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BAŞYAZI

Nitelikli ve Sürdürülebilir Üretim
4.0 Sanayi Devrimi’ne sıkı sıkıya sarılmalı,
teknolojinin ışığında üretimimize her zamankinden daha fazla mesai harcamalıyız. Tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşanan bu
atmosferden kurtulmanın önceliği üretmekten geçiyor.
Kuşkusuz 2016 yılı bizler için pek çok tecrübe kazandırdı. Başta birlik ve beraberliğimize yönelik pek çok üzücü olaylar yaşandı,
ciddi kayıplar verildi. 2016 yılı hiç şüphesiz
tüm dünyada yoğun ve yorucu geçti.
Ülke gündemimiz çok hızlı değişimler yaşadı. Üzücü pek çok haberle her birimiz sarsıldık. Yalnız bununla birlikte tüm bu olumsuz
tecrübenin bizlere tek katkısı Milli Mücadele
yıllarında olduğu gibi yeniden bizi Birlik ve
Beraberlik duygusu etrafında gücümüzü birleştirmeye vesile olmasıdır.
Teröre ağır kayıplar verdiğimiz 2016 yılını geride bırakırken bir kez daha; tüm çirkin
yüzünü gösteren terörü ve destekleyenleri lanetliyor, şehitlerimize Yüze Allah’tan rahmet
diliyorum.

Sanayi her geçen yıl yeni bir devrimle
karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz yılın en önemli
sanayi gelişmesi de hiç şüphesiz 4.0 Sanayi
Devrimi’nin oluşturduğu etkiydi.
Teknolojiyi yakından takip etmek, nitelikli üretim yapmak, istikrarlı ve sürdürülebilir
ihracat gerçekleştirebilmek, içinde bulunduğumuz olumsuz günleri geride bırakabilmek
adına biz sanayicilerin vatandaşlık görevi haline gelmiştir. Bugün dünyada yaşanan pek
çok olumsuz gelişmenin gölgesinde kalan

Yeni yıl yeni umutlarla birlikte geliyor.
Özellikle yoğun ve yorucu geçen bir yılın ardından 2017 yılında üzerimize daha fazla
sorumluluk düşüyor. Teknolojik gelişmeleri
daha yakından takip ederek dünyada rekabet gücümüzü artıracak hamleler yapabilmek
için, öncelikli olarak biz sanayicilerin nitelikli
ve sürdürülebilir üretime odaklanmamız gerekiyor. Bizler ürettikçe ekonominin çarkları
yeniden sağlıklı dönmeye devam edecektir.
Ülkemizde gerek iç siyaset olsun gerekse dış
politika da olsun yetkililerimizin bizlerin önünü açacağı, işimize güç katacağı, geçen yılın
tüm olumsuzluklarının geride kalacağı bir yıl
olması dileklerimle.
Saygılarımla
Nedret YENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ZİYARET

Vali TOPACA’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret YENER ve Yönetim Kurulu üyeleri Ankara Valisi Ercan TOPACA’yı
makamında ziyaret ettiler.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Vali
TOPACA Ankara Sanayisine büyük önem

verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Günümüzde üretmek o kadar zor değil,
fakat ürünü pazarlamak daha zor.
Sanayicilerimizin işi zor fakat Türkiye’de
çok rahat büyüyebiliyorsunuz. Türkiye uçsuz
bucaksız fırsatlar ülkesi, yüksek teknolojili
sanayide otomotiv yan sanayisinde çok iyi
bir yerdeyiz.
Ekonomi anlamında biraz daha ihracat
ağırlıklı milli geliri artırmaya yönelik hamleler yapmalıyız. Sanayiden en büyük beklentimiz budur. Her şeye rağmen ayakta
kalmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Ülkemizin gelişmesi, sürdürülebilir ve kalıcı refahı üretime bağlıdır. Sanayide de değişim
çağındayız. Ar-ge değişiyor, pazarlar değişiyor dolayısıyla zihniyet değişiyor. Sanayicinin önündeki engellerin kalkması gerekiyor.
Ostim OSB’nin bir okul niteliğinde olması,
Ankara’nın memur kentinden sonra sanayi
zihniyetini de oluşturmaktadır.” dedi.
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Vali TOPACA’ya Ankara sanayisi ve sanayicisi ile ilgili bilgi aktarımında bulunan ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı YENER: ‘Dernek Yönetimindeki görevi devraldığımızdan
bugüne kadar sanayicimizi ilgilendiren pek
çok ziyarette bulunduk. Sanayicimizin sıkıntısı çok. Fakat en büyük istekleri sırtımızın
sıvazlanması. Bizlerin ayakta dimdik durabilmemiz için siz değerli büyüklerimizden
alacağımız moral ve motivasyon desteğine
ihtiyacımız var.
Devlet büyüklerimizi daha çok sahada
görmeye ihtiyacımız var. Siz değerli büyüklerimizi her fırsatta üreticimizin yanında
görmek bizler için en anlamlı güç kaynağı
olacaktır.’ dedi.
ORSİAD Yönetiminin Vali Ercan TOPACA’ya sunduğu hediye ve fotoğraf çekiminin
ardından ziyaret sonlandırıldı.
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Türk Eximbank ile ORSİAD’ın İşbirliği Toplantısı

Türk Eximbank & ORSİADOstim Organize
Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği işbirliği ile 22.11.2016 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda, çok hızlı kredi kullanımı imkan
sağlanan Merkez Bankası kaynaklı “Reeskont
Kredileri”, orta/uzun vadeli “İşletme Sermayesi Kredisi” ve “Yatırım Kredisi” ile özellikle
KOBİ statüsündeki firmalar için maliyet avantajı sağlayan “İhracata Hazırlık Kredileri”
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Bunun yanında, yurtdışındaki alıcıların
ödeme kabiliyetleri göz önünde bulundurularak ihracatçılar alacaklarını güvence altına
almayı hedefleyen ve ilave teminat gerekmeksizin kredi imkanı da sunan Sigorta Programları hakkında genel değerlendirmelerde
bulunuldu.Sanayicilerimize özel olarak gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına yoğun
katılım gerçekleştirildi.
Haber
Murat Osman VANLI
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MÜSİAD Ankara Şubesinin 22. Olağan Genel Kurulu

MÜSİAD Ankara Şubesinin 22.Olağan Genel
Kurulunda tekrar MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan
Erdal seçildi.

yız. 2012 itibarıyla, 4 bin 800 üyeyle genel başkanlığını devraldığım MÜSİAD ailemiz, bugün 11
bin üyeye ulaştı.” ifadesini kullandı.

Genel Kurula ORSİAD Yönetim Kurulu adına
ORSİAD Başkanı Nedret YENER ve Başkan Yardımcıları Murat TUNCEL ve Bilal GÜNEŞ katılım
sağladılar. MÜSİAD Genel Başkanı Nail OPAK
yapmış olduğu konuşmasında son zamanlarda,
büyük bir imtihandan geçildiğini ve iş adamları
olarak ayrıca bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.
Son 3 ayda, Johannesburg, Karlsruhe, Makedonya, Seydişehir, Avustralya, Japonya, Bartın, Sudan,
Amsterdam MÜSİAD şubelerini açtıklarını hatırlatan Olpak, bu süre zarfında yatırım ve programlarını da ertelemediklerini ve iptal etmediklerini
vurguladı. MÜSİAD’ın yeni genel merkez kompleksinin temelini attıklarına değinen Olpak, yeni
yapının detayları hakkında bilgi verdi. Olpak, yurt
içinde ve dışında her yıl onlarca şube açılışı yaptıklarına dikkati çekerek, “Bu açılışlar sonrasında,
2012 itibarıyla yurt içinde 34 noktadaydık, bugün
86 noktada faaliyet göstermenin haklı gururunu
yaşıyoruz. Yurt dışında 68 ülkede, 181 noktada-

Bu yıl MÜSİAD üyelerinin yüzde 38’inin yeni yatırımlar tasarladığını, yüzde 31’inin yeni istihdam
planladığını, yüzde 33’ünün tasarruflarının artacağını düşündüğünü ve yüzde 48’inin de 2016’ya
kıyasla daha iyi yıl beklediğini aktaran Olpak,
şöyle konuştu: “Kur tahmininde bulunmayı yanlış buluyorum. Kur deyince, Türkiye’de biz daha
çok ABD dolarını anlıyoruz. ABD dolarının da hiçbirimizin etki edemediği bir dış ayağı var, bütün
dünyada değer kazanıyor. Bir de içerisi var, içeriye baktığımızda öyle görünüyor ki bir spekülasyon
var. Nereden çıkarıyorsunuz derseniz, dolardaki
oynamanın oranına bakın, aynı dönem içinde tahvil piyasasında benzer bir değişiklik görmüyorum.
Ülkemizin risk priminin değişimine bakıyorum,
aynı değişikliği görmüyorum. Yurt dışına döviz
çıkışına bakıyorum, aynı değişikliği görmüyorum.
Demek ki burada suni bir durum var, o zaman
sabredeceğiz. Sabretmek yetmez tasarruflarımızı,
ticaretimizi Türk lirası ile yapacağız.”
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Olpak, Türkiye’de, “kuvvetler ayrılığı” olarak
ifade edilen ancak kurgusunda kuvvetler karma-

bir üslupla, salimen tamamlanmasını, Türkiye’nin
ilerlemesine engel teşkil eden sorunların çözümüne odaklanmayı bekliyoruz iş alemi olarak. Yeni
anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini
tamamladı.
Olağan Genel Kurulda yeniden MÜSİAD Ankara Şube Başkanı seçilen İlhan Erdal ise Türkiye’nin 2023 hedeflerini hayal olarak görmediklerini, aksine bu hedefleri aşacaklarına yürekten
inandıklarını dile getirdi.

şası olan mevcut sistemin mutlaka değiştirilmesi
gerektiğini vurguladıklarını hatırlatarak, “Mevcut
sistem arızalı. Bugün, tamamen yasal yetkilerini kullanan, bunları kullandığı için eleştirilen bir
Cumhurbaşkanı’mız var. Bugün yapılmaya çalışılan, bu arızanın ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Meclis ve referandum süreçlerinin daha sakin

Yeni anayasa görüşmelerinin ivedilikle tamamlanmasını istediklerini vurgulayan Erdal, “Yeni
anayasa çalışmalarında bulunan herkesin, demokrasiye inanan tüm bireylerin, milletin talebine
ve beklentilerine saygı göstererek kulak vermesi
lazım. İnsan onurunu, adaleti, eşitliği, çoğulculuğu, sivil toplumu ve hukukun üstünlüğünü referans
alan, uluslararası normlara uygun, diğer ülkelerin
de model olarak alabileceği bir anayasa dileğimizdir.” diyerek sözlerini tamamladı.
Haber
Murat Osman VANLI
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ZİYARET

ORSİAD KGF Genel Müdürü İsmet GERGERLİ’yi
Makamında Ziyaret Etti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Bilal GÜNEŞ Murat
TUNCEL ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mehmet DUMAN ile birlikte Kredi Garanti Fonu A.Ş.
(KGF) Genel Müdürü İsmet GERGERLİ’yi makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretlerinden ötürü ORSİAD’a teşekkürlerini sunan GERGERLİ konuşmasında şunları kay-

detti: “KGF’nin işletmelere sağladığı destek, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve istihdamın artırılması sonuçlarına da hizmet ediyor. Bu sonuçlar,
ülkemizin kalkınma ve büyüme yolundaki öncelikli hedefleriyle de bire bir örtüşüyor. Yani KGF,
misyonuyla sadece KOBİ’ler için değil, tüm Türkiye’nin ekonomisi için stratejik bir şirkettir. Bizim için büyüme, destek verdiğimiz KOBİ, sektör
ve havzaların rekabet güçlerinin artırılarak büyümesi demektir. Ekonomimiz içinde faal olan,
bugün için nispeten zayıf görünse de gelecek
vadeden şirketlere sağladığımız toplam desteğin katlanarak artması demektir. Toplam krediler içindeki KOBİ payının artırılması demektir.
İç ve dış kaynaklardan yeni finansman imkanlarının bulunması ve ekonomi içindeki katkımızın
düne kıyasla çok daha fazla artırılması demektir.” dedi
ORSİAD Başkanı Nedret YENER ise KGF’nin
KOBİ’ler için önemini bildiklerini ve bunun gelecekte de sürdürmelerini istediklerini dile getirdi.
Ziyaret, hediyelerin takdimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent GEDİKLİ,
Sanayicilerin Sorunlarını Dinledi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli, OSTİM’de düzenlenen programda Bölge
Yönetimi, Kümelenme Yönetimleri, Kooperatif
Başkanları, firma temsilcileriyle bir araya geldi.
Gedikli programda Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, sanayi, üretim ve KOBİ’lere ilişkin görüşlerini
paylaştı. Bülent Gedikli ayrıca firmaların taleplerini dinledi.
Programın açılışında konuşan OSTİM Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ülkedeki sorunlara
çözüm noktasında sanayi ve üretimin başlıklarına
işaret etti. Aydın, “Ülkenin bir şekilde kurtuluşunun,
çaresinin burada olduğunu, başka bir yolunun
olmadığını söylüyoruz. Bunun rant ekonomisiyle,
ithalatla ülkenin kalkınamayacağını, gelişemeyeceğini, sürdürülemeyeceğini hep söylüyoruz.”
dedi. Aydın, devamında şunları kaydetti: “Bunlara
cevap olarak ülkemizde siyasetin bu konudaki ciddi yaklaşımlarını da takip ediyoruz ama bizim genel olarak; şahsen benim bir cümleyle söylemem
gereken şey bu yazılanlara denk düşmüyor. Yani
yazılanlar, sokağa hızlı intikal etmiyor. Evet diyo-
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ruz biz, tamam bunun çözümü bulunmuş, bu yapılmak için karar alınmış, yazılmış, Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu kayıtlarına geçmiş
tamam. ‘Bu bizim sokağa ne zaman gelecek?’
dediğimiz zaman buralarda biz yeterince hayata
geçmediğini görüyoruz.”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli,
sözlerinin başında OSTİM’in Türkiye ekonomisindeki yerini vurguladı. Gedikli, “OSTİM bizim için
adeta bir laboratuvar gibi; ekonominin, sanayinin, bu tarz gelişmelerin en iyi takip edildiği yer
olarak ben OSTİM’i görüyorum. En başından beri
de bu takibi yapıyoruz. Zaman zaman arayıp aylık elektrik faturasını soruyorum; ne kadar elektrik faturası var? Ona göre sanayideki gelişmeleri
önceden yakalamaya gayret ediyoruz.” dedi. Türkiye’nin 2013’ten bu yana belli bir süreci yaşadığına dikkat çeken Gedikli, konuyu şöyle özetledi:
“Artık bunları herkes gördü. En başta konuştuğumuz, anlattığımız şeyleri belki bazıları inandırıcı
bulmadı ama sonra neyin ne olduğunu gördük.
En fazla 15 Temmuz gecesi bunu görmüş olduk.
Bazı odaklar Türkiye’de adeta iyi bir şey asla ol-

HABER

masın diye uğraşıyorlar. İyi bir şey varsa onu doğmadan katletmeye, boğmaya çalışıyorlar. Böyle

odaklar var. Küresel ekonomik gelişmeler ortada,
Türkiye’nin geldiği nokta ortada. Dev projeler var,
birçok yatırım, girişim var. Hizmete sokulan projeler var. Tabii yapma irademizle devam ediyor. Fakat bu odakların farklı dertleri var, bunların derdi
başka.”

Ekonomide sürekli bir operasyon yapıldığını,
kurlara takla attırılarak faiz çakmaya çalışıldığını
ifade eden Bülent Gedikli, “Bunu daha önce de
yaptılar. Aynı döngüye Türkiye’yi mahkum etmeye
çalışıyorlar, bir kısır döngü oluşturmaya çalışıyorlar. Bu faiz meselesi çok önemli bir mesele. Öyle
basite indirgenebilecek bir mesele değil. Bu aslında Türkiye’nin geleceği ile alakalı, sizin gibi ekonominin temellerini oluşturan yatırımcılarımızın
geleceği ile ihracatımızla alakalı bir konu. ‘Kurlara
takla attıralım, böylece ekonomiye de acaba bir
takla attırabilir miyiz?’ bunun gayretini ortaya koyuyorlar.” dedi.
“Türkiye’de yapılan şey psikolojik fiyatlamadır”
Birilerinin Türkiye’ye sürekli ‘Yüksek faiz, dışarıdan sıcak para, ucuz ithalat, tüketimi pompala’
anlayışını empoze etmeye çalıştığını anlatan Gedikli, şu görüşlere yer verdi: “Biz de diyoruz ki,
‘Hayır. Bundan sonraki süreç böyle olmayacak,
başka türlü olacak. Nasıl olacak? Yatırıma ve ihracata dayalı bir büyüme anlayışı içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı esas alacağız. Her ne yapıyorsak on-
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lara destek vermek üzere bunu yapacağız. Bunlar
başat rolü oynayacak. Tüketim yine olacak elbette, ithalat yine olacak ama ekonominin dinamosunu bunlar oluşturmak durumunda. Bunun için
de faizin düşük olduğu, kurların da daha gerçekçi
olduğu bir sistem. Ki son zamanlarda ortaya çıkan
durum da bu aslında. Yapısal reformlar diyoruz;
aslen yapısal reformun birinci maddesi gerçekleşti. Burada sorun kurların hareketli olması. Yani
onun belli bir noktada artık belli banda oturması

lazım. Oturduktan sonra belli şeylerin daha iyiye
doğru gittiğini hep beraber göreceğiz.” Birilerinin kurlar üzerinde spekülasyon, manipülasyon
yaparak sürekli bir kriz algısı oluşturmaya gayret
edeceklerini kaydeden Bülent Gedikli, “Şunu net
olarak söyleyeyim; şu anda Türkiye’de yapılan şey
psikolojik fiyatlamadır.” açıklamasında bulundu.
Terör olaylarının Türkiye’yi içe kapatmak için
organize edildiğinin altını çizen Bülent Gedikli,
“Yapanlar, arkasındaki eller o lobiler; “Türkiye
içine kapansın, etrafındaki gelişmelerle ilgilenemesin. Tamamen kendi dertleriyle sorunlarıyla
uğraşmak zorunda kalsınlar. Psikolojileri, motivasyonları kalmasın. Amaç bu. Ama biz bunlara
asla prim vermeyeceğiz.” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin ekonomisinin çok daha güçlü hale
gelmesi gerektiğini hatırlatan Gedikli, “Bunun da
özellikle imalat sanayi üzerinden yürümesi lazım.
Biz üretimin yanındayız. Yeni sektörler üzerinden
hiper rekabet diyeceğimiz bir dönem başlıyor.
Türkiye olarak bizim bunu üretim, imalat, sanayi
ve yatırımcı üzerinden süratle yakalamamız lazım.
Bunu da sizlerle beraber başaracağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Haber
Murat Osman VANLI
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Engel’siz Sanat Ödülleri

Bu yıl, “Birlik, Beraberlik” ve “Bir Engel de
Sen Kaldır” temasıyla 3’üncü kez gerçekleşen Engel’siz Sanat Ödülleri, Nazım Hikmet
Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.

can’dan ödül törenine gelen Agavey tarafından, Türk dünyasına yapmış olduğu hizmetlerden ötürü diploma ve plaket verildi.
Agavey’e teşekkürlerini sunan Yaşar, “Biz iki
devlet bir milletiz” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, Yön Sanat Atölyesi
tarafından düzenlenen geceye Eski TBMM
Başkanı Köksal Toptan ve Eşi Saime Toptan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin
Feyzioğlu, Bartın Belediye Başkanı Cemal
Akın, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet
Meşe, Uluslararası Azerbaycan Diaspora
Merkezi (UDM) Başkanı İsmayıl Agavey, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet
Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal, Yaşar Neslihanoğlu, Türk Sanayici
ve İş Adamları Vakfı Başkanı (TÜSİAV) Veli
Sarıtoprak ve meclis üyeleri, ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri de katıldılar.
Törenden önce Başkan Yaşar’a, Azerbay-

Muhteşem gece Yön Sanat Atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Öksüz’ün açılış
konuşmasıyla başladı. Öksüz, “2010 yılında
çıktığım bu zorlu yolda 7 yılda 211 oyunla,

18

ORSİAD / Sayı-28 / 2017

HABER

49 il ve bir ülke gezdik. Sağ olsun Fethi Başkanımız bu yolda bize çok destek oldu, biz-

Yılın Birliği Ödülü İABB’ye
Gösterilerin ardından “3’üncü Engel’siz
Sanat Ödülleri sahiplerine takdim edildi.
Yılın Birliği Ödülü’ne İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) layık görüldü. Ödülü İABB
Başkanı da olan Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Kurucu
Başkanı ve Gören Kalpler Eğitim Derneği
Genel Başkanı Erol Sayyıdan’ın elinden aldı.

lere babalık yaptı. Kendisine huzurlarınızda
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Siyaset, sanat ve spor dünyasının tanınmış simalarının da ödül aldığı gecede CHP
İl Başkanı Adnan Keskin Yılın Siyasetçisi, Yılın Emek Ödülü Saime Toptan, Yılın Belediye Başkanı Cemal Akın, Yılın Basın Ödülü

Törende bir konuşma yapan Başkan Yaşar, Yenimahalle’de engelli bireyler için
yaptığı hizmetleri anlatarak “Hepimizin sıkıntıları var, toplumun sıkıntıları var ama
ben bunları sevgiyle çözebileceğimize inanıyorum. Maalesef engellilere acıyarak bakan bir toplum geninden geliyoruz. Onlara
acıyarak değil sevgiyle bakmalıyız. Çünkü
hepimiz potansiyel bir engelliyiz. Bir dakika sonra ne olacağını Yüce Allah’tan başka
kimse bilemez.
Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren engellilere yönelik
önemli çalışmalar yaptık. Türkiye’de bir ilk
olan Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni,
Omurilik Felçlileri Yaşam Merkezi’ni yaptık
ve idarelerini ilgili derneklere verdik. Görme
Engelliler Spor Kulübü sahalarını ve idari binalarını yaptık. İlçemize bir de Ampute Futbol Sahası kazandırdık. Ayrıca Milli Eğitim
Bakanlığı ile birlikte otistik engellilere yönelik
bir çalışmaya ortak olduk. Okullarımıza otistik sınıflar yaptık ve teslim ettik.” dedi.

Habertürk Ankara, Yılın İş Dünyası Başarı
Ödülü Veli Sarıtoprak, Yılın Sanatçısı Ödülü
ise İzmir’in bir köyünde yaşayan ve ressamlık yapan engelli Meryem Düzgünkaya’ya
verildi. Aydan Bol Jüri Özel Ödülü Hüseyin
Akçar ise ödülünü Metin Feyzioğlu’nun elinden aldı.
Tören sonunda atölyenin kahramanlarını
sahneye davet eden Öksüz, engelli öğrencilerini öyküleriyle birlikte anlatarak, ne kadar
yol aldıklarını gösterdi. Gece toplu fotoğraf
çekimiyle son buldu.
Haber
Murat Osman VANLI
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Yenimahalle İlçe Kaymakamımız Selda DURAL’a
Hayırlı Olsun Ziyareti

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Bilal GÜNEŞ Murat
TUNCEL ve Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan KESKİN, Mehmet Ali IŞIK ve Yılmaz TOPRAK ile birlikte
Yenimahalle Kaymakamlık görevine atanan Selda
DURAL’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu’na, üyelerine
ve sanayicilere teşekkür ettiğini bildirdi. Sivil toplum kuruluşlarının toplum içindeki yerlerinin çok
ayrı olduğunu, toplumu bütünleştiren, kaynaştıran, sosyal sorumluluk faaliyetleri olduğunu, bu
kapsamda sanayiciye hizmet etmek amacıyla
kurulmuş olan ORSİAD’ın çok önemli bir görev
üstlendiğinin bilincinde olduğunu vurguladı.

Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Yenimahalle
Kaymakamı Selda DURAL, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER Yenimahalle
Kaymakamı Sayın Selda DURAL’ın makamında
ORSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ORSİAD
Yönetim Kurulu üyeleri de kendilerini ve şirketlerini tek tek Yenimahalle Kaymakamı Selda DURAL’a tanıttılar. Yenimahalle Kaymakamı Selda
DURAL Ankaralı sanayicilerimizin ekonomimize
çok önemli katkılar sağladığının bilincinde olduğunu ifade etti. Bu ziyaretle de anladım ki; sanayicimiz kendisini her konuda geliştirmiş, inovasyona sahip, yenilikçi, ileriyi görebilen bir ruhla
hareket etmekte. Bu da Türkiye’nin geleceğine
önemli bir ışık tutmakta.” dedi. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ve hediyelerin takdimi ile sona erdi.
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Mehmet Akif ERSOY

Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılının İstanbul’un
Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy, sırasıyla mahalle mektebi
ibtidâî (ilkokul), rüşdiye (orta okul) ve mülkiye
idâdîsi (lise), Baytar Mektebi’ne (Veterinerlik
Fakültesi) devam etti. 1893’te Baytar Mektebi’nin ilk mezunu ve birincisi olarak diploma
aldı. Arapça, Farsça ve Fransızca’yı, edebiyatlarını takip edecek ve tercümeler yapacak
kadar iyi öğrenmiştir. Öğrenimini tamamladıktan sonra, Ziraat Vekâleti Baytarlık Şubesinde

göreve başladı. İlk dört sene Rumeli, Anadolu
ve Arap bölgelerinde dolaşarak baytarlık yaptı. Yirmi yıllık bir memuriyetten sonra ayrıldı.
Öğretmenlik hayatına 1906’da Halkalı Baytar
Mektebi’ne başladı. 1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Dârü’l-Hilâfe Medresesi’nde
“Osmanlı Edebiyatı” müderrisliğinde bulundu.
Birinci Millet Meclisi’nde Burdur milletvekili olarak görev aldı. Mısır’da Kahire Üniversitesi’nde
Türkçe Hocalığı yaptı.
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ertesi
günü, 24 Nisan 1920’de Ankara’ya gitmiş
çeşitli konuşmalarla Millî Mücâdeleye destek
vermiştir. Daha sonrada Eskişehir, Konya,
Kastamonu, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon,
Antalya ve çıvarlarını dolaşmış, milleti ciddi olarak bilgilendirmiş, böylece milli şuurun
artmasını ve mücadeleye katılmalarını sağlamıştır.Mehmet Âkif Ersoy Burdur’dan mebus
seçilmesine, Mustafa Kemal Paşa’nın Âkif
Bey’i istemesi sebep olmuştur. Ankara’ya 24
Nisan’da gelmiş olan Âkif Bey’in seçilmesi,
Paşa’nın 29 Nisan 1920 tarihli bir telgrafı ile
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Burdur’un bağlı bulunduğu Konya vilâyetinin
vali vekili ve kolordu kumandanı olan Albay
Fahreddin Bey’e bildirilmiştir.
Bu sırada Sebîlü’r-reşad’ın üç sayısı da
Kastamonu’da yayınlanmış ve kendisinin çok

önemli olan konuşmalarının bulunduğu bu
dergi sayıları, binlerce nüsha bastırılarak Anadolu’ya ve cephelere dağıtılmış; camilerde,
derneklerde ve askerî birliklerde okutulmuştur.
Mehmet Âkif Ersoy un bu konuşmaları, İstiklal
harbimizin niçin, nasıl ve hangi amaçlarla yapıldığını, ilk defa ve içinde yaşayarak anlatan
önemli tarihî belgelerdir.
İstiklâl Savaşı nın bitiminden sonra İstanbul’a dönen Mehmet Âkif Ersoy 1923 ve 1924
yıllarının arasını Kahire’de geçirdikten sonra,
Türkiye’deki siyasî gelişmeler yüzünden, 1925
yılı sonundan itibaren Mısır’a gitmiş, 1936 tarihine kadar, orada kalmıştır. Yirmi beş yaşında iken İsmet Hanım’la evlenen Mehmet Âkif
Ersoy’un üç kızı (Cemile, Feride, Suad) ve iki
oğlu (Emin, Tahir) olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy, Mısırda Kahire Üniversitesi’nde Türkçe
öğretmenliği yapmıştır. Ancak Mısır’da “siroz”
hastalığına tutulmuş ve durumu ağırlaşınca,
1936’da İstanbul’a dönmüştür. 27 Aralık 1936
tarihinde Beyoğlu’ndaki evinde vefat etmiştir
meb.gov.tr
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ORSİAD, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürümüz
Sayın Zafer KALKAN’a Ziyarette Bulundu

(ORSİAD) OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Nedret YENER ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcıları Bilal GÜNEŞ Murat TUNCEL
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan KESKİN, Murat
GÖYNÜK ve Yılmaz TOPRAK ile birlikte Yenimahalle Kaymakamlık görevine atanan Selda DURAL’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyaretlerinden dolayı Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer KALKAN, OSTİM Organize Sa-
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nayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu’na, üyelerine
teşekkür ederek Ankaralı sanayicilerin ORSİAD
gibi bir değere sahip olduklarından ötürü şanslı
olduklarını ifade etti.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER ORSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek Emniyet Teşkilatının
15 Temmuz’da yaşananlar ve sonrası için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu daha iyi
anladıklarını ifade etti. ORSİAD Başkanı Nedret
YENER konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ankaralı
sanayiciler olarak 15 Temmuz sürecinde Emniyet Teşkilatımız ile birlikte üzerimize düşen görevi
yerine getirmek için yoğun çaba sarfettik. Meydanlarda polisimizle birlikte nöbetler tutarak bu
hain girişimi siper olduk. Allah da yardım etti ve
memleketimiz tekrar o eski karanlık günlere dönmekten kurtuldu.” dedi. Kendilerini kabulunden
ötürü Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer
KALKAN’a teşekkürlerini sundu ve toplu fotoğraf
çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

OSTİM
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‘Ürün Ticarileştirme Sürecinde Sürdürülebilir,
Denetlenebilir ve Yönetilebilir Sistem Kurgusu’ Eğitimimiz

Son dönemde, eğitim, faaliyetlerine, odaklandıklarını söyleyen ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, “Dış ticaret ve kurumsallaşma
ürün ticarileştirme konularında sanayicilerimize
ücretsiz eğitim toplantısı gerçekleştirildi.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener, bilgiyi bir
maden olarak gördüklerini ve paylaşıldıkça anlam kazanacağına inandıklarını söyledi. ORSİAD
olarak son dönemlerde üyelerinin ticari faaliyetlerine katkı sağlayacak eğitimleri sıklaştırdıklarını
belirten Yener, “Dış Ticaret eğitimleri, kurumsallaşmaya yönelik eğitimler, ürün ticarileştirme eğitimleri ve daha birçok bilgilendirme toplantıları,
Derneğimiz bünyesinde tüm sanayicilerimize ücretsiz olarak veriyoruz.” dedi.
Ortak Çözüm Arayışı
Bulundukları bölge itibariyle birçok çatı kuruluşla ortak sorunlara ortak çözüm aradıklarını
ifade eden ORSİAD Başkanı Yener şöyle devam
etti: “Bu sebeple bizlerle aynı doğrultuda hareket
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eden birçok kurum ve kuruluşla üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bir araya geliyor ve ortak
sorunlarımıza ortak çözüm çalışmaları yapıyoruz.
Ankara Kalkınma Ajansı ile de birebir çalışmalarımız mevcut. Özellikle her ay düzenli olarak
Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi ile
gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizle sana-

yicimizin üretimini, makine parkurunu yerinde
gözlemliyor, onlara motivasyon desteği sağlamaya çalışıyoruz. Yine sanayicimizin ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurarak verdiğimiz hizmetlerin

HABER

yanı sıra bir de aktif, düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz var.
‘Cesur ve kararlı durmalıyız’
Ülkede yaşanan terör olaylarının yatırım ortamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yener,
“Sermaye her alanda güvence ister, ticari güvenlik, teknik güvenlik ve hukuki güvenlik. Bu noktada ülke ekonomisinin bir neferi olarak bize
düşen, her zamankinden daha cesur ve daha
kararlı durmaktır. Aynı hassasiyeti tüm kamu otoriteleri göstermelidir. Bununla birlikte bu duygu
ve düşüncelerin yüksek sesle tüm dünyaya deklare edilmesi gerekir” diye konuştu, iflas erteleme
uygulamasına da değinen Yener şunları söyledi:
“Bu hususta Meclis’te görüşülecek olan bir yasal
düzenleme mevcut, ancak sorunun çözülmesinde ne kadar etkisi olur tartışmaya açıktır. Mevcut
iflas erteleme dosyalarını incelediğimizde, ne şirketin zora düşmesinin nedeni doğru açıklanmakta ne de iyileştirme planı, alacaklıları beklemeye
ikna etmektedir. Özetle, havanda su dövülmektedir.” Karşılıksız çekler konusunun da kanayan
bir yara olduğuna işaret eden ORSİAD Başkanı

Yener, “Elbette kademeli hapis cezasının caydırıcı
etkisi olacaktır. Ancak ödenmeyen her çek, tedavülde dolaşan başka bir çekin ödenmeme riskini
artırmaktadır. Burada dikkate alınması gereken
husus, çeki yazan firmanın finansal risklerinin
daha şeffaf bir şekilde ölçülüp değerlendirilebilmesidir. Bununla birlikte bankaların çek temini

hususunda daha fazla yükümlülük almaları gerekmektedir. Sadece zorunlu karşılık yükümlüğü
olan bankalar piyasanın kıvrandığı bu konuya
seyirci kalmaktadır” diye konuştu.
Haber
Murat Osman VANLI

ORSİAD / Sayı-28 / 2017

27

HABER

Üniversite İş Dünyası İş Birliği Platformu

Eş Başkanlığını Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Başkanı Sayın Veli
SARITOPRAK’ın yaptığı, OSTİM Organize
Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Nedret YENER’in İcra Kurulunda Bulunduğu, ÜNİVERSİTE & İŞ DÜNYASI (ÜNİDİP) ENDÜSTRİ 4.0 PLATFORMU’na
ev sahipliği yapan Ostim Başkanımız Sayın
Orhan AYDIN’a, ASO Başkanımız Sayın Nurettin ÖZDEBİR’e, Samsung Türkiye Kamu
Sektörü ve Dış İlişkiler Ülke Drektörü Sayın
Dr. Erdem ERKUL’a, Panelin moderatörlüğünü üstlenen Samsung Türkiye Strateji
Drektörü Sayın Can KUTERDEM’e, Ankara
Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Ali SINAĞ’a, İnfoteks Teknoloji Genel Müdürü Sayın Mustafa
YAVUZ’a, 8A Uzay ve Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf KOTAN’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor,
Yeni Sanayi Devrimine Kapı açan Endüstri
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4.0 Paneli’nin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. (ORSİAD Yönetim Kurulu)
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, rekabet şartlarının verimliliği

artırmak için baskı yaptığını belirterek, bundan çıkış yollarından birinin, Endüstri 4.0
uygulamaları olduğunu söyledi. Üniversite İş
Dünyası İş Birliği Platformu (ÜNİDİP) 2016
güz dönemi toplantısı, “Uygulamacıların Gö-

HABER

zünden Endüstri 4.0” gündemiyle ASO’da
gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Özdebir,
rekabet şartlarının verimliliği artırmak için
baskı yaptığına dikkati çekerek, “Bundan çıkış yollarından bir tanesi de Endüstri 4.0 uygulamalarıdır. Endüstri 4.0’a gelmeden önce
küçük işletmelerimizin getirisi olmayan bütün
süreçlerden arındırılmış, yalın üretime geçmesi gerekir.” diye konuştu.
Endüstri 4.0’ı “nesnelerin interneti” olarak tanımlayan Özdebir, “Ankara’da Endüstri 4.0’a uygun fabrikalar bulunuyor.
Ankara, hem orta ve yüksek teknolojik üretimde hem de beşeri sermayede diğer illere
göre göreceli bir avantaja sahip. Ankara,
yaratıcı sermaye endeksinde 100 puan ile
açık ara birinci sırada yer almaktadır. İkinci
sıradaki İstanbul’un puanı ise 56,7’dir.” ifadelerini kullandı.
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarı Toprak da Türkiye’nin

sanayileşme politikalarını 4’üncü sanayi
devrimine göre güncellemesi gerektiğini belirterek, “Bu gelişmelere uyum sağlamayan
ülkeler, şehirler, sanayiciler ve iş adamla-

rı kaybedecektir.” dedi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise sanayi
devrimlerinin asıl amacının insana hizmet
etmek olduğunu vurgulayarak, bu süreçte
çevre, toplum ve etik gibi kavramların göz
önünde tutulması gerektiğini belirtti.
Haber
Murat Osman VANLI
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Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Mustafa Kemal, millet ile el ele verip ülkeyi
kurtarabilmek için ilk olarak 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıktı. 12 Haziran 1919’da Amasya’ya
geldi. 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’ni yayınladı. Amasya Genelgesi’nin yayınlanmasından sonra, 23 Temmuz 1919’da Erzurum
Kongresini, 4 Eylül 1919’da ise Sivas Kongresi’ni topladı.
Yapılan bu kongrelerde alınan kararlarda,
milli iradeye dayalı hükümet kurulması ilk hedef

olarak belirlendi. Tüm illere telgraflar çekilerek
halkın kendi adına karar verebilecek temsilcilerin seçilmesi istendi. Seçilen bu temsilcilerin
toplanacağı bir yer gerekiyordu. Ankaralılar,
Mustafa Kemal’i ve halk temsilcilerini Ankara’ya
davet ettiler. Ankara ilinin yurdun tam ortasında
olması, tüm cephelere de eşit uzaklıkta olması
sebebiyle Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın
en iyi Ankara’dan yönetileceği inancındaydı.
Bu sebepler göz önünde bulundurularak, Mustafa Kemal ve temsil heyeti üyeleri 27 Aralık
1919’da sat:14.00’de Dikmen sırtlarından Ankara’ya geldiler.
Ankara ve yakın çevresinde bulunan yerlerden gelen halk, Mustafa Kemal ve temsil heyeti
üyelerini büyük bir coşku içinde karşıladı. Davullar çalındı, halaylar çekildi, seğmenler gösteriler yaptı. Sevinç gösterileri içerisinde karşılanan Mustafa Kemal, gördüğü manzara karşısında oldukça duygulanmış ve tüm karşılayanlara teşekkür ederek, yurdun içinde bulunduğu
durumu ve bu durumdan nasıl kurtulacağımızı
belirten bir konuşma yapmıştır.
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Vali vekili Yahya Galip Bey ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Rıfat Efendi (Ankara Müftüsü) bu güzel karşılama töreni için geceli gündüzlü çalışmışlar ve bütün seğmenlerinde bu
karşılama törenine katılmalarını sağlamışlardı.
Vali odasında içilen çaylardan sonra heyetin
kalacağı yer olan, Ziraat Mektebi’nde karargah
olarak belirlenen binaya geçilerek buraya yerleşildi. Bugün Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü

bünyesinde korunan “Atatürk Odası” Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi’nin Milli Mücadele’yi yönettiği yer
olarak 6 ay süreyle kullanıldı. Bir odası çalışma mekanı olarak düzenlenirken, diğer odası
da telgraf amaçlı olarak ayrıldı. Ahşap çalışma
masası, yeşil kadife perdeleri, halısı ve birde sobası bulunan bu mütevazi odada, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine yönelik, tarihin en önemli
günleri yaşanmıştır. Atatürk’ün Ankara’ya gelişi,
Kurtuluş Savaşı dönemindeki en önemli olaylardan biridir. TBMM’nin kuruluşu ve düzenli ordunun kurulup hazırlanması çalışmaları Ankara’da yapıldı. Bu sebeple Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi ve böylece başkentlik
görevini de üstlenmiş oldu.
Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık günü,
her yıl Ankara’da sevinç içerisinde kutlanır. O
günü temsilen çeşitli gösteriler yapılır, seğmenler oyunlar oynar, Atatürk koşusu düzenlenir.
Okullarda törenler yapılarak bu mutlu ve anlamlı gün sevgi ve coşku içerisinde adeta yeniden yaşanır.
meb.gov.tr
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Şiddet Mağduru Kadınlar
lerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir
toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz,
onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız” diye
konuştu.

Şiddet Mağduru Kadınlar İçin İşbirliği
Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin,
OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, TÜSİAV Başkanı Veli
Sarıtoprak, ATİSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Özelge, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Kutsi Tuncay, ORSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Nedret Yener, Genç Girişim Yönetişim
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Allıoğlu,
Ostim Çıraklık Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza
ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Arslan ve çok sayıda davetli
katıldı.

Yaşar’dan kreş sözü
Yenimahalle Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan onur duyduğunu da
sözlerine ekleyen Yaşar, OSTİM’e yapılması planlanan kreşe de değindi. OSTİM’de belediyeye ait
boş arazi olmadığını ifade eden Yaşar “Bana yer
gösterirseniz kreşi belediye olarak yapmaya hazırız” dedi. Projeyi anlatan OSİAD Başkanı Ahmet
Kurt da şiddet gören kadınların projede hedef kitle olarak belirlendiğini söyledi. Türkiye’de kadına
yönelik şiddete dair araştırmaların geçmişinin kısa
ve sayısının az olduğunu dile getiren Kurt, “Projenin başlangıç noktasını her yaştan, bekar, boşanmış ya da evli olsun şiddet görmüş kadınların attığı
çığlıklar oluşturuyor. Bu çığlığı, sivil toplum örgütü
olarak duyuyoruz. Karşımızdaki sorunun büyüklüğüne aldırmaksızın, proje ortaklarımızla birlikte,
çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz” dedi.
Kurt, Türkiye’de çalışma hayatındaki kadınların
oranının istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, kadın istihdamının yüksek olduğu ülkelerin
aynı zamanda gelişmiş ülkeler olduklarına dikkati
çekti. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Çetin Arslan ise 25 yıl hakim ve savcılık yaptığını, bu süreçte toplumdaki dezavantajlı kişileri
gözlemlediğini belirtti. Dezavantajlı kişilere anlayış
gösterilmesi anlamında projeyi önemli gördüğünü kaydeden Arslan, “Dezavantajlı bir kişi eğer
haklarını öğrenirse kendini toparlama fırsatı elde
ediyor. Proje kapsamında biz, bu kişilere haklarını
öğreteceğiz” dedi.

Kadın konusunda Türkiye’nin sicili kötü
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,
toplantıda yaptığı konuşmada kadına şiddet konusunda Türkiye’nin sicilinin iyi olmadığını dile getirdi.Avrupa’da birçok ülkede yokken Türkiye’deki
kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini
kaydeden Yaşar, “Kadına yönelik şiddet olayları
her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun
100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayet-

50 kadına ekmek kapısı aralandı
Bütçesi 228 bin avro olan proje çerçevesinde;
Ankara’daki sığınma evlerinde kalan 50 kadına
eğitim verilerek istihdam edilmeleri sağlanacak.
Böylece işletme sahipleri ve çalışanların kadına
yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırılacak.
Söz konusu kadınları istihdam eden işletmelere
kadın dostu işletme sertifikası verilecek. Bu kişilerin çocukları için de OSTİM’de kreş inşa edilecek.

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), Yenimahalle Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı AB projesi Holiday Inn Otel’de
düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Haber
Murat Osman VANLI
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OSSA 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği’nin (OSSA) 4. Olağan Genel
Kurulu gerçekleştirildi.
OSSA’nın 4. Olağan Genel Kurulu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay,
AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler,
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir,
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Askeri Fabrikalar
Genel Müdürü Murat Akkaya, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
AŞ (TAI-TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil,
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Murat Şeker, Roketsan Genel Müdürü Selçuk Yaşar, ORSİAD Yönetim Kurulu ve OSSA
üyeleri katıldı.
Genel Kurulda konuşan Savunma Sanayii
Müsteşarı Demir, OSSA’nın Türkiye’nin savunma sanayisi sektöründe göründüğünden
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daha çok yer tuttuğunu ve daha çok katkı
verdiğini belirterek, bu sektörel yayılımın diğer kümelenmelere de örnek olması gerektiğini söyledi.
“Bu coğrafyada sıkıştırılmak istemiyoruz”
diyen Demir, “Bu ülkenin dinamizmi, gücü
inşallah bunu önleyecektir. Bunu hamaset

HABER

olsun diye söylemiyorum. Gerçekçi olalım,
sıkıştırma parametrelerinde etrafımızın nasıl

kullanıldığını kaydetti.
Genel Kurulda konuşan Kotil de hedefleri
hakkında bilgi vererek, şöyle konuştu:
“2017 yılında ciromuz konsolide olarak
1,9 milyar dolar olacak, öyle sanıyorum
sektörün cirosu da 6 milyar dolar olacak.
Biz OSSA’daki ortaklarımızla beraber yaklaşık yarım milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Bunlar özgün ürün olsaydı en az 10 kat
daha fazla paraya satardık. Milli Savunma
Bakanlığımızın verdiği hedef 10 milyar dolar. Bu rakama gelmezsek zaten bir oyuncu

kuşatıldığını iyi bilelim. Ama bunu aşmak ile
ilgili irademizi ortaya koyalım, dik duralım
ve bu badireleri atlatalım. Bunların atlatıldığı gün yepyeni bir Türkiye göreceğiz.” şeklinde konuştu. İşler de havacılık ve savunma
alanında 15 yıldır çok önemli yol katedildiğini ancak halen yerli motor üretiminin
gerçekleştirilmediğini dile getirerek, bugüne
kadar yapılanlarla gururlandıklarını ancak
yeterli olmadığını belirtti.
Son yıllarda Türkiye’nin meydan okumalarla karşı karşıya kaldığını, “Bunlarla mücadeleyi sürdürebilmemiz için her alanda
güçlü olmamız gerekirken ekonomide güçlü
olmamız gerektiğini bugünlerde çok daha
iyi anlıyoruz. Nasıl yabancı para üzerinden
bu ülkeye oyunlar çekildiğini çok net görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
ASO Başkanı Özdebir de Türkiye’nin,
dünyanın en kıymetli ve en zor coğrafyasında varlığını sürdürdüğünü belirterek, Türk
savunma sanayi paydaşlarının Türkiye’nin
silahlı kuvvetlerine çok ciddi kazanımlar
sağladığını, gerek terörle mücadelede gerek
Fırat Kalkanı Harekatında bu kabiliyetlerin

olamıyoruz. Bu rakam da dünyada ilk 10’a
giriyor. Biz TAI olarak inşallah daha yukarıya gireriz ama hep beraber inşallah birinci
oluruz.”
OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ da sektörün büyüklüğünün 3,5 milyar
doları, yarattığı istihdamın ise 50 bini geçtiğini belirterek, KOBİ’lere çok önemli fırsatlar ve imkanlar sunduğunu bildirdi.
Ertuğ, sektörde kümelenmenin önemine
işaret ederek, dünyanın dört bir yanında
OSSA’nın bilinirliğinin yayıldığını kümelenme olarak her geçen yıl daha büyük başarılara imza attıklarını kaydetti.

Haber
Murat Osman VANLI
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1Mert Madeni Yağ İşletme Sahibi İhsan ÖZDEMİR ile
Röportaj

Sizi tanımak isteriz kendinizden bahseder misiniz?
Ben İhsan ÖZDEMİR. Ankara’nın Bala ilçesinde babam Hacı Hasan ÖZDEMİR’in ikinci evladı
olarak dünyaya geldim. 1987 yılında doğdum.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde eğitimimi tamamladım. 2008 yılında askerlik hizmetimi tamamlayarak iş hayatına atıldım.
Şirketinizin kuruluş hikayesi ve verdiğiniz hizmetleriniz nelerdir?
Yıllarca madeni yağ sektörüne profesyonel anlamda hizmet verdikten sonra kendi işimi yapmaya karar verdim. 2016 ocak ayında
dükkanımı açtım ve hizmet vermeye başladım.
Şu an akü de dahil olmak üzere bir çok marka
Castrol, Mobil, Total, Moil, Lukoil, Opet, Shell
Yiğit Akü, SC Turbo Filtre ürünlerinin satışını
yapmaktayım.
Şirket olarak hangi sektöre hitap ediyorsunuz sektörünüzün sıkıntıları ve çözüm
noktaları nelerdir?
Şirketimiz aynı zamanda hafriyat iş makinaları CNC torna tezgah ve araç ağır vasıta
yağları aküleri ve filtreleri hizmeti sunmaktadır.
Öncelikle amacımız düzgün ve nizami işler yap-
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mak. Piyasanın şartları ve ekonomik sıkıntılardan dolayı sanayi ortamında güvensizlik had
safhada ama mümkün olduğu kadar sağlam ve
doğru adımlar atmaya çalışıyoruz. Biz esnaflar
olarak biraz daha iyi piyasa ve düzgün ticaret
umuyoruz.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedefleriniz
ve bu hedeflere ulaşmak için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
Önümüzdeki 5 yıl için hedeflerimizden biri
de marka bayiliği almaktır. Kendi markanla piyasada her zaman söz sahibi olursun ama büyümekten ziyade öncelikle mal satarken batak
vermemeye zarar etmemeye dikkat etmeliyiz.
ORSİAD hakkındaki düşünceleriniz ve
önerilerinizi alabilir miyiz?
ORSİAD, OSTİM’in değeridir ve ben ticaret
adamı olarak burada olmam gerektiğini, bana
fayda sağlayacağını, ikili üçlü ilişkilerde daha
olumlu olacağını, ticaret haznemizin genişleyeceğini düşünerek tereddüt etmeden gururla
üyeliğini yapmaktayım. Yeni Başkanımız Sayın
Nedret YENER’e de hayırlı olmasını temenni
eder bütün üyelerimize ve yönetimimize ORSİAD
Dergi okurlarına saygılar sunarım.
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ZİYARET

ORSİAD, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel BARAN’a
Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER ve Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcıları Bilal GÜNEŞ, Murat
TUNCEL ve Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan KESKİN, Murat GÖYNÜK, Yılmaz TOPRAK ve Fatih

MURAT ile birlikte Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel BARAN’a hayırlı olsun ziyaretinde
bulundular.
Ziyaretlerinden dolayı Ankara Ticaret Odası
Başkanı Gürsel BARAN, OSTİM Organize Sa-

nayi Bölgesi Sanayici İş Adamları ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu’na, üyelerine
teşekkür etti. ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Nedret YENER’de misafirperverliklerinden dolayı Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel BARAN’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimi ile son buldu.
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Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketler Grubu Genel
Müdürü Emre KONAKÇI ile Röportaj

1. Sizi tanımak isteriz kendinizden
bahseder misiniz?
Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketler
Grubu; kanunlara, yönetmeliklere ve ticari
etiklere uygun davranarak, bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren;
bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik anlayışıyla
hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman
personelimizin yer aldığı, hatasız, profesyonel
çalışma ile zamanında ölçüm ve danışmanlık hizmetleri sunan, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü
uygulamalarla fark yaratarak şirket profilini
yükselten ve Türkiye’de örnek olarak gösterilen bir şirketler grubudur.
2. Şirketinizin kuruluş hikayesi ve verdiğiniz hizmetleriniz nelerdir?
Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketler
Grubu 2009 yılından itibaren Ankara’da İş
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması
maksadı ile çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir. Bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Hijyen Ölçümleri, Periyodik Test ve Kontroller, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri, Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri
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ile Sağlık Hizmetleri verilmektedir. 4857 sayılı
İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan yönetmeliklerin kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği
için alınması gereken tüm hizmetlerin bir çatı
altında uygulanması kuruluş hedeflerimizdendir. Kurulduğumuz yıldan itibaren meslek
hastalıklarının, ölümlü veya hasarlı iş kazaları
risklerinin ortadan kaldırılması, maddi ve manevi kayıpların yaşanmaması adına bulunduğumuz konumda olmaktan şirket olarak gurur
duyuyoruz ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
3. Şirket olarak hangi sektöre hitap
ediyorsunuz sektörünüzün sıkıntıları ve
çözüm noktaları nelerdir?
Kuruluş amaçlarımıza uygun olarak, kalite
hedeflerinden taviz vermeyen uzman bir kadro ile sektör ayrımı yapmadan tüm sektörlere
hitap ediyoruz.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu çerçevesinde iş güvenliği uzmanları, bağımsızlık konusunda OSGB (Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi)-Bakanlık-İşveren üçgeni
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arasında sıkıştırılmıştır. Her ne kadar 6331
sayılı kanun “İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri iş- yerlerinde iş
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken
tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin

iş- veren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine
bildirir.” kendilerine işi durdurma, bakanlığa
bilgi verme yetkileri de verse sonuçta uzmanlar işverenin emir ve talimatlarını yerine getirmek zorundadırlar. Dolayısıyla 4857 sayılı iş
kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
kanunu açılarından bakıldığından İş Güvenliği Uzmanları iki arada bir derede kalmış kabul edilebilir. Uzmanların alacakları önlemler
bazen işverenin masraftan kaçınması nedeniyle işverenlerce engellenmekte ve bu tür engellemeler çoğunlukla iş kazası ile sonuçlanabilmektedir.
İş güvenliği önlemlerinin alınmasında ısrar eden iş güvenliği uzmanının işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilebilmekte ve
işsiz kalabilmektedir. Tüm bu sebeplerle iş
güvenliği uzmanlarının daha sağlam bir hukuki statüye kavuşturulması gerekmektedir. İş
güvenliği uzmanının işverene olan ücret ve iş
sözleşmesi bağımlılığı ortadan kaldırılmalı,
kendilerine kamusal denetim yapma yetkileri
verilmeli, ücretlerini işverenden değil devletten almalıdırlar.
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4. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedefleriniz ve bu hedeflere ulaşmak için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
Günün değişen koşullarına ayak uydurabilen, prensiplerinden ödün vermeden rekabet
edebilen ve her geçen gün hizmet alanını genişleten bir kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmek en önemli hedeflerimizdendir.
Bünyemizde Hijyen Ölçümleri, Periyodik
Test ve Kontroller, Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi Hizmetleri, Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri ile Sağlık Hizmetlerini verilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna
bağlı çıkarılan yönetmeliklerin kapsamında
İş Sağlığı ve Güvenliği için alınması gereken
tüm hizmetlerin bir çatı altında uygulanması
kuruluş hedeflerimizdendir.
Bu hedeflere ulaşmak için yaptığınız çalışmalar yasalara ve iş ahlakı kurallarına uygun
olarak çalışmak için gerekli ortamın sağlanması, daha kaliteli ve etik çalışma koşulları
yaratıp müşterilere ait gizli bilgilerin korunması amacı ile tüm birimlerimizi birbirinden
ayırmış bulunmaktayız.
Başkent Şirketler Grubu bünyemizde
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetlerimizi Yürütmek için; YENİ BAŞKENT AKADEMİ İŞ
SAĞ.VE GÜV. EĞT. HİZ. DAN. PAZ. SAN. VE
TİC.LTD. ŞTİ firmamız,
İç ortam hijyen ölçümleri ve mühendislik
hizmetleri için; BAŞKENT İŞÇİ SAĞ. VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM MÜH. MÜŞ. EĞİTİM
VE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
firmamız,
Periyodik sağlık muayeneleri ve analizler
için; BAŞKENT ANALİZ LABR. İŞ SAĞ. VE İŞ
GÜV.MÜH.TR.T.M.VE SAN.LTD.ŞTİ. firmamız
faaliyet göstermektedir.
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Anadolu Cenneti ILGAZ

Bugünkü adını Ilgaz Dağlarından alan ilçe
Antik Çağda Climata daha sonraları Kimistene
olarak bilinen bir yerleşim merkezi içinde iken
Anadolu’nun Türkleşmesi ile birlikte ve Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Koçhisar-ı Bala olarak adlandırılmıştır. Ilgaz’a ait Osmanlı kayıtları 1854 yıllarına rastlar. İlçe adı salnamelerde
Koçhisar veya Koçhisar-ı Bala olarak kaydedilir.
Bu yıllarda ilçe merkezi Bucura Köyüdür.Bucura Köyünün büyük bir yangın geçirmesi sonucu
ilçe merkezi Belören bucağına nakledilir.19.yy
ikinci yarısında Çankırı’ya bağlı olan ilçe daha
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sonraları Kastamonu’ya bağlanmıştır. Osmanlı
yerel yönetiminde Çankırı’ya bağlı bir kadılık ve
1284 H. teşkilatı ile Mecidiye adını alarak ilçe
olmuş, 1922 yılında Ilgaz adını almış ve 1929
yılında Çankırı’ya bağlanmıştır.
İlçenin kurulmuş bölge, geçmişten günümüze birçok değişik kavmin uğrak yeri olmuş, istilalar ve savaşlar görmüş, göç yolları üzerinde
bir durak konumundadır. Kuzeyde yükselen ve
ortalama 2000 m. yüksekliğindeki Ilgaz Dağları ile güneydeki İn Dağları arasında doğal bir
yol işlevi gören Devrez Vadisi, doğuyla batı arasında bağlantı kurmak için tercih edilen önemli
bir geçit durumundadır. Fatih Sultan Mehmet’in
Sinop’u almak, IV. Murat’ın da Bağdat seferi sırasında doğuya ulaşmak için bu vadiyi kullandıkları, hatta Evliya Çelebi’nin de o ünlü seyahatinde bu yolu tercih ettiği tarihi kaynaklarda
yer almaktadır. Bugün de İstanbul-Karadeniz ve
İstanbul-Doğu Anadolu bağlantısı bu vadiden
sağlanmaktadır. Bölgede 14.Yüzyıl başlarında,
Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflamasıyla birlikte Candaroğulları Beyliğinin hâkimiyeti görü-
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lür. 1380 yılında Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğulları Beyliğini yıkıp topraklarını ele geçirmesi
üzerine bölge Osmanlı Devletinin hâkimiyetine
girmiştir. 1402 yılında, Ankara savaşında Yıldırım Beyazıt’ın Timur’a yenilmesinden sonra başlayan bunalım döneminde Sinop Beyi İsfendiyar
Bey, Timur’un da yardımıyla bölgenin hâkimi
olmuştur. Bölge, 1459’da Fatih’in İsfendiyaro-

ğulları Beyliğini ortadan kaldırması üzerine tekrar Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu
yıldan sonra, bölge tarihinde önemli bir değişiklik olmamıştır.
Ilgaz, Osmanlı döneminde Çankırı (kengiri) livasına bağlı bir nahiye merkezi iken
23.10.1920 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla
ilçe yapılmıştır. Ilgaz adının Türkçe’de memleket anlamına gelen “il-el” kelimesinin, Milattan önce 1300 yıllarında bölgede bir süre yaşamış olan “Gask”ların Gas’ı ile birleştirilerek
“El-gas” şeklinde söylenmesinden türediği öne
sürülmekle birlikte, Ilgaz Dağının Paphlagonialılar dönemindeki adı olan “Olgassys”den
türediği rivayet edilmektedir. Kurtuluş Savaşı
döneminde, işgalci düşman kuvvetlerine karşı
kahramanca mücadele eden TBMM Hükümetinin ihtiyaç duyduğu insan gücü, silah ve her
türlü malzeme, Ankara’ya İnebolu-Ilgaz-Çankırı güzergâhından ulaştırılmıştır. Bu anlamda
Milli Mücadele döneminde Ilgaz’ın kahraman
insanları her türlü fedakârlığı yapmıştır. İlçe sınırları içindeki dağlar; kuzey ve güneyde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanarak ilçeyi
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hafif eğimli ve dalgalıdır. Hacıhasan Dağı, Ilgaz
Dağları’yla aynı jeolojik dönemde oluşmuştur.
İlçenin güneyindeki sınırlarını belirleyen yükseltiler İn Dağları’nı oluşturmakta olup bu dağlar,
Köroğlu Dağları’nın uzantılarıdır. Ilgaz Dağları’na oranla fazla yüksek olmayan bu dağlar
(ortalama1500 m.) Devrez vadisinden eğimli
bir yamaçla ayrılır.

çevrelerken, doğu ve batı sınırında birbirlerine
yaklaşırlar. Bu dağlardan Ilgaz Dağları, Devrez
Çayı vadisinin kuzeyinde yükselir. Kuzeye bakan
ve ilçe sınırları içinde kalan yamaçlar ise daha
eğimlidir. Hacıhasan Dağı, ilçenin doğu kısmında, Gökçay vadisinden hemen sonra başlar ve
Tosya ilçesiyle olan sınır, bu dağın doruklarından geçer. Kuzeyden Yuva Çayı ve Deringöz
Deresi’nin kollarından Kısır Deresi, güneyden
Devrez Çayı, doğudan Deringöz Deresi ve batıdan Gökçay tarafından kuşatılan Hacıhasan
dağının en yüksek kesimleri 2000m.ye yaklaşır.
Dağın güneyde Devrez Çayına bakan yamaçları

İlçe sınırları içinde plato olarak adlandırılabilecek alanların sayısı çok azdır. Ilgaz Dağları’na
doğru yaslanmış oluşumlar, hafif dalgalı düzlük görünümleri ve akarsularla parçalanmış olmaları dolayısıyla plato olarak belirtilebilir. İlçe
arazisinde eğimli alanların çok yer tutması, vadi
oluşumunu etkilemiştir. En önemli vadi, ilçenin
en büyük, Çankırı ilinin de en önemli akarsularından biri olan Devrez Çayı’nın vadisidir.
Devrez Vadisi Kuzey Batı Anadolu fay hattının
tabanını oluşturmaktadır. 1943 yılında, bölgede
ilçe merkezinde orta şiddette hasara yol açan
bir deprem meydana gelmiştir. Devrez Vadisine
kuzeyden ve güneyden karışan dereler, sel karakterli olup yaz mevsiminde genellikle kururlar.
Bu vadiler içinde en önemlisi, Gökçay Vadisi’dir.
Bunu Yuvaderesi Vadisi izler. Kuzeyden karışan
diğer derelerin oluşturdukları vadiler, Pazarçayı
Vadisi, Gircen Çayı Vadisi, Bucura (Yaylaören)
Çayı Vadisi’dir. Birbiri ardınca sıralanan bu vadiler, ya sırtlarla ya da üstü hafif dalgalı yüzey
parçalarıyla birbirinden ayrılırlar.
Yurdumuz orkide bakımından Avrupa ve
Ortadoğu’nun en zengin ülkelerinden biridir.
Ülkemizde yetişen 24 çeşit orkidenin büyük çoğunluğuna Ilgaz Dağı’nda rastlanır. Orkidenin
yumrularından salep elde edilmektedir. Her yıl
salep elde etmek amacıyla aşırı derecede ve
bilinçsizce orkide toplanması bu güzel bitkilerin varlığını tehdit etmektedir. İyi bir koruma ile
son derece güzel ve gösterişli bu bitkiler gelecek nesillere ve araştırma kurumlarına açık bir
inceleme alanı olacaktır. Orman altı bitkiler
içinde bodur çalılar, fındık, kuşburnu, böğürt-
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sağlamaktadır. Ilgaz Dağlarında, geyik, karaca,
yaban domuzu popülâsyonu; son zamanlarda
yapılan koruma çalışmaları ve köylerden ciddi
anlamda göç olması nedeniyle artmakta olup,
karacalar ilçe merkezindeki tarlalarda bile görülebilmektedir. Eğer şanslı iseniz Ilgaz Dağı’nda seyahat ederken karaca veya geyiğe rastlayabilirsiniz.

len, orman gülü, kızılcık, funda ve yabani erik
gibi yine otsu ve çalımsı bitkiler yer alır. Eşsiz
güzellikteki çiçekler de orman altı formasyonu
içindedir. Menekşeler, sümbüller ve çiğdemlerin
yanı sıra eşine az rastlanan birçok endemik bitki
Ilgaz Dağı’na farklı bir güzellik katmaktadır.
İlçenin ormanları, eşsiz güzellikteki manzaralarının yanı sıra ekonomik değeriyle de önemlidir. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar,
Ilgaz Dağı’nın güney yamaçları, Hacıhasan ve
Engine Dağlarıyla yer yer güneydeki dağlık kesim üzerinde görülür. Orman formasyonu içinde sarıçam, karaçam, köknar, çok az da olsa
yabani kavak, yer yer meşeler, ardıç, kocayemiş, alıç gibi ağaçlara da rastlanır. Ormanın alt
sınırından itibaren başlayan karaçamlar, köknarla karışık olarak yükseklere çıkıldıkça yerini
sarıçama bırakır. Bölgenin ormanlık ve kayalık
olması yabani hayvanlara rahat yaşama imkânı

Ilgaz Dağları’nın yıl boyu akışlı suları ve zengin bitki örtüsünün oluşturduğu şartlar, aşırı avlanmaya rağmen nesillerini devam ettiren geyik,
karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan,
keklik gibi yabani hayvanlara uygun yaşama
ortamı oluşturmaktadır. Yılın altı ayında karlarla
kaplı olan Ilgaz Dağları, kış sporları imkânlarına da sahiptir. Ilgaz Dağı, kış sporları ve turizmi
bakımından son dönemlerde önemini artmıştır. Yapılan tesisler ve oteller bunu sağlamıştır.
Bu otellerden biri olan Ilgaz Doruk Otel’in de
konaklama imkânlarıyla birlikte kayakçılar için
mekanik tesisler ve pistler mevcuttur. Ilgaz dağı
Doruk Mevkii’nin güney ve kuzey yamaçlarında
yer alan ve birbirlerine çok yakın olan tesisler,
Milli Park sınırları içerisinde kalmakta ve iki ilin
insanlarının yanı sıra, başta Ankara olmak üzere çevre illerden gelenlere hizmet vermektedir.
İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan ve Türkiye’nin en uzun tüneli olan Ilgaz Dağı Tüneli
olma özelliğini taşıyor. 2012 Yılı Kasım ayında
temeli atılan Ilgaz Dağı Tüneli projesi Kastamonu ve Çankırı illerini, dolayısıyla Batı Karadeniz
ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlama
özelliği taşımaktadır. 572 milyon TL’ye mal olan
proje güzergahı, Sarp Küre Dağları ve Ilgaz
Dağları arasında kalan konumdan ve ulaşımda yaşanan sıkıntılardan dolayı sahip olduğu
zengin kaynakları yeterince değerlendirilemeyen Kastamonu ili ile Çankırı ilinin, hatta Batı
Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir limanı olan
İnebolu limanının TETEK güzergahının (Transit
Türkiye Karayolu), Çankırı ve Ankara Üzerinden
Akdeniz Limanlarına bağlantısının sağlanması
açısından da büyük önem taşımaktadır.
www.ilgaz.gov.tr
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İhbar Tazminatı
ücret tutarında tazminat ödemek zorunda oluğu
da hüküm altına alınmıştır. Yanı sıra, işveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş
sözleşmesini feshedebilecektir. İş güvencesi hükümleri saklıdır.

İşgören ve işveren arasında öteden beri süre
gelen bir çekişmedir, “İhbar Tazminatı”. Tecrübelerime göre; genel olarak ortaya çıkmış ihtilaflar,
ihbar tazminatı hakkında yeterince bilgi sahibi
olunmadığından kaynaklanmaktadır. Bu sayıdaki
yazımda bu hususu çok detaya girmeden, esaslı
unsurlarını açıklayıp, çalışma hayatı taraflarına
bir nebze ışık tutmak istedim.
İhbar Tazminatı
Süresi belli olmayan iş akitleri taraflardan birisinin irade açıklaması ile feshedilebilmektedir.
Zira ebedi iş akitleri, insan hürriyeti ilkesine aykırı
düşmektedir. Süreli fesih, belirsiz süreli iş akitleri
için geçerlidir. Süreli fesih İş Kanunu’nu Madde
17’de düzenlenmiştir. Buna göre; “Belirsiz süreli
iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer
tarafa bildirilmesi gerekir İş sözleşmeleri; a) İşi altı
aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)
İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi
için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c) İşi birbuçuk yıldan üç
yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler
ile artırılabilir.” Bahsi geçen madde ile, bildirim
şartına uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin
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1. İhbar Tazminatını Doğuran Sebepler
Belirsiz süreli hizmet akitlerinin feshedilmesi halinde ihbar tazminatı, bildirim koşullarına
uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir
tazminat türüdür. Belirli süreli hizmet akdi olması halinde işçi ve işveren tarafı ihbar önellerinden
bahsedemez.İş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep etmesi mümkün değildir. İhbar tazminatına hak kazanacak olan kişi “usulsüz feshe
maruz kalan” taraftır. İhbar önelinde iki taraf
vardır; işçi tarafı ve işveren tarafı. Uygulama alanında ihbar öneline en çok yakın olan taraf işçi
olmasına rağmen, bazı koşullarda işverende bu
hakkı işçiden parasal değer olarak isteme hakkına sahip olabilmektedir.
1.1 İşçinin İhbar Tazminatına Hak Kazanması
İşveren tarafından bildirim sürelerine uyulmaksızın veya eksik verilerek feshedilmiş ya da peşin
ödeme suretiyle fesihte bildirim sürelerine ilişkin
ücret ödenmemiş veya eksik ödenmişse bu durumda işçinin iş akdi usulsüz olarak feshedilmiş
olacağından işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır. İşveren tarafından bildirim süresine uyulmaksızın iş akdinin feshi, işçinin usulüne uygun
yapılmış bir fesih bildiriminden doğan haklarını
ortadan kaldırmaz. İşçi böyle bir durumda bildirim süresi içerisinde doğacak tüm haklarını (ücret,
yeni yürürlüğe girmiş toplu sözleşme hükümleri,
hizmet süresi vb.) işverenden talep edebilir. Nitekim Yargıtay’ın da bu konuya ilişkin bir kararına
göre: “İş akdinin ihbar önelleri verilmeksizin…
işverence bozulduğu kabul edilip, ihbar tazminatına hükmedildiğine göre, ihbar önelinin hizmet
süresine ilavesi gerekir. Bu taktirde ihbar öneli içinde…kıdem tazminatının hesabında…yeni
haklar tanıyan toplu sözleşme yürürlüğe girmişse
bunun da nazara alınması gerekir.” Bu konuya
ilişkin bir diğer önemli husus da şu noktada ortaya çıkmaktadır: İşveren tarafından işçiye yasa-
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da belirtildiği üzere bildirimde bulunulmuş ancak
yasal bildirim süresinin bitmesinden önce işveren
işçinin iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın
feshederse bu durumda da işçi ihbar tazminatına hak kazanacaktır. Çünkü bildirim süresi içinde işçi ile işveren arasında sözleşme bütün hak
ve borçları ile eskisi gibi devam eder. Dolayısıyla taraflar bu süre içerisinde iş akdinden doğan
tüm borçlarını aynen yerine getirmek zorundadırlar. Böyle bir durumda işveren bu süre içerisinde
ancak haklı bir fesih nedenine dayanarak işçinin
iş sözleşmesini sona erdirebilir, aksi halde haksız
feshe ilişkin hükümler uygulanacaktır. Başka bir
deyişle daha önce süreli fesih hakkının kullanılmış
olması bildirim süresi içinde koşulları varsa daha
sonra haklı nedenle fesih hakkının kullanılmasına
engel olmaz. Nitekim bir Yargıtay kararına göre:
“Davacı ihbar öneli içerisinde 21.22.23.10.1993
günlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işe gelmemiştir. Bu husus işverence tutulan tutanaklarda ve
yargılama sırasında dinlenen tutanağı imzalayan
davacı tanıklarının sözleriyle doğrulanmıştır. Mevcut durum karşısında davalı haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiğine göre, davacı ihbar ve kıdem
tazminatı alamaz.”
1.2 İşverenin İhbar Tazminatına Hak Kazanması: İş akdini feshetmek isteyen işçi de, tıpkı
işverenin iş akdini feshinde olduğu gibi, işverene
fesih bildiriminde bulunmak zorundadır. İşçi bildirim süresini beklemeden iş akdini sona erdirecek
olursa bu durumda işverenine karşı usulsüz fesihte
bulunmuş olur ve bunun sonucu olarak işverene
ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
İşçi veya işveren tarafından iş akdinin sona erdirilmesi için fesih bildiriminde bulunulmuş fakat
bu sürenin dolması beklenmeden işçi yeni bir iş
bulduğunu ileri sürerek iş akdini o anda sona erdirirse bu durumda yine usulsüz veya haksız feshe
ilişkin hükümler uygulanacaktır. Böyle bir durumda işçi ihbar tazminatına hak kazanamayacağı
gibi işverene bildirim süresini ihlal etmesinden
ötürü ihbar tazminatı ödeyecektir. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere ihbar tazminatına hak
kazanacak olan kişi “usulsüz feshe maruz kalan”
taraftır. Böyle bir durumda usulsüz feshe maruz
kalan taraf işveren olmaktadır.

2. İhbar Tazminatı İstenemeyecek Haller
2.1. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih
Hakkı Bakımından
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen İş Kanunu’nun 24. Maddesi uyarınca;
süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce
veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
2.1.1. Sağlık sebepleri: a.) İş sözleşmesinin
konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan
bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. b.)İşçinin sürekli olarak yakından ve
doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka
bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan
bir hastalığa tutulursa.
2.1.2. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan
haller ve benzerleri a.) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından
biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek
yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek
veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. b.)
İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler,
davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde
bulunursa. c.) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden
birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler,
yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi
gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref
ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda
bulunursa. d.) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve
bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli
önlemler alınmazsa. e.) İşveren tarafından işçinin
ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına
uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f.) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden
ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği
hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre
ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa,
yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
2.1.3. Zorlayıcı Sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını
gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

ORSİAD / Sayı-28 / 2017

51

MAKALE

Yukarıda bahsi geçen durumlardan herhangi
biri söz konusu olduğunda, işveren işçiden çalışma
bekleyemez. Dolayısıyla ihbar önelleri süresine ait
çalışma ya da parasal değer beklentisinde bulanamaz. İşçide 4857/24.Maddesinde yazılı esaslara göre iş akdini fesih etse bile sadece Kıdem
tazminatı ve diğer işçilik hakları olan ödenmeyen
maaş, fazla mesai, prim, ikramiye, kullanılmayan
hak edilen yıllık izin sürelerine ait ödemeleri gibi
parasal değerleri isteyebilir. Böylece işçi haklı nedenle iş akdini fesih edebilir. İşverenden ihbar isteme hakkını kazanamaz.
2.2. 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde Belirtilen Nedenlerle İş Akdinin Feshi
Bakımından: 1475/14. maddesine dayanarak iş
akdi fesihlerinde ihbar tazminatı işverenden talep
edilmez. Bunlar; 1.) Muvazzaf askerlik hizmeti,
2.) Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya
sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla, 3.) Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi 4.) Son yıllarda
işçilerin SGK İl ya da Merkez Müdürlüklerinden
yapmış oldukları yazılı müracaatlar sonucu almış
oldukları 15 Yıl ve 3600 gün yazısı ile “Kıdem Tazminatı alabilir” yazıları ile işten ayrılmaları durumlarıdır. Bu durumlarda ihbar önellerinden söz edilemez. İşçi ihbar almadığı gibi, işverende işçiden
ihbar isteyemez.
3. İhbar Tazminatının Hesaplanması: İhbar tazminatında miktar, ihbar önelindeki ücret
tutarındadır. İhbar öneli sözleşme ile arttırılmışsa,
ihbar tazminatının da bu sürelere göre hesaplanması gerekecektir. İhbar tazminatının hesaplanmasında işçinin ücretine ilaveten sağlanmış bulunan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve
kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Yargıtay ihbar tazminatı için gecikme faizinin
hizmet akdinin sona erdiği tarihten değil, temerrüt
tarihinden itibaren yürütüleceğini ve faiz oranının
da yasanın kıdem tazminatı için öngördüğü mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır
hükmün aksine, yasal faiz oranının olacağını öngörmektedir.
4. İhbar Tazminatı Ödemelerinin Vergisel Boyutu İhbar tazminatı gelir vergisi ve dam-
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ga vergisine tabidir. Danıştay 3. Dairesi’nin, E.
1993/1178, K. 1994/656 sayılı Kararı uyarınca; “İhbar öneline uyulması durumunda yapılan
ödemenin ücret kabul edilerek vergiye tabi tutulmasına karşılık, işverenin bildirimsiz fesih hakkını
kullanması sebebiyle yaptığı peşin ödemenin tazminat olarak nitelendirilerek vergi dışı bırakılması
vergide adalet ve eşitlik prensipleriyle bağdaşmaz.
Bu durumda; ihbar tazminatı adı altında yapılan
ücret ödemesinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen işten çıkma ya
da işsizlik sebebiyle verilen tazminat olarak kabulünün mümkün bulunmadığı, yapılan ödemenin
ihbarsız işten çıkarılma sebebiyle önellere ilişkin
olarak mahrum kaldığı ücretin karşılığı olduğu,
dolayısıyla da gelir (stopaj) vergisine tabi tutulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Danıştay 3. Dairesinin, E. 1993/473, K.
1992/1705 sayılı Kararı uyarınca; “İhbar öneline
uyulması durumunda yapılan ödemenin ücret kabul edilerek vergiye tabi tutulmasına karşılık, işverenin, bildirimsiz fesih hakkını kullanması sebebiyle
yaptığı peşin ödemenin tazminat olarak nitelendirilerek vergi dışı bırakılması vergide adalet ve eşitlik
prensipleriyle bağdaşmaz. Bu durumda; ihbar tazminatı adı altında yapılan ücret ödemesinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinde öngörülen işten çıkma ya da işsizlik sebebiyle verilen
tazminat olarak kabulünün mümkün bulunmadığı,
yapılan ödemenin ihbarsız işten çıkarılma sebebiyle
önellere ilişkin olarak mahrum kaldığı ücretin karşılığı olduğu, dolayısıyla da gelir (stopaj) vergisine
tabi tutulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı
sonucuna varılmıştır.” Ek olarak, Damga Vergisi
Kanunu’nda “Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı,
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken
bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla
olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans
olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile
bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına
açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği
veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar”a binde
7,59 oranında damga vergisi uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Her şart ve koşulda
“Yola bilinenler ile değil, Bilenler ile çıkın.”
Mehmet DUMAN
ORSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, SMMM
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İkale Sözleşmeleri

İş Sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından
karşılıklı anlaşma ile sona ermesini sağlayan
sözleşmeler “İkale Sözleşmeleri” olarak isimlendirilmektedir. Kanunda açıkça düzenlenmemiş olan bu sözleşmeler doktrin ve Yargı
kararları ile desteklenmiş, yasal dayanağını
ise “sözleşme özgürlüğü” ilkesinden almıştır.
Arapça kökenli bir kavram olan “İkale”
mevcut bir sözleşmenin iki tarafın anlaşmasıyla
ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu
sözleşmenin tarafları asıl sözleşmenin tarafları
olan işçi ve işveren olmakla birlikte işveren zaman içinde değişmiş ise, işveren tarafı, işyerini
devralan yeni işveren de olabilmektedir. İşçinin
vekili özel olarak yetkilendirmedikçe ikale sözleşmesinde taraf olamamalıdır.
Anayasanın 48. Maddesinde düzenlenen
“sözleşme özgürlüğü ilkesi “ yanında Türk
Borçlar Kanunu da taraflara iradelerine uygun
sözleşme yapma, bunun içeriğini belirleme ve
sözleşmeyi sona erdirme yetkisi tanımaktadır.
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Yargıtay bu yasal düzenlemelerden hareketle
bir çok kararında “İşçi ve işveren iradelerinin
fesih konusunda birleşmesi, bir taraf feshi niteliğinde değildir. İş Kanununda bu fesih türü
yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa
ilettiği iş sözleşmesinin karşılıklı feshine dair
sözleşme yapılmasını içeren bir açıklamanın
(icap) ardından diğer tarafın da bunu kabulü ile bozma sözleşmesi (ikale) kurulmuş olur”
demiştir. Yargıtay “bozma sözleşmesi” olarak
nitelendirdiği ikale sözleşmelerinin hem belirli süreli hem de belirsiz süreli iş sözleşmelerinin sona erdirilmesinde kullanılabileceğine de
vurgu yapmıştır.
İşçi ve işveren arasındaki önceki iş sözleşmesini ortadan kaldıran ikale sözleşmelerinin
geçerliği herhangi bir şekil koşuluna tabi değildir. Buna karşın ikale sözleşmelerinin ispat hukuku açısından yazılı yapılması isabetli
olacaktır. İş hukukunun işçiyi koruma amacı,
iş sözleşmesini sona erdiren ikale sözleşmesinin geçerliliği konusunda hassas davranıl-

HUKUK

masını zorunlu kılmaktadır. İkale sözleşmesi
ile iş sözleşmesinin ortadan kaldırılabilmesi
tarafların özgür iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle sözleşme içeriğinden taraf iradelerinin uyuştuğunun açıkça anlaşılması zorunlu
olup, ikale sözleşmesine itirazi kayıt konulması, irade sakatlıkları veya sözleşme yapmakta
işçinin makul yararı bulunmaması gibi durumlarda bu sözleşme ikale sözleşme¬si olarak
nitelendirilmemektedir.
İkale sözleşmesinin geçerliliğinde, makul
yararın işçi lehine gerçekleştiğinin kabul edilebilmesi için, işveren öncelikle işçinin ikale
sözleşmesi sonucu uğrayacağı maddi kayıpları karşılamış olmalıdır. Makul yararın miktarı

konusunda kesin bir ölçüt vermek mümkün olmamakla birlikte, belirlenmesinde işçinin kıdemi, ücreti, işyerinin mali durumu, işçinin iş
güvencesi kapsamında olup olmadığı, kıdem
tazminatına hak kazanıp kazanmadığı gibi ölçütler göz önünde bulundurulabilir. Yargıtay,
icabın işverenden geldiği izleniminin edinildiği durumlarda, makul yararın varlığı bakımından, işverenin iş güvencesi kapsamındaki işçiye ihbar ve kıdem tazminatları ile diğer işçilik
alacaklarını ödemesini yeterli görmemekte;
bunların yanında ek bir ödemede daha bu-

lunmasını aramaktadır. Makul yarar ölçütü
kapsamında yapılacak denetimde, ikale icabının hangi taraftan geldiği ve somut olayın
özellikleri dikkate alınmaktadır.
Yargıtay, bazı kararlarında somut olayın
şartları itibariyle ihbar ve kıdem tazminatına
ilaveten bir aylık ücret tutarında bir ek ödeme
yapılmasını makul yarar açısından yeterli görmüştür. Hukuka uygun bir ikale sözleşmesi ile
iş akdi sonlandığında işçi feshe bağlı kıdem
ve ihbar tazminatlarını isteyemez, iş güvencesi
kapsamında ise işe iade davası açamaz ve işsizlik sigortası kapsamda işsizlik ödeneğinden
yararlanamaz. Buna karşın, 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesi 1. fıkrasında yer alan
“İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona
ermesi…” hükmü ile kullanmadığı yıllık ücretli
izinlerinin ücretini alabilir.
Uygulamada, ikale sözleşmesi yapılmış
olmasına rağmen işverenlerin işçinin işsizlik
ödeneği alabilmesini temin amacıyla gerçeğe
aykırı bildirimde bulunarak (04) kod numarasıyla “belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirmeden feshi”
bölümünü işaretledikleri görülmektedir. Bu
durum işe iade davalarında sağlıklı değerlendirme yapılmasını zorlaştırdığı gibi, İŞKUR’u
“yersiz olarak işsizlik ödeneği vermek” zorunda da bırakmakta,
“Gerçeğe aykırı bildirimde” bulunulduğunun belirlenmesi halinde ise işverenler
İŞKUR’un açtığı rücu’en
tazminat davaları ile karşı
karşıya kalabilmektedirler.
Bu nedenle İş sözleşmesinin
ikale ile sona ermiş olması
halinde “22-diğer nedenler”
kodu altında bildirim yapılması gerektiğine dikkat çekmek zorunlu olmuştur.
Saygılarımla
		

Av. Çiğdem Yıldız
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