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Değerli Dostlarımız, 
Derneğimizin süreli yayın organı olan OR-

SİAD Dergisi’nin yeni sayısı ile karşınızdayız. 
Görevdeki birinci yılımızı geride bırakırken, 
bugün dünden daha umutlu, geleceğe dair 
inançlarımızın daha güçlü olduğunu bilmenizi 
isterim. 

15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin he-
men öncesinde yaptığımız genel kurulda OR-
SİAD Yönetimi’ni üstlenirken elbette öncelikle-
rimiz farklıydı. 

Ancak hem ülkemizin içte ve dışta yaşadığı 
meseleler, hem de hain kalkışmanın yol açtığı 
derin yara tüm sektörleri, tüm kurumları etkile-
diği gibi bizlerin de ekonomik ve sosyal yaşa-
mını sekteye uğrattı, önceliklerimizi değiştirdi. 

Aradan geçen bir yıllık süre zarfında yaşa-
nan tüm olumsuzluklara rağmen geriye takılıp 
kalmadık, önümüze baktık. 

ORSİAD Yönetim Kurulu olarak hem üyele-
rimizle, hem de üyelerimizin ihtiyaç duyacağı 
kurum ve kuruluşlarla yakın temas içinde ol-
duk.

İç ve dış piyasanın ağırlaşan koşullarında 
sanayicinin yok olup gitmemesi, yatırımın, üre-
timin ve istihdamın sekteye uğramaması için 
çok önemli tedbirler alındı. Gerek kamu, ge-
rekse kamu destekli özel kuruluşlar tarafından 
sunulan hibe ve teşvik gibi destekler tam ma-
nasıyla reel sektörün imdadına yetişti. Biz de 
KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Eximbank gibi 

kurumların sağladığı maddi olanakların daha 
fazla sayıda üyemize ulaşması için olağanüstü 
gayret gösterdik. OSTİM ve İvedik OSB’lerdeki 
üyelerimizin bu destekler konusunda bilgilen-
dirilmesi ve finansmana erişmeleri konusunda 
gösterdiğimiz çabanın sonuçlarını almış olma-
nın mutluluğu içerisindeyiz. 

Elbette işimiz bitmedi. Daha çok üyemize 
ulaşmak, daha fazla sanayicinin teşviklerden 
yararlanmasını sağlamak öncelikli hedefimiz. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlarla, sayın vali-
miz, belediye başkanlarımız, kaymakamımız 
ve diğer yerel yöneticilerle, ekonomi tabanlı 
sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü 
diyalog da, yeni işbirliklerinin kapısını arala-
yacak. 

Üyelerimizin ticaret potansiyellerini arttır-
mak, sektörleriyle ilgili sorunlarını gidermek 
adına yaptığımız bu girişimler önümüzdeki dö-
nem de devam edecek. 

OSTİM ve İvedik OSB’leri yakından ilgilen-
diren her projenin, her çalışmanın bir parçası 
olduğumuzu, olmaya devam edeceğimizi de 
yinelemek isterim. 

Bu anlamda ülkemiz adına gurur kaynağı 
olacak “Yerli Otomobil”in, OSTİM’de üretilme-
si konusunda atılan her adımı çok önemsiyor, 
koşulsuz destekliyoruz. Bu projenin başarıya 
ulaşması konusunda üzerimize düşen ne varsa 
yapacağımızın bilinmesini istiyoruz. 

Yine kuruluşuna ilişkin karar Resmi Gaze-
te’de yayımlanan OSTİM Teknik Üniversitesi 
için de her türlü sorumluluk almaya hazırız. 
Üniversite başta ihtiyaç duyduğumuz nitelikli 
elemanların yetişmesi olmak üzere her alanda 
bölgemize sayısız fırsatlar sunacak diye inanı-
yoruz. Bu anlamda üniversitenin kuruluşuna 
öncülük eden OSTİM Vakfı Başkanımız Sayın 
Orhan Aydın ve değerli yönetimine teşekkür 
ediyoruz.

Yazıya başlarken ifade ettiğim gibi; bugün, 
dünden daha umutluyuz. 

Birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden 
çok çalışarak, daha fazla üreterek güçlü yarın-
lara birlikte adım atacağız. 

Gelecek sayıda görüşmek üzere...

Bugün Dünden Daha Umutluyuz...

Saygılarımla
Nedret YENER

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ORSİAD İftarında, Ankara Valisi TOPACA, Huzurevi 
Sakinleri ve Çocukları ile Buluştu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
17. Geleneksel İftar Yemeği’nde, yine her yıl 
olduğu gibi Huzurevleri ve Çocuk Esirgeme 
Yurtlarından katılan misafirleri ile bir araya 
geldi. 

1248 kişinin katılımı ile gerçekleşen İftar 
Yemeğine, Ankara Valisi Ercan TOPACA, 
Yenimahalle İlçe Kaymakamı Selda DURAL, 
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Zafer KAL-
KAN, Ankara Aile Sosyal Politikalar İl Müdü-
rü Bestami ERKOÇ, Büyük Birlik Partisi Ge-
nel Başkanı Mustafa DESTİCİ, ASO Başkanı 
Nurettin ÖZDEBİR, Yenimahalle Belediye 
Başkanı Fethi YAŞAR, CHP Ankara İl Başkanı 
Adnan KESKİN, MHP Ankara İl Başkanı Fatih 
ÇETİNKAYA, MÜSİAD Ankara Şube Başka-
nı İlhan ERDAL, Ostim OSB Başkanı Orhan 
AYDIN, İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTE-
KİN, ASTOP Temsilcileri, ÜNİDİB Temsilcile-
ri, OSİAD Başkanı Ahmet KURT, ASKANDER 
Başkanı Zafer EROĞLU, TÜSİAV Başkan Ve-
kili Yılmaz DOĞAN, GGYD Başkanı Nezih 

ALLIOĞLU başta olmak üzere Ankara Proto-
kolünden önemli isimler bir araya geldi.  

Vali Ercan TOPACA, iftar programına ge-
lişinde Saray Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 
mehter takımı ve ORSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Nedret YENER ve diğer protokol 
mensupları tarafından karşılandı. İftar önce-
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sinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl 
Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU tarafından 
iftar duası yapıldı. 

Önceden belirlenmiş programları nede-
niyle iftar davetine katılamayan Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve 
Sayın Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın gön-

derdikleri telgraf mesajları okundu. Semazen 
gösterisi ile Saray Engelsiz Yaşam Merkezi 
Mehter takımının gösterilerinin ardından ko-
nuşan Ankara Valisi Sayın Ercan TOPACA; 

Ramazan-ı şerif ayının bereket ayı, yar-
dımlaşma ayı, sevgi, saygı hoşgörü ayı oldu-
ğunu ifade ederek, “Ramazanda aramızdaki 
kırgınlıkların, küskünlüklerin, kavgaların or-
tadan kalktığı, onun yerine birbirimizi daha 
çok sevdiğimiz, daha çok saydığımız, birbiri-
mizin ihtiyaçlarına daha çok duyarlı olduğu-
muz mübarek bir aydır. Bu ayda yaptığımız 
ibadetler, yaptığımız hayırlar, iyilikler normal 
zamana göre çok daha fazla Cenab-ı Hak 
tarafından ödüllendirilen ibadetlerdir.Dola-
yısıyla bu ayda hepimiz hayır işlerinde arayış 
içerisindeyiz. Etrafımızda sıkıntısı olan, ihtiya-
cı olan bütün insanları görüp gözetip onlara 
yardım etmeye çalıştığımız bir aydır.” dedi. 

Bugün de bu düşüncelerle tertip edilen, 
huzurevlerimizden ve yetiştirme yurtlarımız-
dan gençlerimizin, çocuklarımızın bir araya 
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geldiği bereketli bir Ramazan akşamının id-
rak edildiğine dikkati çeken Vali Ercan TO-
PACA, konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu geceyi tertip eden ORSİAD yönetimi-
ne, onların şahsında huzurlarınızda Nedret 
Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Tabi onların 
bu programı biraz daha anlamlı. Huzurevle-
rinde her zaman arayıp sormamız gereken, 
hal hatır sormamız gereken, Devletimizin 
emaneti olan büyüklerimizi buraya getire-

rek, onları hatırlayarak, onlarla bizi buluştu-
rarak, yine geleceğimizin teminatı olan genç 
yavrularımızla, çocuklarımızla bizi ve büyük-
lerimizi buluşturarak bu Ramazan akşamı-
nı gerçekten güzelleştirdiler. Kendilerine bu 
hayırlarının devam etmesini, genişlemesini 
ve daima muhtaç olan kişileri hatırlamaları-
nı özellikle rica ediyorum. OSTİM bildiğiniz 
gibi eskiden beri Ankara’nın önemli çalışma 
alanlarından biri.

İçimizde iş adamları arkadaşlarımız var. 
Bu programa destek olan ve finanse eden 
arkadaşlarımız var. Onların da her birine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak 
onların hayırlarının karşılıklarını inşallah kat 
kat versin. Hayır yaptıkça işin bereketi, ka-
zancın bereketi artar. Biz buna inanıyoruz. 
Bir verir on alırız.

Cenab-ı Hak da bunu bize taahhüt edi-
yor. Dolayısıyla işadamı arkadaşlarımın bu 
hayırlardan, bu desteklerden korkmamala-
rını, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında 
olmalarını, yanlarında çalıştırdıkları işçileri-
mizin haklarını, alın terleri kurumadan ver-
melerini özellikle istirham ediyorum. Bunu 
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yapmakla sosyal barışa, ülkemizin geleceği-
ne, milletimizin geleceğine de önemli katkı-
lar yaptıklarını düşünüyorum ve düşünceler-
le Ramazan ayının sizler için, ülkemiz için, 
milletimiz için, devletimiz için, çocuklarımız 
için ve bütün insanlarımız için hayırlara ve-
sile olmasını, bolluğa, berekete, güzelliğe, 
barışa vesile olmasını diliyorum.” 

İftar Programında konuşan ORSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Nedret YENER, bu yıl 
17.sini düzenledikleri geleneksel iftar yeme-
ğine dünya üzerinde yaşanan tüm olumsuz-
lukların son bulması, dünyaya barış, adalet, 
kardeşlik gelmesi temennisiyle başladığı ko-
nuşmasında şu düşüncelere yer verdi; 

“Allah’ın biz aciz kullarına verdiği bu müj-
deli ayda yeniden bir araya gelmenin onuru-
nu yaşıyoruz. Yüce Allah’ın emaneti olan el-
lerimiz, ancak başka canlara dokunduğunda, 
dünyadaki varlığımızın nedeni aşikar olacak-
tır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da üzerinde 
durduğu gibi bu yıl Ramazan ayı temamız, 
“Üzerinde Her Canın Hakkı Var” mesajı doğ-
rultusunda bizlere düşen görev, elimizin yet-
tiği, gözümüzün gördüğü her canlının üzeri-
mizde hakkı olduğunu idrak etmeli, bu aydan 
başlayarak ömrümüz boyunca bunu rehber 
edinmeliyiz.” 

Vali Ercan TOPACA, iftar programının sonun-
da davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Haber
Murat Osman VANLI
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ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Nedret YENER ve Başkan Yardımcımız Sayın 
Bilal GÜNEŞ Genç Girişim ve Yönetişim Der-
neği Merkez Binası açılışına katılım sağladı-
lar. GENÇ Girişim ve Yöneti şim Derneği’nin 
(GGYD), Uğur Mumcu Caddesi’ndeki yeni 
hizmet binası törenle açıldı. 

Açı lış, siyaset ve iş dünyasının önemli isim-
lerini bir araya getirdi. GGYD Başkanı M. 
Nezih ALLIOĞLU ve yönetim kurulu üyeleri-
nin ev sahipliğindeki törene Çankaya Bele-
diye Başkanı Alper TALDELEN, Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi YAŞAR, ASO Baş kanı 
Nurettin ÖZDEBİR, TÜGİAD Başkanı Ercan 
KAHRAMAN’ın da aralarında bulunduğu çok 
sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış GGYD Başkanı M. Nezih 
ALLIOĞU tüm katılanlara ve ORSİAD yöne-
tim kurulu adına katılım sağlayan başkan ve 
başkan yardımcılarına teşekkür etti.

ALLIOĞLU konuşmasında GGYD için şun-

ları söylesi. “19 Mayıs 2003 yılında kurulan 
ve bugün 400 üyesi bulunan derneğimizin 
temel amacı üyeleri arasında ticareti geliş-

tirmek, üyelerinin mesleki sorunlarına çözüm 
bulmak, resmi makamlara bu sorunları iletip 
çözümler üretmek, ülke ekonomisine katkı 
sunmak ve sosyal yardımlarda bulunmaktır. 

ORSİAD Başkanı Sayın Nedret YENER, Genç Girişim 
ve Yönetişim Derneği Merkez Binası Açılışına Katıldı.



HABER

  ORSİAD / Sayı-29 / 2017 13

Bu amaçlar ile beraber 7.Dönem Yönetim Kuru-
lu olarak derneğimizin misyon ve vizyonuna uygun 
daha yaygın, Türkiye genelinde bir dernek olmasını 
sağlamak en önemli hedeflerimizden birisidir.

Bunun da alt yapısını bu son genel kurulda 
oluşturduk, tüzüğümüzdeki yapılması gerekli de-
ğişiklikleri yaptık. Türkiye genelinde yapılanaca-

ğız ve illerde şubelerimiz olacak. Dolayısıyla 
bundan sonraki hedefimiz Türkiye’de herkesi 
kapsayacak, merkezi Ankara olan, tüm illerin 
sesi olacak bir dernek haline gelmek.

Üyelerimize, kentimize ve ülkemize fayda 
sağlayabilmek için sürekli çalışmaya devam 
edeceğiz. 7. Dönem Yönetim Kurulumuz gü-
cünü üyelerinden aldığının bilinci içinde ha-
reket ederek üyelerimizin beklentilerini karşı-
lama çabası ve düşüncesi içinde çalışmalarını 
sürdürmeye devam edeceğinin bilinmelidir. 
Dernekçilik anlayışımız dernekte kalıcı olmak 
değil, kalıcı ve yararlı hizmetler yapmaktır.” 
dedi.

 Yeni hizmet binasının üyelerin katkı larıyla 
satın alındığını ifade etti. Törende yeni hizmet 
binasının yapımına en çok katkı sağlayan üye-
lere plaket takdim edildi. Trionun klasik müzik 
dinletisiyle renklenen davetin konukları, sami-
mi sohbetlerle mutlu bir gün geçirdi.” 

Haber
Murat Osman VANLI
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(ORSİAD) Ostim Organize Sanayi Bölgesi 
Sanayi İşadamı ve Yöneticileri Derneği başkanı 
Nedret YENER ve yönetim kurulu, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül SAYAN KA-
YA’yı makamında ziyaret etti.

Sayın bakan KAYA, ORSİAD yönetimine ön-
celikle Ankara’daki yapmış oldukları sosyal so-

rumluluk çerçevesindeki 17. Geleneksel İftar 
Yemeği’nde, yine her yıl olduğu gibi Huzu-
revleri ve Çocuk Esirgeme Yurtlarından katı-
lan misafirleri ile bir araya gelmiş olmasın-
dan dolayı teşekkür etti.

Yoğun proğramlarından dolayı çok iste-
diği halde, katılamamış olmanın üzüntüsü-
nü ifade etti.

ORSİAD başkanı Nedret YENER, bu nazik 
davetlerinden dolayı sayın bakan KAYA’ya 
teşekkür etti. ORSİAD başkanı ve yönetim 
kurulu kendilerini tanıttılar.

Bakan KAYA konuşmasını şöyle devam et-
tirdi: “Sosyal Ekonomik Destek kapsamında 
2016’da 137 bin 415 çocuğumuza aile ya-
nında destek sağladık. Bu yıl ise toplam 102 
bin 458 çocuğumuzu ailesinin yanında des-
teklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın 
aile yanında en iyi şekilde yetiştirilmesi için 
Bakanlık olarak maddi ve manevi tüm im-

ORSİAD Yönetim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA’yı Makamında Ziyaret Etti.
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kanlarımızı seferber ediyoruz. Hizmet alanla-
rımızı zamanın değişen şartlarına uygun hale 
getirmek, geleceği de planlayarak doğabile-
cek sorunları önceden engelleyebilmek için 
koruyucu ve önleyici hizmetleri yaygınlaştırı-
yoruz. 

Koruyucu Aile Programı, bunlardan biri. 
Çocuklarımız öncelikle aileleri yanında des-
teklenmekte, aile yanında desteklenmesi 
mümkün değilse, koruyucu aile ve evlat edin-
dirme hizmetlerinden yararlandırılmaktadır. 
Çocukları aile ortamında yetiştirmek ama-
cıyla yurt modelinden, ev tipi bakım modeli 
uygulamasına geçtik. Sevgi ve Çocuk Evleri 
uygulamasıyla da çocuk hizmetlerinde büyük 
bir değişim gerçekleştirdik.” dedi.

Sayın bakan KAYA sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu kapsamda sizin nezninizde ORSİAD 
üyeleri ve sanayicimizi öocuklarımıza sahip 
çıkmaya özen göstermelerinin istirham edi-
yoruz. Sanayi bölgelerinde çalışan anne-
lerimiz içinde kreşlerimizi ortak bir çalışma 
ve düzenleme ile yaygınlaştırmalıyız. Sanayi 
bölgelerindeki kreş çalışmasını İl Müdürlük-
leri ile koordineli yürütmeliyiz. ORSİAD’ında 
buna katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

ORSİAD başkanı Nedret YENER: “Ostim 
ve İvedik Sanayi bölgesinde çalışan annele-
rimize destek olmak ve onların çocukları ile 
birlikte sağlıklı ortamlarda bir arada bulun-
durmak, en insani görevdir. Bakanlığız ve İl 
Müdürlüğünüz nezninde bu çalışmaya katkı 
sağlayacağımızı kimsesiz çocuklarımızın kim-
sesi olmaya, onlara aile ortamı kurma gayre-
tinde olacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Sayın bakana takdim edilen hediyenin ar-
dından toplu fotoğraf çekimi ile ziyaret son-
landırıldı.

Haber
Murat Osman VANLI
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OSTİM Teknik Üniversitesi Kuruluş Kanunu Onaylandı. 
OSTİM, Yüksek Öğretime Yeni Bir Soluk Katacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aşamaları ba-
şarıyla tamamlanan, Kanun görüşmeleri sıra-
sında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 
tüm üyelerin ittifakla onay verdiği OSTİM Tek-
nik Üniversitesi, TBMM’de kabul edilen; Sana-
yinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 

Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN’ın onayladığı Kanun, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre 
Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma 
Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Danışma Vak-
fı’nca (OSTİM Vakfı) Ankara’da OSTİM Teknik 
Üniversitesi kurulacak.

Özgün proje ve çözümler üretecek OSTİM 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Tek-
nik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan 
AYDIN, “Kuruluş sürecinde emeği geçen ve 
destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür edi-
yorum.” dedi. AYDIN, üniversitenin kuruluşuna 
ilişkin şu bilgileri verdi: “Bölgemiz ve ülkemizin 
endüstriyel kalkınması amacıyla faaliyet gös-
teren Vakfımız; günümüz ve geleceğin gelişen 
istek ve ihtiyaçları doğrultusunda başta eğitim, 
istihdam, araştırma-geliştirme olmak üzere 
yenilikçilik, teknoloji transferi, girişimcilik, sek-
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törel ve bölgesel kalkınma modelleri gibi fa-
aliyetlerinin bilimsel kurumsal bir yapı içinde 
yürütülmesinin daha rekabetçi ve sürdürülebi-
lir olacağı düşüncesi ile vakfımızın maddi ve 
manevi birikim ve değerleriyle buluşturularak 
ülkemizin bilim ve teknoloji yetkinliğinin artırıl-
masında etkin ve özgün bir kurum oluşturmak 
hedefiyle OSTİM Teknik Üniversitesi’ni kurma 
kararı almıştır.” 

Orhan AYDIN, OSTİM Teknik Üniversite-
si’nin, iş dünyası, sanayi ve toplumla güçlü bir 
işbirliği içinde kurulacağını belirterek hedefle-
rini şöyle sıraladı: “Özellikle ileri imalat sistem 
ve teknolojileri alanında, öğrencilerine ulusla-
rarası yeterlilikte üst düzey eğitim, araştırma ve 
uygulama altyapı ve imkanı sunan, rekabetçi 
iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma 
sahip, milli ve insani değerleri özümsemiş, ta-
sarlayan, yapan, yaşatan, yenilikçi, girişimci, 
üstün nitelikli bireyler yetiştiren, ülkemizin bilim 
ve teknoloji geliştirme yetkinliğinin artırılmasın-
da etkin rol oynayan, özgün proje ve çözümler 
üreterek ülke ve bölge kalkınması için çalışan 
bir üniversite olmak.“

Akademik birimler İlk 5 yıl için; 3 Fakülte, 
1 Meslek Yüksek Okulu, 2 Enstitü ile öğretim 
yapması planlanan üniversitede önlisans eği-
timi 6 dönem olacak (3 dönem okulda, 3 dö-
nemi işletmede uygulamalı eğitim). Lisans öğ-
rencilerini ise hazırlık hariç 8 dönem oluşan bir 
süreç bekliyor. Bunun 6. dönemi de işletmede 
uygulamalı eğitim. 

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme 
Bölümü

• Mühendislik Fakültesi: Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bö-
lümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar 
Mühendisliği Bölümü

• Mimarlık ve Tasarım Fakültesi: Mimarlık 
Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

• Meslek Yüksek Okulu: Makine, Alternatif 
Enerji Kaynakları Teknolojisi, Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Mekatronik 

• Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Öncelikleri ve ilkeleri Öğren-
ci odaklılık, nitelikli akademik kadro, mezuni-
yet öncesi pratik tecrübe (firmada uygulamalı 
eğitim, sanayinin sorunlarına yönelik son sınıf 
projeleri), kalite düzeyi yüksek bir lisans eğitimi-
nin yanında sanayinin teknik personel ihtiyacını 
karşılayacak bir ön lisans eğitimi, gelişmiş uy-
gulamalı eğitim teknolojileri (güçlü laboratuvar 
ve atölye altyapısı, laboratuvarda eğitim), etkin 
burs sistemi; nitelikli öğrenci, güçlü yabancı dil, 
uluslararası akreditasyon (Bologna, ABET, MÜ-
DEK), kamu ve iş dünyası ile proje odaklı etkin 
işbirliği, girişimcilik kültürü.

Başarı dereceleri yüksek veya özel yetenekli 
öğrencileri alması beklenen üniversitenin burs 
kontenjan ve imkanlarının da geniş olması plan-
lanıyor. OSTİM’in kurulduğu günden bu yana iş 
dünyası ile oluşturduğu yakın işbirliği ve çözüm 
ortaklıklarının; azami uygulamalı eğitim alacak 
olan öğrencilerine istihdam konusunda yüksek 
avantaj sağlaması hedefleniyor.

Haber
Ostim Organize Sanayi Gazetesi 

Korhan GÜMÜŞTEKİN
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ORSİAD 18. Mali Genel Kurulunu Gerçekleştirdi.

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş 
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin 
18. Olağan Mali Genel Kurulu yoğun bir ka-
tılımla ORSİAD Genel Merkezi Toplantı Salo-
nunda gerçekleştirildi. Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Başkanı Orhan AYDIN’ın da katıldığı 
Genel Kurul Toplantısında ORSİAD’ın faaliyet-

leri büyük bir ilgi ile karşılandı. Ostim Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticile-
ri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 
Haziran 2017 Cumartesi günü Saat 10:30’da 
Cevat Dündar Caddesi No:68 OSTİM/ANKA-
RA adresinde toplam 245 üyenin 120’sinin ka-
tılımı ile yeterlik çoğunluk sağlandığından top-
lantı başlatılmıştır.

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 Di-
van Başkanlığına Birol Duygu, Divan Başkan 
yardımcılığına Özcan ÜLGENER, Katip Üyeliğe 
Mehmet DUMAN seçildiler. 

Divanın yerini almasını müteakip, Divan 
Başkanı, divan heyetine gösterilen teveccühe 
teşekkür etti. Gündem maddeleri genel kuru-
la okundu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 
Divan Heyetine Genel kurul tutanaklarını imza-
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lamak üzere yetki verilmesi oylandı ve oybirliği 
ile kabul edildi.

Derneğin 2016 yılı faaliyet raporu Yönetim 
Kurulu Başkanı Nedret YENER tarafından su-
nuldu. Faaliyet raporunun basılı halinin dernek 
üyelerine toplantı girişinde verildiği ve ayrıca si-

nevizyon ile yapılan sunumun desteklendiği gö-
rüldü. 2016 Yılı İşletme Hesabı Özeti Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Mehmet DUMAN tara-
fından genel kurula okundu. 2016 yılı denetim 
kurulu raporu denetçi Hamza AKÇA/ Mustafa 
KORKMAZ tarafından okundu. 

Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, işletme he-
sabı özeti ile denetim kurulu raporunun görüşül-
mesi ve müzakere edilmesi maddesine geçildi. 
Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadı-
ğını sordu. Söz alan İlhan Oğuz, dernek faali-
yetleri 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 olma-
dığından Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet 
Raporunu ibraya sundu. Oybirliği ile ibra edil-
di. İşletme hesabı özetini (gelir-gider hesapları) 
ibraya sundu. Oybirliği ile ibra edildi. Denetim 
Kurulu Raporu ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra 
edildi.
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2017 yılı çalışma programı Bilal GÜNEŞ ta-
rafından sunuldu. Tahmini bütçe Fatih MURAT  
tarafından okundu. Çalışma programı ve tah-
mini bütçe konusunda söz alan olmadığından 
oylamaya geçildi. Çalışma Programı oylandı ve 
oybirliği ile kabul edildi. Tahmini bütçe oylandı 
ve oybirliği ile kabul edildi. Dilek ve temenniler 

maddesine geçildi. Divan Başkanı, bütün üye-
lerimizin ramazan ayını ve gelecek ramazan 
bayramını kutladı. Dernek çalışmalarının yeni 
bir heyecan ile devam edeceğini, bu konuda 
azimli ve kararlı arkadaşların yönetimi üstlen-
diğini, başarılı çalışmaların devam edeceğine 
inandığını söyledi. Söz alan üyelerden Mustafa 
Korkmaz; ne yapılacak olursa olsun, insanlığa 
fayda üretecek çalışmaların olması gerektiği 
mutlaktır. Geleceğimize bir takım güzellikler bı-
rakılacaksa, bu sivil toplum örgütünde gönüllü 
olarak görev alan yönetimi, denetimi ve üyeleri 
ile birlikte olabileceğini ifade etti. Yapılan ça-
lışmaların sonucunun hayırlı olmasını temenni 
ediyorum, dedi. 

Dernek Başkanı Nedret YENER, teşkkür ko-
nuşması ile toplantıyı bitirdi. Yeni üyelere pla-
ket takdimi töreninin ardından toplu fotoğraf 
çekimi ile genel kurul toplantısı bitirildi.

Haber
Murat Osman VANLI
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S.S. ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifinin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tes-
pit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 11:00’ 
da İsmail ERDOĞAN’ ın konuşması ile açıldı.

Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak 
önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve 
kooperatif ortaklarından Hamza YILMAZ divan 

başkanlığına, katip üyeliğe Burak KILIÇ oybirli-
ği ile seçildiler Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz 
Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıl-
dı. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alına-
cak kararların imzalanması için divana oybirliği 
ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. 
Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi 
istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadı-
ğı soruldu İtiraz veya ek madde ilavesi olmadı 
başka söz alan olmadı.

2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 
Başkan İsmail ERDOĞAN tarafından genel ku-
rula okundu. 2016 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet 
Raporu Denetim Kurulu üyesi Ayhan OĞUZ ta-
rafından genel kurula okundu. 2016 yılına ait 
Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesabı Başkan İs-
mail ERDOĞAN tarafından genel kurula okun-
du. 

Okunan raporlar ve Bilanço ve Gelir - Gider 
hesapları divan başkanı tarafından müzakereye 
açıldı. Divan başkanı söz aldı imar işlemlerinin 
ve inşaat işlemlerinin neden bu kadar uzadığı 
hakkında bilgi talep etti. 2016 yılına ait Bilanço 
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ve Gelir – Gider farkı hesabı onaylanmak üzere 
genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunul-
du. Yapılan oylama sonucu Bilanço oybirliği ile 
onaylandı Gelir – Gider farkı hesabı oybirliği ile 
onaylandı.

2016 yılı kurul raporları müzakereleri ta-
mamlandıktan sonra faaliyetlerinden dolayı Yö-
netim Kurulu üyelerinin ibraları genel kurulun 
oyuna sunuldu Yapılan oylama sonucu 1 (bir) 
ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Yö-
netim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kul-
lanmamışlardır.

2016 yılı kurul raporları müzakereleri ta-
mamlandıktan sonra ve Denetim Kurulu faali-
yet raporu ibrası genel kurulda ortakların oyuna 
sunuldu. Yapılan oylama sonu Denetim Kurulu 
faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi. Denetim 
Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanma-
mışlardır.

Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerin se-
çilmesine geçildi buna göre aşağıda isimleri 
yazılı kooperatif ortaklarının 2 (iki) yıllığına yö-

netim ve denetim kurullarına seçilmeleri genel 
kurulun oyuna sunulup oy birliğiyle seçildiler. 
Bakanlık temsilcileri tarafından mal bildirim ka-
nunu hakkında bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Asil: 1. İsmail ERDOĞAN, 
2. Ayhan PEHLİVAN, 3. İlhan OĞUZ 4. Ayhan 
OĞUZ, 5. Serdar ŞİBİL

Yönetim Kurulu Yedek: 1. Doğan ELVAN, 2. 
Ali YILDIZ, 3. Mitat DANA, 4. Dilek YILDIZ, 5. 
Fatih AYDIN

Denetim Kurulu : 1. Ercan ŞANAL, 2. Emre 
AYDIN, 3. Koray İÇYAR

Denetim Kurulu Yedek: 1. Selim Emre USTA, 
2. Naci ERDEM, 3. Levent ÇAMUR

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gün-
demde görüşülecek başka madde olmadığın-
dan, toplantı divan başkanı tarafından saat 
12:45 da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı ta-
rafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve oku-
narak imzalandı. 

Haber
Murat Osman VANLI
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Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş 
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’ta 
Ankara Yenimahalle İlçe Kaymakamı sayın Sel-
da DURAL ve Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü 
sayın Zafer KALKAN, ORSİAD yönetim kuruluna 
ziyaret gerçekleştirdi. Bu nazik ziyaretlerinde do-
layı ORSİAD başkanı Nedret YENER: “Bu ziyaret 

ile kaymakamımız sayın DURAL hanımefendinin 
ve emniyet müdürümüz sayın KALKAN beyefen-
dinin Ankara’mızın güzide ilçesi Yenimahalle’nin 
mülki erkanı olarak sanayici ve sanayicimizin ya-
nında olduklarını göstermiştir. Kendilerine ORSİ-
AD yönetim kurulu ve üyeleri adına teşekkürü bir 
borç bilirim” şeklinde konuştu. 

Yenimahalle Kaymakamı ve Emniyet Müdürü 
ORSİAD’ı Ziyaret Etti.

Haber
Murat Osman VANLI
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ORSİAD & Türk Kızılayı İşbirliği İle Kan Bağış 
Kampanyası Düzenledi.   

Her yıl iki defa Kan Bağışı Kampanyası düzen-
leyen Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş 
Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) bu yıl 
da geleneği bozmadı. İlginin yoğun bir şekilde 
görüldüğü Kan Bağış Kampanyası sonrası ORSİ-
AD başkanı Nedret YENER ve başkan yardımcısı 
Bilal GÜNEŞ’e Türk Kızılayı adına sunulan Te-

şekkür Belgelerini, kurum adına Özmen ÜLGER 
takdim etti. Takdime konuşan ORSİAD başkanı 
Nedret YENER: “Türkiye’de her dört saniyede 
bir bir ünite kana ihtiyaç olduğunu, her bir ünite 
kan bağışının bir hayat kurtardığı bilgisiyle bizde 
ORSİAD yönetimkurulu ve üyelerimiz ile Türk Kı-
zılayının kampanyasında bir araya geldik.” dedi.
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Lavanta Kokulu Köy “Kuyucak Keçiborlu”

Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyu-
cak; Torosların eteğinde yüksek bir tepeye ku-
rulmuş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu 
lavanta tarlalarıyla çevrili şirin bir köy.

1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, 
bugün 250 kişilik nüfusa sahip.  Kıraç ve susuz 
arazileri yüzünden yıllar önce göç vermeye baş-

layan Kuyucak Köyü’nün kaderi bugün lavanta 
ile tersine dönüyor. Lavanta ilk defa 1975 yılın-
da köye getirilmiş ve 30 aileye 15’er kök şeklinde 
dağıtılarak üretime başlanmıştır. Bugün yaklaşık 
3 bin dekarlık alanda Türkiye’deki toplam lavan-
ta üretiminin TÜİK 2013 verilerine göre yüzde 
93’ünü karşılıyor. İlaç sanayinden kozmetiğe, gı-
dadan parfümeri sektörüne kadar pek çok kul-
lanım alanı bulunan lavanta sayesinde dışarıya 
olan göçü tersine çevirmeye başlayan Kuyucak 
köylüleri “turizmde biz de varız” dediler. Turistle-
rin yavaş yavaş farkına vardığı bu köy lavantala-
rıyla dikkat çekiyor.

Sokakları, kerpiç evleri ve kaldırım kenarların-
dan adeta fışkırırcasına yetişmiş lavanta öbekleri 
görenleri kendisinden geçiriyor. Bir lavanta cen-
neti olan köy; doğal güzelliğini, hatta ekonomi-
sinin ciddi bir bölümünü lavantaya borçlu. Ön-
celikle evlerin bahçelerinde, sokak kenarlarında, 
gül bahçelerinin kenarlarında hobi olarak başla-
yan lavanta üretimi, bugün ticari bir üretime dö-
nüşmüş, araziler lavanta ile kaplanmaya ve köy 
mora boyanmaya başlamıştır.
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Isparta İli Keçiborlu İlçesi Türkiye’de lavanta 
üretiminde lokomotif üretici konumunda olması 
nedeniyle ilçenin lavanta üreticisi olarak markalaş-
ması, mevcut istihdam, göç ve kalkınma problem-
lerinin çözülmesine katkıda bulunulması ve alter-
natif gelir ve iş kaynakları oluşturulması amacıyla 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes or-
taklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde proje çağrı-
sına Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim 
Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı Köylere Hizmet 
Götürme Birliği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortak-

lığında proje sunulmuştur. Yüzlerce proje içerisin-
den seçilerek proje uygulamaya konulmuştur.

LAVANTA
Türkiye’de ekonomik anlamda sadece Isparta Ke-

çiborlu yöresinde Kuyucak başta olmak üzere Kuşcu-
lar ve Çukurören köylerinde lavanta  (L.x intermedia 
var. Super A) tarımı yapılmakta, bu yörelerin özellikle 
sulanmayan, kıraç ve eğimli arazilerine çok iyi uyum 
sağlamaktadır.

 
Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı 

çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin eko-
nomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin 
çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, 
dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan 
birisidir. Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla linalool 
ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalitesi bu 
bileşenlerden linalil asetat oranına göre belirlenmek-
tedir.

Lavanta ilk olarak 1975 yılında Gül Tüccarı Zeki 
KONUR tarafından bir Fransa ziyareti sonrası bölgeye 
getirilmiştir. Öncelikle lavanta üretimi gül bahçeleri-
nin kenarlarında ve evlerin bahçelerinde süs ve hobi 
amaçlı başlamış ve 90’lı yıllardan sonra ticari olarak 
üretime geçilmiştir. Lavanta bölgede özellikle haziran 
ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, çiçeklenme 
kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çi-
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çeklenme döneminde köy adeta mora boyan-
mış bir hal almaktadır. Çiçeklenme döneminde 
bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini 
çekmektedir. Ağustos ayında ise artık lavanta ha-
sadı başlamaktadır. Bir yandan lavantalar hasat 
edilmekte, bir yandan hasat edilen lavantaların 
yağı çıkarılmakta ve tohumu için kurumaya bıra-
kılmaktadır.

 
Lavantanın Kullanım Alanları
Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve par-

füm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanında 
güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri 
kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleş-
tirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aroma-
terapide kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı ve roma-
tizma ağrılarını dindirici etkisi de vardır. Lavanta 
çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde 
de kullanılmaktadır. Günlük hayatta daha birçok 
alanda ürünleri kullanılmaktadır.

LAVANTA KOKULU KÖYDE NELER YA-
PILIR?

• Geleneksel kıl çadırda, otantik bir ortamda 
köy kahvaltısı (Lavanta balı, lavanta çayı, köy pey-
niri, zeytin, sebze vb.) ve yöreye has lezzetlerden 
oluşan öğle yemeği,

• Gruplara lavantanın faydalarının ve tarihçe-

sinin anlatıldığı küçük bir rehberlik hizmeti,

• Lavanta bahçelerinde gezi (Alan tanıtım eği-
timi almış kişiler eşliğinde),

• Lavanta yağı çıkarılması,

• Eşsiz manzaraların ölümsüzleştirilebileceği, 
ufuk çizgisi gözetilerek belirlenmiş noktalarda fo-
toğraf çekimi,

• Sabah erken gün doğumu, akşam gün batımı 
fotoğrafları çekme imkanı,

• Köyde foto safariden sonra oluşturulacak la-
vanta fotoğraf sergisinin gezilmesi,

• Belirlenen bisiklet ve yürüyüş rotalarında 
dileyen misafirlerin bisiklet, dileyen misafirlerin 
yürüyüş yapmasının sağlanması,

• Lavanta bahçelerinde fayton turları (İsteyen 
misafirlerimiz için),

• Lavanta kokulu köy manzarasını eşsiz doğa ile 
birleştirerek fotoğraf çekim noktalarına yürüyüş,

• Köyümüze has lavanta konseptli hediyelik 
eşyaların satışı dileyen misafirlerin köyümüzde ev 
pansiyonlarında ağırlanması şeklindedir.

Haber
Isparta İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü



HABER

  ORSİAD / Sayı-29 / 2017 35







RAMAZAN AYI

  ORSİAD / Sayı-29 / 201738

Diyanet İşleri Başkanı GÖRMEZ’den
Ramazan Bayramı Mesajı.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla.

Ramazan-ı Şerifin rahmet, mağfiret ve bereket 
ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuş-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimize sonsuz 
hamd ü senalar olsun. Bu bayramın ülkemize, 
milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hu-
zur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini Yüce 
Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramınız müba-
rek olsun. 

Müslümanlar olarak hepimiz Ramazan’ın eği-
ten, şifa veren, tazeleyen günlerini yaşadık, gece-
lerini ihya etmeye çalıştık. İmsakın bereketinden, 
iftarın sevincinden, teravihin birlik ve beraberli-
ğinden, mukabelenin huzurundan nasibimizi al-
dık. Kur’an’la, oruçla, fıtır sadakasıyla, zekâtla 
bedenimizi ve ruhumuzu arındırdık, Rabbimize 
yakınlaşmaya gayret gösterdik. Ramazan ayı bo-
yunca hep birlikte irade eğitiminden geçtik; ira-
demizi heva ve heveslerimizin, arzu ve istekleri-
mizin kölesi olmaktan kurtardık. Şimdi şükretme 
ve sevincimizi, neşemizi, huzurumuzu birbirimizle 
paylaşma zamanı.

İnsanı ve toplumu kucaklayan bayramlar, 
dünü yâd etme, bugüne anlam verme ve yarını 
inşa etme zamanlarıdır. Bayramlar bizleri gele-
ceğe taşıyan, tarih sahnesinde biz Müslümanla-
ra süreklilik kazandıran müstesna ve mukaddes 
günlerdir. 

Bayramlar her yüreğin muhtaç olduğu mutlu-
luğu, güveni ve dostluğu yaşama, diğer yürekle-
re de yaşatma fırsatıveren manevi mevsimlerdir. 
Müslüman olma ve Müslüman kalma şuurumu-
zun canlandığı, iman kardeşliğinin yeryüzünün 
bambaşka noktalarında yeniden tezahür ettiği 
nadide zaman dilimleridir. Bayramlar alelade ta-
til günleri değil, zamanın en kıymetli duraklarıdır. 
Bayramların birbirini tamamlayan dört farklı bo-
yutu vardır.Bunlardan ilki, inanç boyutudur. Bay-
ramlar şeâirdendir, yani dinimizin yüce değerleri-
ni ve ilkelerini sembolize ederler.

Şeâir sayesinde Müslümanlık bilincimizi diri 
tutar, dinî ve manevî mirasımıza sahip çıkar, me-
deniyetimizin vazgeçilmez ve dokunulmaz güzel-
liklerini genç nesillere aktarırız.
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Bayramların ikinci boyutu, ibadet boyutudur. 
Yılda sadece iki defa eda edilen ve Peygamberi-
mizin sünneti gereği kadını veerkeğiyle, çocuğu, 
genci ve yaşlısıyla bütün Müslümanları bir araya 
toplayan bayram namazı, ibadetin doruğudur. 
Bayram namazında aldığımız o tekbirler, gönülle-
rimizden taşan ve dalga dalga şehre yayılan şük-
rümüzün, sevincimizin, neşemizin, huzurumuzun 
simgeleridir.

Bayramların üçüncü boyutu, tarih boyutudur. 
İçinde Kur’an’ın nazil olduğu mübarek bir ayın 
nihayetinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı, as-
lında İslam’ın doğuşunun bayramıdır. Kur’an’a 
kavuşmanın nihayetsiz coşkusunu ve onurunu ya-
şayan müminler, Kur’an ile şekillenen bir hayatı, 
Kur’an ile anlam kazanan bir dünyayı, Kur’an ile 
istikrar bulan bir toplumu geleceğe taşımakla so-
rumludur. Bu sorumluluk bayramlarda bir daha 
hatırlanır ve bayram bu şekilde bize tarih sahne-
sinde süreklilik kazandırır.

Bayramların iç içe geçmiş boyutlarından dör-
düncüsü ise ahlak boyutudur. Bayramlar iman ve 
ibadetimizin yanı sıra ihsanımızı, ahlakımızı, er-
dem ve faziletlerimizi de biz Müslümanların gün-
demine taşır. Bencil, haris, müsrif, riyakâr, açgöz-
lü, kibirli kişiliklerin dünya ve ahirette duçar kala-
cağı kayıpları hatırlatırcasına, bayramlar bizi ka-
naate, samimiyete, tevazua ve merhamete davet 
eder. Bayramların en büyük kazancı, gönlümüzün 
derinliklerine kadar sevinci hissetmek ve o sevinci 
ve neşeyi aile efradımıza, komşularımıza, dost-
larımıza, arkadaşlarımıza, hatta bütün insanlığa 
yaymaktır.Bu bayram yine bizleri bekleyen önemli 
vazifeler var. Bayram ilmihâli diyebileceğimiz bu 
kıymetli ve şerefli vazifelerin başında bayramın ru-
hunu iliklerimize kadar hissetmek ve bayram ya-
pamayanlara bayram yaptırmak geliyor. 

Rabbimizin bayram ikramına karşı duyduğumuz 
minnettarlığı ifade etmenin ve bu ikramı O’nun 
rızasını kazanmak için bir fırsata dönüştürmenin 
yolu paylaşmaktan geçiyor. Sevincimizi ailemizle 

paylaşalım; eşlerimizin yüzünü güldürelim, çocuk-
larımızı sevindirelim, anne babamızı mutlu edelim. 
Ailemiz için attığımız her türlü hayırlı, uğurlu, güzel 
adımın bizi Rabbimiz katında yücelteceğini unut-
mayalım. Üzerimizdeki akraba ve komşu hakkını 
ödemek, bağlarımızı güçlendirmek, dua ve rıza 
kapılarından geçmek için bayramı fırsat bilelim. 
Yüreklerimizdeki küskünlük, kin, nefret yüklerin-
den kurtulalım; barışalım, barıştıralım.

Bayrama barış, umut ve güven içinde ulaşan 
bizler, bugün umutsuzluğu gönüllerinden sö-
küp bizden bayram neşesi bekleyenler için her 
zamankinden daha cömert olalım. Bayramsa-
bahına acıyla, gözyaşıyla, hüzünle ulaşmış kar-
deşlerimiziçin bayramın bir tebessüme, ferahlı-
ğa ve şifaya dönüşmesi adına elimizden geleni 
yapalım. Huzurevlerinde evlat sevgisiyle yanıp 
tutuşan yaşlılarımız var, onları ziyaret edelim.
Hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimiz 
var, onları yalnız bırakmayalım. Bir bucakta onu-
ruyla yaşayan muhtaçlar, dullar, yetimler var, 
onlara sadece cüzdanlarımızı değil gönüllerimizi 
de açalım.  Yurdumuza sığınan biçare mülteci-
ler var, onlara da çaresizliklerini ve kayıplarını 
unutturalım, ümit aşılayalım. Bizler bu bayram 
yüzümüzdeki bayram ışıltısı ve sesimizdeki bay-
ram muştusuyla iyilikte yarışalım. 

Ve şunu asla unutmayalım: Bizler insanlığın 
ümidiyiz! Bu azizmilletin evlatları olarak bayramı 
kendi adımıza değil, insanlık adına yaşayalım. 
Bayramımız insanlığa barış nefesi olsun, yeni 
bayramlar doğursun. Sevincimiz tohum olup 
toprağa düştüğünde yeni sevinçler yeşertsin. 
Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi; mutlu-
luğumuz insanlığın kalbini delen acıların tesellisi 
olsun. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, affı, afi-
yeti, inayeti bizlerle olsun. Ramazan Bayramımız 
mübarek olsun.

Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı 
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Ostim İş Makinaları Kümesi (İŞİM) Yönetim 
Kurulu Başkanı Halide RASİM, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Küme Koordinatörlerinden oluşan 
heyet OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İş Adamları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret YENER  ve OR-
SİAD Yönetimini ziyaret ettiler.

Üniversite Sanayi İş Birliği Çerçevesinde ku-
rulan ve bugün 14 kişilik yönetimi ile iş ma-

kinası üreticilerinin aktif katılım gösterdikleri 
vurgusunu yapan İŞİM Kümesi Başkanı Halide 
RASİM:  Birlikten kuvvet doğar esasına dayana-
rak bir araya geldik. Sivil Toplum Kuruluşları, 
kümelenmeler ve bu tarz yapılar da birinci esas 
gönüllülüktür.

Biz tüm gönlümüzle yerli imalatı teşvik et-
mek, desteklemek amacı ile buradayız. Cari 
açığın kapatılması için yerli imalatı destekle-
meliyiz. Dünya standartlarında kaliteli üretim 
yapan yerli imalatçıyı yukarı çekebilmeliyiz. Bir-
birimizden ziyade yurt dışı ile rekabet halinde 
olmamız gerekiyor. Diğer taraftan da rekabet 
kültürümüzü iyileştirmeliyiz. Standartlarımızın 
doğru kontrol edildiği, Dünya liderleri ile sektör 
devleri ile aynı kaliteye ulaşabileceğimiz üreti-
me yönelmeliyiz’ ifadelerine yer verdi.

Ziyarete ilişkin olarak ORSİAD Yönetim Ku-
rulu başkanı Nedret: 1999 yılında bir fikir ola-
rak yola çıkan derneğimiz bugün 400’den faz-
la üyemizle Ankara sanayisinin gelişimine ve 
ilerlemesine destek sağlıyor. Bizler, Ankara’da 
olmanın avantajlarını en doğru biçimde kullan-
mamız gerekiyor.

Ostim İşim Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn: Halide 
RASİM, ORSİAD Yönetim Kurulunu Ziyaret Etti.
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Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Ekono-
mi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kal-
kınma Ajansı, üretimi destekleyecek tüm Kurum 
ve Kuruluşların merkezi Ankara’da.

Bunun bilincinde ve ortak hareket ede-
bilmeliyiz. Kaliteli yerli imalatı destekleyecek 
politikaların lobi faaliyetlerini birlikte yürüte-
biliriz. Başta da Ankara sanayicisinin ihtiyacı 

olan, Başkentimize yakışır fuar alanımızın bir 
an önce oluşturulması öncelikli beklentilerimiz 
arasındadır. 

Bugüne kadar biz sanayicilerin hizmetine 
sunulan fuar alanlarımız maalesef gücümüzü, 
üretimimizi yansıtmaya elverişli değil. Sanayi-
cimize sözü verilen alanın çalışmalarına bir an 
önce başlanması, hem yerli imalatçıyı kaliteye 
teşvik edecek, hem de Başkent Sanayisini dün-
ya markası olma yolunda destekleyecektir.  

İşim Küme Başkanı Sayın Halide RASİM, Yö-
netim Kurulu ve Küme Koordinatörlerine bu-
gün derneğimize gerçekleştirdikleri bu anlamlı 
ziyaretten dolayı teşekkür eder, bu görüşmele-
rin çok daha geniş platformlar da sanayicimize 
artı değer sağlamalarını dilerim’ dedi.

ORSİAD Başkanımız Sayın Nedret  top-
lantının sonunda: “Derneğimize nazik ziyaret-
lerinden dolayı OSTİM İşim Kümesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Halide RASİM’e, Yönetim Kurulu üye-
lerine ve Koordinatörlerine teşekkür ederiz” dedi. 
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ORSİAD Ostim Organize Sanayi İşadamları 
ve Yöneticileri derneği ile Batıkent Özel Medical 
Park Hastanesi arasında protokol imzalandı.

Medical Park Hastanesi ile protokol imzlan-
ması ORSİAD üyelerine avantaj sağlamaktadır. 
Hem hastanesinin lokasyonu hemde ORSİAD 
üyelerinin Medical Park Hastanesinde VIP hiz-
meti almaları noktasında mutakabat sağla-

mıştır. Medical Park Hastanesi Ankara Genel 
Müdürü Sn. Prof. Dr. Kadir Okhan AKIN ve 
Pazarlama Müdürü Sn. Neslihan ERDOĞ nez-
ninde ORDİAD başkan vekili Murat TUNCEL 
tarafından imzalar atılmıştır. Nazik ziyaretle-
rinden dolayı teşekkür eder, derneğimizle yapı-
lan protokolün tüm üyelerimize hayırlı olmasını 
temenni ederiz.

ORSİAD ile Medical Park Hastanesi Arasında
Protokol İmzalandı.
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Bilindiği üzere Maliye Bakanlığınca 
20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete 
‘de yayımlanan 424 Seri Nolu Vergi Usul Ka-
nunu Genel Tebliğinin 3. “İhracat işlemlerin-
de E-Fatura Uygulaması” başlıklı maddesi ile 
e-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin 
“ihracat işlemleri ve yolcu beraberi eşya 
ihracı” işlemlerinde 01.01.2016 tarihinden iti-
baren e-Fatura uygulamasına geçileceği hüküm 
altına alınmış idi. 461 seri nolu tebliğ ile uygu-
lama 01.01.2017 tarihine ertelenmiş, 475 seri 
nolu tebliğ ile de 01.07.2017’de uygulamaya 
başlanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile 
ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunlu-
ğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali 
hazırda e-Fatura uygulamasına dâhil olan mü-
kellefleri kapsamaktadır. E-Fatura uygulaması-
na dâhil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat 
işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam 
edeceklerdir.

E-Fatura kullanıcılarının aynen yurtiçi işlem-
lerinde olduğu gibi e-fatura düzenleyeceklerdir. 
Aşağıda test uygulamasından alınmış görüntü-
ler bulunmaktadır. 

Yukarıdaki arayüz E-Fatura test portalından 
alınmıştır. Kullanılan yazılımlara göre arayüzler 
farklılık gösterebilir. 

•Bu şekilde oluşturulan fatura için “Gümrük 
Ticaret Bakanlığı”   23 haneli referans numara-
sını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı portalı aracı-

lığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye 
bildirir. 

•Bildirilen 23 haneli referans numarası ile 
belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu 
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tari-
hi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir. 

•Bildirim https://efatura.gtb.gov.tr/login.
html adresinden yapılacaktır,

•Bu adresin kullanılabilmesi için Gümrük 
Ticaret Bakanlığı “Tek Pencere Sistemi” ne üye 
olunması gerekmektedir,

•Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / 
sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğin-
de, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura 
için alınan referans numarası iptal edilir. İptal 
edilen fatura için alınan referans numarası be-
yannamenin tescilinde kullanılamaz. 

•Gümrük işlemleri mevzuat dahilinde ta-
mamlanır. 

 Gümrük İşlemleri Kılavuzundaki açıklama-
lar özetle aşağıdaki gibidir. http://www.efatura.
gov.tr/efaturamevzuat.html adresinden e-Fatu-
ra Gümrük İşlemleri Kılavuzu na ulaşabilirsiniz. 

A) İHRACAT FATURASI
Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek 

isteyen mükellefler; 
•e-fatura sistemine kayıtlı olmalıdır, 
•Düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı 

bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-
nın bilgilerine de yer vereceklerdir, 

İhracatta E-Fatura.

Senaryo (Profil) İHRACAT olarak seçilecek,  
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Bu seçim sonrasında Bakanlık bilgileri otomatik geliyor olacaktır.

Alıcı bilgileri ise eskisi gibi girilecektir. 

Ürün satırlarında da, teslim şartı, eşya kap cinsi, kap no, kap adedi, gönderme şekli ve 
GTIP bilgileri girilecektir.  
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•Düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı sisteminde görünecektir, 

•İhracat faturalarının elektronik ortamda iş-
leyişi için gerekli 4 farklı rol vardır.

1. Fatura Düzenleyen 
İhracat faturasını düzenleyen; standarda 

uygun olarak oluşturulan elektronik faturayı 
düzenleyen, uygulamaya özel entegratör, en-
tegrasyon veya GİB Portalı yolu ile dahil olmuş 
gerçek ya da tüzel kişiliktir.

2.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kendisine gelen ihracat faturalarını gümrük 

beyannamesi ekinde alan kurumdur.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı:
•İhracat faturasını;
•Elektronik ortamda sistemine alır,
•Alınan fatura için, 23 haneli bir referans 

numarası üretir.
•23 haneli referans numarasını Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı portalı aracılığıyla ihracat fa-
turasını düzenleyen yükümlüye bildirir.

•Bildirilen 23 haneli referans numarası ile 
belge tarihi gümrük beyannamesinin 44 no’lu 
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tari-
hi” alanlarında yükümlü tarafından beyan edilir.

•Bildirim https://efatura.gtb.gov.tr/login.
html adresinden yapılacaktır,

•Bu adresin kullanılabilmesi için Gümrük 
Ticaret Bakanlığı “Tek Pencere Sistemi” ne üye 
olunması gerekmektedir,

•Gümrük beyannamesinin tescilinden önce / 
sonra faturada değişiklik yapılması gerektiğin-
de, değişiklik yapılacak olan fatura ve bu fatura 
için alınan referans numarası iptal edilir. İptal 
edilen fatura için alınan referans numarası be-
yannamenin tescilinde kullanılamaz.

•Gümrük işlemleri mevzuat dâhilin de ta-
mamlanır.

3. Merkez
Faturaların elektronik belge olarak düzen-

lenmesi, elektronik olarak imzalanması veya 
Mali Mühür ile onaylanması, saklanması, ile-
tilmesi ile fatura bilgilerinin veri standartları ve 
formatına uygun biçimde aktarılması ve muha-

tabı tarafından alınmasına ilişkin belirlenen usul 
ve esasları uygular ve denetler.

4. Alıcı Kurum
İhracat faturasındaki malı/malları satın alan 

kurumdur. İhracat e-faturasını kendi ülkesindeki 
işlemleri için satıcı kurumdan talep edebilir.

Fatura Formatı
E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından 

farklı ihracat faturasında bulunması gereken 
bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Fatura bilgilerinde ProfileID: IHRACAT, Invoi-
ceTypeCode:ISTISNA girilmelidir.

Uygulama Yanıtı Formatı
E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından 

farklı ihracat faturasına dönülen uygulama ya-
nıtında bulunması gereken bilgiler senaryolara 
göre aşağıda belirtilmiştir. 

Uygulama yanıtı bilgilerinde ProfileID: IHRA-
CAT girilmelidir. 

GTB tarafından gönderilecek uygulama ya-
nıtlarının zaman aşımı süresi yoktur. Entegratör-
lerce ihracat faturasına yönelik GTB tarafından 
gönderilen uygulama yanıtları dönüş süresine 
bakılmaksızın kabul edilmelidir.

B) YOLCU BERABER EŞYA FATURASI
Yolcu beraberi eşya ihracının elektronik ger-

çekleştirimi, kullanılan e-fatura formatının ek 
bilgilerle desteklenmiş ve özelleşmiş halinin 
aşağıda tariflenen iş akışı ile yapılmasıdır. 

•Şekil-1’de işlemin iş akışı tariflenmiş olup, 
uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek iste-
yen mükellefler; e-fatura sistemine kayıtlı olma-
lıdır, 

•Düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı 
faturalarının alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığının bilgilerine de yer verecek-
lerdir. 

•Düzenlenen faturalar onay için Gümrük çı-
kış memurunun ekranına düşecektir, 

•Onaylanan faturalar ile ilgili uygulama ya-
nıtı vergi iade ödemesi için ilgili yetki belgeli 
aracı kurumların sistemine düşecektir. 

• Yolcu beraberi eşya faturalarının elektronik 
ortamda işleyişi için gerekli 5 farklı rol vardır.
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 • Söz konusu roller ve tanımları aşağıda ilgili 
başlıklar altında yer almaktadır.

1. Fatura Düzenleyen
Yolcu beraberi eşya ihracı faturasının elekt-

ronik olarak gönderimi kapsamında fatura dü-
zenleyen; standarda uygun olarak oluşturulan 
elektronik faturayı düzenleyen, uygulamaya özel 
entegratör, entegrasyon veya GİB portal yöntemi 
ile dahil olmuş gerçek ya da tüzel kişiliktir.

2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kendisine onay için gelen yolcu beraberi eşya 

ihracı faturalarını ve satın alınan malı, gümrük 
memurları aracılığıyla kontrol eden ve onaylayan 
kurumdur.

3. Merkez
Faturaların elektronik belge olarak düzenlen-

mesi, elektronik olarak imzalanması veya Mali 
Mühür ile onaylanması, saklanması, iletilmesi ile 
fatura bilgilerinin veri standartları ve formatına 
uygun biçimde aktarılması ve muhatabı tarafın-
dan alınmasına ilişkin belirlenen usul ve esasları 
uygular ve denetler.

4. Yetkili Aracı Kurum
Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara KDV ia-

desi yapmak üzere yetki belgesi almış aracı fir-
malardır. E-Fatura kapsamında; 

•Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
gümrük memuru aracılığıyla gönderilen uygula-
ma yanıtını alır. 

•Uygulama yanıtı içindeki bilgileri kontrol 
ederek yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar. 

5. Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcu
Aldığı malların KDV iadesini alabilmesi için 

fatura düzenletme ve pasaport ile isim bilgileri-
ni fatura düzenleyene verme zorunluluğu vardır. 
GTB onayından sonra yetkili aracı kurumdan ia-
desini alabilir.

Fatura Formatı
E-Fatura UBL TR 1.2 temel standardından 

farklı olarak yolcu beraberi eşya faturasında bu-
lunması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

Fatura bilgilerinde ProfileID: YOLCUBERA-
BERFATURA, InvoiceTypeCode:ISTISNA girilmeli.

C. ORTAK HUSUSLAR
1. E – FATURA UYGULAMASINDA MEY-

DANA GELECEK ARIZA VE GECİKME HALLE-
RİNDE AŞAĞIDAKİ GİBİ HAREKET EDİLECEK-
TİR.  

E-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 
30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge ya-
yımlanmıştır. 

Söz konusu Genelge’nin 8 inci maddesinde 
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) 
uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yü-
kümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse 
e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek 
arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzen-
leyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle du-
rumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 
0100 belge kodu seçilerek gümrük beyanname-
sinin ekinde beyan edilebilir.” denilmektedir. Bu 
çerçevede başvuru süresi 2 saati aşmasına rağ-
men e-fatura süreci tamamlanamayan işlemler 
için başkaca bir belge aranmaksızın, firmaların 
beyanı doğrultusunda anılan Genelgenin 8 inci 
maddesi çerçevesinde kağıt ortamında düzenle-
nen ve 0100 kodu ile beyan edilen faturalarla 
işlem yapılması gerekmektedir.

2. GTB SİSTEMİ ÜZERİBDEN FATURA DU-
RUMU SORGULAMAK İÇİN GTB “TEK PEN-
CERE” SİSTEMİNE ÜYE OLUNMASI GEREK-
MEKTEDİR. TEK PENCERE SİSTEMİNE 2017/7 
SAYILI GENELGE EKİNDE YER ALAN EK:1 
VE/VEYA EK:2 İŞLEM FORMLARI İLE BAŞVU-
RU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 

E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı 
kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlü-
lerin Bakanlığımız E-Fatura Portalında işlem ve 
sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura işlem” ve 
“E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı pro-
fil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük 
idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yü-
kümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması 
gerekmektedir. 

 Her şart ve koşulda “Yola bilinenler ile değil, 
Bilenler ile çıkın.” 

Mehmet Duman
ORSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, SMMM
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Kendiniz ve hizmet verdiğiniz çeviri 
sektörü hakkında bilgi verir misiniz?

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesin-
de 11 yıldır aralıksız tüm dünya dillerinde 
yeminli tercümanlık hizmeti, Ekonomi Ba-
kanlığı, AB projeleri ve KOSGEB projeleri 
kapsamında tüm dünya ülkelerine yurt dışı 
iş seyahatleri ve B2B hizmetleri vermekte-
yim. Aynı zamanda (TURÇEF – Yeminli Çe-
virmenlik Federasyonu) yönetim kurulunda 
görev almaktayım. (ANKAÇED - Ankara Çe-
virmenlik Derneği) yönetim kurulu başkanı-
yım. (ASKANDER – Anadolu Sanayisini Kal-
kındırma ve Girişimci İş Adamları Derneği) 
yönetim kurulunun gençlik kollarında görev 
alıyorum. ORSİAD – Ostim Organize Sanayi 
Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Der-
neğine üyeyim. Genelde teknik, ticari, huku-
ki, tıbbi, finans, savunma sanayi gibi birçok 
sektörel alanlarda çevirmenlik hizmetleri ve-
riyoruz.

Çeviri büronuzda çalışanlarınızın 
eğitimi konusunda neler yapıyorsu-
nuz?

Çevirmenlerimiz tercümanlık, aynı za-
manda filolog bölümleri mezunudur. Mes-

leki Yeterliliklerinin ve uzmanlıklarının ge-
lişmesi için seminerlere, sempozyumlara 
gönderiyoruz. Çevirmenlerimiz il içinde ve 
dışında birçok üniversitede yapılan farklı ko-
nulardaki konferanslara devamlı gidiyorlar. 
İnovasyonları, çeviri ve çeviri sektörü ile ilgili 
tüm gelişme ve yenilikleri aralıksız takip edi-
yorlar. Her türlü yeni teknolojiden ve geliş-
melerden yararlanmalarını ve yeni araçları 
kullanmaları için ihtiyaç olan tüm eğitim ve 
desteği almalarını sağlıyoruz.

İş güvenliği konusunda yapmış ol-
duğunuz çalışmalar nelerdir?

Biz sanayici ve imalatçı olmadığımızdan 
tehlikeli işler sınıfında sayılmayız. Hizmet 
sektöründe olduğumuz ve işimiz ofis işi ol-
duğundan iş güvenliği ile ilgili özel tedbirler 
almamızı gerektirecek bir durum yoktur. An-
cak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ofisimizde 
hizmet sektörü ile ilgili bütün sertifikalar ve 
çalışanların sağlıklı ve güvenlikli çalışmasını 
sağlayacak uygulamalar her zaman mevcut-
tur. Gerekli tatbikat ve görevlendirmeler ile 
işçi sağlığına ilişkin çalışmalar tekraren uy-
gulanmaktadır.

Çeviri sektörüne iletmek istediğiniz 
mesaj var mı?

11 yıldır çeviri sektörünün içerisindeyiz. 
Amacımız tercüman ve çevirmenliğin bir bir-
liğe bir kanun alt yapısına bağlı olmasıdır. 
Çevirmenlik sektörünün nitelikli hale gel-
mesi, çevirmenlerin ve çeviri işletmenlerinin 
nitelik sahibi olması gerekmektedir. Ayrı-
ca bir federasyona, bir meslek kuruluşuna 
üye olması gerekmektedir. Her aklına gelen 
gerçek ve tüzel kişilerin çeviri işletmesi aç-
maması, mesleki kriter ve yeterlilikleri gö-
zeterek, iş sahibi kişilerin ve hizmet bekle-
yenlerin haklarını gözetebilecek, ticari bilgi 
ve ahlaka sahip, çevirmen istihdamı yaratan 

Çevirmenlik Sektörü Nitelikli Hale Gelsin.
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işletmelerin tercüme büroları açması gerek-
mektedir.

Sektörünüzle ilgili geleceğe yönelik 
beklentileriniz nelerdir?

Çeviri sektöründe en iyiyi hedeflemek. 
Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde güzel 
işler yapabilmek. Çevirmen ağımızı geliştir-
mek ve artırmak. Kalıcı ve güvenilir bir işlet-
me olabilmek. Çevirmenlik işi ile ilgili kanun 
alt yapısı ve yönetmelikleri ile çizgileri ve va-
roluş nedeninin kolaylıkla anlatılabileceği bir 
sektör oluşturulması. Türkiye’de metropol şe-
hirlerde yetki belgesi sahibi bir meslek kuru-
luşu sıfatı ile çeviri büroları açabilmek. Tüm 
Türkiye’ ye çeviri alanında her dilde nitelikli 
bir şekilde hizmet verebilmek. 

Kaç yıldır çeviri sektöründesiniz? İlk 
yılları düşünecek olursanız aradan ge-
çen zamanda yaşanan en büyük deği-
şim nedir?

11 (On bir) yıldır İvedik Organize Sana-
yi Bölgesinde çeviri faaliyetini sürdürüyoruz. 
Bizim gelmemiz ile de sektör farklı bir boyut 
kazanmıştır. İlk başlamış olduğumuz büro-

muzda ben ve sekreterim vardı. Ama şu an 
bizimle birlikte 13 personeli istihdam eden 
güçlü bir birliktelik ve yapımız var. Mali mü-
şavirimiz, ön muhasebecimiz ve kendi alan-
larında kendi dillerinde tam zamanlı olarak 
ofis bünyemizde istihdam ettiğimiz çevirmen-
lerimiz mevcuttur. Bundan sonraki hedefimiz 
Ankara’da birçok lokasyonda farklı şubeler 
ile tercüme hizmeti verebilmek istiyoruz.

Tercüme sektöründe karşılaştığınız 
en büyük sorunlar nelerdir?

Bir kanun altyapısının olmaması, çevir-
menlerin sertifikalandırılmaması, belgelen-
dirilmemesi öncelikli sorunumuzdur. Çevi-
ri işletmelerinin bir odaya bağlı olmaması;  
kamu kurumlarında önemsiz ve gereksiz, 
ihtiyaç dışı algılanmasına sebep olmaktadır. 
Üniversitelerde birçok dilde eğitimler verilir-
ken daha birçok farklı dilde de eğitim alanla-
rının araştırılması ve açılması gerekmektedir.

Eklemek istedikleriniz?
Sivil toplum kuruluşlarına verilen önemin 

artması, sosyal faaliyetlerinin sürekliliğinin 
artması, nitelikli personel istihdamı, çeviri 
şirketlerinin götüreceği projeleri devletin des-
tek vermesi, Türkiye’ de çevirmenlik mesleği-
nin kritik bir noktada olması ve bu nedenle 
kurumların çevirilere çok dikkat etmesi, çeviri 
bürolarının bir meslek kuruluşuna üye olup 
olmadığının kontrolü gerekmektedir. Hedef-
lerinizi gerçekçi ve yine belli bir program 
ile sonuç odaklı hazırlarsanız reel sonuçlar 
alırsınız. Bahsettiğim konular sadece sektö-
rün değil gelişmesini ve saygınlık kazanma-
sını istediğimiz ülkemizin de sorunudur. Bu 
sebeple gerekli eğitim çaba ve hassasiyetin 
resmi ve hususi tüm makamlarca özel ve tü-
zel kişilerce de hissedilmesi ile sorumluluğun 
paylaştırılması yegane temennimdir. Teşek-
kür ederim. Röportaj

Murat Osman VANLI
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Fotoğraflarla ORSİAD
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Ticari hayatta önemli bir yer tutan Ticaret 
şirketleri Türk Ticaret Kanunun  124. Madde-
sinde “kollektif, komandit, anonim, limited ve 
kooperatif şirketler” denmek suretiyle tahdidi 
olarak sayılmış,  aynı yasanın 125. Madde-
sinde “ Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.” 
denmek suretiyle bu şirketlere kurucularından 
ve ortaklarından ayrı ve bağımsız bir kişilik at-
fedildiği açıkça belirtilmiştir. 

Her ticaret şirketi, temelde kurucuları ta-
rafından belirlenen amacı gerçekleştirmek 
için kurulduğundan, faaliyetleri de bu ama-
cın gerçekleştirilmesine yöneliktir. Tüzel kişi-
liği bulunan bu şirketler hak edinme ve bunu 
kullanma ehliyetine sahip olduklarından sona 
ermeleri de T.T.K.’da  düzenlenmiş, şirketlerin 
esas sözleşmede öngörülen sürenin sona er-
mesiyle, işletme konusunun gerçekleşmesiyle 
veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelme-
siyle, usulüne uygun alınmış alınan genel ku-
rul kararıyla, iflasına karar verilmesiyle ve ka-
nunlarda öngörülen diğer hâllerde sona ere-
ceği düzenlenmiştir. Bu makalemizin konusu, 
sona ermeye ilişkin olarak “kanunlarda öngö-
rülen diğer hâller” kapsamında  T.T.K’nun ge-
çici 7.madde hükmünce sicilden terkini yapı-
lan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin T.T.K. 
547. madde gereğince yeniden ihyasıdır.  

T.T.K’nun geçici 7.maddesi  hükmüne göre 
sicilden terkini yapılan sermaye şirketleri ile 
kooperatiflerin üzerlerinde herhangi bir mal-

varlığının olduğunun sonradan anlaşılması 
veya ilgili şirket veya kooperatifin faaliyetine 
kaldığı yerden devam etmek istemesi durum-
larında şirketin ilgilileri (son tasfiye memurla-
rı, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri) veya 
alacaklıları tarafından, şirketin yeniden can-
landırılması, ölmüş şirketin diriltilmesi anlam-
larında da gelen “ihya” yoluna gidebilirler. 

Burada belirtilmesi gereken en önemli hu-
sus, geçici 7.madde hükmünce sicilden terkin 
edilen her şirket veya kooperatifin  ihya davası 
açarak faaliyetine kaldığı yerden devam ede-
meyeceğidir. Bu hak sadece kalan malvarlığı-
nı tasfiye etmek amacıyla verilen bir ek tasfi-
ye hakkıdır. Buna karşın;  vergi kaydı devam 
eden şirketlerden olup da faal konumda olan 
şirketlerin faal olduklarını gerekçe göstererek 
ihya talep etmeleri de mümkündür. Bu şekilde 
yapılan ihya kalıcı bir ihya iken T.T.K. 547. 
Maddesinde düzenlenen ihya ek tasfiye imka-
nı tanıyan “tasfiyenin gerçek anlamda tamam-
lanmasına hizmet eden” geçici bir tedbirdir.

Şirket ve kooperatiflerin veya alacaklıla-
rının T.T.K. 547. Maddesinde düzenlenen 
şekilde ihya davası açılabilmesi için o şirket 
veya kooperatifin sicil kaydının geçici 7.mad-
de uyarınca silinmesi zarureti de yoktur. Şirket 
veya kooperatifin kaydı geçici 7.madde yürür-
lüğe girmeden önce veya sonra normal tasfiye 
yollarını tamamlayarak sicilden terkin edilmiş 
bile olsa, üzerinde herhangi bir malvarlığının 
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olduğunun anlaşılması üzerine ihya davası yo-
luna gidilebilir.

6102 sayılı kanunun 547. Maddesinin ge-
rekçesinde de belirtildiği üzere;  bu yasal dü-
zenleme  6762 sayılı Kanunda bulunmayan, 
fakat uygulamanın ihtiyaçları nedeniyle öğreti 
ile yargı tarafından benimsenen ve uygulanan 
bir hukukî kurumdur. Ek tasfiye, tasfiye işlem-
leri tamamlanıp tasfiyenin bitirilmiş olmasına 
rağmen, daha sonra başkaca tasfiye önlemleri 
alınmasının zorunlu olduğunun anlaşılması ha-
linde başvurulan geçici bir tedbirdir.  Ek tasfiye 
kararı geçici bir tedbir kararıdır. Ek tasfiye ile 
yeni bir hukuki durum meydana getirilmemek-
te, alınması ihmâl edilmiş tedbirler alınmaya 
çalışılmaktadır. Yapılması ihmâl edilmiş tasfi-
ye işlemlerinin yapılmasını takiben, şirket yine 
sona erdirilecektir. Ek tasfiye sadece tasfiyenin 
kapanmış olmasına rağmen halen alınma-
sı zorunlu ek tedbirlere gereksinim duyulması 
halinde söz konusu olabilir. Zorunluluk yoksa 
ek tasfiyeye gidilemez. Bu hüküm bağlamında 
şirketin yeniden sicile kaydedilmesini ve ek tas-
fiye yapılmasını zorunlu kılabilecek durumlar 
özellikle şunlar olabilir:

a) Şirkete ait bazı aktifler, dağıtım sırasın-
da dikkate alınmamaları nedeniyle, dağıtım 
dışında kalmışlarsa; (bu malvarlığı unsuru bi-
linmekle beraber unutulmuş olabileceği gibi, 
sonradan bir malvarlığı unsuru da olabilir).

b) Anlaşmazlık konusu olan ve bu nedenle 
tasfiyeye ilişkin özel hüküm gereği tevdi edilmiş 
veya güvenceye bağlanmış bir borç, şirket le-
hine çözülmüşse ve söz konusu borçların karşı-
lıkları boşta kalmışsa,

c) Malvarlığının dağıtımı esnasında ilgili ka-
nunî hükümlere uyulmamışsa,

d) Pay sahiplerince haksız olarak alınmış 
olan tasfiye payları için geri verme davasının 

açılması gerekiyorsa,
e) Organlara karşı sorumluluk davası açı-

lacaksa,
f) Şirket tarafından yapılması ve web sitesine 

konulması gerekli olan açıklamalar ve şirket 
tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunan 
işlemler varsa,

g) Şirketin yararına sonuç doğuracak bir 
davanın açılması, şirketin bir davada davalı 
olarak bulunması veya aleyhine icra takibi ya-
pılması söz konusu ise ek tasfiye yapılabilir. 

Yeniden tescil isteğinde bulunulabilmesi ve 
ek tasfiye yapılabilmesi, üç ana şartın gerçek-
leşmesine bağlıdır: Bu şartlar yukarıda örnek 
olarak verilen hallerde aranır. Bunlar şu şekil-
de sıralanabilir.

a) Yeniden tescil isteği korunmaya değer bir 
menfaate dayanmalıdır (menfaat şartı). 

Korunmaya değer menfaatin varlığı inandı-
rıcı delillerle açıklanmalıdır. İstemin ve ilgili 

delillerin inandırıcı olmaları yeterlidir. İspat 
şart değildir.

b) Yeniden tescil isteği amaca ulaşmada 
kullanılabilecek tek yol olmalıdır (amaca ulaş-
ma şartı). Bu nedenle amacın gerçekleştirilme-
sinin bir başka yolu varsa ve örneğin alacağın 
bir başka şekilde elde edilmesi imkânı bulu-
nuyorsa yeniden tescil isteğinde bulunulamaz.

c) Sicil memurunun şirketi sicilden silme ka-
rarına karşı; bir alacağın veya aktifin varlığı            
kanaat doğuracak bir şekilde belgelendirile-
rek, silme kararının iptali dava olunmalıdır.
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