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BAŞYAZI

Birlik, Her Yerde
la mükellef oldukları Meclisimize ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanına kastedilen, demokrasimize yapılan bu
alçakça saldırıyı lanetliyoruz. Bundan sonrası
için halkımızın birbirlerine daha çok sarılıp,
yek vücut olarak demokrasiyi savunmaları
en güzel yoldur, yöntemdir. Lakin demokrasi
yalnızca sokaklarda savunulmamalı, aynı zamanda ilim yaparak, bilgi üreterek, bu ülkeye
katma değer sağlayarak da laik demokratik
cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Bizler çalışkan Türk Milleti sıfatımızın hakkını bundan
sonra çok daha iyi işler üreterek vermeli, bu
karanlık zihniyetin ülkemiz üzerinde uygulamaya çalıştığı, kötü emellerine ulaştıracak fırsatı asla vermemeliyiz.

‘Mühim işler, mühim teşebbüsler ancak
müşterek mesai ile kabil-i temindir.’ Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK.
Değerli üyelerimizin takdirleri ile göreve
geldiğimiz günden bu yana yaşadığımız heyecanın yanı sıra ülkece yaşadığımız bu kaos
atmosferinin üzüntüsü ile sizleri saygı ile selamlıyorum. Buluştuğumuz bu ilk sayımızda
sizlerle heyecanımızı paylaşmak, Sanayicilerimizle beraber inşa etmeyi düşündüğümüz
gelecekten bahsetmek isterdim. Ne yazık ki
güzel ülkemde gündem bunları söylemekten
alıkoyuyor beni.
Çok kısa sürede çok ağır sınavlar verdik.
Şüphesiz en ağırı da 15 Temmuz gecesi yaşanan, Milli İradeye ve Demokrasimize yapılan ağır saldırı olmuştur. Ülkemizin en uç sınır
noktalarından tutun da TBMM önünde görev
yapan tüm güvenlik güçlerimizin korumak-

Dini, dili, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun yapılan her türlü terörün karşısında daha güçlü
durabilmek adına bizler işlerimize sıkı sıkıya
sarılmalıyız. Bu ülke bizim. Bu vatan bizim.
Bunu da göstermenin en iyi yolu ülkemize layık olmaktan geçiyor. Bizler üretmeliyiz. Bizler her zamankinden daha fazla çalışmalıyız.
Hem de sanılanın aksine birbirimizle rekabet
yaparak değil birbirimizin önünü açarak hareket etmeliyiz. Birliğimizi üretimle de göstermeliyiz. Sanayimizi, ekonomimizin bel kemiğini hep birlikte güçlendirmeliyiz.
Ulu önderin sözlerinde bahsettiği gibi müşterek mesai ile ortak akıl ile çıkmalıyız bu
girdaptan. Bir arada sesimizi daha kuvvetli
çıkarabiliriz. Birlik duygumuzu her yerde her
daim göstermeliyiz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gururunu her alanda her
anlamda birlik ve beraberliğimizle göstermeye devam etmeliyiz.
Bu vesile ile alçak Darbe girişiminde ve
hain terör saldırılarında şehit olan tüm polis,
asker ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun…
Saygılarımla
Nedret YENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜRÜNLERİMİZ
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ORSİAD Olarak Milli İradeye Sahip Çıktık

15 Temmuz gecesi tüm ülke olarak tarihinin en
karanlık günlerinden birini yaşadı. Milli iradeye şer
odakları kast etti. Milletimiz ferasetiyle; demokrasiye, iradesine, Hükümetine, devletine onuruna sahip
çıktı. O gece Demokrasi düşmanlarının birliğimize
yaptığı saldırı, bir STK olarak derneğimiz ORSİAD
için de bir kara leke olarak anılacaktır.
Geçmişinde acı tecrübelerle dolu darbeler yaşayan ülkemiz bu defa hızlı reaksiyon göstererek
Cumhurbaşkanımızı, meşru Hükümeti ve onların
şahsında bizatihi milleti hedef alan hainlere karşı
vücudunu siper etti. Silahlı Kuvvetlerimizin içine yu-

valanan hainler birlik ve beraberliğimizi bozmaya
yeltendi.
Başkomutan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, Başbakan Binali
Yıldırım, Bakanlar Kurulu, siyasi partiler, STK’lar,
basın; kısaca tüm Türkiye, demokrasiye sahip çıktı. Türkiye’nin tarihi yürüyüşüne engel olmak isteyenler; yalnız bu coğrafyanın değil Orta Asya’dan
Balkanlara mazlumların umudu Türkiye’yi hizaya
getirmek istediler. Fakat başaramadılar ve başaramayacaklar. Bu terör girişiminin başlangıcından
itibaren halkımız büyük bir feraset örneği gösterdi. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; “Türkiye, 15
Temmuz gecesi tüm farklılıklarını geride bırakarak
birleşti.” Demokrasiye, iradesine, Hükümetine,
onuruna sahip çıktı.
Tarihimize kara bir leke olarak geçecek bu olay,
eksiklerimizi görmemizi sağladı, milletimizi birbirine daha sıkı kenetledi; birlik ve beraberliğimizi
artırdı. 15 Temmuz’da; Çanakkale’de, İstiklal Mücadelesi’nde olduğu gibi bir kez daha kahramanlık
destanı yazıldı. Aziz milletimizle gurur duyuyoruz.
Milli irade ayakta, milli irade vatan ve demokrasi
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nöbetinde. Bu saldırıda 62’si polis, 5’i asker, 179’u
da sivil 246 vatan evladımız şehit oldu. 1.535 kişi
de yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gözlerini kırpmadan milletin üzerine ateş
edenlerin, milletin korkacağını, meydan ve sokakları kendilerine bırakıp evlerine çekileceğini sandığını, sayısız kahramanlık destanları yazıldı. ORSİAD olarak bu millet ateşlere, atılan bombalara,
yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde vurulan insanlara rağmen asla geri adım atmadık, meydanı
darbecilere bırakmadık.
Ekonomimiz istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Darbecilerle kol-kola çalışan birtakım
güçlerin sabotajlarına rağmen Türkiye ekonomisinin kendi rayında istikrar içinde işleyişini sürdürdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin kredi notunu indiren o kuruluşun veya kuruluşların böyle bir yetkisi yoktur. Not indirimi için
sadece bizi değil hiç kimseyi ikna edecek bir gerekçeleri de yoktur. Ekonomimizin tüm göstergeleri
dünyanın pek çok ülkesinden çok iyi durumdadır.
Her şey serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde
yürüyor, yürümeye devam edecektir. Mali disiplinden taviz yoktur, milletimiz ülkesine ve ekonomisine
güveniyor” ifadelerini kullandı.

Görüş, ideoloji ve parti farkı gözetmeksizin herkesin meydanlara indiğine ve demokrasi nöbetine
dahil olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Gösterdikleri bu asil davranıştan dolayı bütün siyasi partilerimize, onların taraftarlarına ve liderlerine milletim
adına teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

Darbe girişimi başladıktan sonra, çeşitli çevrelerin, “Türkiye’de ekonominin altüst olacağı, pazartesi günü hayatın duracağı” şeklinde propaganda
yaptıklarını hatırlatan Yıldırım, bu propagandaların
maksatlı olduğunun altını çizdi.
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ORSİAD olarak ekonomik göstergelerde yaşanan değişimin, Türkiye’nin normal günlerdeki
değişiminden farklı olmadığı kanaatindeyiz. Bu
darbe, demokrasinin, milli irade ile bastırılmış ve
kısa zamanda hayat normale dönmüştür. Piyasanın verdiği mesaj da budur. Demokratik Cumhuriyetimize Sahip Çıkmalıyız. Ülkemiz son yıllarda
verdiği sınavların en zorunu 15 Temmuz gecesi
vermek zorunda bırakılmış ve şükürler olsun tehlike
bertaraf edilmiştir. Bundan sonrası için halkımızın
birbirlerine daha çok sarılıp, yekvücut olarak demokrasiyi savunmaları en güzel yoldur, yöntemdir.
Lakin demokrasi yalnızca sokaklarda savunulmamalı, aynı zamanda ilim yaparak, bilgi üreterek, bu
ülkeye katma değer sağlayarak da laik demokratik
cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız.
Sanayileşme stratejik bir kavramdır. Ülkeler üretim yapmadan gücü elinde tutamazlar. Ne kadar
güçlü bir üretim ve ihracat ne kadar fazlaysa; o
kadar güçlü ve bağımsız bir ülkeden bahsedilebilir. Üretimi gerçekleştirecek enstrümanların temeli
ise teknolojinin ve buna bağlı olarak tasarımın ülkenin kendisine ait olmasıdır. Bilgiyi ve teknolojiyi
mutlaka üretime çevirmek gerekir. Kendi ürünleri

önemsemezsek, ithal ettiğimiz ürünlerle kalkınmamızı sürdüremeyiz. Katma değeri yüksek ürünlerin
üretilmesinden başka çaremiz bulunmuyor. Üretimin nitelikli hale gelmesi, marka oluşturmak için
gelişmiş ekonomilerin yaptığı gibi davranmalıyız.
16 yıldır sanayicinin sorunlarına çözüm arayan,
sanayicinin sesi olan ORSİAD olaarak Ar-Ge ve

inovasyon süreçlerinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Bunun için sabır gösterilmeli ve destek sağlanmalı, uluslararası pazarlarda
rekabet gücü geliştirilmelidir.
Haber
Murat Osman VANLI
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GENEL KURUL

ORSİAD’ın 17. Olağan Genel Kurul
Toplantısı Gerçekleştirildi

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2016 Cumartesi günü
Saat 12:30’da Cevat Dündar Caddesi No:68
OSTİM/ANKARA adresinde toplam 232 üyenin
120’sinin katılımı ile yeterlik çoğunluk sağlandığından toplantı başlatılmıştır.
Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden Murat
Tuncel, yeterli çoğunluğun sağlandığını ifade
ederek genel kurulun açıldığını ilan etti. Ülke-

mizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, silah
arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve Ostim’in kuruluşundan bugüne kadar hizmeti geçen bütün sanayici ve işadamları anısına saygı duruşu yapıldı
ve akabinde İstiklal Marşı okundu.
Sunuş konuşması Dernek Yönetim Kurulu
üyesi Murat Tuncel tarafından yapıldı. Divan
Heyetinin seçimine geçildi. Sadece bir yazılı
önerge verildiği görüldü. Verilen yazılı önerge
Haziruna okundu, oylandı ve oybirliği ile Divan
Başkanlığına Birol Duygu, Katip Üyeliğe Bünyamin Kandazoğlu ve Oy Toplayıcılığına İsmail
Erdoğan seçildiler.
Divanın yerini almasını müteakip, Divan Başkanı, divan heyetine gösterilen teveccühe teşekkür etti. Gündem maddeleri genel kurula okundu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Divan
Heyetine Genel kurul tutanaklarını imzalamak
üzere yetki verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
Derneğin 2015 yılı faaliyet raporu Yönetim
Kurulu Başkanı Özcan Ülgener tarafından su-
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nuldu. Faaliyet raporunun basılı halinin dernek
üyelerine toplantı girişinde verildiği ve ayrıca
sinevizyon ile yapılan sunumun desteklendiği
görüldü. 2015 Yılı İşletme Hesabı Özeti Yönetim Kurulu Üyesi Rakıp Seyirt tarafından genel
kurula okundu. 2015 yılı denetim kurulu raporu
denetçi Hamza Akça tarafından okundu.
Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, işletme hesabı özeti ile denetim kurulu raporunun görüşülmesi ve müzakere edilmesi maddesine geçildi.
Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan İlhan Oğuz, dernek faaliyetleri içerisinde birlik ve beraberliğimize en çok
Ramazan İftarlarımız vesile olmuştur. Bu faaliyet
başta olmak üzere Dernek Yönetimi tarafından
başarı ile gerçekleştirdiği diğer çalışmalardan
dolayı teşekkür ediyorum. Başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporunu ibraya sundu. Oybirliği ile ibra edildi. İşletme hesabı özetini (gelir-gider hesapları)
ibraya sundu. Oybirliği ile ibra edildi. Denetim
Kurulu Raporu ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra
edildi.
Dernek üyeliğinden ayrılma talebinde bulunanların durumlarının görüşülmesi ve mali
sorumluluklarının karara bağlanması hususun-

da yönetim kurulu adına Özcan Ülgener genel
kurul hazirununu bilgilendirdi. Bilgilendirmenin

ardından verilen sözlü önerge ile dernek üyeliğinden ayrılmak isteyen üyelerin mali sorumluluklarının kaldırılması hususu genel kurulun
onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Divan Heyeti ge-

nel kurul hazirunundan önergesi olup olmadığını sordu. Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri
için birer yazılı önergenin verildiği görüldü.

Divan Heyeti Yönetim Kurulu üyelikleri için
gelen yazılı önergeyi okudu ve oylamaya sundu.
Kapalı zarf usulü ile yapılan oylama sonucunda;
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 1-Nedret
Yener, 2-Bilal Güneş, 3-Murat Tuncel, 4-Orhan
Kaya, 5-Mehmet Duman, 6- Yılmaz Toprak,
7-Fatih Murat, 8-Mehmet Ali Işık 9-Murat Göynük. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
1-Emre Aydın, 2-Nuri Öztaş, 3-Nazır Erdoğan,
4-Hüseyin Güneş 5-Ergün Olcay, 6-İsmet Şen,
7-Uğur Çağlar, 8-Şener Coşar, 9-Mehmet Ersoy 3 (üç) yıl süre ile oybirliği ile seçildiler.
Denetim Kurulu üyelikleri için verilen yazılı
önerge okundu ve divan başkanı tarafından genel kurula sunuldu. Yapılan kapalı oylama ile;
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 1-Hamza
Akça, 2-Mustafa Korkmaz, 3-İlhami Gül, Dene-
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çildi. Çalışma Programı oylandı ve oybirliği ile
kabul edildi. Tahmini bütçe oylandı ve oybirliği
ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Divan Başkanı, bütün üyelerimizin ramazan ayını
ve gelecek ramazan bayramını kutladı. Dernek
çalışmalarının yeni bir heyecan ile devam edeceğini, bu konuda azimli ve kararlı arkadaşların
yönetimi üstlendiğini, başarılı çalışmaların devam edeceğine inandığını söyledi.

tim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 1-Rakıp Seyirt, 2-İsmail Kütük, 3-Özgür Aytaç Yorulmaz 3
(üç) yıl süre ile oybirliği ile seçildiler.

Söz alan üyelerden Mustafa Korkmaz; ne yapılacak olursa olsun, insanlığa fayda üretecek
çalışmaların olması gerektiği mutlaktır. Geleceğimize bir takım güzellikler bırakılacaksa, bu

Divan başkanı seçilen yönetim ve denetim
kurulu üyelerini tebrik etti ve bugüne kadar yapılan çalışmaları geliştirip büyüteceklerine olan
inancını ifade etti. Seçilen yeni yönetim kurulu
adına Nedret Yener tarafından bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında; seçilen arkadaşlarımız adına değerli üyelerimize teşekkür ederiz. Devraldığımız bu bayrağı ileriye götürmek
esas gaye ve çabamızdır. Yönetim Kurulunda
bugüne kadar görev alan bütün üyelerimize teşekkür ediyor, siz değerli üyelerimizin teveccühlerine layık olmak için bütün gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyorum.
Derneğin Danışma ve Disiplin kurulu üyelikleri için seçim maddesine geçildi. Divan başkanı, Genel kurul tarafından teklifleri istedi.
Verilen yazılı önerge Divan Başkanı tarafından
okundu ve oylamaya sunuldu; Danışma ve
Disiplin Kurulu üyeliklerine; 1-Birol Duygu,
2-Özcan Ülgener, 3-İsmail Erdoğan,4-Hasan
Hüseyin Genç, 5-Musa Ertunç, 6-Osman Mutlutürk, Oybirliği ile 3 (üç) yıllığına seçildiler. 2015
yılı çalışma programı Nedret Yener tarafından
sunuldu. Tahmini bütçe Bilal Güneş tarafından
okundu. Çalışma programı ve tahmini bütçe konusunda söz alan olmadığından oylamaya ge-

sivil toplum örgütünde gönüllü olarak görev alan
yönetimi, denetimi ve üyeleri ile birlikte olabileceğini ifade etti. Yapılan çalışmaların sonucunun
hayırlı olmasını temenni ediyor, eski yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, yeni yönetim kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum dedi. Başkaca
söz alan olmadığından diğer maddeye geçildi.
Divan Başkanı, genel kurul gündemi görüşüldüğünden ve başkaca görüşülecek bir konu olmadığından, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile genel kurul toplantısı saat:14.25’de
bitirdi.
Haber
Murat Osman VANLI

12

ORSİAD / Sayı-26 / 2016

HABER

ORSİAD / Sayı-26 / 2015
2016

13

HABER

ORSİADKOOP’un 2015 Olağan
Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Kooperatifimizin 2015 yılı olağan genel
kurul toplantısı 11.06.2016 tarihinde Cevat
Dündar Caddesi No:68 Ostim-Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılmış olup, Genel
Kurul toplantısında alınan karalar aşağıda
sıralanmıştır.
2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
2015 Yılı Denetim Kurulu Raporu ve 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesabı oybirliği ile onaylanmıştır. 2015 yılı faaliyetlerinden

dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu ibrası
genel kurula sunuldu ve genel kurul tarafından
ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
Kooperatif adına, kooperatifin amacına uygun ve işyeri yapımına uygun olması şartıyla;
Türkiye sınırları dahilinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından T.C. Başbakanlık Toplu Konut
İdaresi Başkanlığından, belediyelerden, kooperatif birliklerinden, kooperatiflerden, şirketlerden, özel ve tüzel kişilerden, üçüncü şahıslardan, mücavir alan içinde veya dışında,
hisseli veya müstakil arsa ve arazilerin azami
metrekare birim fiyatı 1,00-TL ile 2.500,00-TL
gerek tapu devri ile gerek satış vaadi sözleşmesiyle, gerek noterden tanzim edilecek vekaletname ile, gerek takas (trampa) yoluyla gerekse
tahsis sözleşmesi ile satın alınması hususunda,
Ayrıca alınmış ve alınacak gayrimenkuller
üzerinde tevhit, terk, itiraz, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya, ferdileşme yapmaya, ferağ alıp
vermeye, ipotek, parselasyon, cin tahsisi, imar
projeleri üzerinde revizyon, tadilat muamelelerinin yapmaya, bunları tahsis etmeye ve kat
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GENEL KURUL

ELEKTRİK, ELEKTRONİK, MAKİNA YAZILIM VE
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karşılığı vermeye, kamu kuruluşlarına ait olan
yerlerin, elektrik, su, doğalgaz ve kanal gibi
yerlerin yapılıp ilgili kurumlara verilmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi ortakların oyuna sunuldu, yapılan oylama sonucu oy
birliği ile kabul edildi.
Fizibilite, maliyet ve süreç yönetimlerine nezaret amacıyla teknik, ticari ve hukuki alanlarda bu tip hizmet sunan firmalar ile sözleşme
yapılması ve danışmanlık hizmeti alınması yö-
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nünde yönetim kuruluna yetki verilmesi ortakların oyuna sunuldu, yapılan oylama sonucu
oybirliği ile kabul edildi.
Kurulmuş ve kurulacak olan bir üst birliğe
üye olmak, üst birlik kurmak, kurucu ortak olmak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi ortakların
oyuna sunuldu, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Kooperatif adına araç gereç alımı, satımı kiralanması (binek aracı ve iş
makinaları) hususunda yönetim kuruluna yetki
verilmesi ortakların oyuna sunuldu, yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Kooperatifin imalat ve inşaat işlerinin yapım yönteminin belirlenmesi ve karara bağlanması genel
kurulun yetkisinde olduğundan görüşülmedi.
Alt ve üst yapı işleri için, yurt içinde ve yurt dışından gerek kamu gerekse özel kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerden kooperatife kredi
açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerden ortakları haberdar etmek kaydıyla kredi, borç almak, kullanmak, hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi ortakların oyuna
sunuldu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile

HABER

kabul edildi. 2016 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu başkanı İsmail
ERDOĞAN tarafından genel kurula okundu ve
müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda
2016 yılı temmuz ayından itibaren bir sonraki
olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından aylık 250,00-TL (ikiyüzellitürklirası) ai-

yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip
notlarıyla birlikte oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar
arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda
yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edildi.
Aidat ödemelerinde gecikme zammının yeniden belirlenerek, gecikme zammı ödemeyenlerin durumunun görüşülmesine geçildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan %2
gecikme cezası alınmasına devam edilmesi, aidat borçlarını ödemeyen ortakların borçlarının
yapılandırılması konusunda yönetim kuruluna
yetkili kılınmasına ve bu süreçten sonra aidat
borçlarını ödemeyen üyeler hakkında yasal işlem yapılması konusunda yönetim kuruluna oy
birliği ile yetki verilmiştir.

dat alınması kararlaştırılarak ortakların oyuna
sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile
kabul edildi. Yapılan müzakere sonunda 2016

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından
saat 12:30’ da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi
ve okunarak imzalandı.

ORSİAD / Sayı-26 / 2016
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ORSİAD’ın Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi YAŞAR Ziyareti

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’ ın
yeni yönetimi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR’ ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında bağlı bulundukları ilçe
olması münasebeti ile de Yenimahalle Belediyesi çalışmalarını yakından görebilme olanaklarının olduğunu belirten ORSİAD Başkanı Nedret
YENER: ‘Sayın Başkanım göreve geldiğinizden
bu yana Yenimahalle ilçesi Ankara’nın örnek bir

ilçesi haline gelmiştir. Şahsım ve Yönetim Kurulum adına bu özverili çalışmalarınızdan dolayı
size teşekkürlerimi sunuyorum’ dedi.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR:
‘Yenimahalle son yıllarda yapılan çalışmalarla Türkiye’nin hız kesmeden büyüyen değerleri
arasına girmiştir. İlçemiz artık sosyal tesisleri,
yüzme havuzları, yaşlılar lokali, çocuk müzesi ve
daha pek çok sosyal etkinlikte öncülük etmektedir. Özellikle Yenimahalle’de bir türlü çözülemeyen tapu sorununda çok büyük yol kat ettik.
Hedefimiz Yenimahalle’de gecekonduyu tarihe
gömmektir’ açıklamasında bulundu.
Ayrıca sanayiye ve gündeme ilişkin açıklamaların da dile getirildiği görüşmede ORSİAD
Başkanı YENER: ’15 Temmuzda yaşanan darbe
girişimi uzun süredir rölantide çalışmak zorunda
kalan sanayicimizi çok derinden etkilemiştir. Bu
olayın sonuçlarının KOBİ’ye sanayicimize yansımaları henüz netleşmedi. Uzun süredir piyasadaki nakit para sıkıntısı ile boğuşan Sanayici
KOBİ’ lerimiz bir an evvel bu günlerin bera-
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berlikle, birlikle atlatılıp normal gündemlerine
dönme gayretini taşıyorlar. Demokrasi yüksek
tahammül içeren olmazsa olmaz yönetim şeklimizdir. Sahip çıkmalıyız ve bugüne kadar laik
demokrasimize aykırı yapılan tüm hatalarda gerekli tepkimizi daha net gösterebilmeliyiz. Gerek
hükümet gerekse muhalefet bu süreçte oldukça
olumlu bir yol izlemektedir. Temennimiz ülke yönetimindeki herkesin bu birlik duygusunu bozmadan demokrasinin gerektiği gibi ortak karar
alarak ortak hareket kabiliyeti gösterebilmeleri
yönündedir’ görüşlerini aktardı.
‘Darbe girişiminin başarısız olması, bizlerin
rehavete kapılmasına fırsat vermemeli’ diyerek görüşlerini bildiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi YAŞAR: ‘Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ ün kurduğu Cumhuriyet’in kıymetini
bilmeliyiz. Cumhuriyet değerlerinden saparak,
devleti devlet gibi yönetmeden, birlik beraberlik duygusundan uzak kalarak devam etmemiz
mümkün değil artık.
Cumhuriyete olması gerektiği gibi liyakat
esasına dayalı laik demokratik bir sistem içeri-

sinde yönetim modelinin bu acı tecrübe ile önemini çok daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Bunun faturasını en çok da bizler ödüyoruz.
Türkiye’nin imajı sarsıldı, ekonomik olarak daha
sıkıntılı bir dönem bizleri bekliyor. Bu olayların

tekrarlanmaması için tüm liderlerin hükümeti ile
muhalefeti ile aklını başına alıp Türkiye mesele-

lerine ortak akıl yürüterek çözüm sunmaları gerekiyor. Tüm bunlardan ders çıkararak Cumhuriyetimizi, laik demokrasimizi gelecek nesillere
sağlıklı bir şekilde taşımalıyız. Demokrasilerde
ben bilirim olmaz, biz biliriz olur. Bizim ülkemiz
çok güzel, bu coğrafya çok güzel, bizim insanımız çok güzel, bu güzel ülkeyi güzel insanlarımızı idare edenler ayrım yapmadan herkesi kucaklasınlar. Bu badireden en kısa zamanda en
akılcı yoldan çıkılmalıdır. Unutulmamalıdır ki en
kötü hükümet, en iyi ihtilalden çok daha iyidir.
Herkes kendi işine sıkı sıkı sarılmalıdır. Özellikle
bu darbe girişiminin arkasında yatan güvenlik
ve istihbarat zafiyetleri tartışılmalıdır’ dedi.
Son olarak Başkan YAŞAR: ‘Günümüzde
neredeyse tüm İslam ülkeleri huzursuz. Halbuki İslam; barış, sevgi, saygı, hoşgörü dinidir.
Adaleti Hakkı temsil eder. Anlayış dinidir. Hacı
Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Mevlana Celalettin Rumi, Hacı Bayram ve pek çok
Anadolu erenlerinin ortak yanı insan sevgisidir.
İslamiyet’in Arap Yarım adasından Avrupa’ya
yayılması yine Anadolu erenlerimizle olmuştur.
Bugün o erenlerden bizlere miras kalan insan
sevgisini daha iyi anlamalı, Cumhuriyetimize ve
Laik Demokrasimize bu sevginin ışığı ile sarılmalıyız’ diye sözlerini tamamladı.
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Çırak Eğitim Vakfından ORSİAD’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ostim Çıraklık Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı İbrahim KARAKOÇ ve Mütevelli Heyeti, Ostim OSB Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Gerçekleştirilen ziyarette ORSİAD Yöönetim
Kurulu Başkanı Nedret YENER: ‘Kısa süre önce
devraldığımız bu bayrağı taşırken siz değerli
büyüklerimizin de yanımızda olması bizler için
onur vermektedir’ dedi.
Ziyarete ilişkin görüşlerini paylaşan Ostim ÇEV Mütevelli Heyeti Başkanı KARAKOÇ:
“Hizmet etmek severek yapılması gereken
önemli bir iştir. Şu an karşımda kendimden
emin dinamik bir kadro görüyorum.
Sanayicimiz adına bu tablodan çok umutluyum. Heyacanınıza ortak olmamak neredeyse imkansız.” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından
son buldu.
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30 Ağustos Zafer Bayramı

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan
Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim
de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş
Savaşı’nı başlattı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919’da
Ankara’ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920’de
TBMM’yi kurdu. Böylece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de
Kurtuluş Savaşı’nın merkezi Ankara oluyordu.
TBMM yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini aradı. “Misak-ı
Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu
ve parçalanamayacağı görüşünden hareketle,
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düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan
düzenli ordularla savaşa girildi. İlk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha
sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve
II. İnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılara büyük bir darbe indirilmiş oldu. Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden
saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal,
ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her
karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça
terk olunamaz.” emrini verdi.
Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla
bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921
tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu. Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma
durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli
bir savaş olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e “gazi”
unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.

TARİH

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan
Sakarya Savaşı’ndan sonra, büyük bir taarruzla
düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.
1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar tamamlandı. Güneydeki Türk birlikleri, büyük bir
gizlilik içinde Batı cephesine kaydırıldı. İstanbul’daki cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. İtilaf Devletleri tarafından tahrip
edilerek kullanılmaz hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz
eğitimi yaptırıldı. Bu hazırlıklardan sonra, Gazi
Mustafa Kemal’in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922’de düşmana saldırdı.
Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi.
30 Ağustos’ta düşman çember içine alındı. Sağ
kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis’te vardı.
Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi
olarak adlandırıldı. Büyük Taarruzun başarıyla
sonuçlanmasından sonra düşman, İzmir’e kadar takip edildi. 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş
oldu. Hain düşmanın, haksızca ve alçakça işgaline “dur” diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya
ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos
günü, bayram yaparak kutluyoruz.

Büyük Taarruz’un mimarı Atatürk, Büyük Nutku’nda 30 Ağustos’u şöyle anlattı: ‘’...Efendiler,
26/27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde,
düşmanın Karahisar’ın güneyinde 50 ve doğusunda 20,30 kilometre uzunluğundaki müstahkem cephelerini düşürdük. Yenilen düşman ordusunun bütün kuvvetlerini, 30 Ağustos’a kadar
Aslıhanlar yöresinde kuşattık. 30 Ağustosta yaptığımız savaş sonunda düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve esir aldık. Düşman ordusunun
başkomutanlığını yapan General Trikopis de
esirler arasına girdi. Demek ki, tasarladığımız
kesin sonuç, beş günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız ana kuvvetleriyle
İzmir’e doğru yol alırken diğer birlikleriyle de
düşmanın Eskişehir’in kuzeyinde bulunan kuvvetlerini yenmek üzere ilerliyorlardı.
Doğrudan doğruya bana gönderilen bir telsiz
telgrafta da İzmir’deki İtilaf Devletleri konsoloslarına benimle görüşmelerde bulunma yetkisinin
verildiği bildirilerek, onlarla hangi gün ve nerede buluşabileceğim soruluyordu. Buna verdiğim
cevapta da 9 Eylül 1922’de Kemalpaşa’da görüşebileceğimizi bildirmiştim. Gerçekten de söz
verdiğim gün, ben Kemalpaşa’da bulundum.
Fakat görüşme isteyenler orada değildi. Çünkü
ordularımız, İzmir Rıhtımında ilk verdiğim hedefe, Akdeniz’e ulaşmış bulunuyorlardı
Saygıdeğer Efendiler; Afyonkarahisar-Dumlupınar Meydan Muharebesini ve ondan sonra
düşman ordusunu tamamıyla yok eden veya
esir eden ve kılıç artıklarını Akdeniz’e, Marmara’ya döken harekâtımızı açıklayıcı ve vasıflandırıcı söz söylemeyi gereksiz sayarım. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş
ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk
ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin
yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere
daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser,
Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin
ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.’’
meb.gov.tr
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ORSİAD’ın ASO Ziyareti

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Nedret YENER ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZEBİR’i
makamında ziyaret ettiler.
ORSİAD’ın yeni yönetimi ile ilk kez bir araya geldiğini belirten ASO Başkanı ÖZDEBİR: ‘ORSİAD, 17
yıldır OSTİM ve İvedik OSB Bölgelerinde sanayici
KOBİ’lerimize yol gösteren, ışık tutan bir Sivil Toplum
Kuruluşu olma yolunda başarılarına hız kesmeden
devam edebilmiştir. İnanıyorum ki bu genç kadro ile
çok daha iyilerini başaracak aldığınız bayrağı çok
daha iyi yerlere taşıyacaksınız’ dedi.
Ziyarete ilişkin görüşlerini bildiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin ÖZDEBİR: ‘‘Bu
topraklarda yaşamak için fert olarak güçlü ve akıllı
olmamız gerekiyor ki devlet olarak da güçlü ve akıllı
olabilelim. Bizim insanımız gerçekten çok yetenekli. Bunun farkına varmak, doğru analiz etmek, bu
durumu lehimize iyi kullanmak, insanımıza doğru
eğitimi sağlayıp doğru yetiştirmek gerekiyor’’ dedi.
Devletin sanayiciye sunduğu teşvik destekleri konusuna da değinen Özdebir; Siyasi irade üretimciyi
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destekleyici politikalar üretiyor ama bizler bürokrasiyi aşamıyoruz. Devletin bu konularla ilgili işleyen
mekanizmaları sırtımızdan bu yükleri almalılar ki
KOBİ’lerimiz de önünü görebilsinler. AB üyesi ülkelerde KOBİ ölçeğini aşmış olan firmalarla KOBİ’ler
arasındaki verimlilik farkı 1,8 yani 2 katına yakın. Bu fark Türkiye’de 5 katı. Ülkemizde üretimin
%98,2’ sini KOBİ’lerimizin oluşturduğu düşünülürse arada ciddi uçurumlar oluşması ve gelir dağılımı eşitsizliği net bir şekilde gözler önüne serilmiş
oluyor’’ dedi.
Gerçekleşen ziyarette ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Nedret YENER: ‘OSTİM ve İvedik Organize
Sanayi Bölgeleri Ankara Sanayisinin büyük bir kısmını oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda kuluçka merkezleridir. Sanayici KOBİ’lerimizin yaşadığı
tüm sıkıntılarda bizlerden desteğini esirgemeyen,
ellerinden gelen tüm gayretle bizlere çözüm üreten
Ankara Sanayi Odası Başkanımız Sayın Nurettin
ÖZDEBİR’ e teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar pek
çok sorunu ortak akıl yolu ile çözüme kavuşturduğumuz ASO’nun bundan sonrada aynı gayretle yanımızda olacağını bilmek bizlere güç vermektedir’
açıklamasında bulundu.

OSTİM

Öz Bursa
Can Yılmaz Nakliyat

İstanbul
Bursa

Ankara

Manisa
İzmir

TAŞIMACILIK BİZİM İŞİMİZ
Günlük Seferlerimiz Düzenlenmektedir.
İstanbul Avrupa Yakası (İkitelli)
Adres : İkitelli OSB Mah. Hürriyet Bulv.
Deparko San.Sit. 1/48 Başakşehir/İSTANBUL
Tel : 0 212 675 03 73 - 74 - 75
Faks : 0 212 675 03 76
İstanbul Avrupa Yakası (Topkapı)
Adres : Nakliyeciler Sitesi 3. Blok No:323-324
Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel : 0 212 582 25 76 - 582 25 79
Faks : 0 212 582 25 17
İstanbul Anadolu Yakası
Adres : Fatih Mah. Bakkalköy Cad. No: 6 Ortadağ
Sancaktepe / İSTANBUL
Tel : 0 216 311 32 66 - 561 52 54 - 561 53 48
Faks : 0 216 561 57 35

Ankara Adres : İvedik Organize San.Bölg.
Yuvayolu Üzeri 3703/2 Sk. No:9 Ostim / ANKARA
Tel : 0 312 396 01 66 - 67 - 68
Faks : 0312 396 01 69
İzmir Adres : Karacaoğlan Mah. 6160 Sk. No: 8/4
Işıkkent - Bornova / İZMİR
Tel : 0 232 472 06 83 - 472 07 43 - 472 07 44
Faks : 0 232 472 06 84
Bursa Adres : Karaali Mah. Geyveli Cad. No: 9
Çalı Sanayi Bölgesi Nilüfer / BURSA
Tel : 0 224 482 23 47 - 482 30 47 - 482 36 67
Faks : 0 224 482 41 70
Manisa Adres : Kenan Evren Sanayi Sitesi
5303 Sk. No: 96 / A MANİSA
Tel : 0 236 236 32 12- Faks : 0 236 236 07 87
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ORSİAD’ın OSİAD Ziyareti

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER, Başkan Yardımcıları Bilal GÜNEŞ, Murat TUNCEL, Saymanı
Mehmet DUMAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz
TOPRAK’tan oluşan heyet, OSTİM Sanayici İş
Adamları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KURT’u makamında ziyaret ettiler.
Gerçekleştirilen ziyarette 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin Sanayiciye etkilerine de
değinen ORSİAD Başkanı Nedret YENER: ‘Devletin bekasına, milletimizin iradesine yönelik bu çirkin saldırıyı tüm sanayicilerimiz adına kınıyorum.
Bizler millet olarak bir tarih yazdık, çok güzel bir
birliktelik örneği sergiledik, fakat çok da ciddi bir
yara aldık bu çirkin saldırı karşısında. Şimdi hepimize düşen görev sağduyuyu da elden bırakmadan devletin tüm organlarına sirayet etmiş olan
bu kanserli hücre temizlenene kadar bu birlikten
taviz vermeden işlerimizin başına geçmektir. Bizler
ürettikçe devletimiz daha güçlü olacak ve bu yaralar o şekilde sarılacaktır’ şeklinde görüşlerini aktardı. Hukuki güvenliğin tam olması gerekliliğini
vurgulayan OSİAD Başkanı Ahmet KURT ise yaşa-
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nan sürece ilişkin olarak: ‘Hukukun üstünlüğü ve
güvenilirliği şart. Bu yaşanan olaylarda hepimizin
suçu var. Hepimize görevler düşüyor. Toplum olarak, Sivil Toplum olarak hepimizin sorumlulukları
var. Hukuku üstün, egemen kılmalıyız. Vatandaş
kendisini ancak o zaman güvende hissedebilir,
diye düşüncelerini paylaştı.
Bu ziyaretlerin ve fikir alış verişlerinin daha sık
yapılmasını vurgulayan bölgenin en önemli iki sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri gerçekleşen ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdiler.

ZİYARET

ORSİAD’ın TSE OSTİM Ziyareti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER, Başkan Yardımcısı Bilal GÜNEŞ ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Ali IŞIK, OSTİM Türk Standartları Entitüsü (TSE) Muayene Gözetim Merkezi
Başkanı Alper TÜREDİ ve Hizmet Yeri Belgelendirme Başkan Vekili Ali BENGİ’yi makamında
ziyaret etti.

beraber hareket etmeliyiz. Bizler Sanayicilerimizin yükünü hafifletmek için buralardayız.
TSE bu görevini layığı ile yerine getirmektedir.
Temennim ilerleyen dönemlerde TSE ile ORSİAD’ın oluşturduğu bir program dahilinde
Sanayici KOBİ’lerimize daha çak fayda sağlamak’ diye görüşlerini aktardı.

Yapılan görüşme ile ilgili düşüncelerini belirten TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanı
TÜREDİ: ‘Sanayicimiz üretiyor, üretmeye de
devam edecektir. Sizler gibi heyecan ile hareket edebilen Sivil Toplum Kuruluşları ve bizler
de bu üretime hizmet etmeye devam edeceğiz.
Sanayicimizin yararına olacak oluşumlarla birlikte hareket etmek kurumumuz için de onur
vericidir’ dedi.
Türk Standartları Enstitüsünün ülkenin
önemli oluşumlarından biri olduğunu vurgulayan ORSİAD Başkanı YENER: ‘Sanayici KOBİ’lerimizin isteği doğrultusunda, hatta onlarla

ORSİAD / Sayı-26 / 2016
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ORSİAD’ın İŞKUR OSTİM Ziyareti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER, Başkan Yardımcısı Bilal GÜNEŞ ve Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Ali IŞIK, OSTİM İŞKUR Müdürü
Sayın Mustafa YILDIZ’ı makamında ziyaret etti.
ORSİAD’la daha önce pek çok kez işbirliği yaptıklarına da değinen İŞKUR OSTİM Şube
Müdürü YILDIZ: ‘Daha önce Ostim Sanayici ve
İşadamları Derneği aracılığı ile Özelleştirme
Sosyal Destek Projesi Kapsamında başarılı bir
eğitim gerçekleştirilmişti. Yeni yönetimle birlikte bu tarz projelerin çoğalarak devam etmesini
umuyorum’ dedi.
OSTİM İŞKUR Müdürü Sayın Mustafa YILDIZ’dan İş başı eğitim konusunda da bilgiler
alan ORSİAD Başkanı YENER: ‘ORSİAD olarak gerek devletimizin bu müstesna kurumuna
gerekse Sanayici KOBİ’lerimize fayda sağlayacak işlerde seve seve köprü görevini üstlenmeye hazırız.’ dedi. Ziyaret hediye takdimi ile
sona erdi.
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100. Yıl Bulvarı 1243. Cad. (Eski 50. Sk.) No: 40/G OSTİM /ANKARA
Tel: 0 312 385 90 55 | Fax: 0 312 385 90 54
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Bazı Ziyaretlerden Fotoğraf Kareleri

ORSİAD’ın H. AKCA’ya Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’ın M. KORKMAZ’a Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’ın Sıtkı ÖZTUNA’ya Ziyaretinden Kareler
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ZİYARET

ORSİAD’ın Çırak Eğitim Vakfına Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’ın B. KANDAZOĞLU’na Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’ın OSTİM Vergi Dairesine Ziyaretinden Kareler

ORSİAD / Sayı-26 / 2016
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ZİYARET

Bazı Ziyaretlerden Fotoğraf Kareleri

ORSİAD’ın TÜSİAV Ziyaretinden Kareler

Şeker Bank İvedik Şube’den ORSİAD’a Ziyaretinden Kareler

Ostim Yatırım A.Ş’den ORSİAD’a Ziyaretinden Kareler
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ZİYARET

ORSİAD’tan İvedik Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’tan İvedik Ziyaretinden Kareler

ORSİAD’tan KOSGEB Ziyaretinden Kareler

ORSİAD / Sayı-26 / 2016
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Bimeks Ankara’da Ostim Mağazasıyla
9. Şubesini Açtı

Bimeks Ankara’da 9. mağazasını Ostim
de, Derneğimiz üyelerinden Emre AYDIN ve
Osman MUTLUTÜRK’ün ortaklığı ile açtı. Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi Bimeks,
Ankara’daki 9. mağazasını Ostim’de teknoloji
severlerin hizmetine açtı.
Teknoloji perakendecisi Bimeks, büyüme
stratejisini istikrarla sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bimeks, Ankara’da 9.,
Türkiye genelindeyse 138. mağazasını Ostim 100. Yıl Bulvarı’nda açtı. Teknolojinin
son ürünlerini görmek ve indirimli fiyatlarla satın almak isteyen vatandaşlar mağaza
açılışında uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimli alışveriş yapmanın keyfini yaşadı. Mağazada beyaz eşya, ev aletleri grubu ürünleri ve elektronik grubu ürünleri müşterilerin
beğenisine sunulacak.
ORSİAD Yönetim Kurulunun da açılışa yoğun katılım gösterdiği Bimeks Ostim mağazasına Hayırlı olsun diyor, Başarılar diliyoruz.
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Oto Aksesuarında Son Moda

ARACINIZA DAİR HERŞEY...
/otomodaweb

ARAÇLARA ÖZEL MULTİMEDYA SİSTEMLERİ
KILIF VE DÖŞEME UYGULAMALARI
OTO CAM FİLMİ VE KAPUT KORUMA
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ
ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİ
OTO AKSESUARLARI
Küteksan Otomotiv
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İvedik Org. San. Böl. 21. Cad. No: 100-102 Ostim - ANKARA
Tel: 0 312 394 33 36 | www.otomoda.com.tr
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Yakınlık Arayışı
çok hikmet gözetilmekle birlikte muhtaç insanların et ve gıda ihtiyacının karşılanması
onun hikmetlerindedir. Ayrıca kurban, malını
Allah rızası için harcama ve başkalarıyla paylaşma bilincini geliştirmektedir. Varlıklı olanlarla ihtiyaç sahiplerinin yaklaşmasına vesile
olmaktadır. Bu yakınlığı, anne ve babalarımızı ihmal ederek, konu komşuyu göz ardı ederek, ahde vefayı unutarak, sorumluluk sahibi
olduğumuz insanlara karşı hak ve adaletten
ayrılarak sağlamak hiçbir şekilde mümkün
değildir. Dolayısıyla Kurban, sadece akrabaları, komşuları ve dostları değil, yakın olsun
uzak olsun yeryüzündeki bütün kardeşlerimizi
birbirine yakınlaştırmaktadır.

Kurban, Allah’a, yüce ve ilâhî olan her
şeye, hakka, hakikate, iyiye, doğruya, güzele, yakın olma arayışıdır. Kurban, Allah’a
yakın olmak için yaptığımız bütün işlerdir ve
bizi Allah’a yakınlaştırmak için vardır. Allah’a
yakınlaşmak için yaptığımız bütün işler bizim
kurbanımızdır. Kurban sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi ve Hz. İbrahim
ve Hz. İsmail’in baba-oğul sevgisi ile hakka
bağlılık duygularının harman olduğu engin
bir dünyadır.
Hiç kuşkusuz kestiğimiz kurbanların arkasında yatan mana ve hikmet bizi Allah’a
yaklaştırmakta, bu yakınlaşma, insanlığımızı
daha da derinleştirmekte, merhamet duygularımızı harekete geçirmekte, kendimize ve
çevremize karşı sorumluluklarımızın farkına
varmamızı sağlamakta, sıradanlaşan ilgi ve
tercihlerimizi bir kere daha gözden geçirmemize ve sıratı müstakim üzerinde sebat etmemize vesile olmaktadır.
Allah için kesilen kurban ibadetinde pek
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Bu yönüyle Kurban, Afrika’dan Asya’ya,
Uzak doğudan Güney Amerika’ya, adını bile
duymadığımız nice ülkelerde daha önce hiç
görmediğimiz ve tanımadığımız kardeşlerimize uzattığımız bir yardım eli olmaktadır.
Netice itibariyle Kurban, yoklukların, afetlerin yaşandığı coğrafyalara ulaşmak, fizikî mesafeleri gönül coğrafyasında aşmak,
onların dertleriyle dertlenmek ve onlara bir
umut ışığı olmaya çalışmaktır. Hatta sadece
din kardeşlerimize değil, “Yaratılanı sev, Yaratan’dan ötürü” anlayışının bir gereği olarak inancı, dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun
kimsesizlerin kimsesi olmak ve muhtaç olan
herkese ulaşmaktır. Böylece kurban ibadeti,
toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğu gibi bayram yapamayanları bayram sevincine ortak ederek
sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır.
Müslüman olarak Allah’a olduğu kadar
insanlığa hatta tüm mevcudata karşı da
büyük sorumluluklarımız vardır. Bayram,
bu sorumluluklarımızı hatırlama ve aynı
zamanda da bu adımları atma konusunda
hepimize yeni bir bilinç yüklemektedir. Bu
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Çocuk Oyun Grupları
Platform ve Merd�ven
Kauçuk Kaplaması

Kauçuk

B�z�m
İş�m�z

Jenaratör , Kompresör ve Muhtel�f Mak�neler�n
Kapl�n ve V�brasyon Takozları

TCDD Hemzem�n
Geç�t Kauçuk
Kaplamalar

Kare Taban Takoz Ser�s� - Model G Kon�k Takoz Ser�s�
Yuvarlak Şase Takoz Ser�s� - Model A.B.C.D.E.F Takoz Ser�s�

Zem�n ve Asfalt Ezme S�l�nd�rler� Kauçuk Yedek Parçaları

Otomot�v Yedek Parçaları

Tofaş 131 - Şah�n - Doğan - Tempra - Uno - Renault 9,11,12,19
BOMAG212-217 S�l�nd�r Takozları - DYNAPACCA51-CA25-CA15
Peugeot J9 Kauçuk Yedek Parçaları
V�brasyon Takozları - VIBROMAX1102-1802-1601 V�brasyon Takozları
BITELL V�brasyon Takozları - JCB Motor ve Kab�n V�brasyon Takozları Park ve Bahçe Kauçuk Parçaları

Elek V�brasyon Takozları ve U F�t�l�
150,160,180,200,240'lık V�brasyon Takaozları - Elek u F�t�l�

Asansör Kauçuk Yedek Parçaları
Asansör Tekl� Kab�n Tamponu - Asansör Ç�ftl� Kab�n Tamponu
Asansör Burgulu Süspans�yon Tanponu - 10x10x8 Mak�ne Takozu
10x10x5 Mak�ne Takozu - Kab�n ve Aşırı Yük Takozu

Merkez: Ost�m Sanay� S�tes� 1176. Sk.
(Esk� 8. Sk.) No: 13 Ost�m - ANKARA
Tel: (0 312) 385 41 90 / 385 36 46
Faks: (0 312) 385 63 42

Çocuk Oyun Alanları Komple İmalatı - Atlı Karınca İmalatı
Zıp Zıp ve Tahterevall� İmalatı - Her Renk ve Kalınlıkta Merd�ven
Kauçuk Kaplaması - Her Renk ve Kalınlıkta Platform Kauçuk Kaplaması

Özel Ürünler

F�rmamız bünyes�nde bulunan kalıphane ve baskı atölyem�z deney�ml�
çalışanlarımızla her türlü ürün �malatını gerçekleşt�rmekted�r
F�rmamız tarafından �ﬆeğe ve kullanım alanlarına bağlı olarak,
her renkte ve özell�kte ürün üret�lmekted�r.

ankarakaucuk@hotma�l.com

Fabr�ka: Kazan Organ�ze San. Bölg.
3111
Cad. No:
7 Kazan
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vesileyle her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban kesim organizasyonları düzenleyerek hem yurt
içinde hem de yurt dışında mağdur ve mazlum bölgelere cömert ve hayırsever milletimizin kurbanlarını ulaştırarak kardeşlik köprülerini sağlamlaştırmaktadır.
Kurban ibadetini gerçekleştirirken Sevgili
Peygamberimizin (sas) “İslam’ın, bütün mahlûkata şefkat merhamet ve ihsan” prensibini
unutmamalı, bizi O’ndan ve O’nun rızasından uzaklaştıracak her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Hayvana eziyet ederek, dinin yarısı addedilen temizliği göz ardı ederek, insan
ve çevre sağlığını tehdit ederek kurduğumuz
veya kurmaya çalıştığımız yakınlığa gölge
düşürmemeliyiz.
Dünyaya başka şekillerde yansıyacak ve
yanlış anlamalara yol açacak davranışlardan
uzak durarak kurban ibadetini yerine getirmek gerekir. Ancak bazı olumsuz uygulamaları dikkate alarak dinimize ve milletimize

tarih sahnesinde süreklilik kazandıran Kurbanı ve Kurban Bayramını tartışma konusu
yapmamalıyız. Hiç kimse Kurban ibadetini
öne sürerek Müslümanlara hayvan sevgisi,
hayvan hakları dersi vermeye de kalkışmamalıdır. Çünkü biz, bir karıncayı incitmenin
bile mahşerde soru olacağını idrak eden bir
medeniyetin çocuklarıyız.
Nihayet hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı, hem hacılarımız hem de tüm
Müslümanlar için bir diriliş mesabesindedir.
Bu bilinçle düşündüğümüzde bayramlarımız,
her yıl Müslümanlık şuurumuzu yenileyen,
millet olma irademizi diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren,
rahmet ve bereket dolu müstesna günlerdir.
Bu vesileyle başta milletimiz olmak üzere, bütün İslam âleminin Kurban Bayramını tebrik
eder, Allah katında kurbanlarımızın makbul
olmasını, bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile tüm dünyanın barış, huzur ve esenlik içinde yaşamasını
Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.
Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı
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Çelik Örgü Elekleri
Tesis Ekipmanları
Konveyör Bant

Merkez
Saray Keresteciler Sitesi 13. Sk. No: 15 Kazan/ANKARA
Tel: 0312 815 21 81 Fax: 0 312 815 21 91 Gsm: 0 532 588 25 22
e-mail: eltas@eltaselek.com
Fabrika
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Tebessüm Şehri - Pursaklar

Pursaklar adına, ilk olarak 1463 yılında Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan tahrir defterlerinde rastlınır. Kayıtlarda Pursaklar ismi,
“Busaklar” olarak geçmekte olup, başındaki “B”
sesi zamanla “P”ye dönüşmüş, “U” harfinden
sonra da bir “R” harfi türeyerek günümüze kadar gelmiştir. 1463, 1530, 1571 tarihli tahrir
defterlerinde Pursaklar, Anadolu vilayeti içinde
yer alan Ankara. Livasına bağlı Çubuk kazasının bir köyü durumundadır. Daha sonraki dönemlerde Ankara’nın merkez köyleri içerisine
dahil edilmiştir.

1901 yılında 62 hane olan Pursaklar, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarına çok sayıda asker yollamıştır. Çoğu şehit olan bu kahramanlardan maalesef çok azı sağ dönebilmiştir.
Bu durum, köyün hane sayısında çok etkilemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Pursaklar’ın 30
hane civarına düşmesi, köyümüzün yaşadığı
felaket ve acıları gözler önüne sermektedir.
1935 yılında yapılan genel nüfus sayımına
göre Pursaklar’da 136’sı erkek, 136’sı kadın
toplam 272 kişi yaşamaktaydı. 1901 yılına
göre bu nüfus sayımı sonucu, nüfusu azalan
Pursaklar’ ın kendini hâlâ toparlayamadığını
göstermektedir.
1960’lı yıllarda Pursaklar, ilk yerleşim alanı olan “Eski Köy” bölgesinde meydana gelen
bir heyelan sonucu, devletin yardımı ile plânlı
olarak inşaa edilen, bugün Merkez Mahallesi
olarak tanınan son yerleşim alanına taşınmıştır.
1965 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre
Pursaklar nüfusu; 294 erkek, 265’i kadın olmak
üzere toplam 559 kişidir. Pursaklar’ın Ankara’ya yakın mesafede oluşu, nüfusunun hızlı bir
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şekilde artmasına neden olmuştur. 2015 TÜİK
rakamlarına göre İlçenin nüfusu 133.961’dir.
Pursaklar genellikle imara uygun olarak yapılaşmıştır. Gecekondu yoktur. İlçede yaşayan
halkın % 80’ni Ankara’ya bağlı ilçeler ile Çankırı, Çorum ve Yozgat illerinden göç etmiştir. İlçede yerleşik nüfusun % 80’i işçi ve memurlardan
ibaret olup, %20’ lik kalan kesimi ise esnaf ve

diğer meslek gurupları oluşturmaktadır. İlçede
oniki banka şubesi vardır.
İlçede emlak ve inşaat sektörü ön plana çıkmaktadır.İlçenin coğrafi yapısı hafif engebelidir.
Arazi kıraçtır. Beldenin 4 km doğusunda Çubuk
I barajı yer almaktadır. Esenboğa Havalimanı’na ulaşımı sağlayan protokol yolunun içinden
geçmesi ve Ankara çevre otoyolunun yakınında
olması nedeniyle stratejik bir konumda bulunmaktadır. İlçede, İç Anadolu Bölgesinin iklimi
olan karasal iklim hâkimdir. Rakım olarak daha
yüksekte olması nedeniyle hava Ankara’dan biraz daha serin ve soğuk geçer.
Pursaklar’ın taşındığı son yerleşim alanının
yol kenarı olması, çevrede kurulan fabrikalarda
çalışan işçilerin bu bölgeyi ikamet etmek üzere
seçmesine sebep olmuştur.
Genellikle çevre vilayetlerden gelen bu sakinlerle Pursaklar’ ın nüfusu çoğalmış, 1987
yılında nüfusu 2000’i geçtiğinden belediye teşkilatına kavuşarak “BELDE” sıfatını kazanmıştır.
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Pursaklar’da Belediye imar çalışmalarının tamamlanması sonucu hızlı bir inşaat süreci başlamış, akabinde nüfus da artmaya başlamıştır.

Pursaklar Belediyesi 10.07.2004 tarih ve
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Kapsamında, Büyükşehir Belediyesine bağlanmış ve
İlk Kademe Belediyesi olarak hizmetine devam
etmiştir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde İLÇE KURULMASI hakkındaki 5747 sayı ve
06.03.2008 tarihli Kanunla PURSAKLAR İLÇESİ

Kurulmuştur. Pursaklar artık resmi kayıtlara göre
91.742, gayri resmi kayıtlara göre ise 120.000
kişilik nüfuslu bir İLÇE olmuştur. Altınova, Sarayköy ve Sirkeli ilk kademe belediyelerinin tüzel
kişilikleri kaldırılmıştır. Altınova İlk Kademe Belediyesinin Yıldırım Beyazıt ve Peçenek mahalleleri ile Sarayköy ve Sirkeli belediyeleri Pursaklar
İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Pursaklar
merkez olmak üzere Ankara İlinde Pursaklar İlçesi olarak resmi kayıtlara girmiştir.
Pursaklar İlçe Belediyesi artık 24.000 Hektar
olmuş ve Pursaklar (Merkez Mah., Fatih Mah.,
Yunus Emre Mah., Ayyıldız Mah.) Altınova (Yıldırım Beyazıt Mah., Peçenek Mah.,) Saray (Gümüşoluk Mah., Osman Gazi Mah., Cumhuriyet
Mah., Fatih Mah.,) Sirkeli (Yeşilyurt Mah., Yeşilova Mah., Abadan Mah., Karaköy Mah., Yuva
Mah., Kösrelikkızığı Mah., Karşıyaka Mah. Gümüşyayla Mah.) Mahalleriyle ve 03 Ocak 2012
tarih ve 28162 sayılı resmi gazetede yayınlanan; 2011/963 sayılı kararla İlçeye bağlanan
ve belediye sınırlarımıza dahil edilen Yenikaraköy Mahallesiyle toplam 19 Mahallesiyle hizmet
vermeye devam etmektedir.
www.pursaklar.bel.tr
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Starlight Hotel’de Gündüz Dinlen, Akşam Eğlen
büyük bir peyzaj alanı ile misafirlerini ağırlıyor.
Geniş bir spor etkinlik skalası olan tesis, Tenis,
Squash, Masa tenisi, Plaj voleybolu, Mini futbol,
Dart, Aerobic, Plates, Su Jimnastiği, Su Topu, Basketbol, Buz Pisti, Tırmanma Duvarı, Aquapark,
Meditasyon, Yoga, Boccia, Fitness programları,
Surf, Katamaran, ,Kano, Dalgıç okulu, Bowling,
Buz Pateni, Binicilik, Jogging, Satranç, Okçuluk,
Badminton, Mini golf, Putting Green, Driving
Range ve birçok su sporları ile spor seven misafirlerine yeni deneyimler kazandırıyor.

Ünal Akpınar AŞ’nin bir işletmesi olan Antalya’da hizmet veren Starlight Resort Hotel turizm
sektörünün girdiği krizi ‘’Gündüz dinlen akşam
eğlen’’ stratejisi ile aşıyor. Starlight Resort Hotel,
Ultra her şey dâhil konseptinden ödün vermeden,
nasıl fark yaratırız sorusunun yanıtını yaz konserlerinde buldu. Turizm sektörünün girdiği krizi aşmak ve fark yaratmak amacı ile 2016 yaz sezonu
boyunca 8 farklı sanatçı ile toplamda 43 konser
veren Starlight Hotel, tatil-eğlence anlayışına yeni
bir soluk getirdi. Misafirlerine eğlenceye doyacakları bir tatil sunan tesis gündüz dinlen akşam
eğlen stratejisini hayata geçirdi. Misafirlerinin her
ihtiyacına cevap arayan işletme eğlence ile dinlenme ihtiyaçlarının harmanlandığı bir program
hazırladı. Her hafta, 4 farklı sevilen sanatçılarla
ücretsiz konserlerini gerçekleştiren tesis misafirlerini eğlenceye doyuruyor.

Tesiste bulunan Starlight Thalasso & SPA merkezi yaklaşık 6000m² kapalı alanı ile değişik konseptlerde misafirlerinin dinlenmesi ve tazelemesi
için terapi ve bakım uygulamaları ile hizmet veri-

15 Eylül’e kadar devam edecek konserler serisinde; Volkan Konak, Funda Arar, Fatih Ürek,
İrem Derici, Gökhan Tepe, İlhan Şeşen, Suzan
Kardeş ve Emir Ersoy sahne alacak.

yor. Her yaştan misafirlerinin ihtiyaçlarına uygun
birçok aktivite bulunuyor. Özellikle çocuklu aileler
için Mini Club (4-12 yaş grubu)Mini Star Kids Club
(2-4 yaş grubu) Bebek Bakıcılığı, Oyun Alanı, Çocuk Büfesi, bulunuyor. Tesis, Teenage yaş grubunda ki misafirlerine özel olan kulübüyle, eğlenceli
aktivitelerle etkinlikleri gerçekleştirebilecekleri bir
ortam yaratıyor.

“Dolu Dolu Tatil” 2008 yılından beri faaliyette
olan Ultra Her Şey Dâhil hizmet veren tesis, denize
sıfır konumda. Misafirlerine özel 540 metre uzunluğunda ince çakıl kumsalı olan tesiste, 3 tanesi
kapalı olmak üzere toplam 15 adet yüzme havuzu
mevcut. 310.000 m² üzerine kurulu 1315 oda kapasiteli tesis, farklı tipte odaları ve yeşillikler içinde

Bir eğlence oteli olarak karşımıza çıkan tesiste,
gün boyu animasyon ekibi ile eğlenceli Showlar,
temalı partiler ve dans gösterileri düzenleniyor.
Dünya mutfaklarından 12 farklı A la carte restoranı ve zengin mutfağına her gün mangal keyfini
de ekleyerek, yaz konserleri ile dolu dolu tatili misafirlerine sunuyor.
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Ümit Tellioğlu
Ünal Akpınar A.Ş.
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü
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Bağırsağımızda 2 Kilo Bakteri Taşıyoruz
Sızdıran Bağırsak Sendromu:
“Bağırsak epiteli normalde zararlı mikropların toksik maddelerini geçirmez. Bunda bağırsakta probiyotik dediğimiz dost bakterilerin
rolü vardır ve probiyotikler bağırsak sızdırmazlığını sağlayarak bir conta görevi yaparlar. Floradaki en ufak bir bozulma veya zayıflama ise
bağırsaktaki bu zararlıların kan dolaşı¬mına
karışmasına ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Buna sızdıran bağırsak sendromu diyoruz. Sızdıran bağırsak sendromun
şeker hastalığı, karaciğer yağlanması gibi metobolik hastalıkla başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorununa neden olur.”

İnsan vücudunda 100 trilyon hücre bulunduğu tahmin ediliyor. Bunun 10 misli fazlası
kadar da yararlı bakterilerimiz var. Vücudun
deri, ağız, vajina, bağırsaklar gibi çeşitli bölgelerinde yerleşmiş bu bakterilere o bölgenin
“florası”, yeni adıyla “mikrobiyota”sı deniyor.
Bağırsak mikrobiyotamız ise 2 kilo ağırlığında
ve hem işlevi hem de ağırlığı nedeniyle artık
bir organ olarak kabul ediliyor.
Bağırsak mikrobiyotasında en azından bin
farklı türden bakteri bulunuyor. Bu bakteriler
bebeğin dünyaya gelişinin üçüncü gününden
itibaren oluşmaya başlıyor. Mide ve ince bağırsaklar tarafından sindirilemeyen besinlerin
sindirimine yardım eden, B ve K vitaminlerinin
yapımını sağlayan, hastalık yapabilecek bakterilerin yerleşmesine mani olan bu bakterilerin en önemli özelliği ise bağırsak duvarında
bir bariyer vazifesi görmesi. Bağırsak mikrobiyatasının bir conta görevi gördüğünü söyleyen Medical Park Ankara Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Hakan
Alagözlü şu bilgileri veriyor:
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Antibiyotik Uyarısı
“Antibiyotiklerin, bağırsak florasını bozarak
kilo aldırıcı özelliği mevcut. Bu nedenle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmak gerekiyor. Antibiyotiklerin, öldürmesi gereken zararlı
bakterileri öldürürken bağırsaktaki iyi bakteriler de ölüyor. O nedenle antibiyotik bitiminden
sonra probiyotik destekleriyle bağırsak mikrobiyotasını eski haline döndürmek gerekiyor.
Eğer antibiyotik kullanacaksak da “akılcı ilaç”
uygulamasının gereklerini yerine getirmeliyiz.”

Obez Bağırsak
Obezlerin bağırsaklarında hazmedilmeyen
lifleri ve karbonhidratları parçalayabilen bakterilerin daha ağırlıklı olduğunu buldular. Obezlerin bağısak florasında bir bozulma olduğunda sindirilmeyen liflerden yüzde 15 daha fazla
kalori elde edilir. Bu da obez hastanın aldığı
bir öğün yemekte 750 kalori alırken, normal
sağlıklı kişi aynı öğünden 500 kalori aldığı anlamına gelmektedir.

ADVERTORİAL

Ruh Sağlığımızı Da Etkiliyor
Vücuttaki toplam serotonin düzeyinin yüzde 80’i bağırsak duvarından salgılanır. Bağırsak bakterilerimizdeki değişiklikler stres, kaygı,
depresyon gibi durumları tetikleyebiliyor. Bağırsaklarımız ve bağırsak bakterilerimiz bazı
nörokimyasallar üreterek beynin ruh, hafıza ve
öğrenme durumunu etkiliyor. Mutluluk hormonu olarak bilinen “Serotonin” eksikliğinde huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik, depresyon gibi
belirti ve hastalıklar görülür.
İkinci Beynimiz
Beyin dışında en fazla sinir hücresi ve sinir
ağı olan yer sindirim sistemidir. Bu nedenle
bağırsaklarımız ikinci beyin olarak söylenir.
Bağırsaklarımızla beynimiz arasında bir bağlantı var.
Hassas bağırsak sendromu denilen hastalıkta bağırsak mikrobiyotası bozulduğu için
karın ağrısı, karında şişkinlik ve gaz gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Probiyotikler hassas bağırsak sendromunda da etkili rol oynuyorlar.

Bağırsak Sağlığı İçin 8 Öneri
Prof. Dr. Alagözlü bağırsak sağlığı için yapılması gerekenleri ise şöyle sıralıyor:
1- Fermente yiyecekleri tüketelim (turşu,
boza, şıra, tarhana, sirke, fermente süt ürünleri)
2- Gerekirse doktorunuza sorarak uygun bir
probiyotik takviyesi alalım.
3- Egzersizin sağlıklı bağırsak mikrobiyotasını sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş.
Yürüyüş en güzel egzersizdir.
4- Lifli gıdalar bağırsaktaki faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Lifli gıdalar
tüketelim.
5- Omega-3 takviyeleri bağırsak sağlığımızı
güçlendirir.
6- Fruktozdan zengin doğal olmayan işlenmiş, gıdalardan uzak duralım. Bağırsak floramızı bozar.
7- Çin tuzu olarak bilinen “Monosodyum
glutamat” içeren gıdalardan uzak duralım.
8- D vitamini seviyelerimize baktıralım gerekirse doktor kontrolünde takviye yapalım. Bizi
bağırsak polip ve kanserlerinden korur.
Prof. Dr. Hakan ALAGÖZLÜ
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı

ORSİAD / Sayı-26 / 2016

49

HUKUK

Başlık

		

50

ORSİAD / Sayı-26 / 2016

Saygılarımla
Av. Çiğdem Yıldız

ZİYARET

ORSİAD Yönetim Kurulu
AKA Genel Sekreteri Arif ŞAYIK’ı Ziyaret Etti

Ostim OSB Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret YENER,
Yönetim Kurulu ile birlikte Ankara Kalkınma
Ajansı Genel Sekreteri Arif ŞAYIK’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, önceki dönemlerde de Ankara Kalkınma Ajansı ve ORSİAD’ın işbirliği içerisinde yaptıkları
programlardan üyelerinin çok faydalandığını
söyleyen ORSİAD Başkanı Nedret YENER: ‘Bu
dönemde de geçmiş dönemde yaptıklarımızın
çok daha fazlasını yapma gayretindeyiz. Sanayicimiz üretmek istiyor, katma değer sağlamak istiyor. Özellikle son yaşanan 15 Temmuz

darbe girişiminin ardından artık işine daha çok
sarılan bir sanayici ile karşı karşıyayız. Bizler
sanayici KOBİ’lerimizin önünü sizlerle açabilir,
onları daha ileriye taşıyabiliriz. Ankara Kalkınma Ajansı bu konuda her zaman derneğimizin
yanında, sanayici KOBİ’lerimize hizmet etmektedir. Bunun için ayrıca kendilerine teşekkür
ediyor ve ileriye dönük çok daha iyi işler başaracağımızı temenni ediyoruz’ dedi.
ORSİAD’ın sanayinin içinden bir sivil toplum
kuruluşu olması münasebeti ile çok daha yakından takip etme fırsatı bulduklarını dile getiren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif ŞAYIK, ‘ORSİAD bulunduğu bölgede sanayinin içerisinde aktif bir rol üstlenmektedir. Bu
açıdan teşvikler konusunda asıl ihtiyaç sahipleri ile bizleri buluşturmaları anlamında ORSİAD
gibi sahada olan sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Bugüne kadar olan
çalışmalarımız eminim bu dönemden sonra
çok daha iyi yerlere gelecektir. Sizlerin de söylediği gibi Türkiye bu karanlık günleri çalışarak
aydınlığa kavuşturacaktır. Bu vesile ile Yeni Yönetiminizi tebrik ediyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum’ diye sözlerini tamamladı.

ORSİAD / Sayı-26 / 2016

51

YENİ TTK

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun
03.08.2016 tarihinde TBMM de kabul edilen
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ’un genel hatları üzerinde duracağım.
Kesinleşmiş Alacaklar: Kanun genel hatları ile vergi ve vergi cezaları, SGK primi ve
SGK idari para cezalarını, gümrük vergileri ve
buna bağlı cezaları, belediyelerce alınan idari
para cezaları ve vergileri kapsamaktadır. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş alacakların kanunun
yayımlandığı tarih itibariyle Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş hali
tahsil edilirse geriye kalan gecikme zammı ve
gecikme faizinden vazgeçilecektir.
Saygıdeğer ORSİAD okurları, 15 Temmuz
gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış bir
grup terörist tarafından demokrasimize yapılan kanlı saldırıda hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Devlet ve millet elele bu
hain girişimi püskürttü. Bu girişimin kıyısından
köşesinden bir şekilde içinde bulunan tüm hainlerin en kısa sürede Bağımsız Türk Yargısı
ve Yüce Türk Milleti önünde hesaba çekilip en
ağır bir şekilde cezalandırılacaklarından en
ufak bir şüphem bulunmamaktadır.
15 Temmuz haftası uzun zamandır hissedilemeyen iyimserlik havası tüm ekonomiye
yansımıştı, sonrasında yaşanan olumsuzluklar
sadece döviz maliyetlerimizi artırdı, böylesine büyük bir badire atlatmış ekonomimizin
aslında ne kadar sağlam temeller üzerine kurulduğunun açık göstergesidir. Bugünler de
Merkez Bankası tarafından zorunlu karşılık
oranının düşürülmesi ile birlikte piyasadaki
para arzındaki artış, kredi kartlarındaki taksit
sınırlamalarının kaldırılmasının görüşülmesi
ve bazı kamu alacaklarının taksitlendirilecek
olması şüphesiz iç talebin daha da canlanmasında büyük rol oynayacaktır. Bu yazımızda
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Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bir vergi aslına bağlı olmayan kesilmiş cezaların %50 sinin
kanunun yayımlandığı tarih itibariyle Yİ-ÜFE
(Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş
hali tahsil edilirse geriye kalan cezanın %50
si ve diğer tüm gecikme zammından vazgeçilecektir.
Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş, Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi

YENİ TTK

Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus
Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo
ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezalarının
kanunun yayımlandığı tarih itibariyle Yİ-ÜFE
(Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş
hali tahsil edilirse geriye kalan gecikme zammı ve fer’i alacaklarından vazgeçilecektir.

mazlığın türüne göre davanın ilk açıldığı yer.
Vergi mahkemesi, Danıştay gibi. ) nezdinde

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve

dava açılmış ya da dava açma süresi henüz
geçmemiş olan vergi tarhiyatları ile gümrük
vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/
gümrük vergilerinin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile
güncellenmiş hali tahsil edilirse geriye kalan
vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı
olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarı tahsil edilirse cezaların kalan %70’i ile
alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgisine göre itiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna
başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna
başvurulmuş olan vergi tarhiyatları ile gümrük
vergilerine ilişkin tahakkuklarda, ödenecek
alacak asıllarının tespitinde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun
bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.
Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş
en son kararın;

Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında
Bulunan Alacaklar: Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri (uyuş-

Uyuşmazlık, vergi ve gümrük vergisi ise;
a)
Davayı mükellef kazanmış ise; uyuşmazlık tutarının %20’si ile bu tutara ilişkin
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faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş hali ile ödemeyi kabul edip davayı
geri çekerse, geriye kalan vergilerin/gümrük
vergilerinin %80’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir,

b) Davayı mükellef kaybetmiş ise; uyuşmazlık tutarının tamamı ile bu tutara ilişkin
faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş hali ile ödemeyi kabul edip davayı
geri çekerse, geriye kalan, faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen
vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir,
c) Davayı mükellef kısmen kazanıp, kısmen
kaybetmiş ise; uyuşmazlık tutarının kazanılan
kısmının %20’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE
(Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş
hali ile ödemeyi kabul edip davayı geri çekerse, geriye kalan vergilerin/gümrük vergilerinin
%80’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve
asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari
para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçile-

cektir, uyuşmazlık tutarının kaybedilen kısmının tamamı ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme
faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurtiçi
Üretici Fiyat Endeksi) ile güncellenmiş hali ile
ödemeyi kabul edip davayı geri çekerse, geriye kalan, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir, d) Dava itiraz/temyiz aşamasında ise;
kanunun yayımlandığı tarih itibariyle mükellef veya idare tarafından yapılan itiraz/temyiz
başvurularında üst mahkemeler tarafından
henüz karar verilmemişse, uyuşmazlığın durumu ilk derece yargı yerlerinin vermiş oldukları kararların yukarıda açıklanan durumlarına
göre kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir. e) İtiraz/Temyiz karar vermiş ancak ilk
derece yargı yeri uyma/ısrar kararını vermemiş ise; Verilen en son kararın mükellef lehine bozma kararı olması hâlinde “Dava Kazanılmış”, kısmen onama kısmen bozma kararı
olması hâlinde ise “Davayı Mükellef Kısmen
Kazanıp, Kısmen Kaybetmiş ” hükümleri uygulanacaktır.
Uyuşmazlık, Vergi Cezası Ve Gümrük
Yükümlülüklerinden Kaynaklı İdari Para
Cezası İse; a) Uyuşmazlık kaynağı ceza bir
vergi aslına bağlı ise, kanunun yayımlandığı
tarihten önce cezaya kaynak vergi aslı ödenmiş olması veya yukarıda açıklanan durumlara göre ödenmesi kabul edilmişse cezaların
tamamı ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. b) Asla bağlı
olmaksızın kesilen vergi cezalarından/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından dava açılmış, ancak henüz ilk derece
yargı yeri karar vermemiş ise cezanın %25
‘ini, dava açılmış mükellef kazanmış ise cezanın %10’unu, dava açılmış kısmen kazanılmış kısmen kaybedilmiş ise kaybedilen tutarın %50’sini, kazanılan tutarın ise %10’unu
ödenmesi şartıyla kalan ceza tutarlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
“Yazımız gelecek sayılarda devam edecektir.”
Mehmet DUMAN
Mali Müşavir

54

ORSİAD / Sayı-26 / 2016

ZİYARET

ORSİAD Yönetim Kurulu
OSTİM Başkanı Orhan AYDIN’ı Ziyaret Etti

ORSİAD Yönetim Kurulu, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetimini ziyaret etti. ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, “15 Temmuz
akşamı yaşanan darbe girişiminin hepimizi derinden etkilediği bu üzücü günde; en büyük tesellimiz birliğimizin ve beraberliğimizin hiç olmadığı
kadar güçlü bir biçimde ortaya çıkması olmuştur.”
dedi.OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanımızın basiretli duruşu, halkımızın tek ses oluşu, muhalefetin demokrasiyi
sahiplenmek için verdiği desteği, basının dikkatli
tavrı sayesinde bu badirenin çok daha ciddi yaralar almadan atlatıldığını bildirdi. ORSİAD’ın yeni
Yönetimi temasların OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nden başladı. Başkan Nedret Yener ve beraberindeki Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri OSTİM Yönetim Kurulu’yla bir araya geldi. “Elbirliği
ile bugünleri atlatmalıyız” Başkan Nedret Yener,
ziyarette yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı;
hep birlikte güzel işler yapacaklarını ifade etti. Milli iradeye karşı düzenlenen darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Yener, bu süreçte iş
dünyasına önemli görevler düştüğünü vurguladı.
Yener, “Milletimiz bu süreçte birlik ve beraberlik
duygusu ile hareket ederek laik demokratik Cumhuriyetimizin darbe almasına engel olmuştur. Bizler bundan sonra senlik benlik davasından uzak,
kucaklayıcı bir duruş göstermeliyiz. Bu vesile ile
de demokrasi uğruna verilen mücadelede şehit
olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Umarım ülkemiz bir an önce olması
gerektiği gündemine döner, bizlerin gündemi sanayi olmalı, üretim olmalı. Bunun için de elbirliği
ile bugünleri atlatmalıyız.” dedi.
OSTİM Başkanı Orhan Aydın, sivil toplum örgütlerinin OSTİM OSB için önemine işaret etti. Yeni

Yönetime hayırlı olsun dileklerini ileten Aydın, “Allah hayırlı hizmetlere vesile yapsın. Hepinizi tebrik
ediyorum. Diğer arkadaşlarımız da güzel hizmetler yaptılar. Bu bir bayrak yarışıdır. Daha gelişmiş,
üyesi çok bir ORSİAD’ı temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Aydın, halkın çok
büyük bir direnç gösterdiğini anlattı. Orhan Aydın
şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımızın basiretli
duruşu, halkımızın tek ses oluşu, muhalefetin demokrasiyi sahiplenmek için verdiği desteği, basının dikkatli tavrı sayesinde bu badireyi çok daha
ciddi yaralar almadan atlattık. Bizler yine dikkatli
olmaya devam etmeliyiz. Darbe geçmişi çok fazla
olan bir ülkeyiz. Demokrasimize sahip çıkmalıyız.
Bu ülkenin kıymetini çok iyi bilmeli, bu süreci çok
akıllı, ferasetli bir tavır göstererek geçirmeliyiz. Şu
an devletin ve milletin yanında olma zamanı. Bugün her birimiz hiçbir siyasi görüşün, partinin, kesimin tarafında değil, demokrasimizin tarafındayız. Bunun için iyilik mücadelemizi sonuna kadar
vermeliyiz. Demokrasimize sahip çıkmalıyız. Bizler
Atatürk’ten aldığımız cesaretle atlattık bunları. O
ruhu hala taşıyoruz.”
“Daha çok üretmeliyiz” Türkiye’nin şu anda
tarih yazdığının altını çizen Başkan Aydın, yeniden birbirimize sarılıp, kucaklaştığımızı söyledi.
Aydın şöyle devam etti: “Devletimizin, Milletimizin
ve Hükümetimizin yanında durulması, ayrı bir ses
olmadan tek vücut devam etmemiz gerekiyor. Biz
sanayiciler ülkemiz için böyle zamanlarda işlerimize daha çok odaklanmalı, daha çok üretmeli,
teknolojimiz ile birlikte büyümeliyiz. Bunun için
özellikle OSTİM’deki firmalarımıza çok güveniyorum. Buradaki sanayicimiz başaracaktır bunu.
Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun.”
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