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Verimli Çalışmayan KOBİ Büyüyemez.

KOBİ’ler iş düzenleme, üretim plânlaması, maliyet 
muhasebesi, verimlilik yönetimi gibi alanlarda ciddi 
problemler yaşıyor. Kurumsallaşamayan ve faaliyet-
lerinde verimlilik ilkelerinde uymayan KOBİ’ler kay-
nak israfı nedeniyle büyüyemiyor, “Verimlilik Haftası” 
dolayısıyla Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) OSTİM ve 
İVEDİK bölgesi firmalarına seminer vereceğiz.

MPM’nin ulusal verimlilik çalışmaları kapsamında 
Türkiye genelinde KOBİ’ler için özel verimlilik prog-
ramları ve seminerler hazırlandı, KOBİ’lerin daha ve-
rimli olabilmesi için MPM’nin elde ettiği bilgi birikimi 
ve deneyimleri ORSİAD’ın organize edeceği toplantı-
da işletmelerle paylaşacağız.

KOBİ’ler sadece daha çok tezgâh satın alarak, 
daha çok eleman istihdam ederek, daha büyük 
mekânlara taşınarak değil ama aynı zamanda üretim 
ve hizmetin her aşamasında ve insan kaynakları yö-
netiminde verimli oldukları takdirde büyüyebilir. 

Dünyada, ekonomilerin dinamizmi ve gelir dağılı-
mındaki bozukluğu düzelten bir unsur olan KOBİ’le-
rin uzun ömürlü olması ülke ekonomisi açısından da 
büyük önem taşır. KOBİ’lerin bilinen sorunları içinde 
verimsizlik önemli bir sorun olarak kabul edilmekte-
dir. Verimlilik, ortaya konan ürünlerin değerinin ya da 
miktarları toplamına oranlanması yoluyla bulunan 
değerdir. Başka bir deyişle, kaynakların sabit olduğu 
varsayımıyla, aynı kaynaklarla, daha fazla ürün, çıktı 
ya da başarılı sonuç elde etmektedir.

İşletmelerin çoğu zaman kullanılan yöntem ve uy-
gulamalardaki hataları o işletmede çalışanlar ve yö-
neticiler tarafından algılanamama sorunu yaşanır ve 
buna “İşletme Körlüğü” denir. Verimlilikle ilgili sorun-
ların kaynağında da İşletme Körlüğü etkendir.

Verimlilikle ilgili sorunların büyük bölümü so-
runların kanıksanmasından, fark edilememesinden 
kaynaklanır. İşletme körlüğü bir şirkette kullanılan 
yöntem ve uygulamalardaki hataların ve gelecekteki 
olası fırsat ve risklerin çalışanlar tarafından algılana-
maması sorunudur. Çünkü çalışanlar, zamanla şirket-
teki uygulamalara ve iş yapış şekillerine alıştıkları için 
sorunları, riskleri ve fırsatları göremezler. Üstelik bu 
durum, yöneticiler için daha sıkıntılı olabilir. Nitekim 
günlük problemlerle meşgul olan yöneticiler, işletme 
körlüğü nedeniyle halledilmesi son derece kolay olan 
problemlere bile çözüm bulmakta zorlanabilmekte ve 
özellikle şirketin geleceğini ilgilendirecek konularda 
oluşabilecek fırsatları fark edemeyerek veya riskleri 
öngörmeyerek şirkette önemli kayıplar yaratabilmek-
te veya şirketi yüksek kazanımlardan mahrum bıraka-
bilmektedir.

KOBİ’lerde davranış değişikliği geliştirmelerini 
sağlamak için, “KOBİ Bilinçlendirme Projesi”ni , dev-
let, MPM, KOSGEB gibi kamu kurumlarıyla, girişim-
cilik konusunda danışmanlık veren özel kuruluşlar 
birlikte hazırlamalıdır.   
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İş Kazaları

Ülkemiz, iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı bir 
ülke konumundadır, SGK’nın istatistiklerine göre 2009 
yılında 64.316 iş kazası meydana gelmiş, kazalarda 
11.171 kişi hayatını kaybetmiş, 1.668 kişi sakat kal-
mıştır. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde iş kazaların-
dan 100 civarında işçi hayatını kaybetmiştir. İş kazaları 
neden oldukları acı ve ızdırapların yanı sıra makine, 
malzeme, ürün kayıplarına da neden olmakta ve ve-
rimliliği düşürmektedir. Uluslararası kuruluşlarca yapı-
lan araştırmalar iş güvenliği ile iş gücü verimliliği ara-
sında karşılıklı etkileşim olduğunu, sağlıklı ve güvenli 
işyerlerinde verimliliğin arttığını ortaya koymuştur.

İş kazaları, işin akışını durdurarak üretim kesintiye 
uğramasına neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) araştırmalarında üretimde kullanılan 
makine ve tezgâhlarda koruma sistemlerinin gelişti-
rilerek iş güvenliğinin sağlanması sonucu önemli öl-
çüde üretim artışı sağlandığı saptanmıştır. İş kazaları 
nedeniyle üretim araçlarında ve iş gücünde uğranılan 
kayıplar üretim maliyetlerini de olumsuz yönde etkile-
mektedir. İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem-
lerinin alınması zorunluluğu hem hizmet akdinin varlı-
ğından doğan ve özel hukuka dayanan işçiyi gözetme 
borcunun niteliğinden, hem de kamu hukuku niteliği 
taşıyan iş güvenliği kurallarından doğmaktadır.

İşverene işçiyi gözetme borcu getiren ve bu konu-
daki sorumluluğun kapsamını belirleyen özel hukuk 
kuralı Borçlar Kanununun 332. maddesinde yer al-
maktadır. Borçlar Kanunu özel hukuk kuralı koyduğu 
için bu kurala uyulmaması halinde özel hukuk yaptı-
rımı uygulanır dolayısıyla;  bu maddede sözü edilen 
önlemlerin alınmaması nedeniyle işçinin zarara uğra-
ması halinde tazminat isteme hakkı doğmaktadır.

İşverenin kamu hukukuna dayanan işçiyi gözetme 
borcunu düzenleyen ana kural 4857 sayılı kanunda 
yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunun 77. maddesin-
de: “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç 
ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme 
uymakla yükümlüdürler. “ hükmü yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işyeri işve-
renlerinin işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden 
bir kısmı işyerinde çalışan sayısı ile ilintili olmakla bir-
likte bir kısmı çalışan sayısına bağlı olmaksızın yerine 
getirilmesi gereken yükümlülüktür. Örneğin işyerinde 
kaç işçi çalışırsa çalışsın iş güvenliği önlemlerinin alın-
ması zorunluluktur. İşçilere işçi sağlığı güvenliği eğitimi 
verilmesi zorunluluktur. İşyerlerinde Risk Değerlendir-
mesi yapılması da işçi sayısına bağlı olmayan, işye-
rinde kaç işçi çalışırsa çalışsın tüm işverenlerin yerine 
getirmesi gereken bir yükümlülüktür. İşyerinde iş gü-
venliği mühendisi çalıştırılması, işyeri hekimi çalıştırıl-
ması, iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturulması gibi yü-
kümlülükler de 50 veya daha fazla işçi çalıştırıldığında 
yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. 

Her Türlü Önlemin Alınması:

İşverenlerin birinci görevi işyerlerinde iş kazası ve 
meslek hastalığının meydana gelmemesi için her türlü 
önlemin alınması zorunluluğudur. Önlem alma, statik 
bir durum değildir, alınan önlemlerin sürekli olarak 
gözden geçirilmesi de gerekmektedir.  İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Tüzüğünün 4. maddesi bu konuda açık hü-
küm içermektedir; “İşverenin, işyerinde, teknik ilerle-
melerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlama-
sı; kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi 
bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden 
zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve 
fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azal-
tan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek 
üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli 
tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbir-
lerini devamlı surette izlemesi esastır.”

Önlem alma konusunda mevzuatın öngördüğü 
yöntem işyerlerinde Tehlike Tanımlama Risk Değer-
lendirme (Risk Analizi) çalışmasının yapılmasıdır. Risk 

İŞ GÜVENLİĞİ
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değerlendirmesi, işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan 
ve çalışanlara ve çevreye olabilecek olası zararların 
en aza indirilmesine yardım eder. Risk değerlendirme-
si proaktif yaklaşımdır, yani, kaza, hastalık meydana 
gelmeden, kaza, hastalık ortaya çıkaracak kaynak, 
durum ya da davranışa karşı önlemler gerçekleştirme 
çalışmasıdır. Risk değerlendirmesi yapılarak işyerinde-
ki tehlike ve risklerle alınacak önlemler belirlenir. Mev-
zuat gereği kaç işçi çalıştırılırsa çalıştırılsın tüm işyer-
lerinde risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

Önlem alma borcu, önlem almakla sınırlı değildir, 
önlem alma aynı zamanda önlemlere uyulup uyulma-
dığını denetlemeyi de kapsamaktadır Yargıtay da ön-
lem almakla yetinilemeyeceği görüşündedir. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin E.1978/2077,K.19
78/7689,T.31.10.1978 sayılı kararında “Her işveren, 
işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak 
için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağ-
lamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü-
dür. Bu yükümlülüğün sadece önlem almakla yetinile-
bileceği anlamı taşımadığı, alınan önlemlere uyulup 
uyulmadığını denetleme ve giderek önlemlere uyul-
masını temin anlamında bulunduğu da kuşkusuzdur. 
Başka bir deyişle, işveren işyerinde, geniş anlamda 
doğmuş ve doğabilecek tüm tehlikeleri önlemek zo-
rundadır. Bu zorunluluk sonucu olarak iş yerinde işve-
ren tarafından tam anlamı ile geniş bir kontrol meka-
nizması kurulmalıdır.” denilmektedir.

İşçinin tecrübeli olduğu, dikkatli çalışacağı varsa-
yımı ile önlem alma borcundan vazgeçilemez, nitekim 
Yargıtay 2007/6065 sayılı kararında bu noktaya vurgu 
yapmıştır; “ İşverenin önlem alma yükümlülüğü, tecrü-
beli olması durumunda, anılan madde ile (77. madde) 
işverenlere, işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramından 

kapsamlı olarak, her türlü önlemi almak yanında, bir 
anlamda objektif özen yükümlülüğü de öngörülmekte-
dir. Bu itibarla işverenin, mevzuatın kendisine yüklediği 
tedbirleri, işçinin tecrübeli oluşu veya dikkatli çalıştığı 
takdirde gerekmeyeceği gibi bir düşünce ile almaktan 
sarfınazar etmesi kabul edilemez.”

İşçilerin Eğitimi:

İşçilerin işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi de işverenin 
önlem alma yükümlülüğünün bir parçasıdır; İş Kanu-
nun 77. maddesi gereğince işverenler; işçileri karşı 
karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli 
tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bil-
gilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esas-
ları 7 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” de belirtilmiştir. 

Buna göre; işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve gü-
venli çalışma ortamının tesis edilmesi için; çalışanları, 
yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendir-
mek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler 
ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları-
nı hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanla-
rın bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek 
eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle 
yükümlüdürler. Asıl işveren - alt işveren ilişkisi kuru-
lan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimle-
rinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur. 
İşverenler, çalışanların yaptığı veya yapacağı işle ilgili 
bilgisinin olmaması, eksik olması ya da mevcut bilgi-
sinin yetersiz kalması gibi hususları dikkate alarak işe 
başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, 
iş ekipmanlarının değişmesi halinde ve yeni teknoloji 
uygulamalarında, çalışanların aşağıda belirtilen eği-
tim programlarından geçmelerini sağlayacaktır.

Yargıtayın kararlarında da eğitimin önemine vur-
gu yapılmaktadır, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 
23.03.1982 gün ve E1498 ve K1701 sayılı kararında; 
“İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, mey-
dana gelen iş kazasından sorumludur.” Yargıtay 9.Hu-
kuk Dairesinin 16.6.2004 Tarih ve 2004/21-365 Esas, 
2004/369 Karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenli-
ği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini 
içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu 
bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağ-
lanabilir.” denilmektedir.

Makina Mühendisi
Bedri TEKİN

İş Güvenliği Uzmanı
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Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla;

Tarih boyunca ortak insani bir değer olarak kabul 
ettiğimiz merhametin, hayatın her alanından hatta 
dünyamızdan çekilmeye başladığını, bu kıymetli duy-
gudan boşalan yeri, şiddet ve öfke gibi insanoğlunun 
ortak aklı ve vicdanı tarafından asla tasvip edilmeyen 
olumsuz duyguların doldurduğunu görmek, üzücü ol-
duğu kadar aynı zamanda düşündürücü bir durumdur.

Bugün bütün insanlığı saran bir hiddet ve şiddet 
sarmalı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu da temelde 
merhamet eğitimindeki eksiklikten kaynaklanmaktadır. 
Ne yazık ki, gazetelerimizin üçüncü sayfa haberleri, ar-
tık birinci sayfa haberlerine dönüştü. Gün geçmiyor ki 
kadına karşı uygulanan şiddet ve cinayetler, annesini 
babasını hunharca katleden evlat haberleri gündemi-
mizi işgal etmesin. Ciğerparelerini akıl almaz yöntem-
lerle katleden anneler, babalar, toplu katliamlar artık 
sıradanlaştı. Bütün bunların sebepleri derin psikolojik, 
sosyolojik tahlillerde aranadursun, bütün sebepler bizi 
aslında şefkat ve merhametten uzaklaşmış, paslan-
mış yüreklere, katılaşmış kalplere götürecektir. Çünkü 
merhametsiz yüreklerde sevgi, şefkat, ülfet, re’fet ve 
rikkat bulunmaz. Başka bir ifadeyle ilahî rahmetin te-
celli etmediği yüreklerde merhamet tahakkuk etmez. 

Allah Resûlü de: “Merhamet, ancak kalbi katılaşmış, 
inançsız bedbahtların kalbinden kaldırılmıştır.”  (Ha-
kim, Müstedrek, “Tevbe ve İnâbe” H.no:7632) buyur-
muştur. Dolayısıyla bu şefkatsizlik ve merhametsizliğin 
sebeplerini çağlarda, asırlarda, kadim törelerde ve 
geleneklerde değil; paslanmış yüreklerde, katılaşmış 
kalplerde, lekelenmiş gönüllerde aramak gerekir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki; çağımızda insanlar 
ister istemez merhametsizliğe itilmektedir. Çağın re-
kabet anlayışı, merhamete hayat hakkı tanımamakta; 
merhamet, insanın dinamizmini prangalayan, üretimi 
düşüren bir kavram olarak sunulmakta ve rekabet es-
nasında neredeyse her türlü yola başvurmak meşru 
sayılmaktadır. Diğer taraftan başarı, ön plana çıkmak-
la özdeşleştirilmekte, tevâzu, merhamet ve paylaşım, 
başarının önünde bir engel gibi görülebilmektedir. 
Oysa tevâzuda, tekebbür ile elde edilemeyecek bir gü-
cün; paylaşımda, bencillikle ulaşılamayacak bir mut-
luluğun; merhamette ise, acımasızlıkta olmayan bir 
bereketin saklı olduğu unutulmaktadır.

Bugün kalplerin pasını silmek ve onu her türlü iş-
galden kurtarmak için bir gönül ahlakına, yürek terbi-
yesine ve bir merhamet eğitimine ihtiyaç vardır. Diğer 
bir ifadeyle,  kalpleri işgalden kurtarmak için yapıla-
cak ilk iş; gönül terbiyesini ve yürek ahlakını içine alan 
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bir merhamet eğitimidir. Bu da kalplerdeki pası silmek 
ve gönlümüzü Yaratıcı’ya açmakla mümkün olur.

Merhamet, sıradan bir acıma duygusu olmayıp 
pek çok ahlaki güzelliği içinde barındıran bir erdem-
dir. Merhamet, bir yaratılış felsefesidir. Onun bu dere-
ce önemli olması, kaynağını “Rahman ve Rahim olan” 
yani şefkat ve merhameti, lütuf ve ikramı sonsuz olan 
Yüce Allah’tan almasındandır. Nitekim Rabbimiz rah-
metinin gazabını geçtiğini ve merhameti kendi zâtına 
ilke olarak seçtiğini bildirmektedir. (En’am, 54.)  Diğer 
taraftan Yüce Kitabımız Kur’an’ın ifadesiyle âlemlere 
rahmet olarak gönderilen (Enbiyâ, 107.)  Sevgili Pey-
gamberimiz (s.a.s.)’i bizlere en güzel anlatan kavram, 
hiç şüphesiz rahmettir. O,  her vesileyle kendisinin 
Rahmet Peygamberi olduğunu ifade etmiş, tüm çaba-
sını birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve şefkat 
göstererek bütünleşmede “bir vücudun organlarından 
farksız olan” bir merhamet toplumu oluşturmak için 
harcamıştır.

Bu sebeple günümüz insanının, Hz. Peygamber’in, 
merhamete dair insanlığa sunmuş olduğu zengin mi-
rastan yararlanması büyük bir zarurettir. O’nun tebli-

ğinde yer alan merhamet vurgusu, yeniden okunmayı, 
üzerinde düşünülmeyi ve şiddetin açtığı yaralara mer-
hem olarak sunulmayı beklemektedir.  Sevgili Peygam-
berimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma kayıtsız 
kalamayacağını,  yanı başında acı çeken birine, göz-
yaşı döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümit-
lerini daha hayatının baharında iken kaybetmek üzere 
olan bir yetime sırt dönemeyeceğini öğretmiştir. O’nun 
bize öğrettiği merhamet, sönmeye yüz tutmuş insanlık 
kandilini yeniden tutuşturacaktır. 

Günümüz insanının böyle bir merhamet eğitimine 
olan ihtiyacını göz önünde bulunduran Başkanlığımız, 
2011 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin ana baş-
lığını “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi” olarak be-
lirlemiştir. Bu temanın seçilmesinden maksat, sıradan 
bir acıma duygusunu öne çıkarmak değil, toplumun, 
özellikle genç nesillerin maruz kaldığı şiddete dikkat 
çekmek ve insanın kendisinin dışındaki bütün varlık-
lara ilgisini, şefkatini ve sorumluluğunu ifade eden 
merhamet kavramının bütün ilişkiler ağını kuşatan 
bir düşünceye vurgu yapmaktır. Ayrıca Başkanlığımız, 
merhamete muhtaç kesimlere yönelik bir farkındalık 
ve duyarlılık oluşması için topluma Kutlu Doğum Haf-
tası vesilesiyle çağrıda bulunmayı amaçlamaktadır.  
Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında bu hafta boyun-
ca gerçekleştirilecek olan bütün etkinliklerin, merha-
met eğitiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamasını ve 
bütün insanlığın hoşgörü, barış, karşılıklı sevgi ve say-
gıda buluşmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.
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İstanbul’un işgalinden üç gün sonra, Atatürk ünlü 
19 Mart 1920 tarihli bildiriyi yayımladı. Bildiride, 
”olağanüstü yetkiler taşıyan bir Meclisin Ankara’da 
toplanacağı, Meclis’e katılacak üyelerin nasıl seçile-
cekleri, seçilerin en geç onbeş gün içinde yapılması 
gereği, kesin ve kararlı ifadelerle yer alıyordu. Ay-
rıca, dağılan Meclis-i Mebusan’ın üyeleri de Anka-
ra’daki Meclis’e katılabileceklerdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temelleri Anka-
ra’daki bu ilk tarihi binada atıldı. Birinci Meclis Bina-
sı, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yönetim yeri olarak pek 
çok tartışma ve millî kararlara sahne oldu. Bu yapı 
bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak, ilk yılların anı-
larını sergiliyor. İllerde seçilen temsilciler ve Meclis-i 
Mebusan’ın bir kısım üyeleri Ankara’ya geldiler.    

Ankara’nın o günkü şartları içinde Meclis’in top-
lanabileceği elverişli bir bina yok gibiydi. Sonunda, 
İkinci Meşrutiyet döneminde, İttihat ve Terakki Cemi-
yeti kulübü olarak yapılmış tek katlı bir bina uygun 
görüldü. Eksik kalmış yapı tamamlandı, okullardan 
toplanan ve halkın katkısıyla sağlanan eşyalar-
la donatıldı. Hazırlıklar tamamlanınca, Atatürk 21 
Nisan’da yayınladığı ikinci bir bildiri ile Meclis’in 23 
Nisan günü toplanacağını ve açılış töreninin nasıl ya-
pılacağını duyurdu.

23 Nisan 1920 Cuma sabahı erken saatlerde, 
Ankara’da bulunan herkes Meclis Binası çevresinde 

toplandı. Halk, kendi kaderine sahip çıkmanın coş-
kusu içindeydi. Hacı Bayram Camii’nde kılınan öğle 
namazından sonra, Meclis binası girişinde gözleri 
yaşartan muhteşem bir tören yapıldı. Saat 13.45’de, 
Ankara’ya gelebilen 115 milletvekili Meclis salonun-
da toplandı.

Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan 
Sinop Milletvekili Şerif Bey (1845), Başkanlık kürsü-
süne çıktı ve aşağıdaki konuşmayı yaparak Meclis’in 
ilk toplantısını açtı.

“Burada Bulunan Saygıdeğer İnsanlar, İstanbul’un 
geçici kaydiyle yabancı kuvvetler tarafından işgal 
olunduğu ve bütün temelleri ile halifelik makamının 
ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği 
hepimizce bilinmektedir. Bu duruma baş eğmek, mil-
letimizin, teklif olunan yabancı köleliğini kabul etme-
si demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak için 
kesin olarak kararlı bulunan ve ezelden beri hür ve 
başına buyruk yaşamış olan milletimiz, kölelik duru-
munu son derece ve kesinlikle reddetmiş ve hemen 
vekillerini toplamaya başlıyarak Yüksek Meclisimizi 
meydana getirmiştir. Bu Yüksek Meclisin en yaşlı üye-
si sıfatıyla ve Allah’ın yardımıyla milletimizin iç ve dış 
tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu 
doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini yönet-
meye başladığını bütün dünyaya ilan ederek, Büyük 
Millet Meclisi’ni açıyorum.”

TARİH

23 Nisan Ulusal ve Egemenlik
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Tarihçesi (*)
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Bu açış konuşmasında, millî egemenliğe daya-
lı yeni Türk parlamentosunun adı da “Büyük Millet 
Meclisi” olarak konulmuştu. Bu ad herkesçe benim-
sedi. Daha sonra Atatürk’ün tüm konuşmalarında yer 
aldığı şekliyle ve ilk kez 8 Şubat 1921 tarihli Bakan-
lar Kurulu Kararnamesinde de yazılı olarak, “Türkiye 
Büyük Millet Meclisi” (TBMM) adı kalıcılık kazandı. 

TBMM, 24 Nisan 1920 günü yaptığı ikinci toplan-
tısında Mustafa Kemal Paşa’yı (Atatürk) başkanlığa 
seçti. Mustafa Kemal Paşa, kendi öncülüğünde kuru-
lan TBMM’nin başkanlığını Cumhurbaşkanı seçildi-
ği gün olan 29 Ekim 1923 tarihine kadar sürdürdü. 
TBMM, açılışından iki gün sonra, sadece yasama de-
ğil, yürütme gücüne de sahip olacak hukukî ve siyasî 
yapısını düzenleme çalışmalarına başladı. 

Bu düzenlemeler, TBMM’nin tam bir güçler birliği 
ilkesini benimsediğini göstermişti. 2 Mayıs 1920’de 
Bakanlar Kurulunun seçilmesi hakkındaki yasa çı-
karıldı. 11 Bakandan oluşan “Meclis Hükümeti”, 5 
Mayıs’da TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa’nın 
başkanlığında ilk toplantısını yaptı. TBMM’nin açılışı 
ile birlikte, millî egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti 
doğmuş oluyordu. Birinci TBMM’nin iki temel hede-
fi, kesin zaferi kazanmak ve yeni devletin otoritesini 
güçlendirmek, kalıcılığını gerçekleştirmekti. Öncelik-
le, ülke topraklarının yabancı işgalinden kurtarılması 
gerekiyordu. 

3 Aralık 1920’de Ermenistan Cumhuriyeti ile im-
zalanan Gümrü Barış Andlaşması, TBMM’nin yaptığı 
ilk uluslararası andlaşmaydı. Böylece Doğu cephesi 
kapandı.

16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Andlaşma-
sı ile Rusya, yeni Türk Devletini ve Misak-ı Millî ilke-
lerini tanıdı. 6-11 Ocak 1921’de Birinci İnönü, 23-
31 Mart 1921’de İkinci İnönü ve 13 Eylül 1921’de 
Sakarya Zaferleri sonucunda, 20 Ekim 1921’de im-
zalanan Ankara Andlaşması ile Fransızlar savaştan 
çekildi. Aynı yılın sonunda İtalyanlar da TBMM hükü-
metiyle işbirliğine giriştiler. 1922 yılında, Yunanistan 
ve İngiltere dışında, TBMM, tüm ülkelerle iyi ilişkiler 
içindeydi,TBMM Orduları, 26 Ağustos 1922’de Bü-
yük Zaferi kazandılar.  9 Eylül’de İzmir kurtarıldı.

18 Eylül’de ise Anadolu’da hiçbir yabancı askerî 
güç kalmamıştı. Yeni Türk Devleti’nin bu başarıları 
karşısında İngiltere de dahil olmak üzere İtilaf Dev-
letleri ile 11 Ekim 1922’de Mudanya Mütarekesi im-
zalandı. Doğu Trakya kurtuldu. İtilaf Devletleri, 27 
Ekim’de Lozan’da barış görüşmelerinin yapılmasını 
kararlaştırdılar. Uzun süren görüşmeler sonunda 24 
Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Barış Andlaş-
ması 24 Ağustos 1923’de TBMM’de onaylandı. Yeni 
Türk Devleti, askerî, siyasî ve ekonomik özgürlüğüne 
kavuştu.

 
(*) TBMM Web Sitesi’nden alınmıştır.
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Atatürk ve Gençlik

Gençler;

Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. 
Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık 
değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacak-
sınız.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhu-
riyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek siz-
siniz.

Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçi-
sidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok 
inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları 
zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve 
bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, 
jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır de-
meyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, 
sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koru-
yacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu 
diye onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim 
ve cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, fa-
kat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum 
edecektir. Yine düşünecek: “Demek adliyeyi de islah 
etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu hap-
se atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla 
beraber; bana, İsmet Paşa’ya, Meclis’e telgraflar 
yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine ça-

lışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben 
inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve ha-
reketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, 
bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri dü-
zeltmek de benim vazifemdir!” İste benim anladığım 
Türk genci ve Türk gençliği!

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kül-
türün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbâlin aydınlığına 
onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) 
mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. 

- Gençlerin her şeyden önce millete güven verme-
leri gereklidir.

- Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe 
bırakacağımdan çok memnun ve mesudum. 

- Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir 
varlıktır gençlik.

- Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve dev-
letin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek 
nesiller için bunu unutmamalıdır. 

- Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdükleri-
ni ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerin-
de iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice 
benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları 
ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitli-
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yim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkin-
dir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de 
tecrübeleri vardır. Zira milletimizin yakın senelere ait 
gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar 
ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ih-
tiyarları kadar ve belik onlardan fazla olayın şahidi, 
dolaysıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahi-
bi yaptı. Herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki 
üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz 
üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi 
tecrübeli kabul edebiliriz. Gençliğimizin sahip olduk-
ları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan, mem-
lekete faydalı ve büyük imanla donatılmış olarak va-
zifelerini hakkıyla yerine getireceklerine eminim. 

- Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru 
yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yal-
nız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz 
sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, 
şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık 
serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir. 

- Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesin-
deki asil kanın ifadesine dikkat edin. 

- Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveni-
yorum. 

- Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesil-
lerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. 

- Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin 
ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim genç-
liktedir. 

- Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir 
güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve meta-
netle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın 
ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin ta-
mamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemele-
rini tavsiye ederim. 

- Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu 
eseri ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti ) ona bırakacağım 
ve gözüm arkamda olmayacak. 

- Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan 
ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı za-
ferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabilece-
ğine şüphe etmiyorum. 

- Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü genç-
liğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: 
Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, 
tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üs-
tünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da 
senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin 
bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. 
Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol...                                                 

 
Gazi Mustafa Kemâl

TARİH

ATATÜRK





Artık Türk Pasaportuna Sempati Var

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin gün-
demi belirlenen ülke olmaktan çıkıp, gündem belir-
leyen ülke haline geldiğini belirterek, “Artık gittiğimiz 
ülkelerde Türkiye pasaportuna gösterilen tepkinin 
yerini sempati aldı. Ancak ekonomik büyümemizden 
rahatsız olan bazı ülkeler bulunduğunu da söyleme-
liyim. İnşaatlarda bazen görürsünüz ya, “Çevreye 
vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” 
diye. Biz de Türkiye olarak büyümemizle dünyanın 
bazı ülkelerine vermiş olduğumuz rahatsızlıktan do-
layı özür dileriz ama netice olarak büyümeye devam 
edeceğiz” dedi.

Çağlayan, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında faaliyet gösteren 
dört ayrı ihracatçı birliğine bağlı şirketlerin, 2010 
ihracat performanslarının ödüllendirildiği gecede, 
Türkiye’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeni ile 
2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefini bir 
kez daha hatırlattı. Sahnede piyanonun başına ge-
çen Çağlayan, birlik başkanları ile “Elbet Bir Gün 
Buluşacağız” şarkısını seslendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi de şunları söyledi: “Zorlu bir yıl olması-
na rağmen 2010 yılını  yüzde 12 artışla, 114 milyar 
dolar ihracat ile kapadık. 2011 yılından ümitliydik. 
Öyle de başladık. İlk 3 ayda ihracatımız yüzde 21 
arttı. Mart ayında 11.7 milyar dolar ihracat yaptık. 
Bu rakam Cumhuriyet tarihinin mart ayı rekoru oldu. 
Yılbaşında 2011 için 127  milyar dolar ihracat hedefi 
koymuştuk. Hedefimiz, 2008 yılında ulaştığımız 132 
milyar dolar ihracat rakamı.”

İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi ise, “Sektö-
rümüz, ekonominin emniyet sübabı olmakla beraber 
çok büyük bir katma değerdir. Milli ekonominin en 

eski ama eskimeyen sektörü konfeksiyondur. Türkiye, 
bölgesinin gençlik aşısı olacak, merkezi olmaya da 
devam edecek. Bu büyümenin lokomotif sektörlerin-
den biri de mutlaka hazır giyim sektörü olacak” diye 
konuştu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracat-
çıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle de, tekstil 
sektörünün tüm zorluklara rağmen gösterdiği perfor-
mansla ön yargıları yıktığını, “Tekstili Çin’e bırakmak 
lazım” diyenlere Çin’e ihracat yaparak cevap verdi-
ğini, “Misyonları bitti, yeni sektörlere bakmak lazım” 
diyenlere karşı 2023 için 90 milyar dolarlık ihracat 
hedefi koyduğunu anlattı. 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Bir-
liği (İDMİB) Başkanı Lemi Tolunay da, bu yılın ilk 
çeyreği itibariyle, törende ödüllendirilen 4  sektörün 
toplam ihracat içindeki payının yüzde 20’nin üzerin-
de olduğuna işaret etti. İstanbul Halı İhracatçıları Bir-
liği (İHİB) Başkanı İbrahim Yılmaz ise, krizden sonra 
halı sektörünün toparlanmasının kolay olmadığını, 
yeni pazarlarda yer almak adına pek çok fedakarlık 
yaptıklarını ifade ederek, “Engellerle  karşılaştık; ya 
üzerinden geçtik ya da etrafını dolaştık ancak yolu-
muzdan dönmeyi hiç düşünmedik” dedi.

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı Açıklanıyor

Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve 2011 
- 2014 Eylem Planı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat 
Ergün tarafından 14 Nisan 2011 Perşembe günü 
İstanbul’da kamuoyuna açıklanacak. Sektör temsilci-
lerinin de katılımıyla Pera Palas Otel’de düzenlenecek 
tanıtım toplantısında OYDER Yönetim Kurulu Başkanı 
H. Şükrü Ilısal, ODD Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Bayraktar, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Kaya, OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen de 
bir konuşma yapacak.

Bakan Haberleri
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Türkiye Otomotiv Sektörünün yeni stratejisi; dün-
yadaki, AB’deki ve Türkiye’deki gelişmelerin analiz-
lerine dayanan katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış, 
hazırlık sürecinin tüm aşamalarında kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu 
stratejinin ilgili kurumların uyumlu çalışmasıyla ha-
yata geçirilmesi sağlanacaktır.

“Bölgede Üretim Merkezi ve Ar-Ge Üssü Olmak” 
vizyonu çerçevesinde 2011-2014 yıllarını kapsayan 
Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi’nin genel amacı, 
“Otomotiv Sektörünün Sürdürülebilir Küresel Rekabet 
Gücünü Artırmak ve İleri Teknoloji Kullanımının Ağır-
lıklı Olduğu Katma Değeri Yüksek Bir Yapıya Dönü-
şümünü Sağlamak” olarak belirlenmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörü Stratejisi’nin genel 
amacını ve hedefleri gerçekleştirmek üzere, Türk 
Otomotiv Sektörünün güçlü ve zayıf yönleri ile sa-
hip olduğu fırsatlar, karşı karşıya kaldığı tehditler göz 
önünde bulundurularak hazırlanan hedeflere yönelik 
toplam 27 adet eylem belirlenmiştir. Türkiye Otomo-
tiv Sektörü Strateji Belgesi’nin kamuoyuyla paylaşıla-
cağı tanıtım toplantısı; Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Nihat ERGÜN ve kamu ile özel sektör temsilcilerinin 
katılımlarıyla 14 Nisan 2011 Perşembe günü saat 
10.00’da İstanbul Pera Palas Hotel’de gerçekleştiri-
lecektir.

Bakan Yıldız 14. Avrasya Ekonomi Zirvesine 
Katıldı.

Türkiye’nin doğusunda kaynakların yüzde 65’inin 
bulunduğunu, batısında da tüketimin neredeyse yüz-
de 65’inin olduğunu ifade eden Yıldız, o yüzden gerek 
bölgesel ve küresel aktörlerin gerekse enerji hedefle-
rinin mutlaka irdelenmesi gerektiğini, Türkiye’nin bu 
anlamda hem enerji politikalarını hem de stratejileri-
ni net olarak ortaya koyduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 2010 yılındaki büyüme rakamının 
yüzde 8,9 civarında gerçekleştiğini anımsatan Yıl-
dız, ‘’Bu şu demek, yaklaşık 4 bin megavat civarında 
üretim santralini devreye almak demek. Yani hemen 
hemen her yıla karşılık gelen bir nükleer santral 
miktarı kadar büyüyor olmamız lazım. Bizim Rusya 
federasyonu ile beraber yaptığımız nükleer santral 
yalnızca Türkiye’nin hemen hemen o yıllarda 2019 
- 2020’deki bir yıllık büyümesine denk gelebilecek 
rakam’’ dedi. Yıldız, hem Türkiye’nin hem de bölge-
nin çok fazla enerjiye ihtiyacı bulunduğunu, özellik-
le Ortadoğu’da Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, 
Libya’ya doğru gidildiğinde de mutlaka enerji ihtiya-
cının yaşanabilir ve sürdürülebilir bir halde olmasını 
sağlamak için ciddi bir şekilde yatırım yapmak ge-
rektiğini vurguladı. 

Enerji Başlığı Açılması

AB üyesi olma yolunda çok fazla işlem yaptıkları 
bu ortamda çevre başlığı açılmış olmasına rağmen 
enerji başlığının açılmadığını söyleyen Yıldız, ‘’Bunun 
da teknik sebeplerden kaynaklanmadığının son de-
rece net anlaşılabilir bir şekilde tekrar vurgulanması 
gerekir. Avrupa’daki elektrikteki enterkonneksiyonun 
test çalışmalarını Türkiye bitirmiştir. Hem elektrikte 
hem doğalğazda hem de ana enerji kaynakları te-
darikinde Avrupa ile ciddi entegrasyon içerisindedir’’ 
diye konuştu.

Yalnızca Enerji Bakanlığı olarak her hafta mini-
mum 4 veya 5 ülkeyle enerji görüşmeleri yaptıklarını 
ifade eden Yıldız, şunları söyledi: ‘’Türkiye, hem böl-
gesinin hem de gelişen dünyada önemli bir enerji 
aktörü olmayla alakalı stratejik çalışmalarını sürdür-
mektedir. Aynı zamanda Türkiye hem yerli hem de 
yenilebilir enerji kaynaklarının son derece modern ve 
teknolojik cihazlarla beraber Türkiye’ye adaptasyo-
nunu sağlamaktadır. Rüzgar enerjisi ile alakalı 2010 
yılındaki gelişmelerle Türkiye, Meksika’dan sonra iv-
mesi en yüksek, en fazla yatırım yapan ülke konumu-
na gelmiştir. Bu 2011 ve 2012’de de hız kesmeden 
devam edecektir.’’

İstanbul’da Boğazlardan geçişin yeni bir projeyle 
beraber hafifletilmesi kanaatinde olduğunu söyleyen 
Yıldız, ‘’Petrol ve ürünleri yaklaşık 150 milyon ton ci-
varında bir geçişe sahne olmaktadır. 8 bin 500 yıllık 
tarihiyle ve bütün güzellikleriyle beraber İstanbul’un 
mutlaka korunmaya ihtiyacı vardır. Mevcut müktesep 
anlaşmalara herhangi bir zede, herhangi bir haller 
getirmeksizin bunu inşallah yapacağımız kanaatin-
deyim’’ diye konuştu.

Haber
Murat Osman VANLI
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Sinan DEMİR
HİTİT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TANITIM ve HALKLA İLİŞKİLER

Sinan DEMİR
HİTİT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TANITIM ve HALKLA İLİŞKİLER

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

Hidro Elektrik Santrallerinde Lisans İşlemlerinde Çed Raporu Ve Çed’in Önemi

ÇED; Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin kısa yazılışıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi belirli 
bir proje ve gelişmenin; çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. ÇED 
Raporu ilgili HES projesinin kurulacağı alanın fizibilite raporlarının olumlu çıkmasından 
sonra, DSİ Genel Md. BPDK başkanlığına olumlu görüş bildirmesinden sonra başlar. 

ÇED Yönetmeliği

17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ gereğince yatırımcı tarafından 
araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş nedenlerinin belirtilmesi. 
Yatırımcı tarafından araştırılan ana alternatiflerin bir özeti ve seçilen yerin seçiliş ned-
enlerinin belirtilmesi, proje için seçilen yerin konumu; roje yeri ve alternatif alanların 
mevkii; koordinatları, yeri tanıtıcı bilgiler.

Proje Yeri ve Etki Alanının Mevcut Mevresel Özellikleri: Önerilen proje nedeniyle 
kirlenmesi muhtemel olan çevrenin, nüfus, fauna, flora, jeolojik ve hidrojeolojik öze-
likler, doğal afet durumu, toprak, su, hava (atmosferik koşullar), iklimsel faktörler, mül-
kiyet durumu, mimari ve arkeolojik miras, peyzaj özellikleri, arazi kullanım durumu, 
hassasiyet derecesi (EK,V’deki Duyarlı yöreler listesi de dikkate alınarak) ve yukarıdaki 
faktörlerin birbiri arasındaki ilişkileri de içerecek şekilde açıklanması.

Projenin Önemli ve Çevresel Etkileri ve Alınacak Önlemler 1. Önerilen pro-
jenin aşağıda belirtilen hususlardan kaynaklanması olası etkilerinin tanımı. ( Bu 
tanım kısa, orta, uzun vadeli, sürekli, geçici ve olumlu olumsuz etkileri içermelidir.) a) 
Proje için kullanılacak alan,  b) Doğal kaynakların kullanımı, c) Kirleticilerin miktarı, 
(atmosferik şartlar ile kirleticilerin etkileşimi) çevreye rahatsızlık verebilecek olası 
sorunların açıklanması ve atıkların minimizasyonu 2. Yatırımın çevreye olan etkiler-
inin değerlendirilmesinde kullanılacak tahmin yöntemlerinin genel tanımı, 3. Çevreye 
olabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için alınması düşünülen önlemlerin tanıtımı.

Halkın Katılımı: 1) Projeden etkilenmesi muhtemel halkın belirlenmesi ve halkın 
görüşlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalışmasına yansıtılması için önerilen 
yöntemler, 2) Görüşlerine başvurulması öngörülen diğer taraflar, 3) Bu konuda 
verebileceği diğer bilgi ve belgeler. 

Başlıklara göre temin edilen bilgilerin teknik olmayan bir özeti; Çevresel etki 
değerlendirmesi başvuru dosyası hazırlanmasında kullanılan ve çeşitli kuruluşlardan 
sağlanan bilgi ve belgeler ile raporda kullanılan tekniklerden rapor metninde sunu-
lamayan aşağıdaki belgeler.

1. Proje ve belirlenen yer ve alternatiflerinin varsa; çevre düzeni, nazım, uygulama 
imar planı, vaziyet planı veya değişiklik teklifleri 2. Yatırımı için projesi ile ilgili olarak 
daha önceden alınmış izin, onay, ruhsat veya ilgili kurumlardan alınmış belgeler ve 
benzeri. 3. Proje için seçilen alana ilişkin arazi kullanım durumu

Notlar ve Kaynaklar: Yeterlilik Belgesi Tebliğ kapsamında çevresel etki değerlendirmesi 
başvuru dosyası hazırlayan çalışma grubun tanıtımı: Adı, soyadı, mesleği, özgeçmişi, 
referansları ve rapordan sorumlu olduğunu belirtilen imzası.    

Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Form; Başlık sayfası; proje sahibinin adı, adre-
si, telefon ve faks numarası; projenin adı; proje için seçilen yerin adı, mevkii; raporu 
hazırlayan çalışma grubunun / kuruluşun adı, adresi, telefon ve faks numaraları;  rapo-
run hazırlanış tarihi; içindekiler listesi: Projenin Tanımı ve Gayesi: Proje konusu yatırımın 
tanımı, ömrü, hizmet maksatları, önem ve gerekliliği; Projenin fiziksel özelliklerinin, inşaat 
ve işletme safhalarında kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması; önerilen pro-
jeden kaynaklanabilecek önemli çevresel etkilerin genel olarak açıklanması (su, hava, to-
prak kirliliği, gürültü, titreşim, ışık, ısı, radyasyon ve benzeri.) ÇED, projelerle ilgili bütün ilgili 
tarafların bir araya geldiği ve görüş, kaygı ve önerilerini ortaya koyabildikleri demokratik ve 
şeffaf bir süreçtir. İlgili taraflar bu süreç içerisinde ortaya koydukları teknik bilgi ve görüşlerle 
projenin en optimal şekilde gelişimine katkı sağlar. İyi işleyen bir ÇED sürecinin şeffaf tabiatı 
sayesinde, halkla / diğer ilgili taraflara danışarak ve olabildiğince gerçekleştirilmesi is-

tenen projeye ilişkin ve geniş çapta bilgi toplayarak, projenin uygulanması sırasında ortaya 
çıkabilecek olası problemler, henüz projenin tasarım aşamasında çözülebilir veya hafifletile-
bilir. Bu yolla (bazen öngörülen) problemlerin pek çoğu, fiili uygulama başlamadan çözülm-

eye çalışılır ve böylelikle maliyetli zaman kaybı önlenmiş olur. ÇED ile birlikte alınması gerekli 
raporlar: su kullanım hakkı raporu; enerjinin hangi trafo merkezine bağlanacağına dair belge; 

ekolojik denge raporu, proje bölgesinde bulunan bölge müdürlerinin görüş yazıları.



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 Tüneli ve HES İnşaatı işini yüklenici olarak tamamladık. 2010 
Ekim ayında geçici kabulü yapıldı.

FAALİYET ALANLARI







Ankara’nın kuzeyinde bulunan Çubuk, tarımı, hay-
vancılık, turizm ve Ankara’nın 5. Devlet üniversitesinin 
ilçemizde kurulması ile de üniversite kenti olma yolun-
da.

Başkentten 39 km mesafede bulunan Çubuk, her 
yönü ile Ankara’nın cazibe merkezi olma yolunda hız-
la ilerliyor. Özellikle son yıllarda müthiş bir gelişim ve 
değişim yaşayan Çubuk, 81.747 bin nüfusa ulaşmıştır.

Denizden yüksekliği 1100 metre olan Çubuk, Çu-
buk ovasında yapılan ANKARA savaşı ile duyulmuş-
tur. Tarihsel önemini bu savaştan alan kasaba, ilk kez 
1902 yılında ilçe merkezi yapılmıştır.1910 yılında yeni-
den Bucak olmuş ve 1921 yılından bugüne ilçe olarak 
gelmiştir. İlçeye bağlı köylerin birçoğu adını Ankara 
savaşına ilişkin yaşanan olay ve savaşan Komutanlar-
dan almıştır. 23 Temmuz 2004 tarihlerinde de metro-
pol ilçe olmuştur.

İlçe topraklarının büyük bir bölümü düz ve verim-
lidir. Etkili alanlar içerisinde en büyük kısmı tahıllar 
oluşturur. Meyve ve sebzecilik de önemli geçim kay-
nağıdır. Vişne, domates, salatalık, kavun, karpuzun 
üretimi son yıllarda önemli oranda artmıştır. Özellikle 
Çubuk Turşusu Türkiye’de ve dünya’da marka haline 
gelmiştir. Çubuk Turşusunun ünü ülke geneline ve hat-
ta dünyaya yayılmış bir üründür. Çubuk turşusunun 
marka olmasında en önemli nedenlerden biriside her 
yıl geleneksel olarak yapılan Uluslararası Çubuk Turşu 
ve Kültür Festival’dir. Festivalimiz Bu yılda 15-18 Eylül 
2011 tarihinde yapılacaktır.

Çubuk’ta çiftçilerin geçim kaynaklarından biriside 
hayvancılıktır. Hemen hemen bütün köylerinde aile 

işletmeleri şeklinde süt inekçiliği, büyük ve küçükbaş 
hayvan besiciliği yapılmaktadır. Hayvancılığı geliştir-
mek ve modern şartlarda yapılmasını sağlamak ama-
cıyla Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek Organize 
Hayvancılık projesi ilçemizde hayata geçiriliyor. Yakla-
şık 100 işletmenin bir arada olacağı ve içerisinde 35 
bin büyükbaş hayvanın barınacağı komple bir sistem 
olacak proje başladı ve halen devam etmektedir. Yine 
Ankara’nın en büyük mezbahada entegre tesisleri de 
ilçemizde bulunmaktadır.

Çubuk özellikle son yıllarda müthiş bir gelişim ve 
değişim sergiledi. Belediye Başkanı Lokman Özden’in 
göreve başlamasından itibaren öncelik Çubuk’un alt 
yapı ve yol sorunlarının giderilmesine verildi. Ankara 
Çubuk arasında bulunan yol Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından 6 şeritli yol olarak yeniden yapılmıştır. İçme 
suyu, kanalizasyon, yağmursuyu atık toplama hattı, 
doğalgaz, içme suyu arıtma tesisi gibi çok büyük alt 
yapı yatırımlarının yapılmasına başlandı ve büyük bir 
kısmı tamamlandı.  Merkezde bu güne kadar açılma-
yan veya yol ola-
rak yapılmış an-
cak dar olan tüm 
cadde ve sokaklar 
açılarak genişle-
tilmiştir. Ayrıca alt 
yapısı tamamla-
nan yerlerin as-
faltın serilmesiyle 
Çubuk Ankara’nın 
kuzeyinde parla-
yan bir ilçe haline 
geldi.

Kuzeyin Parlayan Yıldızı Çubuk
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Ankara’da kurulacak olan 5’inci devlet üniversitesi 
olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Başbakanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Çubuk’ta 
kurulacak. İçersinde 7 fakültenin olması planlanan 
üniversite’de yaklaşık 25 bin öğrenci, 2500 öğretim 
görevlisi ve 2500’de çalışan olacak. Bu haliyle bile 
birçok girişimci için ilçemiz tam bir yatırım merkezi 
haline gelmiştir.  Girişimcilerin gözde mekanı haline 
gelen Çubuk’ta, belediye de kapılarını sonuna kadar 
açmıştır. Ayrıca Çubuk’ta sanayinin gelişmesi ve büyü-
mesi için Belediyenin sanayicilere her konuda desteği 
sürmektedir.

İlçedeki girişimcileri de destekleyen Çubuk Bele-
diyesi, bu güne kadar ilçenin gün yüzüne çıkmayan 
değerlerinin gün yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. İl-
çede açılan birçok meslek kursuda bunlara örnek ni-
teliğindedir.  Turşu üretiminin ilçede her yıl büyüyen bir 
sektör haline gelmesi, ev salçasının, ev reçelinin yeni 
yeni sektör haline gelmesi ve en önemlisi de dünya 
literatüründe Çubuk Agat taşı olarak bilinen sadece 
Çubuk’ta çıkan Akik’in işlenerek ekonomiye kazan-
dırılması sağlanmıştır. Bu konudaki çalışmalarımızda 
devem etmektedir.  Ayrıca birçok yöresel ürünlerimizin 
de ekonomiye kazandırılması desteklenmektedir.

Çubuk İmarda yapılan düzenleme ile olduğu gibi 
modern konutları ve yapılarıyla da Ankara’nın değişen 
çehresi olma yolunda hızla ilerliyor. TOKİ tarafından 
ilçemizde yapılmaya başlanılan 484 konutlu projede 
bunlardan birini oluşturmaktadır.   

Çubuk, Karagöl, ormanları ve devam eden yaban 
hayatıyla doğaseverlere sonbaharın güzelliklerini su-
nuyor.  Başkente yaklaşık 39 kilometre mesafede olan 
ve benzersiz doğal güzelliklere sahip Çubuk, alternatif 

turizm arayışındakilere fırsat veriyor. Her mevsim ayrı 
doğal güzelliklere sahip ilçede, yürüyüşten pikniğe, 
kuş gözlemciliğinden doğa fotoğrafçılığına birçok et-
kinlik yapılabiliyor. Çubuk sadece Ankara’nın değil, 
İç Anadolu Bölgesi’nin de en güzel doğal ve yaban 
hayatına sahip bir bölge. Dört mevsimin de ayrı ayrı 
güzelliklerini Çubuk’ta yaşamak mümkün. Her türlü 
rengin aynı karede yakalandığı bu bölgeden doğa 
fotoğrafçıları kesinlikle elleri boş dönmezler. Çubuk 
hem yaban hayatı hem de bitki çeşitliliği konusunda 
çok zengin bir bölgedir. Özellikle Karagöl, Çubuk2 
Barajı, Aydos, Meşeli, Uluağaç, Yıldırım Elören, Kış-
lacık, Yaylak, Yıldırım Evci, Kuruçay, Atatürk yaylaları 
ve göletleri, Hacılar Şelalesi ve kanyonu ile yalnızca 
bu bölgede yetişen birçok bitki türü de doğaseverlerce 
keşfedilmeyi bekliyor.
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Çubuk Belediyesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü



Büronuzun prestiji...

444 55 88    www.burosan.com    

İkitelli / İSTANBUL    
Emek / ANKARA 

Gaziemir / İZMİR 
Yüreğir / ADANA  

Yenişehir/ MERSİN
Merkez / VAN 

İskenderun / HATAY  
Konacık / BODRUM  

Erbil / IRAQ 

Fax : (0212) 494 28 88
Fax : (0312) 223 34 94
Fax : (0232) 251 91 68
Fax : (0322) 324 96 19
Fax : (0324) 329 41 35
Fax : (0432) 217 98 93
Fax : (0326) 618 16 07
Fax : (0252) 358 57 60
Fax : (+964) 750 7654321

istanbul@burosan.com  
ankara@burosan.com
izmir@burosan.com
adana@burosan.com
mersin@burosan.com
van@burosan.com
hatay@burosan.com
bodrum@burosan.com
erbil@burosan.com

Tel : (0212) 494 44 55
Tel : (0312) 223 39 49
Tel : (0232) 251 99 88
Tel : (0322) 324 96 17
Tel : (0324) 329 30 70
Tel : (0432) 217 99 93
Tel : (0326) 618 16 05
Tel : (0252) 358 70 33
Tel : (+964) 750 731 32 33

Mehmet Akif Mah. Yavuz Sok. No:20
Konya Yolu 10.Cadde Yapı Sitesi No:50 
Gaziemir Mah. Akçay Caddesi No:141

Ceyhan Yolu Üzeri Girne Bulvarı No:144
Barbaros Mah. G.M.K. Bulvarı No:427 

İpek Yolu Cad. Kedilli Kavşak Hicret Evleri Sit. Giriş Kat
Prof. Muammer Aksoy Cad. No:73

Balkonoğlu İş Merkezi C/Blok No:3
60m Street, in front of Abu Shehab Restaurant, Darin Building
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Kadınların Sosyal Güvenliği

GİRİŞ

Bütün hükümleriyle 2008 yılı Ekim ayında yürürlü-
ğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununda kadın sigortalılarımızı yakından 
ilgilendiren hak ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Kadın sigortalılarımızı yakından ilgilendiren sosyal 
güvenlik düzenlemeleri aşağıda başlıklar halinde açık-
lanmıştır.

ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN 
HAKLAR

5510 sayılı kanunda; hizmet akdine tabi veya ken-
di adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalı kadı-
nın gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan 
sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 
on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle 
ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali olarak 
kabul edilmektedir. 

Analık hali bağımsız çalışan kadınlar için ilk defa bu 
kanunla getirilmektedir.

Hizmet akdine tabi olarak çalışan kadınlar ile kendi 
adına bağımsız çalışan kadınlarımıza analık sigortası 
kapsamında emzirme ödeneği ve istirahatlı kaldıkları 
dönemdeki gelir kayıplarını telafi edebilmek amacıyla 
geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Hizmet akdine tabi olarak veya hizmet akdine tabi 
olmaksızın kendi adına bağımsız çalışan kadına veya 
sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle 
sigortalı erkeğe ya da kendi çalışmalarından dolayı 
gelir veya aylık alan kadın sigortalılar ile gelir veya 
aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk 
için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan 
tutar üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir. 2010 

yılı için emzirme ödeneği miktarı 75 TL olarak uygu-
lanmaktadır.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin do-
ğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme öde-
neği verilebilmesi için, hizmet akdine tabi çalışanlar 
için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa 
vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, hizmet 
akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışan-
lar için ise 120 gün prim ödeme şartının yanı sıra ge-
nel sağlık sigortası primi dâhil prim ve prime ilişkin her 
türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca, sigortalılığın sona erdiği tarihten başlamak 
üzere üç yüz gün içinde çocukları doğan, doğum ta-
rihinden önceki on beş ay içinde en az 120 gün prim 
ödeyen sigortalı kadına veya eşi analık sigortası hak-
kından yararlanacak olan sigortalı erkeğe de emzirme 
ödeneği verilmektedir.

Hizmet akdiyle çalışan veya bağımsız çalışanlar kap-
samındaki köy ve mahalle muhtarları, vergi ve oda 
kayıtlarına göre sigortalı olanlar ile tarım sigortalısı 
kadınlar; doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan 
gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş ve bağımsız 
çalışanlar için de ayrıca prim ve prime ilişkin her türlü 
borçlarının ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremez-
lik ödeneğinden yararlanmaktadır.

Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki 
ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik ha-
linde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki 
haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için, 
sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç 
hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde ise doğum 
sonrası istirahat süresine eklenen süreler için geçici iş 
göremezlik ödeneği verilmektedir.

Kadın sigortalının doğum yaptığı tarihten önceki 
son üç ay içindeki prime tabi brüt ücretler toplamının 
günlük ortalamasına göre hesaplanan günlük tuta-
rının ayaktan istirahatlarda 2/3’ü, yatarak tedaviler-
de ise 1/2’si oranında geçici iş göremezlik ödeneği 
ödenmektedir. Buna göre, asgari ücret üzerinden ça-
lışan kadın sigortalıya, istirahatlı kaldığı her gün için 
ayaktan tedavilerde 16,20 TL, yatarak tedavilerde ise 
12,15 TL tutarında geçici iş göremezlik ödeneği veril-
mektedir.

Sigortalılığı yeni başlaması nedeniyle sağlık yardım-
larından yararlanılabilmesi için aranan 30 gün prim 
ödeme şartını yerine getiremeyen kadın sigortalının 
analık sebebiyle ayakta veya yatarak hekim tarafından 
yapılacak muayene, tetkik ve tahliller, tıbbi müdahale 



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



ve tedaviler, sağlık meslek mensubu sayılanların hekim-
lerin kararı üzerine yapacakları tıbbi bakım ve tedavile-
ri, 30 günlük prim ödenip ödenmediğine veya bağımsız 
çalışanlarda prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 
genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmaktadır.

EVLENME ÖDENEĞİ

Hak sahibi olarak ölüm geliri veya ölüm aylığı alan 
kız çocuklarının evlenmeleri halinde talepte bulunmaları 
şartıyla almakta oldukları gelir veya aylıklarının iki yıllık 
tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği 
olarak peşin ödenmektedir.

Evlenme ödeneği alan hak sahibinin aylığının kesildi-
ği tarihten itibaren iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi 
olması halinde ise iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir 
veya aylık bağlanmamakta, ancak bu durumda olanlar 
genel sağlık sigortalısı sayılmaktadırlar.

Evlenmesi nedeniyle almakta olduğu gelir veya aylığı 
kesilen kız çocuğuna evlenme ödeneği verilmesi halin-
de, diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları evlenme 
ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme dö-
neminden itibaren kalan hak sahipleri itibariyle yeniden 
belirlenmektedir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
görevde olan kamu görevlilerinin hak sahibi eş ve kız 
çocuklarına bir yıl üzerinden evlenme ödeneği veril-
mektedir. 2008 yılı Ekim ayından itibaren ilk defa kamu 
görevlisi olan sigortalıların hak sahibi kız çocuklarına 
yukarıda belirtildiği şekilde iki yıl üzerinden evlenme 
ödeneği ödenmektedir.

BAKIMA MUHTAÇ MALUL ÇOCUĞU
BULUNAN KADIN SİGORTALILAR

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl 
çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı Ekim ayın-
dan sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, 
emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmasında prim öde-
me gün sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu 
süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir.

Bu durumdaki kadın sigortalılarımızın engelli çocukla-
rının başkasının bakımına muhtaç derecede malul oldu-
ğunu tespit ettirmeleri gerekmektedir.

ÜCRETSİZ DOĞUM VE ANALIK 
İZNİ SÜRELERİ İLE DOĞUM BORÇLANMASI

Kadın sigortalılarımızın ilgili kanunları gereğince veri-
len ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerini kendile-
rince belirlenecek günlük asgari ücret ile günlük asgari 
ücretin 6,5 katının %32’si üzerinden borçlanarak sigor-
talı hizmetlerine saydırabilme imkânları bulunmaktadır.

Hizmet akdi ile çalışan kadın sigortalıların sigorta tes-
cil tarihinden sonra;   iki doğumla sınırlı olarak doğum 
tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hiz-
met akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğu-
nun yaşaması şartlarıyla talepte bulunmaları halinde bu 
süreleri yine yukarıdaki tutarlar üzerinden borçlanabil-
mektedirler.

YARDIMCI ÜRETE YÖNTEMİ GİDERLERİ

Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olamayan genel sağ-
lık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; ya-
pılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemler-
le çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme 
yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin kurumca yetki-
lendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tara-
fından tıbben mümkün görülmesi, 23 yaşından büyük, 
39 yaşından küçük olması, son üç yıl içinde diğer tedavi 
yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından belgelenmesi ve uygulamanın yapıldığı tıbbî 
merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması, şartlarının 
birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile 
sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile 
bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle müm-
kün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet 
sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu gö-
rülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri genel 
sağlık sigortası kapsamında Kurumca karşılanmaktadır.

Ancak bu yardımdan yararlanılabilmesi için en az beş 
yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü 
olunan kişi olunması ve 900 gün genel sağlık sigortası 
prim gün sayısının bulunması gerekmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kişilerin başkalarına muhtaç olmadan yaşamlarını te-
minat altına almayı amaçlayan sosyal güvenlik hakkı, 
Anayasamız ve kanunlarla belirlenmiş vazgeçilemez bir 
insan hakkıdır.  

Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde hayata geçirilen 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunuyla; sigortalılar arasında ayrımcılığa yol açan 
farklılıklara son verilerek, kişinin kamu ya da özel sek-
törde, bir işverene bağlı ya da bağımsız çalışıp çalış-
madığına bakılmaksızın, bütün vatandaşların eşit hak 
ve yükümlülüklere tabi tutulduğu, hakkaniyete uygun bir 
sistem hayata geçirilmiştir.

Saygılarımla...

Murat ALTINKAYNAK
Ostim Sosyal Güvenlik

Merkez Müdürü
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Asansör Kauçuk
Yedek Parçaları 

Park & Bahçe Kauçuk Parçaları

1. Kare Taban Takoz Serisi 2. Model G Konik Takoz Serisi 
3. Yuvarlak Şase Takoz Serisi 4. Model A-B-C-D-E Takoz Serisi

5. Model F Takoz Serisi

Jeneratör, Kompresör ve Muhtelif
Makinelerin Kaplin ve Vibrasyon Takozları

Zemin ve Asfalt Ezme
Silindirleri Kauçuk

Yedek Parçaları

Elek Vibrasyon
Takozları ve U Fitili

Adres: Ostim Sanayi Sitesi 8. Sokak No:13 ANKARA
Tel: 0312 385 41 90 - 385 36 46 Faks: 0312 385 63 42
Web:  www.hasankarakaucuk.com.tr E-posta: ankarakaucuk@hotmail.com

Has Ankara Kauçuk San. Tic. Ltd. Şti.

Her Renk ve Kalınlıkta
Platform Kauçuk Kaplaması



Kauçuk Nedir? 
Kauçuk, bugünkü endüstrinin önemli maddele-

rinden biridir. Motorlu - motorsuz taşıt araçlarının 
tekerlekleri, çeşitli yağmurluklar, ayakkabılar, elekt-
rikçilikte en önemli izolalar, düğme, tarak, kalem 
gibi maddeler, yapıştırma solüsyonları, vernikler, ka-
uçukun endüstriye uygulama şekilleridir. Doğal kau-
çuğun bu kadar çok kullanılması sebebi ile, kauçuğu 
çok ucuz ve bol miktarda elde edebilmek için 1906 
yılında Almanlar tarafından sentetik (yapay) kau-
çuk elde edilmiştir. Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. 
Bu ağacın kendisinden ve özsuyu olan lateksinden 
elde edilen maddeler endüstride kullanım sahası 
bulmuştur. Son yıllarda tabii kauçuğun yanı sıra sen-
tetik kauçuğun da üretilmesi ile pek çok kauçuk türü 
ortaya çıkmıştır. Kauçuğun en önemli özelliği yüksek 
bir elastikiyete sahip olması, yani yeniden eski haline 
dönebilen bir uzayabilirliğinin olmasıdır. Kauçuk işle-
me endüstrisinin gelişmesinin ve hemen her sektörde 
kullanılmasının temelinde de bu vardır. 

Kauçuk daha çok sütleğengiller (Euphorbiaceae) 
familyası bitkilerinde, ayrıca Compositae, Apocyna-
ceae ve Asclepiadaceae familyaları bitkilerinde bu-
lunan lateksin kurutulmasıyla elde edilen ürün. Kau-
çuğun adı, Amazon bölgesi yerlilerinin dilinden gelir 
(caa-o-cu= ağlayan ağaç). 

Brezilya’da eskiden kurutulmuş bir balçık kalıp 
üstünde kat kat sürülen kauçuğun pıhtılaştırılması ile 

ayakkabı yapılıyordu. Lateksin bezler arasında kuru-
tulması ile de, su geçirmez bezler üretiliyordu. Kau-
çuktan ilk olarak 1530’larda bahsedilmeye başlandı. 
Daha önceleri bilinmiyordu. Modern kauçuk imalat 
endüstrisi ise, kauçuğun kükürtle sertleştirilmesi (vul-
konizasyon) işlemiyle başladı(1839). Bu endüstrinin 
gelişmesi, kauçuğun hammaddesinin işlenerek bir-
çok yerde kullanılmasına sebeb oldu. 

1839-1840 yıllarında Amerika Birleşik Devlet-
lerinde Goodyear, İngiltere’de Hancock, kauçuğu 
kükürtle birleştirdiler ve sıcakta yapışkan olmayan, 
soğukta esnekliğini kaybetmeyen bir madde elde et-
tiler.

Kauçuk neftyağında, karbondisülfürde, karbon-
tetraklorürde, terebentinde, eterde, gazyağında, 
benzinde ve buna benzer eritici sıvılarda çözülür. Fi-
ziki ürünler arasında kauçuk; yumuşaklık, dayanık-
lılık, elastikiyet, su ve hava geçirmeme özelliği, ya-
pıştırıcılık ve elektriğe karşı direnciyle çok önemli bir 
üründür. Hakiki kauçuk tekrar tekrar birçok defalar 
uzatıldığında hemen hemen ilk baştaki orijinal bo-
yutlarına yeniden geri gelir. Bu özelliği de kauçuğu, 
sentetik kauçuktan ve kauçuk gibi maddeleri ihtiva 
eden diğer bütün maddelerden ayırır.   

Kauçuk Üretimi

Tüm dünyada yıllık 15 milyon tonun üstünde kau-
çuk üretilir; bunun yaklaşık üçte biri doğal kauçuktur. 
Kalanı, petrolden elde edilen kimyasal maddelerle 
yapılan yapay (sentetik) kauçuktur. Doğal kauçuk 
kauçuk ağacının (Hevea brasiliensis) kabuğundan 
akan sütümsü özsudan (lateks) elde edilir. Bu ağa-
cın en iyi yetiştirildiği bölgeler ekvatorun çevresidir. 
Doğal kauçuk yetiştiren başlıca ülkeler; Brezilya, Ni-
jerya, Liberya, Zaire, Güney Hindistan, Sri Lanka, 
Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler’dir. Doğal 
kauçuk üretimi plantasyonların (büyük çiftlikler) yanı 
sıra küçük çiftliklerde gerçekleşmektedir.

Güney ve Orta Amerika’da Maya uygarlığından 
kalan kalıntılarda en az 900 yıllık ham kauçuk to-
pakları bulunmuştur. Avrupa’ya ilk bilgileri getirin 
Kristof Kolomb’tur. Kolomb, Haiti Yerlileri’ni “ağaç 
sakızı”ndan yapılmış bir topla oyun oynarken gör-
müştü. 18. yüzyılda iki Fransız botanikçi, François 
Fresneau ve Charles de la Condamine, uzunca bir 
süre Güney Amerika’da kaldılar. Kauçukağacını ilk 
tanıtan 1730’da Fresneau oldu. Amerika Yerlileri 
kauçuk ağacına, “ağlayan ağaç” anlamında cahuc-
ho diyorlardı. La Condamine, 1736’da Paris’e kau-
çuk örnekleri gönderdi ve yerlilerin kauçuktan nasıl 
ayakkabı, savaş kalkanı ve şişe yaptıklarını, ayrıca 
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bu maddeden su sızdırmaz malzeme olarak nasıl ya-
rarlandıklarını anlattı. 19. yüzyılın ortalarına kadar 
kauçuk az bulunan ve pahalı bir madde olarak kaldı. 
Kauçuk başlangıçta yalnızca Güney Amerika’dan ve 
özellikle de Brezilya’dan sağlanabiliyordu. 

1876’da Henry Wickham, 70 bin kauçuk ağacı 
tohumu topladı; bunları Londra’nın yakınlarındaki 
Kew’daki Krallık Botanik Bahçeleri’ne getirdi ve to-
humların limonluklara ekilmesini sağladı. Büyük bö-
lümü Asya’daki özellikle Sri Lanka’daki botanik bah-
çelerine gönderildi. Bu arada 11 kadar fidenin de 
Malezya’ya ulaştığı sanılıyor. 1889’da Singapur’daki 
botanik bahçelerinin yöneticiliğine getirilen Henry 
Nicholas Ridley, yeni bir lateks elde etme yöntemi 
geliştirdi ve bunun üzerine kauçuk üretimi hızla art-
maya başladı. Böylece Güneydoğu Asya’daki plan-
tasyonlardan elde edilen kauçuğun önemi, Güney 

Amerika’dan gelen yabani kauçuğa göre giderek 
arttı. 1907’de plantasyon kauçuğu dünyadaki toplan 
gereksinmenin yüzde 5’ini karşılarken 1914’e gelin-
diğinde bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır. 

Ağaçların gövdeleri üzerine demir bıçaklarla V 
şeklinde yarıklar açılır ve yarıklardan akan süt (la-
teks) kaplarda toplanır. Bu lateksin % 30-40 kadarı 
kauçuktur. Kauçuğu elde etmek için lateksin koagüle 
edilmesi gerekir. Bu işlem için asetik asit veya formik 
asit kullanılır. Böylece elde edilen kauçuk topaklar 
halindedir ve çekilebilir özelliktedir. Fakat kopmaya 
dayanıklı değildir. Lastik haline getirilebilmesi için 
kauçuğun kükürtle 135-160 derecede vulkanizasyo-
nu gerekir. % 12-20 oranında kükürt taşıyan kauçuk, 
lastik adını alır. Daha fazla kükürt (% 30 gibi) girerse 
bu takdirde kauçuk sertleşir ve ebonit adını alan ve 
elektrik yalıtkanı olarak kullanılan bir ürün elde edilir.

Kauçuk, izopren (2-metil butadien) moleküllerinin 
kondensasyonuyla meydana gelmiş bir bileşiktir. % 
70 kadar su taşır ve molekül tartısı 350.000 civa-
rındadır. Kauçuk 180 derecede yapışkan olur, 220 
derecede erir. Bu dereceden sonra kauçuğun damı-
tılması başlar. Damıtım ürünü akıcı, yağımsı bir sıvı 
olup kauçuk yağı adını alır. Kauçuğun da en iyi çö-
zücüsüdür.

Kauçuğun ham (işlenmemiş) şekli pratikte fazla 
bir değere sahip değildir. Fakat çeşitli kimyevi mad-
delerle karıştırıldığında binlerce faydalı ürün elde 
edilir.

Kauçuk kükürtle vulkanize edilir. Vulkanizasyonda 
kükürt (S) ve kükürt bileşikleri (S2Cl2,SO2,H2S) gibi 
kullanılır. Se ve Te de kullanılır, fakat pahalıya mal 
olur. Vulkanizasyonla polimerde bir bağlaşma mey-
dana gelir. % 2-3 lük S bağları teşekkül eder.

Doğal Kauçuk

Doğal Kauçuk Vulkanize Kauçuktaki Kükürt Çapraz Bağları

Kükürt

Isı

Kükürt
Katalizör

Isı

Kükürtün Çapraz Bağlarını İçeren Vulkanize Kauçuk
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Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı 
(CIP) 2006 yılı sonu itibariyle tamamlanan AB’nin 
Kobiler ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı’nın (Multi-
Annual Programme-MAP) yerini almıştır. CIP, MAP’da 
yer alan işlevleri çok daha geniş kapsamda ve çok 
daha büyük bir bütçeyle üstlenerek 2007 - 2013 
yıllarını kapsamaktadır. Toplam bütçesi 3,62 Milyar 
Avro olan ve ülkemizdeki koordinasyonu Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen program aşa-
ğıda verilen üç alt bileşenden oluşmaktadır;

1) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programı (EIP-Ent-
repreneurship and Innovation Programme) 2.17 
milyar Avro. Bu alt bileşen Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı tarafından yürütülmektedir. 2) Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Politikaları Destek programı (ICT Policy 
Support Programme) 728 milyon Avro. Bu alt bileşen 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı - Bilgi Toplu-
mu Dairesi tarafından yürütülmektedir. 3) Avrupa 
Akıllı Enerji ve Teknoloji Programına (IEE- Intelligent 
Energy Europe Programme) 727 milyon Avro. Bu alt 
bileşen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
yürütülecektir.

EIP Programına ülkemiz AB Komisyonu ile Mu-
tabakat Zaptı imzalayarak katılım sağlamış ve her 
yıl Mutabakat Zaptında belirlenen oranlarda katkı 
payı yatırmayı taahhüt etmiştir. Girişimcilik ve Yenilik 
Programı şu araçlardan oluşmaktadır: 1. Mali araç-
lar (%52); 2. Eko-inovasyon da dahil inovasyon pro-
jeleri (%25); 3. İş ve yenilik destek ağları  (%17); 4. 
Kobilere yönelik politika tedbirleri ve projeler (%6). 
Eko inovasyonun amacı; üründe, üretim sürecinde, 
hizmette veya yönetim ve iş uygulamalarında bir ye-
niliğin üretimi, benzeştirilmesi veya kullanımı olarak 
tanımlanan yeni bir iş&teknoloji alanıdır. Bu teknoloji 
ile yaşam döngüsü boyunca çevre risklerinin, kirlilik 
ve diğer negatif etkilerin önlenmesi veya önemli öl-
çüde azaltılmasıdır.

Bu kapsamda, Avrupa’da eko-inovasyon eko-
endüstri; 227 milyar avro ciro, GSYİH’nın %2,2’sine 
karşılık gelen ciro büyüklüğü, 3,4 milyon yeni iş ola-
nağı oluşturmaktadır, AB bu alanda güçlü bir oyun-
cudur - bu alanda dünya cirosunun %30’u ve dünya 
su ve atık yönetiminin %50’sine karşılık gelmektedir. 
Ancak; Sera gazı etkisi yaratan gazların emisyonu-
nun 2050 yılına kadar şimdikinin 2,5 ilâ 3  katı ar-
tacağı öngörülmektedir, Maden ve mineral tüketimi 
10 yıl içerisinde %3 - %40 artacaktır, düzenli katı atık 
depolama alanlarında bertaraf edilen plastik mikta-
rı 1990-2002  döneminde %21 artmıştır, Evsel atık 
miktarında 2005-2020 arası dönemde %25’lik artış 
öngörülmektedir.

AB Komisyonu tarafından Eko-inovasyon pro-
je teklif çağrısı her yıl Nisan - Eylül ayları arasında 
yayınlanmaktadır. 2008, 2009 ve 2010 yıllarına 
ait Eko-inovasyon çağrıları, Girişimcilik ve Yenilik 
Programı’nın Türkiye Koordinatörü Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve Türkiye’ deki Avrupa İşletmeler Ağı Mer-
kezleri tarafından ilgili taraflara hem resmi yazı hem 
de web siteleri aracılığı ile duyurulmuştur.

2008 yılı eko-inovasyon çağrısı kapsamında, ül-
kemizden Avrupa Komisyonuna yapılan toplam 130 
proje teklifinden 17 tanesi ülkemizden katılımlı ola-
rak gerçekleştirilmiştir. Komisyon tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucu Eko Denge Danışmanlık 
firmasının 1.097.642 Avro bütçeli EPESUS adlı pro-
jesi kabul edilmiş ve gerekli anlaşmalar imzalana-
rak, çalışmalarına başlanmıştır.

2009 yılı eko-inovasyon çağrısı kapsamında, ül-
kemiz 29 proje başvurusu ile AB üyesi olmayan ülke-
ler arasında 1. sırada ve proje başvurusunda bulu-
nan 33 ülke arasında 5. sırada yer almıştır.  Avrupa 
Komisyonu’nun yayınladığı 2009 yılı çağrısı kapsa-
mında fonlanan projeler listesinde ülkemizin de katı-
lım sağladığı iki proje olduğu görülmektedir.

Avrupa Birliği’nin Eko-İnovasyon Proje Desteği





Ayrıca, Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılı Eko-ino-
vasyon proje teklif çağrısına ilişkin ilk gözden geçirme 
raporu yayınlamış olup, raporda, ülkemizin 2010 yılı 
eko-inovasyon proje teklif çağrısına 52 proje teklifi 
ile katılmış olduğu ve proje başvurusunda bulunan 
33 ülke arasında 5. sırada yer aldığı ifade edilmiştir. 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmayıp, teklif veren 
ülkeler arasında en yüksek başvuru oranına sahip 
olan ülke olduğu ve özellikle geri dönüşüm alanında 
proje teklifi verdiği belirtilmiştir. 

Öte yandan, 2011 yılı  eko-inovasyon proje çağrı-
sı ise 28 Nisan 2011 tarihinde çıkılacak olup, aynı ta-
rihte Brüksel’de çağrıya ilişkin bir Bilgilendirme Günü 
düzenlenecektir. Ülkemizde de eko-inovasyon proje 
çağrılarının geniş kitlelere duyurulması ve işletmelerin 
bu çağrılara proje hazırlamasını teşvik etmek amacıy-
la  “Eko İnovasyon Bilgilendirme Günü”  organize 
edilecektir. Söz konusu organizasyon için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu’nun 
ilgili birimi olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra 
Ajansı ile temasa geçilmiş ve etkinliğin 27 Mayıs 
2011 tarihinde  İstanbul Sanayi Odası (İSO) işbirliği 
ile İstanbul’da düzenlenmesi konusunda mutabakata 
varılmıştır. İSO’nun web sayfasında yer alan etkinlik 
takviminden konuya ilişkin gelişmeler takip edilebile-
cektir.

Bir Projeyi İyi Yapan Nedir?

Eko-Inovasyon Programının seçim kriterlerine 
uyan projelerin belirli ortak özellikleri bulunmakta-
dır. Bunlar; 

- Transfer edilebilme ve yinelenebilme potansi-
yellerinin yüksek olduğunu kanıtlamaktadırlar. Proje 
sonuçları ve metodolojisinin sağlamlığı aşikârdır ve 
AB bu projeye fon desteği vermek suretiyle, pek çok 
projenin gelişimine önayak olabilmektedir.

- Bu projeler yenilikçidir ve araştırma faaliyetleri 
ve piyasadaki talep arasında var olan mesafenin ka-
patılmasına yardımcı olmaktadır. AB’nin iyi fikirlerin 
somut biçimde ekonomiye ve sanayinin gelişimine 
aktarılma sürecini hızlandırmaya gereksinimi vardır.

- Sera gazı emisyonu, atıkların, tehlikeli madde-
lerin azaltılması ve kaynak verimliliğinin arttırılması 
gibi, çevreyi ciddi anlamda olumlu yönde etkileye-
cek, görünür faydalar sağlamaktadırlar. 

- Gerçekleştirilmeleri ekonomik anlamda uygun-
dur ve (daha çok) küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
talepleri ve karşılaştıkları engellere yöneliktir. Avru-
pa Birliği’ndeki işletmelerin %99’unu temsil eden 23 
milyon KOBİ ile bu, önemli bir hedef kitleyi temsil 
etmektedir. Ayrıca, çevresel anlamda iyileşme sağla-
nabilecek alanlar da bulunmaktadır zira AB’nin se-
bep olduğu çevre kirliliğinin %60 ilâ %70’i doğrudan 
KOBİ’ler ile bağlantılıdır.

- Her ne kadar AB’nin yapısı fikirlerin aktarımını 
kolaylaştırıyorsa da, engellerin ortaya çıktığı zaman-
lar da olabilmektedir. Bu engellerin nasıl aşılacağı 
sorusunu ele alan bir proje tercih edilmektedir.

Türkiye’ Den Eko İnovasyon Projesi Örnekle-
ri ve Kosgeb Desteği 

2008 Yılı; 

Ankara KOSGEB Ostim Hizmet Merkezi Avrupa 
işletmeler Ağı BSN Anatolia Konsorsiyumu Koordi-
natör ortağı olarak Bölgemizdeki KOBİ’lere düzenli 
olarak verdiğimiz hizmetlerin içinde Avrupa Birliği 
Çerçeve Programlarının Çağrılarının KOBİ’lere du-
yurulmakta ve program hakkında bilgilendirme ya-
pılmaktadır.

Bu faaliyetler kapsamında Avrupa Komisyonu-
nun, eko-inovasyon çağrısı KOSGEB Veri tabanında 
uygun olan firmalara duyurulmuş, bu firmalar ara-
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sından Ekodenge Çevre Danışmanlık ve Mühendis-
lik Ltd. şirketi ile yüz yüze görüşmeler yapılmış çağrı 
metni incelenerek verilecek proje konusu üzerinde 
tartışılmıştır. Ayrıca KOSGEB Ankara Ostim Hizmet 
Merkezi Avrupa İşletmeler Ağı Personeli Çerçeve 
projelere teknik ve mali teklif hazırlama konuların-
daki tecrübelerini firmaya aktarmışlardır. Projeye ya-
bancı ortak bulma konusunda ağın olanaklarından 
faydalanmış, KOSGEB de Stratejik ortak olarak pro-
jeye katılmıştır.

2008 yılı çağrısında Ekodenge Çevre Danışman-
lık ve Mühendislik Ltd. şirketi EPESUS projesiyle  ilk 
seçilen projeler arasında yer almış, Eko-Yenilik Pilot 
Projeler ve Piyasa İhtiyaçlarına Cevap Veren Projeler 
2008 yılı çağrısına yapmış olduğumuz başvuru Avru-
pa Komisyonu tarafından onaylanarak, 27.08.2009 
tarihinde proje başlatılmıştır. EPESUS projesi 444 ka-
tılımcı ile 32 ülkeden gönderilen 130 teklif arasından 
seçilen 40 proje içinde yer alarak, Türkiye’nin  ilk kez 
bu fondan pay alması sağlanmıştır. 

Epesus: Eko-endüstriyel parklar için karar destek 
mekanizmasının geliştirilmesi

Projenin Amacı

“Eko-endüstriyel parklar için karar destek meka-
nizmasının geliştirilmesi” projesi ile eko-endüstriyel 
parkların iki önemli çevresel konusunda yenilikçi 
çalışmalar yapılacaktır; enerji ve atık. Amaç, küçük 
ve orta ölçekli işletmeleri, geliştirilecek olan karar 
destek yazılımları ile, bu iki temel konuda bilgilen-
dirmektir. Bu amaçla yazılımlar ve arayüzler tasar-
lanacak ve kılavuz doküman hazırlanacaktır. Proje 
Ortakları; Kosgeb, Ankara Sanayi Odası 1. Osb, 
Milli Prodüktivite Merkezi, T.C. Enerji Bakanlığı Elekt-
rik İsleri Etüt İdaresi, Tekport Ltd. Şti. Kakad, Türk Katı 
Atık Komitesi, Lvı Gmbh, Baden-Württemberg Eyaleti 
Sanayiciler Birliği, Almanya, Bulgarian Business Net-

work, Bulgar İs Ağı, Bulgaristan, Dicon Group Ltd, 
Bulgaristan.

2009 Yılı; 

Proje 1 - Bıscol:  İtalya, Siena Üniversitesi (Uni-
versita’ degli Studi di Siena) liderliğinde oluşturulan 
konsorsiyumun diğer iki ortağı; Belçika ve Türkiye’dir. 
(Ülkemizden proje ortağı SETAŞ Kimya Sanayi Ano-
nim Şirketi’dir). Projenin amacı; tekstil sanayinde 
kimyasalların neden olduğu kirliliğin ve boyama 
sürecinde enerji tüketiminin azaltılması olan yeni bir 
çeşit biyolojik boyanın üretimi ve piyasaya arz edil-
mesidir. Projenin toplam bütçesi 1.732.850 Avro 
olup, projedeki AB katkısı ise 826.300 Avro’dur. Pro-
jenin süresi 36 aydır.

Proje 2 - Intour: Hollanda liderliğinde oluşturu-
lan konsorsiyumun diğer ortakları Türkiye, Belçika, 
İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Avusturya’dır.  
Proje, seyahat acentaları, tur operatörleri ve oteller 
için EMAS veya Eko-etiket gibi gönüllü çevre yöneti-
mi ve AB’nin sertifikasyon araçları aracılığı ile turizm 
KOBİ’lerinin sürdürülebilir tedarik zinciri boyutunda 
yönetim kapasitelerinin artırılmasını hedeflemekte-
dir. Projenin toplam bütçesi 1.529.626 Avro olup, 
projedeki AB katkısı ise 764.811 Avro’dur. Projenin 
süresi 36 aydır.

(*) Bu yazıdaki bilgilerin bir bölümü için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından yayınlanan  “Daha yeşil bir Avrupa için pek çok fikir” broşüründen 
aynen veya kısmen alıntı yapılmıştır. 

Eko Inovasyon Proje Çağrıları
ile İlgili Bilgi Almak İçin

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
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SAĞLIK

Kalp ve damar has-
talıkları tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemiz-
de de en önde gelen 
ölüm nedenidir. Kalp 
hastalıkları arasında 
hem en fazla ölümlere 
yol açan, hem de has-
taların yaşam kalitesi-
ni en çok bozanlardan 
biri  kalp yetmezliği, 

bir diğeri de koroner kalp hastalıkları denilen kal-
bin kendi damarlarının hastalıklarıdır. Kalp yetmez-
liği, kalp kasının kasılma fonksiyonun bozulması 
sonucu kanın yeterli şekilde vücuda pompalana-
maması ile oluşur. Kalbin pompa fonksiyonun kay-
bı, kanın akciğerlerde ve ayakta birikmesi ile ne-
fes darlığı, ayakta şişme gibi yakınmaların ortaya 
çıkması ile sonuçlanır. Gittikçe ilerleyen bu durum 
hastanın istirahat esnasında bile hava açlığı çek-
mesine yol açar. Kalp yetmezliği öncelikle ilaçlarla 
tedavi edilir. Ancak bir noktadan sonra ilaçlar ye-
terli olmamaya başlar. Bu durumda başka tedavi 
arayışları ortaya çıkar. İşte EECP denilen yöntem bu 
noktada devreye girer. “Enhanced External Counter 
Pulsation” denilen İngilizce ifadenin baş harfleri alı-
narak kısaltması yapılan bu yöntem hakkında iler-
leyen paragraflarda daha detaylı bilgi verilecektir. 
Kalbin diğer sık görülen ve ölümcül hastalığı kalp 
damarlarının hastalığı, yani koroner kalp hastalığı-
dır. Kalp damarları kalbin çalışmasını için gereken 
kanı sağlayan damarlardır ve belki de vücudun en 
hayati damarlarıdır. Bu damarlarda darlık veya tı-
kanıklık olması göğüs ağrısından, kalp krizine ka-
dar giden bir takım problemler ile sonuçlanır. Kalp 
damarlarının açık kalmasını sağlayan ilaçlar oldu-
ğu gibi ilaç dışı tedavi yöntemleri de vardır. Bunlar 
damarları balon-stent ile açmak ve koroner bypass 
operasyonudur. Bu işlemlerle ile hastaların büyük 
kısmı göğüs ağrısı yakınmasından kurtulur. Ancak 
bir grup hastada balon, stent, bypass  yapılabilecek 
damar yapısı yoktur, yani damarları bu işlemlere 
uygun değildi ve hastanın göğüs ağrıları ilaçlar da 
kontrol altına alınamaz. İşte bu durumda da EECP 
yöntemi hastayı kurtaran bir yöntem olarak devreye 
girer. 

EECP nasıl bir yöntemdir ?

EECP hastaya dışardan uygulanan bir destek te-
davisidir. Amaç kalbin çalışma şartlarını düzeltmek 
ve kalp kasının kendisine gelen kan akımını  arttır-
maktır. Bu amaçla hastanın bacaklarına ve kasık-
larına içine hızla hava girip çıkmasına uygun plas-
tik torbalar (cuff veya manşon denir) sarılır. Hasta 
bir yatakta yatarken bu manşonlar kalp ritmin ile 
uyumlu (senkronize) olarak yüksek basınçlı hava 
ile şişirilip indirilir. Hasta bu esnada bacaklarının 
çevresinde ritmik baskı dışında bir şey hissetmez. 
Yaklaşık bir saat süreyle bu işleme devam edilir. 
Her gün bir saatten, otuz beş seans sonrası hasta 
yakınmalarında, yani kalp yetmezliği ise nefes dar-
lığında, koroner kalp hastası ise göğüs ağrısında 
düzelme hisseder. Başka bir ifade ile hem istirahat 
yakınmaları azalır, hem de yürüyüş, efor kapasitesi 
artmaya başlar. 

EECP hangi hastalara uygulanır, bilimsel 
olarak ispatlanmış bir yöntem midir?

EECP; öncelikle ilaçlarla tam sonuç alınamayan 
veya ilaçlara rağmen yakınmaları yeniden ortaya 
çıkan kalp yetmezliği hastalarında ve çeşitli tedavi-
lere rağmen göğüs ağrıları kontrol altına alınama-
yan tüm koroner kalp hastalarında uygulanabilen 
bir tedavidir. Tedavinin etkinliği, bilimsel karşılaş-
tırmalı çalışmalarda test edilmiş, etkin olduğu gös-
terilmiş ve ciddi tıp dergilerinde sonuçları yayınlan-
mıştır. Bu bilimsel yayınlar sonrası, ABD’de  çeşitli 
ilaç ve ilaç dışı tedavi yöntemlerinin bilimsel olarak 
kullanılabilir ve aynı zamanda hayati tehlikesinin 
olmadığına onay veren bir devlet kurumu olan 
“FDA” tarafından onaylanmıştır. 

EECP ne zaman uygulanmaz veya uygulan-
ması risklidir?

EECP kalp yetmezliği veya koroner kalp hastalı-
ğı olan herkese uygulanabilir; ancak çok ileri kalp 
yetmezliği olan, kontrolsüz hipertansiyonu olan, 
bacaklarında ciddi dolaşım bozukluğu veya yarala-
rı olanlar ile aort kapak yetmezliği olan hastalarda 
uygulanması sakıncalıdır. En iyisi konuyu bilen bir 
hekim tarafından hastanın değerlendirilmesi, ciddi 
engel oluşturmayacak durumdaki hastaların bu he-
kim tarafından seçilmesidir. 

Kalp Yetmezliği Ve Göğüs Ağrısında 
Yeni Bir Tedavi Alternatifi: Eecp

Doç. Dr. Erdem DİKER
Medicana Internetional Ankara Hastanesi

Kardiyoloji Bölümü





Torba Yasa Tasarısı (6111 Sayılı Kanun)
Torba yasa olarak adlandırı-

lan 6111 Sayılı Kanun ticari ha-
yattan sosyal hayata ciddi deği-
şikliler getiriyor. Şuan başta vergi 
affı olmak üzere ana başlıkları 
ile değerlendirdiğimiz kanunun 
cümle aralarına yansıyan birçok 
değişikliği, zamanla hayatımızda 
daha etkin olarak görmeye baş-
layacağız.

Biz de öncelikle ana başlılardan başlayarak ka-
nunun getirdiği kolaylıkları size aktarmaya çalışaca-
ğız. Kanun ilk bölümünde yer alan ve daha ziyade 
bu kısımla anılmasını sağlayan madde düzenleme-
leri SGK ve Vergi Dairelerine olan borçların yapılan-
dırılmasını içermektedir. Yapılandırma için ilgili ku-
rumların internet sitelerinden ya da kuruma başvuru 
yapılarak gerekli bilgiye ulaşılabiliyor.  

Düzenleme ile gecikme zammı alacaklarından 
vazgeçilerek; sigorta primi, emeklilik keseneği ve ku-
rum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik 
destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk 
sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi 
ve eğitime katkı payı borç asılları ile bu alacakla-
ra ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE 
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından 
vazgeçilecek. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi 
gerekenler de bu kapsama alınacak. Yine bu uygu-
lama ile farklı taksit olanaklarından başvuranlar ya-
rarlanabilecek.

Taksitle ödeme yapacakların bu taksitleri ile ilgili 
ödeme güçlerini de dikkate almaları gerekiyor. Zira 
üç aylık sürede ödemelerini tam olarak yerine getir-
meyenlerin yapılandırma işlemi de iptal edilecek

Bu başvurularda dikkat çeken husus ise yapı-
landırmaya konu borçlar için mahkeme yoluna gi-
denlerin, davalarından vazgeçmeleri koşulunu ge-
tirmesidir. Bu husus kanımca Anayasa’da yer alan 
hak arama özgürlüğünü ihlal etmektedir. Bu sebeple 
yapılandırmaya konu alacakları dava konusu ya-
panların öncelikle hukuki durumlarını bir uzmanla 
değerlendirmesi ve buna göre karar vermesi gerek-
mektedir.

Yasa düzenlemesi sırf 
vergi ve SGK prim borcuy-
la sınırlı değildir. Askerlik 
Kanunu, Milletvekili Seçimi 
Kanunu, Karayolları Trafik 
Kanunu, Mahalli İdareler 
ile Mahalle Muhtarlıkları 
ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun, Anaya-
sa Değişikliklerinin Hal-
koyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşı-
ma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanunda belirtilen idari para cezaları da yapı-
landırma kapsamında yer alıyor. Yine beli miktarın 
altındaki para cezaları affa uğruyor. Yasanın Resmi 
Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle tebliğ edilme-
miş 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilecek. Maliye Bakanlığı’na bağlı 
tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralık 
2004’den önce olduğu halde ödenmemiş olan ala-
cakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alın-
mak suretiyle; tutarı 100 TL’yi aşmayan asli alacaklar 
ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan 
tutarı 100 TL’yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek. Dü-
zenleme kapsamında, Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı 
tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 
Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 TL’yi 
aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.

Yine kanunla gelen bir başka düzenleme de 2009 
yılına kadar matrah artımı ile bu dönemlere ilişkin 
vergi incelemesinin yapılmaması; yani bu düzenle-
me ile matrah artırımında bulunmanız durumunda 
artırdığınız vergi dilimleri ile ilgili bir cezai yaptırım 
ile karşı karşıya kalmayacaksınız. Bu da ticari işletme 
sahipleri açısından önemli bir avantaj sağlamakta-
dır.

Özetle kapsamı oldukça geniş bir yapılandırma 
yelpazesi ile karşı karşıyayız bu sebeple borçlu ol-
duğunuz kurumlara başvuru yaparak hangi olanak-
lardan yararlanabileceğinizi öğrenmek ya da özel 
durumunuzla ilgili bir uzman yardımı almak daha 
doğru bir davranış olacaktır. Torba yasanın diğer ko-
nularda getirdiği yenilikleri de buradan sizlere aktar-
maya devam edeceğiz. 

HUKUK
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Avukat
Uğur ÇAĞLAR

avugurcaglar@hotmail.com 
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6111 Sayılı Yasa ve Çalışan Emeklilerin
Destek Primi Kesintisi         

SSK, T.C. Emekli Sandığı 
ve Banka - Sigorta Şirketi - 
Oda ve Borsa sandıkların-
dan emekli aylığı alan ve 
Bağ-Kur Kanunu kapsamın-
da ticari veya serbest meslek 
faaliyetlerini devam ettiren-
lerle ilgilidir. 

30.09.2008 tarihinden 
önceki uygulamada SSK, 

T.C. Emekli Sandığı ve Banka - Sigorta Şirketi - Oda 
ve Borsa sandıklarından emekli aylığı alan ve Bağ-
Kur Kanunu kapsamında ticari veya serbest meslek 
faaliyetlerini devam etmeleri veya daha sonra yeni-
den işe başlamaları durumunda, çalışmaya başla-
dıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmala-
rının sona erdiği ay dahil, Bağ - Kur Kanununa göre 
belirlenen 12’nci gelir basamağının yüzde 10’u ora-
nında destek primi ödemeleri gerekiyordu.

Sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesiyle 
birlikte 01.10.2008 tarihinden itibaren Bağ-Kur’dan 
emekli aylığı alanlarla, Bağ-Kur dışındaki SSK, T.C. 
Emekli Sandığı ve Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Bor-
sa sandıklarından emekli aylığı alanların SGK’dan 
almakta oldukları emekli aylıklarından 2011 yı-
lından itibaren yüzde 15 oranında sosyal güvenlik 
destek primi kesilmektedir. İşte bu yükümlülüklerini 
yerine getirmeyenlerle ilgili olarak torba kanunda da 
bir hüküm getirilmiştir.

Buna göre, yaşlılık, emekli aylığı veya malullük 
aylığı bağlandıktan sonra 4/b bendinde belirtilen 
(Bağ-Kur) sigortalılık statüsü kapsamında sigorta-
lı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle 
ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi 
ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapıl-
mış olanların, 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin 
olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla öden-
memiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile 
bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre 
için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacak-
larının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. 

4/a yada 4/c kapsamında aylık alanların 4/b 
SGDP kapsamında kesinti için Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine başvuru yap-
ması gerekmektedir. Başvurunun bir dilekçe ile ya-
pılması ve ekine 4/b kapsamına giren faaliyete esas 
belgeyi eklemesi gerekecek. 

Aşağıdaki tabloda, SSK, T.C. Emekli Sandığı ve 
Banka-Sigorta Şirketi-Oda ve Borsa sandıklarından 
emekli aylığı alan ve Bağ-Kur Kanunu kapsamında 
ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etme-
leri halinde dönemler itibariyle ödenecek Bağ-Kur 
destek primi ödemelerine ait çizelgedir. 

Tarih Aralığı 
12. Gelir Basamağı Tutarı 

(Gösterge) 
Ödenmesi Gereken

Prim Tutarı 

01.07.2003 ila 31.12.2003 tarihleri arası 435,07 43,51 

01.01.2004 ila 31.12.2004 tarihleri arası 522,08 52,21 

01.01.2005 ila 31.12.2005 tarihleri arası 574,29 57,43 

01.01.2006 ila 31.12.2006 tarihleri arası 623,97 62,40 

01.01.2007 ila 30.06.2007 tarihleri arası 661,03 66,10 

01.07.2007 ila 31.12.2007 tarihleri arası 687,47 68,75 

01.01.2008 ila 30.06.2008 tarihleri arası 714,97 71,50 

01.07.2008 ila 30.09.2008 tarihleri arası 750,71 75,07 

01.10.2008 ila 31.12.2008 tarihleri arası Aylığının %12’si maaştan kesilir. 

01.01.2009 ila 31.12.2009 tarihleri arası Aylığının %13’ü maaştan kesilir. 

01.01.2010 ila 31.12.2010 tarihleri arası Aylığının %14’ü maaştan kesilir. 

01.01.2011 ve takip eden dönemlerde Aylığının %15’i maaştan kesilir. 

Rakıp  SEYİRT
SM Sayman

Yönetim Kurulu Üyesi 

HUKUK
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6111 Sayılı  Kanununun Getirdiklerine Kısa Bir Bakış
Kamu oyunda Tor-

ba Yasa olarak bilinen 
“6111 Sayılı Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu 
Ve Diğer Bazı Kanun Ve 
Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Ka-
nun” yasa genel olarak 
çok geniş kapsamlı olsa 
da  vergi düzenlemeleri-
ne ilişkin olarak  aşağıda 
yazılı üç önemli husus 
öne çıkmaktadır.

1) Tahsilatın Hızlandırılması; 31.12.2010 tarihinde 
tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş vergi borçları ile henüz 
kesinleşmemiş inceleme veya mahkeme aşamasında-
ki borçların, tüm vergi mükellefleri lehine kolaylıklar  ve 
avantajlar sağlayarak yeniden yapılandırılması imkanı ge-
tirilmiştir.

Başvuru süresi 1 Mart 2011 tarihinde başlamış olup, 
iki aylık süre ile 2 Mayıs 2011 tarihinde sona erecektir; 
borçların biriken gecikme zamları silinecek, bunun yerine 
tefe/üfe oranında çok daha düşük bir maliyet ile ödenebi-
lecektir; vergiler defaten ödeneceği gibi belli katsayılarla 
çarpılmak suretiyle 36 aya kadar ikişer ay ara ile 18 tak-
sitte ödenecektir. (ilk taksit ödeme tarihi 31 Mayıs 2011); 
ödemeler, bir yıl içerisinde iki taksitten az aksatılırsa mev-
cut gecikme zammı ile ödenebilinecek. Bir yıl içerisinde iki 
taksitten fazla aksatılırsa yeniden yapılandırma bozulacak 
ve kalan taksitler eski sistem ile ödenebilecektir. (Buna,  36 
ay boyunca yeni tahakkuk edecek yapılandırma konusu 
vergi türlerinin aksatılmadan zamanında ödenmesi şartı 
da dahil); kesinleşmemiş, ihtilaflı ve yargıdaki vergilerlin 
%50’si silinecek kalan tutarlar üzerinden yapılandırma ya-
pılacaktır. 

2) Matrah Ve Vergi Artırımı ; henüz zaman aşımı sü-
resi geçmemiş 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına iliş-
kin tüm vergi mükellefleri lehine kolaylıklar ve avantajlar 
sağlayarak matrah ve vergi artırımı getirilmiştir; başvuru 
süresi 1 Mart 2011 tarihinde başlamış olup, iki aylık süre 
ile 2 Mayıs 2011 tarihinde sona erecektir; daha önce be-
yan edilmiş matrahlar veya beyannameler için mükellef-
lere, her yıl için ayrı olmak üzere belli oranlarda matrah 
artırımı hakkı getirilmiştir; hiç beyanname vermemiş veya 
zarar beyan etmiş mükellefler için, her yıl için ayrı olmak 
üzere asgari tutarlarda matrah artırımı hakkı getirilmiştir.
Mükelleflere, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer 
vergisi ve muhtasar beyanname yönünden ayrı ayrı ya-
rarlanmak üzere belli tutar ve oranlarda matrah ve vergi 
artırımı getirilmiştir. Gelir ve kurumlar vergisinde artırılan 

matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanırken, artırımda 
bulunulan yılların beyannameleri zamanında verilmiş ve 
vergileri de zamanında ödenmiş ise %20 yerine %15 vergi-
lendirme esası getirilmiştir; vergiler defaten ödeneceği gibi 
belli katsayılarla çarpılmak suretiyle 36 aya kadar ikişer 
ay ara ile 18 taksit ile ödenebilecektir. (İlk taksit ödeme 
tarihi 31 Mayıs 2011); incelemesi devam eden mükellefler 
de belli şartlarda matrah artırımında bulunabileceklerdir; 
matrah artırımda bulunan mükellefler, artırımda bulun-
dukları konularla sınırlı olmak üzere belli şartlar dahilinde 
incelenmeyeceklerdir. 

3) Stok Beyanı ; 31.12.2010 Tarihli bilançolarına göre, 
“işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan 
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” ile “kayıtlarda yer 
aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu 
ve ortaklardan alacaklar” için, mükellefler lehine kolaylık-
lar ve avantajlar getirilmiştir.; Başvuru süresi 1 Mart 2011 
tarihinde başlamış olup, üç aylık süre ile 31 Mayıs 2011 ta-
rihinde sona erecektir; emtia ile makine, teçhizat ve demir-
başların alış işlemi için %10 vergi (KDV) ödenecek, ödenen 
bu vergiler emtia için KDV’den indirim konusu yapılırken, 
makine, teçhizat ve demirbaş için ödenecek  bu vergiler 
KDV’den indirilemeyecek (maliyet veya gider yazılacak); 
emtia satış işleminde ise, normal satış işlemi yapılacak ve 
tüm vergisel yükümlülüklere katlanılacaktır; ortaklar cari 
hesabında borç bakiyesi veren ortaklardan alacaklar ile 
kasa fazlalıkları için yapılacak beyanlar üzerinden %3 ver-
gi ödenecek, beyan edilen tutarlar vergisi ile beraber gelir 
veya kurumlar vergisinde gider olarak kabul edilmeyecek 
şekilde muhasebeleştirilecektir; emtia, makine, teçhizat, 
demirbaş, ortaklar cari ve kasa hesapları için hesaplanan 
vergi beyanname süresi içerinde defaten ödenecektir. (En 
son beyan süresi 31 Mayıs 2011) 

Yukarıda özetlenen üç önemli konu dışında, zamanında 
getirilmiş bulunulan 5811 sayılı Varlık Barışı uygulama-
sından çeşitli nedenlerle yararlanamayan mükelleflere de 
Torba Yasa ile yeni haklar ve avantajlar getirilmiştir. Kay-
bedilmiş bu haklarını kullanmak isteyen mükelleflerin de 
iki aylık bir süre içerisinde (en geç 2 Mayıs 2011) yeniden 
yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Sonuç; Yasanın çok kapsamlı olması  nedeniyle, 
12.03.2011 tarihli 27872 (Mükerrer) Resmi Gazetede ya-
yınlanan 1 nolu  Tebliğde geniş açıklamalar yer almak-
tadır. Tebliğe rağmen uygulamada ortaya çıkan sorunlar 
ve açıklanması gereken hususlar 6111 sayılı kanun kap-
samında çıkarılan iç genelgelerle giderilmektedir. 1 Mart 
2011 tarihinde başlayan başvuru süresi 2 Mayıs 2011 ta-
rihinde sona ermektedir.Başvuru süresinin son günlerinde 
vergi dairelerinin  kalabalık  olacağı göz önünde bulundu-
rularak yasadan faydalanacak olan mükelleflerin başvuru-
larını son güne bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 
hem kendileri hem de  vergi daireleri açısından düşünül-
düğünde faydalı olacaktır.

Mücadettin ŞANAL
                             OSTİM Vergi Dairesi Müdürü





Konyalı Hacı Usta
Abdullah KÖROĞLU

Koç-Mak
Adnan KOÇ

Osb Yönetim
Adnan AKGÜN

Anadolu Akaryakıt
Faik YILMAZ

Angora Ferforje
Adem Yasin POLAT

Anadolu Gaz
Kemal DEĞİRMENCİ

Aydınlar Elektrik
Taner AYDIN

Başkent Pvc
Murat Sinan EROĞLU

Aydınlar Otomotiv
Orhan AYDIN

Aksan Boya
Mustafa DEMİRTAŞ

Alfer Elektrik
Celal GARİP

Aksen Otomotiv
Nazir ERDOĞAN

Arı Makina
Barış ARIER

Aydemir Elektrik
Şaban AYDEMİR

Ata Ticaret
Mustafa Bülent IRKILATA
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Teknikon
Bayram Suat ÇİFTÇİ

Osb Yönetim
Bünyamin KANDAZOĞLU

Güneş Gaz
Bilal GÜNEŞ

Duman Müşavirlik
Mehmet DUMAN

Eba-Mak Makina
Yunus Emre BASMACI

Duygu Makina
Birol DUYGU

Çemsa Çelik
Ergün OLCAY

Ezberci Ticaret
Faruk EZBERCİ

Akkayalar Makina
Erol AKKAYA

Cnd Elektrik
Deniz DÜNDAR

Drd Enerji
Ümit DOYGUN

Delta İş Makinaları
Selçuk DİLSİZ

Osb Yönetim
Efdal GÖKALP

Aydınlar Elektrik
Emre AYDIN

Filmaksan
Ekrem AKKAŞ
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Gözde Yemek
Nuri İLİPINAR

Osb Yönetim
Hamza AKÇA

Güneş Hidrolik
Nezir GÜNEŞ

Ergün Mak.
İlhami GÜL

Irkıçatal Elektrik
Hakkı IRKIÇATAL

Alara İnş.
İlyas BABACAN

Kentsel Makina
Hasan ÖNDER

Lale Restaurant
İsmail KÜTÜK

Kocaer Sigorta
Kerim KOCAER

Baysan Fırça Makina
Hamza BAYIR

İkmal
Sıtkı ÖZTUNA

Hızır İnşaat Mak.
Mehmet HAZARLI

Bilim Elektrik
İsmet ŞEN

Kemal Türkoğlu Elek.
Kemal TÜRKOĞLU

Modülduş
Kamil BOLAT     
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Eltim Elektrik
Mehmet AKTAŞ

Met Çelik
İsmail ERDOĞAN

Adil Makina
Mehmet Ali IŞIK

Murat Rulman
Murat TUNCEL

Garip Boya
Mustafa GARİP

Özenirler Damper
Mustafa FİDAN

Teksan Hidrolik
Osman KOÇAK

Karadeniz Petrol
Ömer OCAK

Ottoman Elektrik
Durmuş Yaşar KÖKTAŞ

Metsan Silobas
Hasan DEMİREL

Çobanoğlu Lastik
Murat KILIÇ

İgm Reklam
Murat GÖYNÜK 

Yener-san.
Nedret YENER

Osb YönetimOrtadoğu Grup
Şükrü ŞANTÜRK
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Özdekan Kauçuk
Mustafa KORKMAZ

Oniş İnş.
Sedat MERT

Akarsu Motor Redükt.Mak.San
Tekin AKARSU

Rakıp SEYİRT

Delsac Delikli Sac
Şahin KADIOĞLU

Özben İnşaat
Tahir ÖZBEN

Özçelikler Hidrolik
Hüseyin GÜNEŞ

Mera Motor
Salih ONARAN

Saygılı Makina
Ali SAYGILI

Şirinler Makina
Ali ŞİRİN

Taşçı Makina
Yusuf TAŞÇI

Özkabinsan
Selahattin ÖZÇELİK

Özsoy Makina Cnc
Mehmet ERSOY

Delsac Delikli Sac
Selahattin GÜRLER

Serbay Elektrik
Murat BAYIR
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Tezcan Elektrik
Ahmet TEZCAN

Tuğcular Demir Çelik
Faruk TUĞCU

Tez-İş Ltd.
Semih DUYGU

Yapsan Değirmen
Hacı YAPRAK

Yaşar Ticaret
Ömer Lütfi DEMİRCİ

Honda
Yaşar DÖNER

Demirbüken
Zafer DEMİRBÜKEN

Hidro Kontrol
Hasan Hüseyin ERGENÇ

Can Ofis
Suat YEŞİLYURT

Aydın Lastik
Turgay GÜNAYDIN

Vommak Mak.
Veli IŞIR

Uğur Kaporta
Ünal GÖZÜKARA

Barış Elektroliz
Abdullah Barış ŞEN

Topraklar Hırdavat
Yılmaz TOPRAK

Akkaya Makina
Yılmaz AKKAYA
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