç, gıda, inşaat yem ürünleri, kimya ve nak-
liyat alanları başta olmak üzere, birçok mal ve hizmet 
üretimi yapılmaktadır. 

Kazan sınırları içindeki Saray, Türkiye’nin yeni sa-
nayi ve ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerlemek-
tedir. Saray bölgesine her gün açılan yeni fabrikalar, 
imalathaneler, küçük orta ölçekli sanayi kuruluşları 
bölgenin çehresini hızlı bir biçimde değiştiriyor.

Kazan Belediyesi, Saray’daki sanayicilerin talepleri 
doğrultusunda, mevcut imar planına uygun olarak al-
ternatif yolların yapım, bakım ve düzenleme çalışma-
larında bulunarak sanayicilerin yanında yer almaya 
devam etmektedir.  

Son yıllarda Saray’daki sanayinin büyümesi Ka-
zan’daki büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Saray 
bölgesi ve Kazan’da oluşan yerli sanayi, gelecekte 
Kazan’ın sosyal ve mali yükünü rahatlıkla taşıyacak 
duruma gelecektir. Kazanlı Sanayicilerimiz bölge hal-

kının istihdamına, meslek edinmesine ve gelir düzeyi-
nin artmasına destek vermektir. Kazan’daki sanayinin 
gelişmesi ve büyümesi için Belediyenin sanayicilere her 
konuda desteği sürmektedir. 

KAZAN’IN GURURU TAİ

Aralarında ülkemizin gururu olan Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ-TAI) nin de bulunduğu 750 
civarındaki fabrikada, dünya standardında pek çok 
mal ve hizmet üretilmekte ve bunların büyük bir bölü-
mü yurt dışına ihraç edilerek, ülkemiz ekonomisine dö-
viz girdisi sağlamaktadır. TAI ülkemizin ilk yerli savaş 
uçağı ve insansız hava gözlem aracı (ANKA) olan yerli 
Heron’un da üretildiği çok önemli bir tesistir. 

GİMAT KAZAN’DA

Saray Bölgesi’nde yapımı tamamlanan ve hizmete 
açılan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar 
Derneği (GİMAT) Sitesi de Kazan’a taşınarak, Kazan 
Sanayisindeki çeşitliliği artırmıştır. 

ANKARA’NIN LOJİSTİK ÜSSÜ KAZAN 

Kuzeyde Kızılcahamam, doğuda Çubuk, güneyinde 
Yenimahalle ve Sincan, batıda Ayaş ve güneydoğuda 
Keçiören ilçeleri ile komşu olan Kazan, İstanbul yolu 
üzerinde bulunması ve Ankara’nın her yerine yakınlığı, 
havaalanına ve çevre yolu bağlantıları nedeniyle her 
kesimden yatırımcının ilgisini çekmektedir. 
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KEMAL TÜRKOĞLU

Sanayi Sektörü ile ilk tanışmamız 1972 senesinde çatı imalatları, sabit fuel-oil 
tankları su borusu şebeke inşaatları, çelik kontrüksiyon ve çeşitli taşeronluk işleri ile 
başlamıştır.

Daha sonra firmamız çelik örgü elek imalatına 1983 yılında Ankara / Ostim Sanayinde 
fiilen başlamış, bilehare değişen piyasa şartları ve gelişen teknolojileri yakından takip 
ederek en iyiyi en ucuza siz değerli müşterilerimize ve ülke ekonomisine sunabilmek 
düşüncesiyle imalat, pazarlama ve idari yönetim kadrolarında yeniden yapılanmaya 
gitmiş 2000 yılında mevcut olan işlerine poliüretan elek ve poliüretanla ilgili imalatları 
da bünyesinde toplayarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Firma olarak hizmet ettiğimiz sektörde ülkemizin dışa bağımlılığını en aza indirmek, 
daha iyisini yapmak, ürün yelpazesini geliştirip, genişletmek ve müşterilerimizin 
verimliliğini artmasında katkıda bulunmak en büyük dileğimiz ve temennimizdir.

Firmamız Türkiye genelinde sayıları binlerle ifade edilen taş ocakları, kum-çakıl 
işletmeleri, maden ocakları, yer altı ve yer üstü kaynakları, çimento sanayi, gübre 
fabrikaları, kimya sanayi gibi sektörlerde başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere Bal-
kanlar, Rusya ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştirmekte olup, ülke ekonomisine 
katkıda bulunmatan büyük gurur duymaktadır.

Kemal TÜRKOĞLU
Genel Müdür

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
13.Sokak No:50 06370
OSTİM / ANKARA - TÜRKİYE
Tel:    +90 312 385 06 43 
Faks: +90 312 385 06 80

MERKEZ OFİS: FABRİKA:

E-5 Karayolu Üstü
Kazan Girişi Kazan / ANKARA 

web: www.kemalturkoglu.com.tr         e-mail: info@kemalturkoglu.com.tr
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Önemi son yıllarda giderek artan lojistik sektörü 
Kazan’ın avantajlı coğrafi konumu ve bağlantı yolla-
rının üzerinde olması nedeniyle Kazan’ı kendisine üs 
olarak seçmiş ve ilçe yakınlarında Türkiye’nin ilk ulus-
lar arası taşımacılık üssünü kurmak üzere çalışmalara 
başlamıştır. 

RODER Lojistik Yatırımlar ve Akaryakıt Tic. A.Ş. ta-
rafından yapılan dev proje tamamlandığında en az 
4000 kişiye istihdam sağlayacak ve 700 bin metrekare 
alana yerleşecek. 198 bin metrekare kapalı 191 bin 
metrekare açık olmak üzere toplam 389 bin metreka-
re inşaat alanına sahip olan ve 2 etap halinde yapı-
lacak Ankara Lojistik Üssü’nün arsa hariç toplam yatı-
rım maliyeti 175 milyon TL olarak belirlendi. İlk etabı 
tamamlanan ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açılışı yapılan Ankara Lojistik Üssü 
Türkiye’nin en prestijli projelerinden birisidir. 

Kazan Belediyesi özellikle Saray Mahallesine yoğun 
bir şekilde yerleşmesi ve yatırım yaparak istihdam sağ-
lamaları için sanayiciler ile toplantılar yapmış ve yeni 
yatırımlar yaparak istihdamı artırmaları koşuluyla tüm 
alt yapı çalışmalarını ücretsiz yapacakları sözünü ver-
miştir. Sanayicilerin bu çağrıya olumlu cevap vermeleri 

sonucu birbiri ardına gelen yatırımlarla Saray bölgesi 
tam bir sanayi şehri haline gelmiş, mevcut olan fabri-
kalar yeni yatırımlar yaparak istihdamı artırmışlardır. 
Yine bu bölgemize fabrika kurmak üzere birçok yeni 
yatırımcı gelmiş ve halen inşaat çalışmalarını sürdür-
mektedirler. Belediyemiz de sanayicilere verdiği sözü 
tutarak,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir 
şekilde alt yapı çalışmalarını ücretsiz olarak tamam-
lamıştır. 

Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, zaman 
zaman sanayicilerle bir araya gelerek, belediyenin 
yaptığı çalışmalar hakkında sanayicilere bilgi verirken, 
sanayicilerin de görüş ve isteklerini dinliyor, sorunları-
nı öğreniyor. Daha sonra da bu sorunları belediyenin 
olanakları ölçüsünde ve en kısa sürede çözüme kavuş-
turuyor. 

Yine Saray Mahallesi’nde bulunan Keresteciler Sa-
nayi Sitesi, Türkiye’nin en önemli ve büyük mobilya 
üretim merkezi olan Siteler’in hammadde ihtiyacını 
karşılamaktadır. Bazı bölümlerinin yapımı halen süren 
Keresteciler Sanayi Sitesi, tam kapasite ile hizmet ver-
meye başladı.

Kazan Belediyesi
Basın Bürosu

: 0 312 395 50 44
: 0 312 395 50 44
: 0 542 423 07 35
: 0 535 472 05 46
: iletisim@nigdemobilya.com
: www.nigdemobilya.com

Ağaç İşleri San.Sit.596.Sk 
No: 6 İvedik/ANKARA
Tel 
Fax
Gsm 
Gsm-2 
E-mail 
Web 
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TİCARİ İŞBİRLİKLERİ

20110126012   Polonya’dan Aydınlatma Sistemleri 
Üretimi İçin Ortak Çağrısı

Aşağı Silezya bölgesinde kurulmuş olan Polonyalı bir 
KOBİ ISO9000 sertifikası ile profesyonel aydınlatma 
projektörleri sistemleri üretmektedir. 

20110124015 Pnömatik Aletler İçin Distribütörlük 
Teklifi

İtalyan bir firma 25 yıldır ISO9000 standardı ile dök-
me alüminyum ya da demiri için pnömatik sönümle-
me cihazları ve endüstriyel uygulamalarda kullanıl-
mak üzere pnömatik çekiçler üretmektedir. 

20110125004 Macaristan Biyo-Tahıl Ürünleri İçin 
Temsilciler Arıyor

Macar bir firma biyo-tahıl (buğday, yulaf, çavdar ve 
ayçiçeği tohumu) ticareti yapmaktadır. 

20110127005 PVC Kapı Pencere Üreticileri İçin Çağrı

Litvanyalı bir firma PVC kapı ve pencere sistemleri üre-
timi, kurulumu, satışı ve ihracatında uzmanlaşmıştır.

20101205006 İsrail Topraksız Ortamda Gıda Yetişti-
riciliği İçin Üreticiler Arıyor

İsrailli bir firma oldukça yüksek kaliteli, topraksız or-
tamda taze otlar, yeşil yapraklılar ve mikro yapraklılar 
(firmanın üretmiş olduğu, geliştirilmiş aromalı, güzel 
dış görünüşe ve renge sahip yapraklardır) üretmek-
tedir.

20110125015 İngiltere’den Distribütör Çağrısı!

Anjiyoplastik kateter ve stent tasarımcısı ve üreticisi İn-
giliz bir firma benzer ürün üretimi yapan, distribütörlük 
verebilecekleri, karşılıklı üretim ve hatta anlaşılabilirse 
ortaklık anlaşmaları yaparak projeler geliştirebilecek-
leri firmalar aramaktadır. 

20110118047 Yunanistan’dan Kozmetik Ürünleri İçin 
Franchise İlanı

Yunanistan’da bir firma zeytin yağı bazlı ürünler- koz-

metik, temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretmektedir. 

20110120019 Ecza Sektörü için Ticari Aracılar Ara-
nıyor!

Rusya’da bir firma ecza sektöründe faaliyet göstermek-
tedir. 2000’in üzerinde ilaç sunan firma aynı zamanda 
tıbbi kıyafetler, mobilya ve aletler de satmaktadır. 

20110119007 Alman Dokunmatik Klavyesi 

Alman medikal mühendislik firması tamamen hijyenik 
cam yüzeyli, dokunmaya karşı duyarlı bilgisayar klav-
yesi üretmiştir. 

20110118010 Aydınlatma Sektörü için Ticari Aracılar

Suriyeli bir firma iç ve dış aydınlatma, yangın alarmı 
sistemleri ve sanayi tesisleri için patlamaz lamba itha-
lat ve ihracatında özelleşmiştir. 

20101202034 Kuzu Postu Tedarikçileri Aranmaktadır

Tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren İsveçli bir 
fabrika kırpılmış kuzu postu tedarikçileri aramaktadır.

20101104013 Yüksek Basınçlı Su ile Beton Kıran Ro-
botlar

İsveçli bir firma, hidro yıkım ekipmanları konusunda 
faaliyet göstermektedir.

20110211018 Yunanistan’dan Distribütörlük Çağrısı

1950’den beri bir Yunan firması yüksek kaliteli deri 
ayakkabılar üretip satmaktadır.

20110208040 Tehlikeli Madde Geri Dönüşümü İçin 
Ticari Aracılar Aranmaktadır

İspanyol bir firma tehlikeli sıvı ve katı atıkların geri dö-
nüşümü ile uğraşmaktadır. 

20110208037 İspanya’dan Hava Filtreleri İçin Dist-
ribütörlükler

İspanyol bir firma kimi zaman kokuları, hidrokarbon-
ları ve aşındırıcı gazları (H2S, SO2 vb) azaltmak için 
de kullanılan kimyasal hava filtrasyonu olarak geçen 
gaz fazlı hava filtrasyon sistemlerinin tasarımı ve üreti-
mi üzerinde çalışmaktadır.

Avrupalı Firmalarla İşbirliği Fırsatı
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Avrupa’nın Sizden Talep Ettiği Teknolojiler

Gıdalar için Isıl Olmayan Sterilizasyon ve Yenilik-
çi Paketleme Teknolojileri Aranmaktadır
Referans Numarası: 11 GB 41n7 3KDP
İngiltere’de ev yemekleri üreticisi büyük bir firma, 
yüksek sıcaklıklardan kaçınarak yenilikçi sterilizasyon 
yöntemleri ve çevre dostu paketleme sistemleri ara-
maktadır

Doğrama Teknolojisi için Modern Bir Bileme Ci-
hazı Aranmaktadır
Referans Numarası: 10 PL 64BH 3K4W
Polonya’da bir firma, dairesel testere bıçakları için bi-
leme cihazları aramaktadır. 

Metal Sac Kesimi için Yenilikçi Teknolojiler Aran-
maktadır
Referans Numarası: 11 PL 64BD 3K85
Polonya’da bir firma, buhar kazanı üretim süreçlerinin 
iyileştirilmesi adına metal sacların kesimi için yenilikçi 
bir teknoloji aramaktadır. 

PVC ve Alüminyum Pencere Doğramalarına Ah-
şap Yüzey Yapısı Kazandıran Yenilikçi Bir Vernik-
leme Teknolojisi Aranmaktadır 
Referans Numarası: 10 PL 62AP 3JZA
Polonya’da bir firma, PVC ve alüminyum pencere doğ-
ramalarının ahşap yüzey yapısı kazanması için yenilik-
çi bir vernikleme teknolojisi aramaktadır. 

Düşük Voltajlı Fırçasız Tahrik Motor Üniteleri 
Aranmaktadır
Referans Numarası: 11 FR 36L7 3K6W
Fransa’da bir elektronik şirketi, düşük voltajlı tahrik 
motorları aramaktadır

Makine Parçaları için Nitrürleme Teknolojisi 
Aranmaktadır
Referans Numarası: 10 PL 64BK 3IXU
Polonya’da otomotiv, havacılık ve enerji sektörleri için 
farklı parçalar üreten bir firma, müşteri beklentisini 

karşılamak için dayanıklı gaz nitrürleme teknolojisi 
aramaktadır. 
Meyveler için Kurutma ve Öğütme Teknolojisi 
Aranmaktadır
Referans Numarası: 10 SE 67CL 3JO9
İsveç’te bir firma, yumuşak dutsu meyveleri toz haline 
getirebilen bir teknoloji aramaktadır. 

Yapı Endüstrisinde Bazalt Cam Elyaf Takviyeli Po-
limerler için Endüstriyel Üretim Süreçlerinin Ge-
liştirilmesi için Firmalar Aranıyor
Referans Numarası: 11 AT 0105 3KAD
Avusturya’da bazalt fiber üreticisi bir firma, cam elyaf 
takviyeli polimerlerin işlenmesi ve epoksi, vinil esterle-
ri, polipropilenler gibi farklı matriks sistemlerin yöne-
tilmesinde tecrübeli ortaklar aramaktadır. 

Yeni Teknoloji Yakıt Gönderme Üniteleri Aran-
maktadır
Referans Numarası: 11 US 87GA 3KAP
ABD’de bir firma, yeraltı tankına sahip yakıt gönderme 
üniteleri için teklifler aramaktadır. 

Motor Yağından Su ve Yanmamış Yakıtları Ayrıştı-
ran Yeni Bir Teknoloji Aranmaktadır
Referans Numarası: : 11 US 87GA 3KCP
ABD’debir firma, motor yağ karterinde bulunan su ve 
yanmamış yakıtları düşük sıcaklıkta ayrıştırabilen tek-
nolojiler için teklifler aramaktadır. 

Metal Oyma Baskı Teknolojisi Aranmaktadır
Referans Numarası: 10 PL 64BK 3J54
Polonya’da farklı endüstri dalları için hassas me-
tal parçalar üretiminde uzmanlaşmış bir firma, 
metal baskı teknolojisi aramaktadır. 

Çiçek Saksısı Üretimi için Enjeksiyonlu Kalıplama 
Makinesi Aranmaktadır
Referans Numarası: 11 PL 62AS 3KAY
Polonya’da çiçek saksıları üreticisi bir firma, polipropi-
lenden 0,6 mm gibi ince duvarlı kaplar üretmek için 
enerji tasarruflu bir teknoloji aramaktadır. 

Parkelerin ve Tahtadan Döşemelerin UV Kurutma 

Avrupalı Firmalarla İşbirliği Fırsatı
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Yöntemi Kullanılarak Verniklenmesi için Yenilikçi 
Bir Teknoloji Aranmaktadır 
Referans Numarası: 10 PL 62AP 3JZ8
Polonya’da PVC ve alüminyum pencere kasalarının ve 
kapıların verniklenmesi alanında faaliyet gösteren bir 
firma, parkelerin ve tahtadan döşemelerin verniklen-
mesi işlemine sahip ve bu işlem sonrasında UV kurut-
ma teknolojisini kullanarak süreci hızlıca tamamlaya-
bilecek bir teknoloji aramaktadır. 

Düşük Güçle Çalışan Organik Rankin Çevrim Ci-
hazlarının Üretimi için Yenilikçi Teknolojiler Aran-
maktadır
Referans Numarası: 10 PL 63BB 3JSZ
Polonya’da bir firma, düşük güçle çalışan organik ran-
kin cihazlarının üretimi için teknolojiler aramaktadır. 

Hizalı Karbon Nanotüpleri Kullanan Mikro Elekt-
romekanik Sistemler ve Diğer Küçük Boyutlu Uy-
gulamalar Aranmaktadır 
Referans: 10 RU 86FG 3K4Y
Rusya’da akademik bir enstitüye bağlı bir firma; elekt-
rokimyasal uygulamalar, elektro vakum ve mikro 
elektromekanik sistemler için karbon nanotüpler ge-
liştirmektedir. Firma, karbon nanotüpleri mikro elekt-
romekanik sistemlere dayalı uygulamalarda(minyatür 
sensörler, güç çeviricileri, mikro robotlar, biyolojik 
implantlar, akustik sistemler, pilotsuz araçlar)kullana-
cak ortaklar aramaktadır.

Avrupa’nın Size Sunduğu Teknolojiler

Alandan Tasarruf Ettiren Sıvı Konteynırları
Referans Numarası: 10 IT 56Z5 3JOY
İtalya’da bir yatırımcı, sıvılar için özel bir şekle sahip 
konteynır geliştirmiş ve lisansını almıştır. 

Tahıl Ekinleri Arasındaki Yabani Otları Kesebilen 
Çevre Dostu Bir Teknoloji
Referans Numarası: 11 SE 67CC 3K88
İsveç’te bir firma ve araştırma enstitüsünün çalışmaları 
sonucu tahıl ekinleri arasındaki yabani otları kesebilen 
çevre dostu yeni bir ot kesici alet geliştirilmiş ve 32 

ülkede patentini almıştır. 
 
Ticari Gemilerde Yakıt Tüketimini Azaltmaya Ya-
rayan Katlanabilir Yelkenli Sistemi
Referans Numarası: 10 IT 54W1 3J35
İtalya’da bir firma, ticari gemilerde yakıt tüketiminin 
azaltılması için özgün ve yeni bir yelkenli sistemi ge-
liştirmiştir.  

Akışkanların Transferi için Yenilikçi Seramik Kay-
malı Yataklar
Referans Numarası: 11 NL 60AH 3K6K
Hollanda’da endüstriyel seramik malzemeleri konu-
sunda uzman bir firma, yenilikçi seramik kaymalı ya-
taklar sunmaktadır. 

Sanayi Dumanlarını Buharlaştıran ve Ortadan 
Kaldıran Bir Teknoloji
Referans Numarası: 11 PL 64BD 3K71
Polonya’da bir firma, dumanları buharlaştırarak orta-
dan kaldıran yeni bir teknoloji geliştirmiştir. Sunulan 
teknoloji basit, düşük maliyetli, tam otomatik, çok 
amaçlı, zehirsiz teknolojiye sahip, çabuk, etkili ve du-
manları ortadan kaldıran ya da yenileyen bir sisteme 
sahiptir. Teknoloji; arıtım, çelik döküm, metal ürünler 
ve endüstriyel kimyasallarla ilgili işlemler sonucu orta-
ya çıkan gaz moleküllerini buharlaştırmakta ve nötra-
lize etmektedir. 

Web sitemizde yayınlanan 2000’e yakın ti-
cari ve teknolojik işbirliği profillerine 
www.een.kosgeb.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa İşletmeler Ağı - BSN Anatolia

KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü
Tel: 0312 595 84 00

Faks: 0312 354 54 85
www.een.kosgeb.gov.tr

een@kosgeb.gov.tr

42 / ORSİAD / Sayı-8 / 2011

AVRUPA İŞLETMELER AĞI

��������������������������������
����������������
����	������

�������
����� �
����	�� 	������ ��� ������
��������������������������������������������������������

������������������������������� 
	������������������������ �������������� �������������� ����������������������

����������������������������������������
	��������������������������
���������������������������������������������
����������������	����������������������������������������	��������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �������������
������������������¡���¢����������������������������£����������������������
������������������������¡������� ������
������
�������������������������������¢���������£¤��� ����������������������� �������������
����������������� ������

��
��������
�����������������¡�������������������������������������������������
��
���������������������� ��������������

����	����������������
�����������������������



H İT İT

PROJE TASARIM MAK İNA
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SANAY İ  ve T İCARET LTD. ŞT İ .

19 Mayıs Sanayi Sitesi 71. Sok. No:58
Tekkeköy / Samsun

Tel & Fax: 0362 266 68 77
hititmakine@hotmail.com.tr

Erol KÜÇÜKASLAN

Yönetim Kurulu Bşk.
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Zafer çağlayan:
Devlet Bakanı Çağlayan TİM’in Ocak Ayı İhracat 

Rakamlarını Değerlendirdi

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, 2011 yılı Ocak ayı 
ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,7 
oranında arttığını belirtirerek, ‘’Bu rakam, 2011 yılı 
ihracat hedefimize emin adımlarla yol aldığımızın ka-
nıtıdır’’ ifadesine yer verdi. 

Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin açıkladığı Ocak 2011 yılı ihracat 
rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İh-
racatçı Birlikleri kayıt rakamlarına göre bu yılın Ocak 
ayında ihracatın Ocak 2010’a göre yüzde 22,7 ora-
nında artış kaydederek 9 milyar 656 milyon dolar 
olarak gerçekleştiğini belirten Çağlayan, ‘’Bu ihracat 
rakamı, 2008 yılı Ocak ayı ihracat rakamı hariç tu-
tulduğunda gerçekleşen en yüksek Ocak ayı ihracat 
rakamıdır’’ görüşüne yer verdi. 

İhracatta Aralık 2010’a göre yaşanan yüzde 
16,5’lik düşüşün temel nedeninin mevsimsel etkilerden 
kaynaklandığına işaret eden Çağlayan, son on yıllık 
dış ticaret verilerine bakıldığında Ocak ayı ihracatının 
Aralık ayına göre ortalama yüzde 14 seviyelerinde ge-
rileme gösterdiğinin görüldüğünü kaydederek, şunları 
belirtti: 

‘’2010 yılında Ocak ayı ihracatımız Aralık 2010’a 
göre yüzde 28,3 gerilerken 2007 yılı Ocak ayında yüz-
de 31, 2006 yılı Ocak ayında ise yüzde 41 olarak ger-
çekleşti. Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine 
göre tarım ürünleri ihracatımız yüzde 23,2 artarak 1 
milyar 400 milyon dolara ulaştı. Sanayi ürünleri ihra-
catımız yüzde 23,1 artışla 7 milyar 960 milyon dolar 
oldu. 296 milyon dolar olarak gerçekleşen madenci-
lik ürünleri ihracatımızdaki artış yüzde 9,4 seviyesinde 
gerçekleşti. 

Ocak ayı itibariyle, sanayi ürünleri grubunun top-
lam ihracattaki payı yüzde 82,4 tarım ürünlerinin payı 
yüzde 14,5; madencilik ürünlerinin payı ise yüzde 3,1 
oldu. 

Otomotiv sektörü en fazla ihracat gerçekleştiren 
sektör oldu. Otomotiv sektörünün ihracatı 1 milyar 493 
milyon dolar gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde yüzde 7,4 artış göstermiştir. Hazır giyim 
ve konfeksiyon sektörü yüzde 13,1 ihracat artışı ve 1 
milyar 311 milyon dolar ihracatıyla otomotivin ardın-
dan ikinci sırada yer almaktadır. 1 milyar 215 milyon 
dolarlık ihracatla 3. sırada yer alan kimyevi madde ve 
mamulleri yüzde 45’lik artışla ihracattaki genel artışı-
na mutlak değer olarak en fazla katkı sağlayan sektör 
olmuştur. Yüzde 43,5’lik artışla 978 milyon dolar ih-
racatıyla demir çelik sektörü Ocak ayında ihracatımızı 
sırtlayan bir diğer sektörümüz olmuştur.’’    

Taner yıldız:
Bakan Yıldız: ‘’2023 Yılında İnşallah 3 Temel Blok 

ve 12 Reaktörün Devreye Alındığı Bir Türkiye’yi Gör-
meyi Ümit Ediyoruz’’ [09/02/2011]

Enerji sektörünün liberalleşmesinde önemli mesa-
feler alındığını dile getiren Yıldız, enerjide özel sektör 
payının yüzde 52’ler civarına ulaştığını, bu payın özel-
leştirme ve yeni kurulan üretim santralleriyle birlikte 
daha da artacağını söyledi. Yıldız, ‘’Yakın bir zamanda 
özel sektör temsilcisi bize gelip, ‘Ne alım, ne hazine 
garantisi istiyorum, bu yatırımı yapacağım ve serbest 
piyasada satacağım’ derse buna şaşırmamak lazım’ 
dedi.

Her enerji kaynağının birbirine göre avantajı ve 
dezavantajı bulunduğuna işaret eden Yıldız, nükleer 
santrallerde yakıt olarak kullanılan uranyumun ancak 
binde 6’sının kullanıldığını, o yüzden atık yakıtların 
kullanılmasının önümüzdeki süreçte çok önemli olaca-

Bakan Haberleri
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ğını kaydetti.

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’yla işbirliği ile yap-
mayı planladığı nükleersantral konusunda önemli bir 
noktayı yakaladığını belirten Yıldız, ‘’Proje şirketi kurul-
muştur, yerle ilgili çalışmalara başlanmıştır ve bir şan-
tiyeye doğru gidilmektedir’’ dedi.

Karadeniz’de Sinop’ta kurulması planlanan nükle-
er santral konusunda da Japonya ile görüşme halinde 
bulunduklarını kaydeden Yıldız, Japonya ile iyi bir ivme 
yakalandığını söyledi.

Her reaktörün bir nükleer santral anlamına geldi-
ğini, buna göre 4’ü Mersin Akkuyu, 4’ü de Sinop İnce-
burun olmak üzere 8 nükleer santral yapıldığını ifade 
eden Yıldız, ‘’2023 yılında inşallah 3 temel blok ve 12 
reaktörün devreye alındığı bir Türkiye’yi görmeyi ümit 
ediyoruz’’ dedi.

Nihat Ergün:
Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün:
‘’Hem aylık hem de yıllık ortalama bazında endeks 

tarihinin rekorlarını kırdı’’

‘’Aralık ayı verisi sanayi üretiminin, küresel krizin 
ardından girdiği yükseliş dönemine devam ettiğini gös-
termektedir’’

‘’Yılın son çeyreğine ilişkin büyüme tahminlerinin 
bir kere daha revize edileceğini düşünüyorum. 2010 
büyüme tahminleri, şimdi artık yüzde 7-8 aralığına 
yerleşmiştir’’

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, sanayi üre-
tim endeksinin hem aylık hem de yıllık ortalama bazın-
da rekor kırdığını bildirdi.

Ergün, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2010 yılı Aralık ayı 
sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Sanayi üretim endeksinin, geçen yılın aynı ayına 
göre piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde yüzde 
16,9 puan artarken, bir önceki aya göre de yüzde 16,8 
artarak 136,4 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan 
Bakan Ergün, böylece hem aylık hem de yıllık ortalama 
bazında endeks tarihinin rekorlarının kırıldığını belirtti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seride gö-
rülen aylık yüzde 5,7’lik değişimin de sanayi üretimin-
de aylık bazda görülen en büyük artışı temsil ettiğini 
ifade eden Ergün, imalat sanayisinde görülen yıllık 
bazdaki yüzde 18,9’luk artışın da ayrıca dikkat çektiği-
ni ifade etti. Öncü göstergelerin sanayi üretiminde yı-
lın son çeyreğinde güçlü bir performans göreceklerine 
işaret ettiğini bildiren Ergün, şunları kaydetti:

‘’Nitekim aralık ayı verisi sanayi üretiminin, küre-
sel krizin ardından girdiği yükseliş dönemine devam 
ettiğini göstermektedir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 
aralık ayı kapasite kullanım oranı, reel kesim güven 
endeksi, dış ticaret verileri ve bankacılık verilerinin ar-
dından, bugün açıklanan aralık ayı sanayi üretim en-
deksi ile birlikte, 2010 yılının geneline ve son çeyreğine 
ilişkin resim de netleşmeye başladı.’’

2009 yılı verilerine göre sanayi sektörünün milli ge-
lirin yaklaşık yüzde 26’sını oluşturduğunu, dolayısıyla 
sanayi üretim endeksinde yılın son çeyreğindeki yüzde 
12,1’lik, yıllık ortalamada da yüzde 13,1’lik artışların, 
sanayi üretiminin son çeyrekte ve 2010 yılı genelinde 
milli gelire güçlü bir destek vereceğini net bir şekilde 
ortaya koyduğuna dikkati çeken Ergün, şöyle devam 
etti:

‘’Buna paralel olarak, yılın son çeyreğine ilişkin 
büyüme tahminlerinin bir kere daha revize edileceğini 
düşünüyorum. Nitekim, yıl başında yüzde 3-4 aralı-
ğında seyreden, Orta Vadeli Program’da ise yüzde 6,8 
olarak yer verilen 2010 büyüme tahminleri, şimdi artık 
yüzde 7-8 aralığına yerleşmiştir.

Aralık ayı sanayi üretim endeksi, kapasite kulla-
nım oranı, enerji tüketimi, ihracat rakamı gibi veriler 
ve diğer öncü göstergeler, yılın son ayını da başarı ile 
tamamladığımızı ve Türkiye’nin üretime dayalı büyüme 
sürecinin önümüzdeki dönemde de istikrarlı ve emin 
adımlarla devam edeceğini göstermektedir. Türkiye, 
artık küresel kriz öncesi seviyeleri yakalamış ve hatta 
aşmaya başlamıştır. Mesela aralık ayı verisiyle birlikte 
sanayi üretim endeksi, hem aylık hem de yıllık bazda 
endeks tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Bu gelişmeler, küresel krizi ne kadar iyi yönettiğimi-
zin ve krizden güçlenerek çıktığımızın da bir kanıtıdır. 
Sanayi sektörünün ulaştırma, depolama, ticaret gibi 
birçok sektörün de tetikleyicisi olduğunu düşünürsek, 
reel ekonomiyi çok daha iyi günlerin beklediğini söyle-
yebiliriz.’’



/ ORSİAD / Sayı-8 / 201148

WIN FUARI

Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fua-
rı olan WIN - World of Industry Fuarı, her sene olduğu 
gibi bu sene de tüm Türkiye ve çevre bölgelerden gelen 
ziyaretçi ve katılımcılarıyla iç pazarın hareketlenmesin-
de önemli bir rol oynuyor. 03 Şubat 2011 tarihinde, 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde Hindistan Ticaret 
ve Sanayi Eyalet Bakanı Mr. Jyotiraditya M. Scindia’nın 
katıldığı açılış töreniyle kapılarını açan WIN Fuarları 1. 
Fazı’nda, 15 ülkeden  671 katılımcı ve  287 alt katı-
lımcı 4 gün boyunca ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin 
beğenisine sunacak.

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan 
Avrasya Bölgesi’nin imalat alanındaki lider organizas-
yonu WIN - World of Industry Fuarı, 74 sektörel birlik 
ve kuruluşun desteği ile düzenlenmeye devam ediyor. 
Türkiye sanayisini uluslararası platformda tanıtmayı, 
ve bölgedeki ticaret hacmini arttırmayı amaçlayan fu-
arın ilk fazında, metal işleme makinelerinden, kaynak 
teknolojilerine, yüzey işleme ekipmanlarından, taşıma 

ve depolama sistemlerine kadar imalat endüstrisine 
yönelik bir çok ürün ve hizmeti ziyaretçilerle buluştu-
ruyor.

WIN Fuarları kapsamında yıllardır  düzenlenen 
Machinery Fuarı, bu yıl ilk defa “Metal Working” adı 
altında düzenleniyor. Kapsamı arttırılmış içeriği, uz-
manlaşmış alt yapısı ve hedefe yönelik ziyaretçi kit-
lesiyle kapılarını açan bu fuar, yeni konseptiyle metal 
işleme sektörü profesyonellerine çok çeşitli ürünler ve 
bileşenler sunuyor.

WIN Fuarları’nın 1. Fazı 4 lider fuara ev sahipliği 
yapıyor. Makinelerin ve takım tezgahlarının sergilene-
ceği Metal Working Fuarı, kaynak, kesme ve birleştir-
me teknolojilerinin sunulacağı Welding Fuarı, yüzey 
işleme sektöründeki yeni teknolojileri, kullanıcılarla 
buluşturan Surface Treatment Fuarı, endüstriyel toplu-
mun artan ihtiyaçlar olan taşıma, istifleme ve sakla-
masına yönelik Materials Handling Fuarları tüm ilgili 
sektörler için çok büyük fırsatlar sunuyor.

WIN 2011 İstanbul Fuarı Hindistan
Sanayi ve Ticaret Bakanının Katılımıyla Açıldı.
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SAĞLIK

Tıp ve cerrahi yöntemlerde gelişen tüm yenilik-
ler ve teknoloji organ nakillerin de kullanılmakta-
dır. Organ naklinin aşamalarını ve diğer cerrahi 
işlemlerden farklılıklarına bakarak bu yenilikleri 
değerlendirebiliriz. Öncelikle özellikle kadavra ve-
ricilerden çıkarılan organların daha uzun süre sak-
lanmasına yardımcı olan teknolojiler gelişmeye 
devam etmektedir. Çıkarılan organın insan vücu-
du fizyolojisini taklit eden ortamlarda saklanması 
araştırma konusu olmaktadır. Sadece soğutulmuş 
özel sıvılar içinde organ saklanmayıp kalbin atımı-
nın oluşturduğu basıncı taklit eden sistemler denen-
mektedir. Organ saklama sıvıları gelişmeye devam 
etmekte ve çıkarılan organın en az hasarla en uzun 
şekilde saklanması sağlanabilmektedir. 

Özellikle karaciğer nakillerinde daha az kan 
kullanılarak yapılmasına olanak kılan elektronik 
neşterlerin kullanılması önemli bir teknik kolaylık 
sağlamaktadır. Daha kansız bir ameliyat daha kısa 
bir sürede yapılabilmektedir.

Mikrocerrahi tekniklerde kaydedilen gelişmeler 
de organ nakli cerrahisine yansımakta ve kullanım 
alanı bulmaktadır. Çocuk alıcılara yapılan nakiller-
de ve özellikle karaciğer naklinde çok küçük da-
marlar gelişen teknikler ile ağızlaştırılmaktadır. 

Laparoskopik cerrahi yöntemlerin özellikle böb-
rek nakli vericilerinde kullanılması yaygınlaşmıştır. 
Daha kozmetik sonuçları olan verici ameliyatlarının 
yapılması organ bağış oranını artırabilir.

Bağışıklık baskılayıcı ilaçlarda yaşanan gelişme-
ler de önemlidir. Genetik mühendisliğinin bir ürünü 
olan monoklonal antikorlar daha uzun süreli organ 
fonksiyonu korunmasına ve sağkalıma aracılık et-
mektedir.

Laporaskopik Cerrahinin Organ Naklindeki 
Yeri Nedir? Hangi Nakillerde Nasıl Uygulanı-
yor?

Laparoskopik ameliyatlar karın duvarında bü-
yük kesiler yapılmadan 0.5 ile 12 mm çapında 
deliklerden cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesidir. 
Özellikle canlı akraba vericilerden böbrek alınması 
aşamasında kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Laporaskopik Yöntemin Artıları Ve Üstünlükle-
ri Nelerdir? Hastaya Neler Kazandırıyor?

Laparoskopik yöntemin hasta açısından bakıldı-
ğında en önemli avantajı ameliyat izinin daha az 
rahatsız edici olmasıdır. Böbrek alınmasında kulla-
nılan gövdenin yan kısmında açılan ameliyat kesisi 
yerine Sezaryen işleminde oluşana benzer ve göze 
daha az çarpan bir kesi ile böbrek çıkarılmaktadır. 
Vericinin daha az ağrısı olmakta ve günlük yaşama 
daha kolay dönmektedir. Hastanede yatış süresi kı-
salmakta bir çok hasta ameliyatın ertesi gününde 
taburcu olabilmektedir.

Hangi Hastalar Bu Yöntem İçin Adaydır?

Tüm canlı vericiler laparoskopik ameliyat için 
değerlendirilebilirler. Çok özel bazı anatomik prob-
lemler ameliyatın yapılmasını güvensiz hale getire-
bilir. Örnek olarak böbreği besleyen atar damarın 
her iki tarafta fazla sayıda ve küçük çaplı olması 
gösterilebilir. Temel prensip vericinin güvenliğinin 
riske atılmamasıdır. Ameliyat izi ya da konfor elde 
etmek hayati bir riski almak için gerekçe gösterile-
mez. 

Günümüzde Organ Nakillerinde Uygulanmaya 
Başlanan Yeni Teknikler Nelerdir?
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Bu Yöntemle Takılan Organın Yaşam Süresine 
Bir Etkisi Olabilir Mi?

Laparoskopik yöntem ile çıkarılan böbreklerin 
uzun süreli fonksiyon görme yetenekleri açık yön-
tem ile kıyaslandığında benzer sonuçlar elde edil-
mektedir. Tüm cerrahi işlemlerde işlem ve cerrah 
açısından bir öğrenme süreci söz konusudur. Bu sü-
reç cerrahi tekniğin gelişimi açısından tamamlan-
mış ve ameliyat şu an için güvenli ve standart bir 
hale gelmiştir. Bu tekniği uygulayacak cerrahların 
kişisel deneyimlerini artırmaları başarılarına olum-
lu bir şekilde yansıyacaktır.

Kapalı Yöntemi Uygulama Kararını Cerrahlar 
Mı Yoksa Hasta Mı Veriyor ?

Hangi yöntemin kullanılacağı vericinin özel-
liklerine göre birlikte verilmelidir. Hastanın teknik 
ayrıntılarını ve sonuçlarını bilmediği bir konuda 
karar vermesi zaten etik olarak kabul edilemez bir 
durumdur. Sonuç olarak açık ya da kapalı ameli-
yat ile yapılan işlem aynıdır. Vericiden bir böbrek 
alınmaktadır. İki yöntem arasındaki fark böbreğin 
hazırlanması ve karın dışına çıkarılması için kul-
lanılan kesinin farklılığıdır. Merkezin ve cerrahın 
deneyimi önemlidir. Türkiye de ve dünyada lapa-
roskopik yöntemi kullanmayan çok sayıda merkez 
olduğu da bir gerçektir. Böbrek nakli karmaşık ve 
cerrahi yönü kadar tıbbi yönü de önem arz eden bir 
işlemdir. İşlemin bir bütünlük içinde ve iyi sonuçlar 
elde edecek şekilde organize edilmesi esas önemli 
olan noktadır.

Karaciğer Nakli

Karaciğer nakli tüm tıbbi işlemler arasında en 
karmaşık ve pahalı olma özelliğini devam ettir-
mektedir. Böbrek yetmezliğinin aksine karaciğer 
hastalarının diyaliz alternatifi olmadığı için başka 
seçeneği olmayan bir girişimdir. Türkiye nüfusu dü-
şünüldüğünde yılda 3000 den fazla karaciğer nakli 
ameliyatı gerçekleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 
Ülkemizde özellikle hepatit B ve bunun sonucun-
da gelişen kronik karaciğer hastalığı ve siroz önü-
müzdeki yıllarda yapılması gereken karaciğer nakli 
sayısında azalma olmayacağını bize hatırlatmak-
tadır. Son 15 yılda Türkiye karaciğer nakli ihtiyacı 
bulunan hastalarını yurt dışına gönderen bir ülke 

olmaktan çıkmış ve bölgesinin organ nakli ihtiya-
cına cevap veren ve en karmaşık işlemlerin ger-
çekleştirildiği hastanelere sahip bir merkez haline 
gelmiştir. 

Canlı vericilerin kullanılmasının yaygınlaşması 
ile daha kısa sürelerde hazırlık aşamalarının ger-
çekleşmesi mümkün olmaktadır. Acil durumlarda 
24 saati geçmeyen sürelerde verici ve alıcı hazırla-
nabilmekte ve organ nakli yapılabilmektedir. Tıbbi 
teknoloji açısından eksiksiz hastaneler ve teknoloji 
ile gerçekleştirilebilen bir ameliyat olması önemli 
bir özelliğidir. Bu nedenle hastanelerin kalite kont-
rolünü yapan bir mekanizma gibi de görülebilir. 
Çok iyi yoğun bakım hizmetleri g, gelişmiş bir kan 
bankası, eksiksiz görüntüleme ve laboratuar alt ya-
pısı olmazsa olmazlardır.  T.C. Sağlık Bakanlığı or-
gan nakli merkezlerinin açılmasını özel bir şekilde 
ruhsatlandırmaktadır. Bu ruhsatlandırma sürecinde 
hem hastane hem de tıbbi personelin yeterliliği de-
netlenmektedir. Halen sosyal güvenlik sistemimiz 
organ nakli işlemlerine büyük önem vermektedir. 
Bu amaçla tedavi merkezlerine geri ödemelerin ye-
terli düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. 

Her ülkenin sağlık hizmet koşulları farklılık gös-
termektedir. Karaciğer naklinin Türkiye de en sık 
nedeni olan Hepatit B hastalığı açısından bakıldı-
ğında karaciğer nakli sonrasında hastalığın nüksü 
% 95 oranında engellenmektedir. Batı ülkelerinde 
daha büyük bir problem olan hepatit C ülkemizin 
yaşam tarzı nedeniyle beklenildiği gibi bir sorun 
haline gelmemiştir. Halen en önemli sorunumuz 
kadavra sayısındaki azlıktır. Kadavra kullanmadı-
ğımız her olgu bir canlı ve sağlıklı akrabanın ka-
raciğerini kullanacağımız anlamını taşımaktadır. 
Ancak kadavra organ sayısının artırılması zor ve 
zaman gerektiren bir süreçtir. Yıllık % 10 artış ile 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha iyi sayılara ulaş-
mamız beklenmektedir. Türkiye yıllarca en yetenekli 
ve çalışkan öğrencilerini Tıp Fakültelerine almış bir 
ülke olarak artık dünyanın ve özellikle bölgesinin 
en büyük tıbbi hizmet sağlayıcısı olma rolünün bir 
numaralı adayıdır.

Prof. Dr. Sadık Ersöz
Genel Cerrahi

Medicana Ankara

�����������������������������������
�	����	����	����������������������
���������� ����������� ����� ���� ��������
���������� ����� �
����������������������������������������������������



SGK

/ ORSİAD / Sayı-8 / 201154

Sosyal Güvenliğin Önemi

Sosyal güvenlik; “insanların hastalık, işsizlik, yaşlı-
lık, ölüm sebebiyle geçici veya sürekli olarak kazanç-
tan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe 
karşı ve tıbbi bakımdan dolayı çocuk sayısının artması 
ve analık halinde korunması”na yönelik “genel önlem-
ler sistemi”,  “hayat garantisi”dir.

Sosyal güvenliğin esas amacı, her insana, hayatın 
riskleri karşısında, muhtaçlığa düşmeden ve insanlık 
onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamak olup, “ha-
yatla iç içe”dir.

Sosyal güvenliğin ana işlevi, değişik sosyal riskle-
rin yol açtığı gelir kayıplarına (hastalık, işsizlik, yaşlılık) 
destek sunmak olup, “kaçınılmaz”dır.

Sosyal güvenlikten yoksunluk; çalışan kişinin sigor-
talı olmak istememesi veya işveren tarafından bildiri-
minin yapılmaması halinde hem kısa vadede hem de 
uzun vadede kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin geleceği riskli bir durumla karşı karşıya kal-
masına yol açacağından, “vazgeçilmez”dir.

Sonuçta, sosyal güvenlik sistemi; insanların ha-
yatlarının 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 ol-
mayacakları düşüncesiyle; insanları yoksulluk ve yok-
sunluk riskine karşı korumalarını sağlamaktadır. kısa-
cası; “toplumun zor durumda olan bireylerine yardım 
edilmesini daha iyi durumda olan kişilerin vicdanına 
veya yardımına bırakmayarak, toplumsal dayanışma-
yı kurumsal hale getirmek ve vatandaşlara yardımları 

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 mik-
tarı 253,5 ila 760,5 tl (asgari ücretin üçte biri ile asgari 
ücret arasında) arasında ise, ayda sadece 30 tl ödeye-
rek kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz yakın-
larınızın her türlü sağlık hizmetini istediğiniz anlaşmalı 
sağlık kuruşundan alabileceğinizi, biliyor musunuz?

3- İşverenler ve bağımsız çalışanlar, birikmiş prim 
borçlarınızı 36 aya kadar taksitle ödeyebileceğinizi, bi-
liyor musunuz?

4- 18 yaşını doldurmayan çocuklar, anne babanı-
zın sosyal güvencesi olmasa da genel sağlık sigorta-
sından yararlanabileceğinizi, biliyor musunuz?

5- Bağımsız çalışanlar, gelirinize bakmadan öde-
yeceğiniz 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 tutul-
duğunuzda %10’nun üzerindeki iş gücü kayıplarında 
her ay ödenmek üzere gelir bağlanacağını, bu şekilde 
gelir alırken çalışmaya devam edebileceğinizi ve geli-
rinizin kesilmeyeceğini, biliyor musunuz?

7- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler, iş 
kazası geçirdiğinizde veya meslek hastalığına tutuldu-
ğunuzda yatarak tedavi gördüğünüz süreler için istira-
hat parası ödeneceğini, biliyor musunuz?

8- Esnaf, muhtar ve çiftçiler, 90 gün priminiz ol-
ması 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 çocuğu-
nuz için 75 tl (2010 yılı için) emzirme ödeneği ödendi-
ğini, 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 hiz-
met kazandığınızı,  tüm sağlık ve sigorta  haklarına 
sahip olduğunuzu, biliyor musunuz?
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12- Bakıma muhtaç özürlü çocuğu bulunan çalı-
şan veya isteğe bağlı kadın sigortalılar, 2008 yılı ekim 
ayından sonra ödenen prim sürelerinin dörtte birinin 
prim sürenize eklendiğini, eklenen süre kadar emekli-
lik yaşınızdan indirildiğini ve bu durumda erken emekli 
olacağınızı, biliyor musunuz?

13- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler, 
sigortalılığınızdan önce malul durumda olmanız halin-
de işçilerde olduğu gibi erken emeklilik hakkı getirildi-
ğini, biliyor musunuz?

14- Malullük aylığına hak kazanmayı sağlayacak 
oranda çalışma kaybı olmayan işçiler, bağımsız çalı-
şanlar, memurlar ve isteğe bağlı sigortalılar, % 40-60 
arasında  çalışma gücü kaybınızda erken emeklilik 
hakkınız olduğunu, biliyor musunuz?

15- İşe girişlerinizden, işçilerde üç ay, bağımsız ça-
lışanlarda sekiz ay beklemeden, artık 30 gün sonra 
kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz yakın-
larınızla birlikte sağlık yardımı alabileceğinizi, biliyor 
musunuz?

16- Bağımsız çalışanlar/esnaf, muhtar ve çiftçiler, 
60 gün ve daha az prim borcunuz olsa, acil haller-
de, iş kazasında, analık halinde bu miktarın üzerinde 
borcunuz olsa dahi sağlık yardımı alabildiğinizi, biliyor 
musunuz?

17- Kamu işyerlerinde mevsimlik işçi olarak ça-
lışanlar, yıl içinde çalışmadığınız sürede genel sağlık 
sigortası primlerinizin çalıştığınız kurumlarca ödenerek 
sağlık yardımı alabileceğinizi, biliyor musunuz?

18- 5510 sayılı kanunun yürürlüğünden önce ve 

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 ha-
linde 30 gün, asgari ücretin altında ise ders saati üc-
retinin asgari günlük kazanca bölünerek gün sayısının 
tespit edildiğini, biliyor musunuz?

20- Müteahhitlerce yurt dışına götürülen Türk işçi-
leri, sizin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarını-
zın 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 ara-
sında çalışma gücü kaybı olan sigortalıların yaş şartına 
tabi olmadan erken emeklilik hakkına sahip olduğu-
nu, biliyor musunuz?

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 babasın-
dan 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 tarafını-
za gelir bağlanacağını, biliyor musunuz?

25- 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra 
(01/05/2008) ilk defa sosyal güvenlik sistemine giren-
ler, 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 sigor-
taya giriş şartlarının kolaylaştırıldığını ve bu sigortaya 
tabi olanlara artık sağlık yardımı da sağlandığını, bi-
liyor musunuz?

Saygılarımla…

Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik

Merkez Müdürü
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Elektronik Yolla Tebligat

Teknoloji her geçen gün hayatımızın daha büyük 
bir parçası olmaya devam ediyor. Bilişimde bu paça-
nın önemli bir kısmını oluşturuyor. Son yıllarda bilişim 
alanında oldukça önemli gelişmeler yaşanmış ve bu 
ilerlemeler sonucu ortaya çıkan yenilikler hayatın tüm 
alanına yayıldı. Bilişim adalet konusunda da kendini 
hissettirmeye başladı. Ülkemiz önce Ulusal Yargı Ağı 
Projesi ile yargıdaki bilişim siteminin ilk adımları atıl-
dı. Bu alt yapının bir getirisi olarak e-devlet üzerin-
den hakkındaki davaları ve süreçlerini takip imkanına 
sahip oldu insanımız. BU bağlamda tanıştığımız bir 
başka kavramda SMS üzerinden bilgi sistemi oldu. Bu 
sistem üzerinden vatandaşlar haklarındaki hukuki ge-
lişmeler konusunda bilgilendiriliyorlar. 

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar daha ziyade va-
tandaşın bilgi edinmesinde kolaylık sağlayan yöntem-
lerdir. Bunun dışında bilişimin kanuni düzenlemelerde 
de yerini aldığını görmekteyiz. Öncelikle Ceza kanu-
numuzda yer alan bilişim kavramı yeni düzenlemeyle 
Tebligat Kanununa girmiş bulunuyor. Yazımızda bu ko-
nuya değinmemizin asıl sebebiyse elektronik tebliga-
tın bazı şirketler için zorunlu hale gelmesi. Ülkemizde 
ağırlıklı olarak bulunan Anonim ve Limited şirketleri 
için tebligatlar elektronik ortamda yapılmak zorunlu-
luğu doğacak.

7201 sayılı Tebligat Kanununda 11.01.2011 tari-
hinde yapılan değişiklik 19 Ocak 2011 tarihli resmi 
gazete yayımlandı. Madde şu şekilde düzenlendi;

“Tebligata elverişli bir elektronik adres vere-
rek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, 
elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, li-
mited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zo-
runludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple 
yapılaması halinde bu kanunda belirtilen diğer 
usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, 
muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi iz-
leyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.” 

Dikkat edildiği üzere elektronik yolla tebligat, Ano-
nim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlere zorunlu iken bu şirketler dışındaki şirketlere 
ve gerçek kişilere ihtiyaridir yani isteğe bağlıdır. Çün-
kü bu alandaki gelişmelerin yeni olması, herkesin şu 
anda bir elektronik adresi kullanamaması gibi husus-
lar dikkate alınarak e-tebligatın kural olarak zorunlu 
olmaması esası kabul edilmiştir. Şu anda e-tebligatı 
uygulayan ülkelerde de bu yöntem henüz zorunlu 
değil bir alternatiftir. Böylesine yeni ve etkin bir siste-
min isteyenler açısından büyük bir kolaylık ve imkân 
olacağı umulmuştur. Özellikle hemen hemen her gün 
tebligatla uğraşan avukatların e-tebligat yoluyla seri 
şekilde tebligat yapabilmesinin önü açılmış olacaktır. 

“Sermaye şirketlerine elektronik yolla tebli-
gat yapılması zorunluluğu getiren hüküm ise ya-
yımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girer. Yani 
sermaye şirketleri açısından öngörülmüş olan 
e-tebligat sistemi en erken 19 Ocak 2013 tarihin-
de uygulanmaya başlanacaktır.

İlanen tebligat uygulaması ise yayımı tarihin-
den itibaren dokuz ay sonra yani en erken 19 
Ekim 2011 tarihinde başlayacaktır.”

Bir kimseye bu yolla tebligat yapılabilmesi için kişi-
nin önce e-tebligata elverişli bir elektronik adres ver-
mesi mecburidir. Herhangi bir adres değil, e-tebligata 
elverişli bir adres verme mecburiyeti vardır. Normal 
tebligatta tebligatın ulaşıp ulaşmadığı, tarihi ve ben-
zeri hususlar posta idaresinden sorulabilmektedir. E- 
tebligatta ise bu teyit yine elektronik ortamda yapılmak 
zorundadır. BU teyidin nasıl olacağı ve uygulamanın 
ayrıntıları yapılacak ek düzenlemeler ile belli olacaktır. 

Sermaye şirketleri (Anonim, limited ve sermaye-
si paylara bölünmüş komandit şirketler) açısından 
e-tebligat zorunlu kılınmıştır. Bu hüküm akıllara bazı 
soruları getirmektedir.  Burada diğer tebligat yollarının 
kullanılmasının tamamen ortadan kaldırıldığı anla-
mına mı gelmektedir? Yani artık noterden çekilen bir 
ihtar bundan böyle geçerli olmayacak mı? Yada noter-
lerde ihtarı e- tebligat yöntemiyle mi yapacak? Kanun 
maddesini okuduğumuzda tüm soruların cevabının 
evet olduğu sonucuna varılıyor. Ancak posta yolunun 
tamamen kapatıldığını düşünmek kanunun tamamı 
değerlendirildiğinde pekte hayatın olağan akışına uy-
gun görünmüyor. Örneğin e-potanın engellenmesi, 
teknik altyapının bozulması, istem dışı herhangi bir 
sebeple tebligatın yapılamaması gibi tebligatı çıkartan 
veya muhataptan kaynaklanmayan durumlarda diğer 
tebligat yolları devreye girecektir. Yani mevcut tebligat 
sistemi tamamen ortadan kaldırılmamaktadır. 

Peki e-tebligat ne zaman yapılmış sayılacak? 
E-tebligat muhatabın elektronik adresine ulaştığı ta-
rihte değil, ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonun-
da yapılmış sayılacaktır. Örneğin e-posta 01.02.2011 
tarihinde e-posta kutusuna ulaşmışsa, bugün hesaba 
katılmayacak, bugünü takip eden beşinci günün so-
nunda 06.02.2011 tarihi bittiğinde tebligat yapılmış 
sayılacaktır.

Kanunun amacına ulaşabilmesi ve bu hizmetin uy-
gulanabilmesi için en önemli husus elektronik ortamda 
tebligatın yapılabilmesi için teknik altyapının zamanın-
da yerine getirilebilmesidir. Kamu kurum ve kuruluşları 
ile kişiler arasında elektronik yolla yapılacak tebliga-
tın hukuken ve teknik olarak güvenli ve de geçerli bir 

şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan sistemin altyapı-
sı PTT (Posta Telgraf Teşkilatı) Gen. Müd. Tarafından 
gerçekleştirilecektir. Genel müdürlüğe daha önce sis-
temi uygulayan uluslar arası örneklerdeki tecrübe dik-
kate alınarak azami 1 yıllık bir süre verilmiştir. Yani 
e-tebligat teknik altyapısı en geç 19.01.2012 tarihine 
kadar PTT Genel Müdürlüğü’nce hazır edilecektir. Böy-
lece hali hazırda resmi tebligatı fiziki ortamda yapma 
görevi ve inhisarı olan PTT’ye, e-tebligat konusunda 
da bu görevi yürütmesi hususunda tekel olma hakkı 
verilmiştir.     

Kanunun yürürlük maddesine göre;
Elektronik ortamda tebligata ilişkin hüküm yayımı 

tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer. Yani sermaye 
şirketleri dışındaki kişi ve kurumlar için öngörülmüş 
olan e-tebligat sistemi en erken 19 Ocak 2012 tari-
hinde uygulanmaya başlanacaktır.

Sermaye şirketlerine elektronik yolla tebligat yapıl-
ması zorunluluğu getiren hüküm ise yayımı tarihinden 
iki yıl sonra yürürlüğe girer. Yani sermaye şirketleri açı-
sından öngörülmüş olan e-tebligat sistemi en erken 19 
Ocak 2013 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.

İlanen tebligat uygulaması ise yayımı tarihinden 
itibaren dokuz ay sonra yani en erken 19 Ekim 2011 
tarihinde başlayacaktır.

Kanunun çerçevesini çizdiği e-tebligat sistemi hak-
kında kayıtlı e-tebligat adreslerinin nerelerden alına-
cağı vs. ayrıntılar 19 Temmuz 2011 tarihine kadar çı-
karılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Elektronik sistemlerle yapılacak iş ve işlemler ol-
dukça fazladır. Emek, masraf ve zaman tasarrufunun 
yanında sağladığı kolaylıklar hayli fazladır. Elektronik 
yazışmalar yapılabilmesi, elektronik fatura gönderil-
mesi ve ödemelerin-havale işlemlerinin de bu ortamda 
yapılması müthiş kolaylıklardır. Fakat herkesi endişeye 
düşüren tek nokta bu sistemlerin güvenli bir şekilde iş-
leyip işlemediğidir. Kayıtlı E-tebligat sistemi umuyoruz 
ki ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde yürür.

(Bu yazı 6099 sayılı Kanun ve gerekçesi ışığın-
da kamuoyunu aydınlatmak üzere yazılmıştır.)
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Avukat
Uğur ÇAĞLAR

avugurcaglar@hotmail.com 
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