17. Yıl

Yerel Süreli Yayın - 2017 Sayı: 30

Ankara Valisi Ercan Topaca,
OSTİM’li Sanayicileri Dinledi
ORSİAD: Yerli Otomobil İçin
Her Türlü Desteğe Hazırız
ORSİAD Üyeleri Kan
Bağışında Bulundu
Üye Firma Ziyaretleri
Devam Ediyor

29 Ekim 1923

ORSİAD & AİESEC
İşbirliği Toplantısı

ORSİAD ile HM Commerce Otel
Arasında Protokol İmzalandı

BAŞYAZI

YAYIN SAHİBİ

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği Adına
Nedret Yener
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Murat Tuncel
ORSİAD Yönetim Kurulu
Nedret Yener (Başkan)
Bilal Güneş (Bşk. Yardımcısı)
Murat Tuncel (Bşk. Yardımcısı)
Orhan Kaya (Gn. Sekreter)
Mehmet Duman (Sayman)
Mehmet Ali Işık
Murat Göynük
Yılmaz Toprak
Fatih Murat
ORSİAD Denetim Kurulu
Hamza Akça
Mustafa Korkmaz
İlhami Gül
ORSİAD Danışma ve Disiplin Kurulu
Birol Duygu
Özcan Ülgener
İsmail Erdoğan
Hasan Hüseyin Genç
Musa Ertunç
Osman Mutlutürk
Yayın Koordinatörü
Murat Osman Vanlı

İÇİNDEKİLER
Başkandan
Ankara Valisi OSTİM’li Sanayicilerle Buluştu
AİESEC’ten Sanayicilere Yabancı Stajyer Fırsatı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anlam ve Önemi
ORSİAD ile HM Commerce Otel Arasında Protokol
ORSİAD ile AIESEC Arasında İşbirliği Protokolü
Şiddet Mağduru Kadınların Durumu Konuşuldu
Keçiören’e “NORTHLAND” Dopingi
ORSİAD’dan Yerli Otomobil İçin Tam Destek
Büyüme Oranı Sanayiciyi Memnun Etti
Esnaf Ziyaretleri
Bakan Özlü, Kobi’ler ve Bilişim Kongresine Katıldı
Tekno Katalog’tan Girişimcilere Fırsat
Maden Suyu ile Gelen Şifa
Röportaj
amazon.com ile Dünya Pazarına Açılma Fırsatı
Yörelerimiz
Makale
Raylı Sistemlerde Yerli Üretim İş Birliği
Fotoğraflarla ORSİAD
Hukuk
ORSİAD’dan Kan Bağışı Kampanyası
Basında ORSİAD

4
6
10
12
16
18
20
21
22
24
26
34
35
36
38
40
42
44
48
50
52
54
55

REKLAM İNDEKSİ

GRAFİK TASARIM - REKLAM REZERVASYON

Medya Reklam Tanıtım Bilişim Yayıncılık

Cevat Dündar Cad. Kavacıklı İş Merkezi 15. Blok
Kat:3 No:28 Ostim/ANKARA
Tel: 0312 232 57 06 Faks: 0312 231 57 16
www.mrtbilisim.com

Yayın İdare Adresi

Cevat Dündar Caddesi No: 68 Ostim/ANKARA
Tel: 0312 354 01 02 Faks: 0312 354 24 86
www.orsiad.org.tr

Basım Yeri

SÖZKESEN MATBAACILIK LTD. ŞTİ
İvedik Organize San. 1518 Sok.
No: 2/40 MAT-SİT İş Merkezi
Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 395 21 10 Faks: 0312 395 61 07

4

ORSİAD / Sayı-30 / 2017

HM Commerce Hotel
HM Commerce Hotel
Karba
OTP Oğultürk Pano
Mebuskent Evleri
Teksan Hidrolik Rakor
Plusdoor
Nisa Boya
Simkol
Oto Moda
Ateks
Eltaş Elek
Has Kauçuk Sanayi
Beypazarı Maden Suları
Kalem Emlak
Ofis Ostim
Yenersan

Ön Kapak İçi
1
3
5
9
11
15
17
25
27
29
31
33
37
41
Arka Kapak İçi
Arka Kapak

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİ İŞADAMI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Sayı: 30 Yıl: 17 - 2017
Dergide yayınlanan yazıların sorumlulukları yazarlara,
reklamlarınki ise firmalara aittir.

ORSİAD İFTARI

ORSİAD / Sayı-30 / 2017

5

BAŞYAZI

Başkandan…
dolara, kişi başına düşen milli gelirin 13 bin
doların üzerine, büyümenin ise yüzde 5.5’e
çıkarılması hedefleniyor. Özellikle işsizlik ve
enflasyon Türk ekonomisinin kanayan yarası. Bu anlamda konulan hedefler umut verici
ancak uygulanabilirliği konusunda endişelerimiz var. Bu kadar tatil yaparak, kamuda
tasarrufa yeterince önem vermeyerek, gelir
dağılımındaki dengesizliği ortadan, kamu
hizmetlerindeki açıkları ve vergi yapısındaki
bozuklukları ortadan kaldırmadan, ithalatı
azaltmadan bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz?
Değerli dostlarım...
ORSİAD Dergisi’nin yeni sayısında bir
kez daha karşınızdayız. Bol tatilli geçen yaz
döneminin ardından mesai yeniden başladı. Yaz döneminin “bol tatil” kısmı OSTİM
ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri’nde çok
geçerli olmasa da bu konuda birkaç şey söylemek isterim.
Maalesef Türkiye bugün dünyanın en fazla tatil yapan ülkelerinden biri. Bu yıl, senelik izinler dışında yıllık resmi tatil günü sayısı 16’ya çıktı. Hâlbuki ki bizim tatile değil
daha çok üretime ihtiyacımız var. Uzun tatiller motivasyon ve verimliliği düşürüyor, ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bizim uzun tatil
yapma gibi bir lüksümüz olmamalı. Güçlü
ve zengin bir ülke olmak istiyorsak daha
fazla üretmek, tatil sürelerini makul seviyede
tutmak zorundayız.
Bakınız kısa süre önce hükümetimiz tarafından Orta Vadeli Program açıklandı.
2018-2020 yıllarını kapsayan yeni Orta Vadeli Program’da ülkemizin geleceğine dair
çok önemli hedefler konuldu. Programa göre
2020 yılı sonuna kadar enflasyonun yüzde
5’e, işsizliğin yüzde 9,6’ya düşürülmesi, ihracatın 156.5 milyar dolardan 195 milyar
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Demek ki hepimize görev ve sorumluluk
düşüyor. Her şeyden önce işçisinden patronuna hepimiz çok çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız. Özel sektör, kamu çalışacak, devlet de reformlarıyla, teşvikleriyle bizi
destekleyecek. İşte o zaman programlanan
hedeflere ulaşabilir, dünyanın ekonomisi en
güçlü ülkeleri arasına girebiliriz.
Değerli dostlarım…
ORSİAD Yönetimi olarak yaz döneminde
boş durmayarak çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Yeni sezonda ise derneğimizin her bir
üyesinin ekonomik ve sosyal hayatına katkı
sunacak yeni çalışmaların, projelerin hazırlığı içinde olduğumuzu da bilmenizi isterim.
Bu etkinliklerimize ORSİAD ailesinin fertlerinin göstereceği ilgi, bir sonraki faaliyetimiz için bize güç ve moral verecektir. Üyeleri
aidat dönemlerinde hatırlayan bir yapı olmadık, olmayacağız. ORSİAD’ın kapıları ve
imkânlarının, varlık nedeni olan üyelerine
sonuna kadar açık olduğunu bir kez daha
hatırlatır, sevgi ve saygılarımı sunarım…
Saygılarımla
Nedret Yener
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

HABER

Ankara Valisi Ercan Topaca, OSTİM’li
Sanayiciler ile Bir Araya Geldi

Ankara Valisi Ercan Topaca, OSTİM’de
düzenlenen bilgilendirme toplantısında sanayicilerle bir araya geldi. Topaca, sanayicilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi, “Türkiye’de özel sektör, sanayi gelişmedikçe ülke
olarak gelişmemiz, refahımızı artırmamız
mümkün değil” dedi.

Başkanı Orhan Aydın, Vali Ercan Topaca ve
il yöneticilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

“Verdiğim her sözü takip edeceğim”
Kendisine iletilen görüş ve önerileri dikkatle dinleyen ve not alan, sorunların çözümü için ilgili müdürler nezdinde görevlenOSTİM Başkanlığı ile Organize Sana- dirmeler yapan Ercan Topaca, sanayicilerin
yi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri
Derneği (ORSİAD)’nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya Ankara Valisi Ercan Topaca’nın
yanı sıra vali yardımcıları, il müdürleri, aralarında Kaymakam Selda Dural’ın da bulunduğu Yenimahalle’nin yerel yöneticileri,
OSTİM OSB’de üretim yapan sanayici ve
işadamları katıldı. OSTİM Başkanı Orhan
Aydın ile ORSİAD Başkanı Nedret Yener’in
ev sahipliğindeki toplantıda hem üreticilerin
hem de bölgenin sorunları masaya yatırıldı.
Topaca, bölgedeki programının ilk bölümünde sanayicilerin sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. OSTİM OSB Konferans Salonu’ndaki toplantının açılışında konuşan OSTİM
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
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çalışmalarının Türkiye’nin gelişimine olan
etkisine işaret etti. Topaca şu değerlendirmelerde bulundu: “Sizlerin başarısı, Ülkemizin başarısıdır. Sizlerin gelirindeki artış,
Ülkemizin gelirindeki artıştır. Genel yaklaşımımız budur. Türkiye’de özel sektör, sanayi
gelişmedikçe ülke olarak gelişmemiz, refahımızı artırmamız mümkün değil.

Dolayısıyla Ülkemizin seçmiş olduğu ekonomik sistem de serbest piyasa ekonomisi
olduğu için sizlerin önünü açacak, karşılaştığınız problemleri çözecek yolları, yöntemleri, teşvikleri Devletimiz uygulamaya çalışıyor.
Biz de bunun Ankara’daki takipçileri olarak huzurlarınızdayız. Bütün sanayicilere
başarı diliyorum. İnşallah sizler üreterek,
bizler de sizin önünüzü açarak Ülkemizi hak
ettiği yere taşıma konusunda, teknolojimizi
geliştirme konusunda, refahımızı geliştirme
konusunda birlikte beraber adımlarımızı atmayı umuyorum.
Bu konuda samimiyetle ve verdiğim her
sözü de takip edeceğimi bütün arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Tıkandığınız yerde
Vilayet olarak çok yakınız. Üreten arkadaşlarımız, gerek bürokraside gerek diğer alanlarda Valilik olarak bize ihtiyaç duyarsanız
yakınız. İnşallah güzel, temiz ve faydalı üretimlerin yapıldığı OSB olmaya, Türkiye’ye
örnek olmaya, gelişmeye OSTİM’de devam
ederiz.”
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Ankara Valisi Ercan Topaca, toplantının
ardından OSTİM’de saha turuna çıktı. Topaca, bölgedeki firmaları ziyaret ederek, üretim, ihracat ve AR-GE çalışmaları hakkında
bilgiler aldı.
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Topaca esnafın ilgisinde memnun kaldığını, böyle bir esnaf profili ile Türkiye’nin
sırtının yere gelmeyeceğini belirtti.
Vali Ercan Topaca, ülkemizin çok zor bir
dönemden geçtiğinin ve ülkemiz üzerinde
oynan oyunları hep birlikte bozacaklarını
belirtti. Bu önemli toplantının ardından bir
açıklama yapan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın kentin
sanayi ve ticaretinin gelişimi konusundaki
gösterdiği hassasiyetin memnuniyet verici
olduğunu bildirdi. Başkan Yener, “Bizlerin
de beklentisi ve isteği aslında tam olarak
budur. Sanayici için krediler, hibe ve teşvikler ne kadar önemliyse, devletin, yerel yönetimlerin desteğini arkalarında hissetmek de
bir o kadar önemlidir. Bizler hiç kuşku yok ki
koşullar el verdiği sürece daha fazla üretim,
daha fazla yatırım, dolayısıyla daha çok istihdam yaratmaya varız, hazırız” dedi.

HABER
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ORSİAD ile HM Commerce Otel Arasında
Protokol İmzalandı

HM Commerce Hotel Genel Müdürü Murat Balyemez ile Satış Müdürü Özüm Alver,
ORSİAD Yönetimi’ni dernek merkezinde ziyaret ettiler. Ziyarette ORSİAD & HM Commerce Hotel arasında protokol imzalandı.
İmza töreninde bir konuşma yapan HM
Commerce Otel Genel Müdürü Murat Bal-

yemez, bu protokolün ORSİAD camiasına
hayırlı olmasını diledi. Balyemez, şöyle devam etti: “Bu protokol OSTİM ve OSTİM’li
işadamları için bulunmaz bir nimettir. Önceden OSTİM’li iş adamları, yurt dışından veya
yurt içinden gelen misafirlerini Ankara şehir
merkezindeki otellerde ağırlıyorlardı. Hem
ulaşımda sıkıntı, hem de zamandan büyük
ziyanları oluyordu.
Ama şimdi OSTİM’li iş adamlarımız HM
Commerce Hotel’i tercih ettiklerinde şunu
çok rahat görecekler, gelen misafirler zamandan ve yoldan büyük tasarruf etmiş
olacaklar. Bu da iş adamlarına artı olarak
yansıyacaktır. HM Commerce Hoteli’nde her
türlü konfor düşünüldü. Yurt dışından ya da
yurt içinden gelen misafirlerimiz kendilerini
evlerinde zannedecekler.”
ORSİAD Başkanı Nedret Yener de; HM
Commerce Hotel ile imzaladıkları protokolün ORSİAD ailesine hayırlı olmasını dileyerek, “Yerinde bir karar oldu. OSTİM’in böyle
bir otele ihtiyacı vardı. Zamandan büyük tasarruf olacak” diye konuştu.
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CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Anlam ve Önemi

Cumhuriyet nedir?
Devleti idare edenlerin seçimle iş başına
geldiği yönetim şekline cumhuriyet denir.
Dünyadaki devletlerin çoğu cumhuriyetle
yönetilir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde
egemenlik milletindir. Millet, devleti yönetecek kişileri kendisi seçer. Böylece halk kendi
kendini yönetmiş olur. Yurdumuz cumhuriyete Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kavuştu. Ön-

celeri devletimizin adı Osmanlı Devleti idi.
Devlet İdaresinde bütün yetki padişahın elindeydi. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda yenik sayıldı. Düşmanlar yurdumuza
girdiler. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıktı. Birçok yerde toplantılar yaptı. Hakkımızı “Ya istiklal, ya ölüm” parolası
altında birleştirdi. 23 Nisan 1920’de Türkiye
Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal
meclis Başkanı seçildi. Ordumuz, İnönü Savaşlarını kazandı. Peşinden Sakarya Meydan
Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı’nı da zaferle noktaladık.
Yunanlılarla ve Birinci Dünya Savaşı’nı da
savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923’te
Lozan Barış Antlaşması imzaladık. Bütün
dünya devletleri, Türkiye’nin bağımsız bir
devlet olduğunu kabul ettiler. Yurdumuz yeniden egemenliğine kavuştu. Türkiye Büyük
Millet Meclisi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti
ilan etti. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk ise, ilk cumhurbaşkanımız
olarak göreve başladı. Cumhuriyet idaresinde devlet anayasaya uygun kanunlarla
idare edildi. Kanunlar ise halkın seçtiği mil-
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let vekilleri yapar. Devlet Başkanına Cumhurbaşkanı denir. Seçilen kişiler halka karşı
sorumludurlar. İşte bütün bunlardan dolayı
cumhuriyet en iyi yönetim şeklidir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı neden
kutlanır?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin resmen kurulduğu tarihtir.

Ulu Önder Atatürk, diğer bayramlar gibi
bu bayramı da gelecek nesillere bir miras
olarak bırakmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan bir
anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim
biçimi Cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı
gün meclis tarafından kararlaştırılmıştır.
Türk halkı için Cumhuriyet Bayramı, milli
birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan
birisidir. Kurtuluş Savaşı’nın Türk milletinin
zaferiyle sonuçlanmasının ardından ortaya
çıkan yönetim boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçiminin belirlenmesi
şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yaptıkları çalışmalar sonucu Türkiye’ye yakışır
yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar
verdi. Nihayetinde 29 Ekim 1923 tarihinde
Cumhuriyet ilan edildi.
29 Ekim 1923’de ne oldu?
Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914’te başlayan Birinci
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Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda
bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş
kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a geldi. Erzurum’da,
Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli
egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü
kurtaracaktır.” diyordu. Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük
Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa
Kemal Paşa’yı Başkan seçti. Mustafa Kemal
Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte
yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz
düşmanlardan kurtarıldı. Tahtını, rahatını
düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte
yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış
Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu do-
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ğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi
11 Ağustos 1923’te ilk toplantısını yaptı. 13
Ekim 1923’te Ankara Başkent oldu. Atatürk;
düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı
cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın
arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı.
Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz”
dedi.
29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan
cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul
etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi
kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus
temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin
yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz
ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

HABER

ORSİAD ile AIESEC Ankara Yeni Yönetimi Arasında
İşbirliği Sözleşmesi İmzalandı

AIESEC Ankara Yönetim Kurulu Başkanı
Aysun Betül Demirtaş, finans ve yasal süreçlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kutadgu Parıltı, iş geliştirmeden sorumlu yönetim
kurulu üyesi Rıza Gürkan Çetik ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Atakan
Timurcuoğlu, ORSİAD Yönetimi’ni ziyaret ettiler. Ziyarette AISEC Yönetimi ile yeni pro-

tokol imzalandı ve ORSİAD Başkanı Nedret
Yener, AISEC Ankara Danışmanlar Kurulu
Üyesi seçildi. 128 ülkede faaliyet gösteren
AIESEC’in; satış, pazarlama, insan kaynakları, finans, bilişim, AR-GE, üretim gibi alanlardaki genç yetenekleri, firmalar ile buluşturduğunu söyleyen yetkililer, “Bürokratik
işlemlerle tamamıyla kendi ilgilenen AIESEC
sayesinde firmalar; oturma izni, çalışma izni,
vize gibi işlemlerle uğraşmadan, doğrudan
hedef ülke pazarına yönelebiliyor. 1948’de
faaliyetlerine başlayan, global pazarlara en
kolay yoldan açılmalarına destek olmuştur.
Türkiye’de 11 ilde faaliyet gösteren AIESEC, aynı zamanda her yıl binlerce üniversite öğrencisini yurt dışına sosyal sorumluluk
projelerine gönderirken yeni mezun ile 3. ve
4. Sınıf öğrencilerine kurumsal iş tecrübeleri sunuyor. Sosyal sorumluluk anlamında da
elinden geleni yapan AIESEC, her yıl ülkemizde onlarca sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirerek, topluma pozitif katkı sunuyor”
dedi.

18
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HABER

ORSİAD & AIESEC, HM Commerce Hotel’de
Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirdi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD),
AIESEC Ankara ile önemli bir toplantıya ev
sahipliği yaptı.
HM Commerce Hotel’de düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan ORSİAD

Başkanı Nedret Yener, OSTİM’in 17 ana
sektörde on binlerce farklı ürün üreten 5
binden fazla işletmesiyle Türkiye’nin ve Orta
Doğu’nun en büyük sanayi üretim alanı olduğunu anımsattı. İvedik’in de 12 binden
fazla işletmesiyle ülkemizin örnek OSB’si olduğunun altını çizen Yener, “ORSİAD olarak
böylesine önemli bir misyon üstlenmiş OSTİM ve İvedik’le hem gurur duyuyor.
Hem de iki OSB’deki üyelerimizin yurt içi
ve yurt dışı pazardan daha fazla pay almaları amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyoruz”
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dedi. Bu faaliyetlerden birinin de AIESEC
ile imzaladıkları protokol olduğunu ifade
eden Yener, “Protokol; ORSİAD üyesi firmaların uluslararası pazardaki payını arttırmak
ve firmalara genç yetenekler kazandırmak
amacını taşıyor” diye konuştu. AIESEC Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Betül

Demirtaş’ın da katıldığı toplantıda yurt dışına iş yapan, yapmak isteyen ORSİAD üyelerine bu ülkelerden stajyer veya yeni mezun
pozisyonunda eleman temin etmeyi hedefleyen çalışmanın detaylarını AIESEC Ankara
Yetkilileri Rıza Gürhan Çetik ve Atakan Timurcuoğlu anlattı.
ORSİAD Başkanı Nedret Yener, bu bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapan HM
COMMERCE Hotel’e ve katılımcılara teşekkür etti.

HABER
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HABER

Şiddet Mağduru Kadınlara Yönelik Farkındalık
Semineri Düzenlendi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Yönetim Kurulu Başkanı Nedret Yener’in katılım sağladığı OSTİM Sanayici İş Adamları
Derneği (OSİAD) tarafından yürütülen “Şiddet Mağduru Kadınların Sosyoekonomik
Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi”
kapsamında farkındalık semineri düzenlendi.
Holiday Inn Çukurambar Oteli’ndeki
seminerde konuşan OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, projenin dernek olarak en fazla
inandıkları çalışmalar arasında yer aldığını söyledi. Projenin, kadın işçilerin OSTİM
sokaklarında daha fazla görünmelerine imkan sağlayacağını ifade eden Kurt, “Kadının
olmadığı yerde demokrasinin de olmayacağına ve bu konuda zihinsel bir dönüşüm yaşanacağına inanıyorum.
Kadın istihdamı konusunda ülkemizde
önemli gelişmeler yaşanıyor ancak hala hak
ettiğimiz yerde değiliz. Son 8 yılda kadın istihdamı yüzde 77 arttı ama daha alınması
gereken çok yol var” dedi. Kurt, OSİAD olarak Türkiye’nin yaşadığı sorunların çözümü
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için kendilerine düşen görevi yerine getireceklerinin altını çizdi.Kadın ve Gençlik Platformu Başkanı Rüveyda Akbay ise her geçen
gün artan kadına yönelik şiddetin fiziksel
olduğu kadar sosyal, psikolojik ve ekonomik türlerinin de bulunduğunu söyledi.
Kadınların ayaklarını yere sağlam basmasının sağlanması halinde şiddet oranlarının da azalacağını dile getiren Abay, “Sivil
toplum kuruluşlarının en önemli görevlerinden biri de bu tür projelerde yer almaktır”
diye konuştu.
AB tarafından desteklenen proje kapsamında, şiddet mağduru olan veya bu yönde
beyanı bulunan 50 kadına mesleki eğitimin
yanı sıra hukuki hakları konusunda bilgiler
verilecek. Söz konusu kadınları istihdam
eden işletmeler “kadın dostu işletme” sertifikası alacak.
Yenimahalle Belediyesi’nin de desteklediği proje çerçevesinde şiddet mağduru kadınların çocukları için kreş inşa edilecek.

ADVERTORIAL

Keçiören’e “NORTHLAND” Dopingi
Ankara’da en fazla konut satışının gerçekleştiği Keçiören, yeni gelişim bölgesi
Ovacık’ta birbiri ardına yükselen modern
inşaat projeleri ile de Başkent’in modern
yaşam merkezi olmayı hedefliyor.
Ovacık’ın en büyük projesi Northland’in
Onursal Başkanı Ali Yetkinşekerci, “Projemiz
Keçiören’in marka değerini yükseltmekle

“Keçiören’deki konut satışı istatistikleri
Başkent’in geleceği hakkında fikir veriyor.
Keçiören sürekli değerlenen bir ilçe. Biz de
bu nedenle Ankara’nın en donanımlı konut projelerinden birini bu lokasyonda inşa
etme kararı aldık. Keçiören’in değeri yükselirken bizim projemiz bu değer artışına
katkıda bulunacak. Bir ölçü de markalaş-

kalmayacak, Ankara’nın da vitrini olacak”
dedi. TÜİK verilerine göre Ankara’da Ağustos ayında da en fazla konut satışı 2 bin 187
ile Keçiören ilçesinde oldu.
Başkent’in en büyük ilçesi olmakla birlikte
sürekli değişim halinde olması, eski tip konutlar yerine modern ve konforlu konut projelerinin inşa edilmesi, konut alıcısı gözünde
Keçiören’i ilgi odağı haline getirdi. Keçiören
Belediyesi’nin alt yapı ve şehircilik konusundaki başarısının, ilçenin marka değerini
hızla yükselttiğini; ilçe merkezinin sıkışıklık
sorununa ise Ovacık’ın nefes aldıracağını
söyleyen Ali Yetkinşekerci, şunları söyledi:

masına doping etkisi yapacak. İstanbul yolu
ve Anadolu bulvarının kesiştiği güzergahta
Başkent’in en güzel projelerinden biri olarak
yükselen Northland, Keçiören’in marka değerini yükseltmekle kalmayacak, Ankara’nın
da vitrini olacak.Keçiören üç-beş katlı daracık sokakları ile değil, Northland gibi biyolojik göletleri, bu gölete bakan göl evleri ve
110 metrelik dikey konutları ve işyerleri ile
fotoğraflanacak” dedi.
Bu Bir İlandır.
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HABER

OSTİM’li Sanayici ve İşadamları: Yerli Otomobil İçin
Her Türlü Desteğe Hazırız

ORSİAD Yönetim Kurulu; Türkiye’nin ilk yerli
otomobilinin OSTİM’de üretilmesi konusundaki girişimlere tam destek verdi. Başkan Nedret
Yener, “Bu milli görevi yerine getirecek kapasiteye sahibiz, projenin içinde yer almaya hazırız” dedi.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan
Başkan Nedret Yener, Türkiye’nin ilk yerli ve
milli otomobilinin OSTİM’den çıkacağına inandıklarını söyledi.
“Yerli otomobili üretmek Başkent’e yakışır”
diyen Başkan Yener, sözlerine şöyle devam etti:
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Güçlü İşbirliğiyle Başaracağız
“OSTİM, 17 ana sektörde on binlerce farklı
ürün üreten 5 binden fazla işletmesiyle Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük sanayi üretim alanıdır. OSTİM OSB’nin üretim altyapısı
ve kümelenmeleri, Ankara’nın teknokent-teknoparkları ve üniversitelerinin gücüyle birleştiğinde ortaya hepimizin gururu yerli otomobil
çıkacaktır. Katma değeri yüksek, ileri teknoloji
alanlarında projeler üstlenen OSTİM’li sanayici ve işadamları bu milli projeyi hayata geçirecek güce ve vizyona da sahiptir.”
Üzerimize Düşeni Yapmaya Hazırız
İlk yerli otomobilin OSTİM’de üretilmesi yönünde atılan adımları çok önemsediklerini ve
dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Başkan
Yener, “Ankara Ticaret Odası ile OSTİM OSB
Başkanlığı’nın girişimleri heyecan vericidir.
ORSİAD olarak bizim de projenin başarıya
ulaşması konusunda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye, her türlü desteği vermeye
hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz” şeklinde
konuştu.

HABER
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Yılın İkinci Çeyreğindeki Büyüme Oranı,Üreten
Kesimin Moral ve Motivasyonunu Arttırmıştır

“Yakaladığımız büyüme ivmesini devam ettirmek, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta
istikrarlı büyümeyi sürdürmek görevimizdir. Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur”

bir kez daha görmüş olduk. Bu ihtiyaç önemli
ölçüde karşılandı. Verilen hibe, teşvik ve kredilerin büyük ölçüde yerine ulaştığını, vergi indirimlerinin işe yaradığını söylemek mümkün.”
değerlendirmesinde bulundu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener, yılın ikinci çeyreğinde yüzde
5,1 büyüyen Türkiye ekonomisindeki istikrarı sürdürmenin görevleri olduğunu belirterek
“Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur” ifadesini kullandı.

Koşullar ne olursa olsun çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyen sanayicinin, iş adamın,
ihracatçının ve üretimde olan tüm kesimlerin
büyümenin mimarı olduğunu vurgulayan Yener, şunları kaydetti:

Yener, yazılı açıklamasında, bu yılın ikinci
çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Uzun bayram tatili ve yaz döneminde yaşanan iş gücü kaybına karşın ekonominin bu
denli büyümesinin önemli bir başarı olduğuna
işaret eden Yener, “Üreten kesime dönük destek ve teşviklerin, sağlanan kredi imkanlarının
ne denli işe yaradığını büyüme rakamlarıyla
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“Yılın ikinci çeyreğindeki büyüme oranı üreten kesimin moral ve motivasyonunu, geleceğe
dair güvenini artırmıştır, sağlamlaştırmıştır. Yakaladığımız bu ivmeyi devam ettirmek, yatırım,
üretim, istihdam ve ihracatta istikrarlı büyümeyi
sürdürmek görevimizdir.
Büyüme trendinin üçüncü çeyrekte de süreceğinden şüphemiz yoktur.”

HABER
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ZİYARET

41 Metal, Kalitesiyle AR-GE Çalışmalarıyla
Müşteri İsteklerine Hızlı Cevap Verebiliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ve yönetim kurulu üyeleri,
41 Metal Enerji Şirketi’ne ziyarette bulunarak
işletme sahibi Ziya Kırkbir’e üyelik plaketi taktim etti.

Ziyaret nedeniyle dernek yönetimine teşekkür eden ve firmasıyla ilgili bilgiler veren Kırkbir, şunları söyledi: “41 Metal, plazma kesim
konusunda da en kaliteli hizmeti sunan bir firma. Şirketimizin makine parkurunda önemli
yeri olan yüksek teknolojiyle donatılmış CNC
Plazma Kesim makinasıyla; sac, paslanmaz çelik, pirinç, titanyum ve alüminyum gibi malzemelerden üretilmiş çeşitli materyallerin plazma
kesimi yapılıyor. Kurulduğu günden itibaren kaliteden ödün vermeden, müşteri memnuniyeti
odaklı bir üretim anlayışını ilke edinen firmamız, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek makine parkını sürekli genişletiyor. İşletme
kalitesiyle ve yapmış olduğu AR-GE çalışmalarıyla müşteri isteklerine hızlı cevap verebilecek
seviyeye ulaşmış durumda.” ORSİAD Başkanı
Nedret Yener ve ekibi de Ziya Kırkbir’e işlerinde
başarılar ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

MMA Hidrolik Ali İleri:
“Sektörde Çırak Bulmak Çok Zor”
hibi Ali İleri, sektörde istihdam konusunda zorlandıklarını, nitelikli işçi bulamadıklarını söyledi.
Çıraklık okullarının bu konuya el atması gerektiğini ifade eden Ali İleri, “Sektöre sahip çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Ali İleri’ye
hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulunan ORSİAD
Başkanı Yener ve ekibi de kendisine plaket takdiminde bulundu.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı
Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri, MMA
Hidrolik Makina İmalat Çelik İnş. Otom. San.ve
Tic. Ltd. Şti Sahibi, üyemiz Ali İleri’yi iş yerinde
ziyaret etti. Ziyarette taraflar sektörün durumuyla
ilgili görüş alışverişinde bulunurken, işletme sa-
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı
Nedret Yener ise maalesef bu sorun esnafımızın
kanayana yarasıdır. Bu kanayan yaraya parmak
basmak bizlerin görevidir şeklinde konuşarak
sözlerine son verdi.
ORSİAD Başkanı Nedret Yener ve ekibi de
Ali İleri’ye işlerinde başarılar ve bol kazançlar
dileğinde bulundu.

ZİYARET
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ZİYARET

Göztepe Makina, Dondurulmuş Gıda İşleme Projesine
Ait Demo Merkezini de Faaliyete Geçirdi
atılan Göztepe Makine Yedek Parça Şirketi; 35
yıllık imalat tecrübesi ile gıda sektörüne hizmet
veriyor. Yenice / İnegöl’deki 17.000 m2 açık,
8.000 m2 kapalı alana sahip fabrikasında,
her türlü gıda işleme çözümlerini sunabilecek
tecrübeli kadrosu ve mühendisleri ile dondurulmuş gıda, konserve gıda, kurutulmuş sebze
meyve ile taze ürün işleme ve paketleme hatları
tasarım ve imalatları yapıyor.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu, dernek üyelerimizden İrfan Göztepe’yi ziyaret etti.
İşadamı Göztepe ise Başkan Yener ve ekibine
ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti, firmasıyla
ilgili şu bilgileri verdi: “Temelleri 1979 yılında

Bu amaçla firma, Mayıs 2014’ten itibaren
bünyesinde kurduğu dondurulmuş gıda işleme
prosesine ait demo merkezini de faaliyete geçirerek, daha efektif üretimler yapmak ve mevcut
imalatların kalitesini daha da arttırmak adına
önemli bir adım atmıştır.” Başkan Yener de işadamı İrfan Göztepe’ye hayırlı ve bol kazanç dileğiyle plaket takdim etti.

Saygın Sac Profil Metal: 10 Yıllık Tecrübemiz ile 2013
Yılında Sac – Metal Sektöründe Değişim Yarattık
Yılmaz’a plaket takdim edilirken, Yılmaz işletmenin faaliyet alanıyla ilgili şunları söyledi:
“Sektöründe deneyimli kadrosu İvedik O.S.
B.’de kurulmuş olan Saygın Sac Profil halen
demir çelik metal sektörü üzerine çalışmalarına
devam etmektedir. 10 yıllık tecrübemiz 2013
yılında sac – metal sektöründe değişim yaratmak için Saygın Sac Profil olarak şekillenmiştir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri,
üyelerimizden Saygın Sac Profil Metal Şirketi’ni
ziyaret etti. Ziyarette, ORSİAD Ailesi’ne katılan
Saygın Sac Profil Metal Şirketi’nin sahibi Lütfi
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Ürün portföyümüzde boru, profil, sac, galvanizli sac, NPU, NPI, HEA, HEB, IPE, LAMA,
KÖŞEBENT, FERFORJE çeşitleri bulunmaktadır.
Amacımız demir çelik sektöründe kalite ve süreklilik prensibi ile müşteri memnuniyetini ön
planda tutarak büyümektir.”
ORSİAD Başkanı Nedret Yener ve ekibi de
Lütfi Yılmaz’a hayırlı ve bol kazançlar dileğinde
bulundu.

ZİYARET
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ZİYARET

Tezcan Bobinaj: Başarıya Giden Yolda Çok Çalışmak
ve Sorumlulukları Paylaşmak Gerekir
AEG, Dewalt, Milwaukee, Titan, Nora, Stayer,
Rupes, Rems, Wagner marka el aletlerinin yetkili
servisi olarak hizmet vermektedir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı
Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri, üyelerimizden Yardım Tezcan’ın firması Tezcan Bobinaj
Şirketi’ni ziyaret etti. Ziyarette işletmenin faaliyetiyle ilgili bilgi veren üyemiz Yardım Tezcan şunları söyledi: “Tezcan Bobinaj; Metabo, Hıtachi,

Her sektörde kurumsallaşmanın önemli olduğu bir dünyada, biz de 35 yılı aşkın iş tecrübemiz
ile disiplinli çalışmayı prensip haline getirerek ve
amaçlarımıza ulaşarak Tezcan Elektrik Bobinaj
İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak sektörümüzde faaliyet göstermekteyiz. Büyük hedeflere
ulaşmanın ön koşulu, belli bir plan, program ve
sistem içerisinde çalışmaktır. Yalnızca hedef koymak yetmez. Firmalara daha iyi hizmet vermek
için Ankara’da üç noktada açmış olduğumuz şubelerle ve Ankara’nın belli kısımlarına çıkarmış
olduğumuz servis araçlarımızla daha geniş bir
kapsamlı çalışma yapmaya çalışıyoruz.” Ziyarette Başkan Yener ve ekibi, Yardım Tezcan’a hayırlı
ve bol kazanç dileğiyle plaket taktim etti.

Ostim İvogsan Tercüme; Kaliteyi ve Müşteri
Memnuniyetini İlke Edinmiş, Kurumsal Bir Şirkettir
Son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette işletme sahibi Koçer, dernek yönetimine
firmanın faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi. İvogsan
Tercüme Bürosu’nun tüm dillerde yazılı ve sözlü
yeminli çevirmenlik hizmeti verdiğini söyleyen
Koçer, “Firmamız; kaliteyi, profesyonelliği ve
rekabeti ilke edinmiş kurumsal bir şirkettir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri,
dernek üyelerinden İvogsan Tercüme’nin sahibi Taş Ali Koçer’i ziyaret ettiler.
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Çeviri ofisimiz tüm ülkemizin dört bir yanından gelen müşterilerine yüzde 100 memnuniyet garantili tercüme ve danışmanlık hizmeti
sunmaktadır. Bünyemizde bulunan profesyonel
yeminli mütercim tercüman kadromuzu sürekli
geliştirerek faaliyetimizi sürdürüyoruz.
Gerek yazılı, gerekse sözlü tercüme işlerinde kalite ve güvenle müşterilerimizin yanındayız” dedi. İşadamı Taş Ali Koçer’e hayırlı ve bol
kazanç dileğinde bulunan ORSİAD Yönetimi,
kendisine bir de plaket takdim etti.

ZİYARET

U Kelepçe
J Kelepçe

Çelikbaşlı, Mantarbaşlı,
Astar Civata Raptiye

V Kayışler

Konveyör bant

Makara
Makara İstasyonu

(Balık Sırtı, Düz) U Fitil

Elek ve besleyici Yaylar

Redüktör
Takoz

Çelik Elek
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ZİYARET

Öz Aksen Otomotiv Yenilikçi ve Kaliteli Hizmetle
Müşteri Yelpazesini Her Geçen Gün Genişletiyor
bilgi verdi. Otomotiv sektöründe yıllardır var olduklarını, öncelikli prensiplerinin müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyen Erdoğan,” 1998 yılında kurulan firmamız, otomotiv yedek parça
İmalatı, talaşlı imalat, boru kesme ve boru şekillendirme sektöründe faaliyet göstermektedir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri,
dernek üyelerinden Öz Aksen Otomotiv Şirketi’nin sahibi Nazir Erdoğan’ı işyerinde ziyaret
ettiler. Son derece samimi bir ortamda geçen
ziyarette işletme sahibi çalışmaları hakkında

Kendi alanında güçlü bir firma olmamıza
rağmen gelecekteki başarımız, kendimizi ne
derece yenileyebildiğimize bağlıdır. Bu yüzden
sürekli yenilenmeyi ve iyileştirmeyi hedef alan
firmamız ürün yelpazesini genişleterek hizmetlerine devam etmektedir” dedi.
Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener,
hayırlı ve bol kazanç dileğiyle Nazir Erdoğan’a
plaket takdim etti.

Ulus Metal, Yenilikçi, Kaliteli Ürünler İle Müşteri
Yelpazesini Her Geçen Gün Arttırmaktadır

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)
Başkanı Nedret yener ile yönetim kurulu üyeleri, üyelerimizden Ulus Metal’in sahibi Kamil
Özdamarlar’ı ziyaret etti. Son derece samimi
bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kamil Özda-
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marlar firmasıyla ilgili bilgi veren şunları söyledi: “Ulus Metal; kurşun levha, çinko ürünler,
alüminyum ürünler, camilik alüminyum, galveniz ürünleri, boyalı sac ürünleri, bakır ürünler
ve izolasyon malzemeleri konusunda hizmet
vermektedir. 1990 Yılında Kazım Karabekir
Caddesi’nde kurulan firmamız metal ürünleri satışı olarak faaliyet göstermektedir. Metal
ürünleri çeşitliliğini her geçen gün arttıran ve
büyümekte olan firmamız 2004 yılında OSTİM
Sanayi Bölgesi’nde açılan şubesi ile hizmetine
devam etmektedir. Satışın yanı sıra çatı malzemeleri ile ilgili yapmış olduğu imalat ile piyasadaki taleplere cevap vermektedir. Devamlı
olarak büyümekte olan firmamız, yenilikçi, kaliteli ürün ve müşteri yelpazesini her geçen gün
arttırmaktadır.” ORSİAD Başkanı Nedret Yener
ve ekibi de üyemiz Kamil Özdamarlar’a hayırlı
ve bol kazanç dileğinde bulundu.

ZİYARET
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ZİYARET

Baltacı Metal Pres, 50 Yıllık Tecrübesiyle Metal Pres
Sektörün Köklü ve Öncü Firması Haline Geldi
rinde ziyarette bulundular. Samimi bir ortamda
geçen ziyarette işletme sahibi çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Baltacı, “1967 yılında Ankara’da Metal Pres
sektöründe üretime başladık. Asansör bağlantı
elemanları sektöründe kalitemizi ön plana çıkararak, başta asansör ray konsolu olmak üzere
asansör kapı konsolu, ağırlık konsolu, makine
şasesi, kasnak koruma sacı, asansör ray tırnaOSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri ile
Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi
Uzmanlarından Şeref Furkan Ceylan ve Erdem
Koçoğlu ile birlikte dernek üyelerimizden Baltacı
Metal Pres’in sahibi Ahmet Fevzi Baltacı’yı işye-

ğı ve çelik dübel gibi pek çok asansör bağlantı
malzemelerinin üretimini gerçekleştirmekteyiz”
diye sözlerini tamamladı.
Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, hayırlı
ve bol kazanç dileğinde bulundu.

SCS: Başarmamak İçin Hiçbir Neden
Göremiyor ve Biz Bu İşi İyi Biliyoruz

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi
Uzmanlarından Şeref Furkan Ceylan ve Erdem
Koçoğlu ile birlikte, OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret yener ile yönetim
kurulu üyeleri, üyelerimizden SCS Otomatik
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Panjur ve Kapı Sistemleri firmasını ziyaret etti.
Ziyarette Uğur Türkeş firmasıyla ilgili bilgi verdi. Türkeş, “2005 yılında profosyonel bir ekip
ile sektöre dahil olduk. Ankara’da başlayan faaliyetimizi, Ankara dışındaki illerede verdiğimiz
temsilciliklerle geliştirdik. Öncelikle ürün ve hizmette kalite hedefi ile çalışmalarımıza yön vererek sektörün önde gelen kuruluşları arasında
yer almayı başardık. Satış, üretim ve montajın
yanında piyasadaki yerimizi güçlendirmek pazar payımızı arttırmak için 2.000 m2 lik kapalı
alanda güçlü stoğumuz ile imalatçı diğer firmalara toptan malzeme satışlarımız hız kazanmıştır. Çalışma sistemimiz asla üretip satmak
değildir. Her türlü teknik hizmet ve servis anlayışımızla ürünlerimizin arkasındayız” diyerek
sözlerini tamamladı. ORSİAD Başkanı Nedret
Yener ve Kalkınma Ajansı yetkilileri Uğur Türkeş’e hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

KAN BAĞIŞI

ORSİAD’dan
Kan Bağışı Kampanyası

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) ve Türk
Kızılayı, önemli bir işbirliğine imza attı.
İki kurumun ortaklaşa düzenlediği kan bağışı
kampanyası çerçevesinde, ORSİAD Merkezi’nde bağış noktası oluşturuldu. OSTİM ve İvedik
OSB’de faaliyet gösteren işletme sahibi ve çalışanları ORSİAD’a gelerek Kızılay görevlilerine
kan verdi. Organizasyonda ilk bağışı ORSİAD
Başkanı Nedret Yener ve yönetim kurulu üyeleri

yaparak kampanyayı başlattı. Kan bağışının bir
insanlık görevi olduğunu söyleyen Başkan Yener,
ülkemizde her yıl çok sayıda insanın hastalık ya
da kaza sonrası kan bulunamadığı için hayatını
kaybettiğini hatırlattı.
Yener, “ORSİAD olarak biz de bu sorumluluk
duygusuyla hareket ederek daha önce de yaptığımız kan bağışı organizasyonumuzu, tekrarladık.
Tek bir insanımıza dahi faydamız dokunsa, ne
mutlu bizlere. Bu kampanyaya katılım sağlayan
tüm üyelerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
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HABER

Bakan Özlü, 1.KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’ne
Katıldı
Programı’nı ayrıntılı olarak incelemeniz. Projelerinizi hazırlayın ve bize gelin.” diye konuştu.
“Ticaret, boyut ve anlam değiştirdi”
Rakamların, bilginin girdi olarak kullanıldığını ve tüm ticari girişimlerin yapısının değiştiğini
ifade eden Özlü, ticaretin de boyut ve anlam değiştirdiğini vurguladı.

KOBİ’lerin bilişim, teknoloji, AR-GE ve inovasyonla buluşmasının önemine işaret eden
Özlü, aynı zamanda bu kavramların üretim ve
satışın vazgeçilmez unsuru olarak ele alınması
gerektiğini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
Ankara’da düzenlenen 1. KOBİ’ler ve Bilişim
Kongresi’ne katıldı. Özlü kongrede yaptığı konuşmada, KOBİ’lerin bir anlamda Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunun altını çizerek,
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki yerini anlattı.
KOSGEB’in sıfır faizli işletme kredisi kapsamında, 274 bin 279 işletmeye 6,7 milyar lira destek
verdiklerini hatırlatan Özlü, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamını ve bütçesini genişlettiklerine dikkati çekti.
Bilanço usulünde defter tutan, orta ve yüksek
teknolojili imalat sektöründeki KOBİ’lerin 11 Eylül-20 Ekim tarihlerinde programa başvurabileceklerini belirten Özlü, “Bu programda, bilişim
teknolojisi altyapısını güçlendirmek isteyen KOBİ’lere tam destek veriyoruz. Özellikle orta ve
yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerimize, önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Sizlerden isteğim KOBİ Gelişim Destek
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Özlü, bilişimde ve yazılımda büyük bir sıçrama yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Ağustos
ayında bilişim sektör buluşmasını gerçekleştirdik, bu perşembe günü de çalıştay düzenliyoruz.
Çalıştayda, bilişim sektörünün cirosunu nasıl 2
katına çıkarabileceğimizi ve bunu yapmak için
hangi eylemleri yapmamız gerektiğini tartışacağız.” dedi.
Dijital mecraların artık büyük bir pazar haline
geldiğini anlatan Özlü, KOBİ’lerin bu pazardan
daha fazla pay almasını istediklerini dile getirdi.
KOBİ’ler için bilişim ve dijital dönüşümün bir
tercih değil, zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Özlü, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Türkiye, sanayide dijital dönüşümü sağlayacak teknolojik altyapıya sahiptir. Bugün ithal
ettiğimiz birçok ürünü, yurt içinde kendimiz üretecek potansiyele, girişim gücüne ve teknolojiye
sahibiz. Bu nedenle KOBİ’lerimize, ‘Türkiye’de
yap, desteği kap’ diyoruz. İthal edilen bin ürünü,
bin KOBİ’yle eşleştireceğiz. ‘1000 ürün, 1000
KOBİ Programı’, ithal ettiğimiz bin kalem ürünü
yerlileştirmeyi esas alan bir projedir.
Bu ürünlerin bir defaya mahsus masraflarını,
tasarımlarını ve AR-GE’lerini biz destekleyeceğiz.
İthal ettiğimiz ürünler içinde öyle ürünler var ki
bizim yurt içi sanayimiz ve KOBİ’lerimiz bunları
rahatlıkla yapabilecek donanıma sahip.” şeklinde konuştu.

HABER

Tekno Katalog, Girişimcileri Kamu Pazarı ile
Buluşturuyor
zin problemlerini, girişimcilerin gözünden tespit
edip girişimcilerin dilinden çözümler getirilmiştir.
Girişimcilik ekosisteminin en zayıf halkası olan
pazarlama - satış kısmına büyük fırsatlar sunulmuştur.
Ülkemizin önde gelen teknokentlerinde yer
alan; girişimciler, yöneticiler, akademisyenler ve
danışmanlar ile birlikte yürütülen yaklaşık iki yıllık AR-GE çalışmasıyla geliştirilen Tekno Katalog
uygulaması ile;

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya
göre Devlet Malzeme Ofisi, girişimcileri kamu
pazarı ile buluşturacak Tekno Katalog uygulamasını hayata geçirdi.
Dünyadaki hızlı teknolojik ilerlemelerle birlikte
kamu kurumlarının alışkanlıkları da değişmektedir. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusunda atılan adımlar, satın alma süreçlerini de
ekonomik kalkınma odaklı bir noktaya taşımaktadır.
Bu doğrultuda “Kamuda Akıllı Satınalma” sloganı ile yola çıkan Devlet Malzeme Ofisi “Kamu
Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı” kapsamında sadece tedarik odaklı değil ekonomik kalkınma odaklı da bir yaklaşım sergilemektedir.
Devlet Malzeme Ofisi kamu alımlarıyla; yeniliği, yerlileşmeyi, teknoloji transferini ve girişimciliği destekleme amacıyla Tekno Katalog uygulamasını hayata geçirdi.
“Kamudaki Satış Kanalınız” sloganı ile yola
çıkan Tekno Katalog; girişimcilik ekosistemimi-

- Eknokentlerimizde AR - GE sonucu geliştirilen orta ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin;
kamu pazarına ulaşması, pazara giriş ve pazarda tutunmalarına katkı sağlanması,
- Girişimcilere özel bir satış kanalı ile iş modellerine net katkılar sağlayarak ticarileşme ve
markalaşma problemlerine çözüm üretilmesi,
- Girişimlerin satış süreçlerinin kısaltılması ile
hızlı nakit akışı sağlanması,
- Üniversitelerimizde üretilen bilimin; ürüne,
değere, sürece dönüşmesinin desteklenmesi ve
nitelikli istihdama katkı sağlanması,
- Girişimcilik ekosistemi içerisindeki tüm
paydaşların faaliyetlerine değer katacak, problemlerin çözümü hızlandıracak, yerli ürünler lehine farkındalığı sağlayacak bir kanal olması,
- Mikro ölçekli firmalar başta olmak üzere
KOBİ’lere odaklanarak sadece malzeme tedarikinin değil girişimciler ile kamu kurumları arasında; iletişimi, etkileşimi ve farkındalığın sağlaması,
- Üniversite-Kamu - Sanayi işbirliğini geliştirmesi,
- “Kamuda Akıllı Satınalma” olarak Devlet
Malzeme Ofisi’nin girişimcilik ekosistemine dâhil
olması ve girişimci dostu bir kamu alım sisteminin geliştirilmesine katkılar sağlanması, hedeflenmektedir.
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RÖPORTAJ

Özellikle Üniversitelerin Sanayi ile Daha Fazla İşbirliği
Yapması Gerekmektedir
Kuruluş hikayemize gelirsek, ortağım ile beraber 1998 yılına kadar bu sektörde hizmet veren bir kuruluşta beraber çalışıyorduk. Uzun vadedeki planlarımızın ve hayallerimizin ortak bir
noktada buluşması ile kendi şirketimizi kurma
kararı aldık.
Şirket olarak hangi sektöre hitap ediyorsunuz sektörünüzün sıkıntıları ve çözüm noktaları nelerdir?
Şirketimiz, iş ve inşaat sektörüne yönelik hidrolik silindir imalatı konusunda uzmanlaşmış
ve bünyesinde ki çalışanları ve ekipmanları bu
doğrultuda oluşturmuştur. Sektörün başlıca sıkıntılılarından bahsetmek gerekirse; yeni eleman yetişmemesi ve yurtdışından gelen bazı
hammaddelerde, dalgalanan kur yüzünden sürekli zam gelmesi olduğu söylenebilir.
Sizi tanımak isteriz kendinizden bahseder misiniz?
Tabi memnuniyetle, ben Erdal Burak,
01.01.1972 tarihinde Bayat, Çorum’da İnşaatçı bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim.
Malum, babanız inşaatçı olunca; sizde işe bir
şekilde dahil olmak zorunda kalıyorsunuz.
Çocukluğumda inşaat, sanayi ve iş makineleri ile zaman geçirmemin, şimdi tutkunu olduğum işi yapmamda önemli bir yerinin olduğunu
söyleyebilirim. Aslına bakarsanız çok komplike
bir hayatım yok, öncelikli olan ailem ve işim
arasında hayatımı yaşıyorum.
Şirketinizin kuruluş hikayesi ve verdiğiniz hizmetler nelerdir?
Şirketimiz, Hidrosil, 1998 yılında ortağım
Fettah Köysüren ile benim tarafımdan kuruldu.
Şirketimizi, iş makinalarının hidrolik silindirlerini
ve bu silindirlerin alt parçalarını üreten, müşterilerinin makine parkı doğrultusuna onlara bu
parçaları temin eden ve yine bu silindirlerin revizyon işlemlerini yaparak hizmet veren bir kuruluş olarak tanımlayabiliriz.
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Çözüm noktalarına gelince, burada devletimize, eğitim kurumlarımıza ve bizlere de iş düşmekte. Özellikle üniversitelerin sanayi ile daha
fazla işbirliği yapması gerektiğini düşünüyorum;
böylelikle sanayinin ihtiyaçlarına yönelik de verilebilecek olan dersler ve konferanslar çerçevesinde çocuklarımızın üniversite sonrasındaki iş
süreçlerine adapte olmasını hızlandırabiliriz.
Diğer bir sorunumuz hammadde kısmında,
ithalatında kolaylıklar ve vergi indirimi uygulanabilir. Tabi özellikle bu maddi konular “karmaşık konular” olarak karşımıza çıkmakta; bu nedenle tam olarak çözüm önerisi sunabilmek için
prosedürlerin ve regülasyonların iyi incelenmesi
gerekir.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedefleriniz ve bu hedeflere ulaşmak için yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
20 yıllık tecrübemizle sektöre öncülük eden
bir kuruluş olarak her zaman daha iyiyi hedeflemek bizim temel ilkemizdir. Özellikle Türk sanayi gücünün ve kalitesinin yurtdışına duyurulması,
firmamızın marka değerinin yurtdışında da yükselmesini sağlamak bizim öncelikli hedeflerimiz

RÖPORTAJ

arasındadır. Söylediğim gibi bu doğrultudaki
eleman ve ekipman seçimini doğru yapmak çok
önemli. Seçim işlemi sonrasında da her zaman
kendinizi yenilemeniz ve geliştirmeniz gerekiyor.
Özellikle yurtdışı fuarlarına katılım ile markamı-

zı bölgeye tanıtmak, o bölgeye gönderdiğimiz
elemanların tecrübe kazanmaları bu hususta
çok önemli.
İnsana yatırım yapmazsanız, işinize yatırım
yapmazsanız; bu hedeflerin hiçbirine ulaşamazsınız. Biz bugüne kadar ki süreçte bunun bilincinde olduk ve gerekli aksiyonları bu doğrultuda belirledik; bundan sonraki süreçte de aynı
şeklide yolumuza devam ediyor olacağız.
Orsiad hakkındaki düşüncelerinizi ve
önerilerinizi alabilir miyiz?
ORSİAD’ın çalışmalarını genel olarak takdir
ederek izliyoruz ve bu çalışmaların devamını temenni ediyoruz. Sektör içi problemlerin çözülmesinde daha etkili rol oynaması durumunda
daha güçlü bir ORSİAD’ın ortaya çıkacağının
düşüncesindeyiz.
Röportaj
Gizem Çelik
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ADVERTORIAL

Amazon.com İle
Dünya Pazarına Açılma Fırsatı
Services Yönetim Destek Hizmetleri Limited Şirketi ticaret unvanına sahip Beşiktaş merkezli bir
şirket açtı. Şirketin hakim ortağı ise Amazon’un
Avrupa’daki merkezi Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core S.à r.l. Yani Amazon.com’un
Türkiye kolu Avrupa’ya bağlı olarak hizmet verecek. Amazon.com’un Türkiye’de satın alma
ya da sıfırdan kadrolaşma konusunda nasıl bir
hamle yapacağını herkes merakla bekliyor. Bunu
önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Türk işletmeler, özellikle KOBİ’ler ürünlerini
Amerikadanalsat.com aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri pazarına girerek e-ticarette ‘online’ olabilecek. amerikadanalsat.com’un çalışmalarına ve işleyişine bakmadan önce Amazon.
com’un kısa bir tarihçesine bakalım.
Amazon.com, Amerika Birleşik Devletleri’nde
merkezi bulunan, aynı zamanda ABD, İngiltere
ve İrlanda, Fransa, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Avustralya, Brezilya, Japonya,
Çin, Hindistan ve Meksika için ayrı alışveriş sitelerine sahip bir e-ticaret şirketidir. 5 Temmuz
1994’te Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle şehrinde kurulan amazon.com’un kurucusu
Amerikan girişimci ve iş adamı Jeff Bezos’tur.
Amazon.com adını dünyanın en büyük nehri
olan Amazon Nehri’nden almakla birlikte 2017
Ocak ayı istatistiklerine göre bir yılda 398 milyon ürünlük toplam satış hacmi ve piyasa değeri
açısından dünyanın en büyük alışveriş sitesidir.
ABD’de çoğu insan günlük alışverişini veya kendisine göre nitekim alması zor olan eşyaları bu
site aracılığıyla alıyor. 272 milyon aktif, 54 milyon ücretli üyesi olan, kelimenin tam anlamıyla,
dev bir pazar. Geçtiğimiz günlerde Amazon.com
Türkiye’ye somut adımını atarak Amazon Turkey
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amerikadanalsat.com’un sürdürdüğü faaliyetlerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş olan, İstanbul ve Ankara’da bulunan reklam şirketlerindeki görevlerinden sonra
ABD’nin Houston şehrinde Actual Advertising
Inc. şirketini açan ve şirketin yöneticisi konumunda olan Av. Yusuf Kutluhan Akın ile Actual Advertising Inc. markasıyla hizmet veren Amerikadanalsat.com yöneticisi Av. İsmail Tümerkan Akın
yer almakta. Türk işletmelerin ürünlerinin Türkiye’de paketlenmesi, nakliyesi ve gümrük işlemlerini Amerikadanalsat.com, ürünlerin Amerika
Birleşik Devletleri gümrüğünden alınması ve ilgili
yerlere nakledilmesi görevini de Actual Advertising Inc. gerçekleştiriyor.
Reklamcılık, matbaacılık, medya satın alma
ve yönetimi, PR, kreatif çalışmalar, ulusal-uluslararası organizasyon ve e-ticaret tecrübesine
sahip olan Actual Advertising Inc., ayrıca amazon.com ve etsy.com internet siteleri üzerinden
satış yapma yetkisine sahiptir. Dijitalleşen dünyada ele alınması gereken önemli konulardan
biri e-ticarettir. Özellikle Türkiye’de e-ticaretin
gelişmesi için ele alınması gereken temel noktaları üç madde halinde sıralayabiliriz: Sektör ve
idari yapı arasında etkin iletişim, algı ve dijital
okuryazarlığın artırılması ve perakendecilerin
e-ticaret ekosistemine daha fazla dahil olması.
Biz Amerikadanalsat.com olarak bu üç konuya
önem verdiğimiz gibi, e-ticaret pazarına girmek
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isteyen Türk işletmelerin önünü açmak ve bu işletmelerin sisteme hızlı bir şekilde dahil olarak
var oldukları pazarda büyümelerini hedefliyoruz.
Türkiye’de e-ticaretin önündeki en büyük
engellerden biri, teknik bilgiye sahip ve gerekli
projeleri hayata geçirecek uzman bir ekip ve teknik eleman istihdamına erişim sınırlamasıdır. Bu
sebeple, Amerikadanalsat.com ile Türk işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin, e-ticaret ekosistemine
gerekli adımları atmalarını kolaylaştırmak için
devamlı olarak projeler geliştiriyoruz. KOBİ’leri
özellikle vurguluyoruz, çünkü Türkiye’de istihdamın çok büyük bir kısmını sağlayan KOBİ’ler e-ticaret faaliyetlerine halen oldukça uzaktır. Satışı
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak ürünlerin paketlenmesi, gümrükten ihracı ve deniz
yolu, kara yolu veya hava yolu ile nakliye hizmetlerinin sağlanması konularında New York’ta,
depolama işlemleri için New Jersey’de bulunan
iki önemli firmayla anlaşmalarını tamamlayan
Actual Advertising Inc., Amazon.com ve etsy.com
üzerinden satış yapmak isteyen Türk işletmelerin
ürünlerini satmak, pazarlamak ve ilgili ürünlerin reklamını yapmak konusunda gereken bütün
altyapıya ve kadroya sahip. Bir başka deyişle,
Actual Advertising Inc., Türk işletmelerin ürün-

lerini Amerika Birleşik Devletleri’nde şirketleşme, altyapı ve kadrolaşma çalışması yapmasına
gerek olmaksızın, sahip olduğu alt yapıyla ABD
pazarında amazon.com ve etsy.com üzerinden
Türk işletmelerin ürünlerinin satış takibini ve reklamını yaparak başarıyla satabiliyor. Milyonlarca
ürünün satıldığı bu platformda Amazon, uluslararası ticaretin ve hukuk kurallarının çeşitli zorluklarıyla uğraşmamak adına ABD hudutlarında
çalışan vergi mükellefi ve ABD yasalarına karşı
sorumlu tutabilecekleri Amerika Birleşik Devletleri firmalarıyla veya Amazon’un kurulu olduğu
ülke platformlarındaki firmalarla çalışmalarını
gerçekleştirmektedir. Actual Advertising Inc., sahip olduğu bu özellikleri kullanarak üretici Türk
işletmelere ürünlerini satmak konusunda imkan
ve fırsat sağlamak istiyor. Böylece, Türk işletmeler bu iş imkânlarını dev yatırımlar yaparak ve
ciddi bedeller ödemek yerine böylesi güzel bir
fırsatla ürettiklerinin satış yönünü görme fırsatını
yakalayacaktır. Sözün özü, üretici Türk işletmelerinin tek yapması gereken ürünlerini kutuya
koyup göndermek. Geriye kalan bütün işlemleri
Actual Advertising Inc. gerçekleştiriyor. Bununla
birlikte, Türk işletmeler ilk olarak tüm ürünlerini
ABD pazarına bir anda sunmak yerine küçük bir
prova şeklinde ürünlerinin ne kadar müşterinin
ilgisini çekeceğini ve satılacağını görme şansına
sahip. Ayrıca, bu işletmeler kelimenin tam anlamıyla istatistik şirketi haline dönüşen bu dev
alışveriş sitesinde ürünlerinin ne kadar zamanda kaç kişinin aldığı, ürünü satın alan kişilerin
yaş aralıkları, tarz, model ve renk seçimleri gibi
müşterilerin birçok konudaki tercihlerini de görme olanağına sahip olacak. Amazon’u Amazon
yapan da bu bilgi ve verileri müşteri memnuniyetini en üst noktaya çekmek konusunda kullanarak müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmesidir.
Daha fazla bilgi için amerikadanalsat.com ve
actualadvertising.us adreslerini ziyaret edin.
Bu Bir İlandır.
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Mamak’ta “Saklı Kalmış Cennet” Diye Bilinen
Kıbrıs Köyü Kanyonu

Mamak’ta “Saklı Kalmış Cennet” diye bilinen
Kıbrıs Köyü Kanyonu için planlama çalışmalarına başladıklarını belirten Başkan Mesut Akgül,
“Kanyonu doğal dokuya zarar vermeden düzenleyeceğiz. Başkentliler doğa sporları ve trekking
için artık şehir dışına çıkmak zorunda kalmayacak” dedi.

Mamak ve Ankara turizmine büyük katkı
sağlaması hedeflenen Kıbrıs Kanyonu ve Mesire
Alanı ile ilgili ikinci aşama olan planlamaya geçtiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut
Akgül, “Kıbrıs Köyü Kanyonu’nun doğa sporlarının, trekkingin, tarihin ve doğanın buluştuğu bir
cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi.
Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan raporun ardından ikinci aşamaya geçerek planlama çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Akgül şöyle konuştu:
Doğal Dokusunu Bozmayacağız:
“Kanyonun doğal güzellikleri, bitki örtüsü ve
tarihi güzellikleriyle bugüne kadar korunması
büyük bir avantaj. Roma döneminden kalan su
arklarıyla da tarihi özelliği olan kanyonu doğal
dokusunu bozmadan halkımızın kullanımına açmak istiyoruz.
Bölgenin doğal yapısı ile ilgili bilgiler Ankara
Üniversitesi tarafından hazırlandı. Şu anda ikinci aşama olan plana geçtik.Tarih ve tabiat kurullarından onay gerekiyor. Bunun için uzun bir
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süreç var, çalışmalar yapılıyor. Üçüncü aşamada imalatları yapıp, faaliyete geçireceğiz. Kanyonun mücavir alanı içerisinde özel mülkiyetler
var.onları başka taraflara taşımamız gerekiyor.
Ankara’nın Trekking Merkezi:
Yürüyüş yolları ve sallı geçişler doğal dokusuya uygun olacak. Alt taraflarında da sonuna
doğru oturup dinlenme amaçlı ve çay içilebilecek yerler olacak. Buradaki amacımız, şehrin
içerisinde 10 bine yakın endemik bitkiyle fındık,
adaçayı yetişebilen bir bölgeyi halkımızla bu-

luşturmak. Türkiye’nin farklı yerlerinde var ama
Ankara’nın merkezinde yok. Uzağa gitmeden
gelip, burada rahatlıkla vakit geçirip dinlenebilecekleri bir alan olacak. Kanyon, iklimi ile nefes
aldıracak.”
Bu Dönemde Açmayı Hedefliyoruz:
Kanyon için 3 milyon TL’lik bir bütçe öngördüklerini belirten Başkan Akgül, “Hedefimiz bu
dönem içerisinde, 2019’a kadar burayı faaliyete
geçirmek. Planlama önümüzdeki yıl bahar aylarında biterse yapımı çok fazla sürmez.
En önemli kısmı planlama. Taş ocakları buranın uç taraflarını etkiliyor. Kontrollü bir şekildeler. Zamanında bu maden ruhsatları verilmeseydi daha iyi olurdu. Düzenlemeden sonra
köy içinden gelen yolları da kanyona bağlamayı
planlıyoruz şu anda yollar dar” ifadelerini kullandı.
Fındık Bile Yetişiyor:
Kıbrıs Köyü Kanyonu’nun özellikleri ise şöyle:
Şehir merkezine 15 km uzaklıkta. Karadeniz
iklimi hissediliyor.Uzunluğu toplamda 8 kilometre Bin 200 bitki türü bulunduğu tahmin ediliyor.
Binlerce kök fındık ağacı yetişiyor. Roma döneminde açılan su kanallarını görmek mümkün.
Haber
Murat Osman Vanlı
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İzaha Davet
Gelir İdaresi, vergi mükelleflerinin, mükellefiyet ödevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine
getirildiğini Vergi Usul Kanununun da kendisine
verilen yetkiler çerçevesinde doğrudan mükellef veya mükellefle işlem yapan diğer gerçek ve
tüzel kişilerden bilgi, veri ve belge temin ederek
vergi incelemeleri yapmaktadır.
Gelir idaresinin yayımlamış olduğu faaliyet
raporlarında, incelenen mükelleflerin toplam
mükelleflere oranın
yaklaşık %2 olduğu
raporlanmaktadır.
Diğer bir değişle
mükelleflerin sadece %2 si incelenebilmektedir.
5 yıllık zamanaşımı süresi dikkate
alındığında bir mükellefe 5 yıl önceki
faaliyet dönemine
ilişkin soru sorulduğunda bu durum
mükellefi tedirgin
etmektedir.
Ayrıca mükellef
istemeden de olsa
bir hata yaptığında
tespit edilen hatadan sebep, talep edilen gecikme zam ve faizleri bir nevi cezai yaptırıma
bürünmektedir. Bu durum genel ceza hukuku
ilkelerine ve sosyal devlet anlayışına aykırı bir
durumdur.
Yasal düzenlemeler mükellefe belli ödevler
yüklemekle birlikte (defter tutma, beyan verme,
bilgi vermek, defter belge saklama vs.) kamu
gücünü elinde bulunduran idareye de görevlerini zamanında, eksiksiz ve hukuk devletine
yakışır vergi toplama ve toplanan vergilerin
doğruluğu araştırma ödevi yüklemektedir.
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Yasama organı belirli tarihlerde denetimlerdeki kaliteyi artırma ve mükellef hukukunu
daha sağlam bir şekilde yasal güvence altına
almak için bir takım yasal düzenlemeler yapmakta. Gelir idaresi de buna paralel alt düzenlemeleri sırasıyla hayata geçirmektedir.
Bu sayımızda 01.09.2017 tarihinde uygulamaya geçen “İZAHA DAVET” müessesesinden
bahsetmeye çalışacağım.
İzaha Davet
Nedir?
İzaha davet müessesesi, verginin
ziyaa uğradığına
delalet eden emareler bulunduğuna
dair yetkili merciler
tarafından yapılmış
ön tespitlerle ilgili
olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesidir.
İzaha Davetin
Amacı Nedir?
Bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte,
vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise
belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.
Getirilen bu düzenleme ile İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması,
İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin
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tespit edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü
uyumun artırılması amaçlanmaktadır.
İzaha Davetin Kapsamı Nedir?
1. BA/BS Formlarında uyuşmazlık olması,
2. Kredi Kartı ile yapılan satışların KDV Beyannameleri ile karşılaştırılması sonucu uyuşmazlık olması,
3. Yıllık beyannameler ve Muhtasar
Beyannamelerinin
karşılaştırılması
sonucu uyuşmazlık
olması,
4. Çeşitli kurumlardan
elde
edilen asgari ücret
tarifeleri ile mükellefin beyan etmiş
olduğu KDV matrahlarının uyuşmaması,
5. Beyannameler üzerinde yapılan indirimlerin kanuni oranlar üzerinde olması,
6. Yapılan kar
dağıtımları üzerinden vergi kesintisi yapılmamasının tespit edilmesi,
7. Geçmiş yıl zararlarının mahsubunda fazlalık/eksiklik olması durumunda,
8. Örtülü sermaye yönünden yapılan araştırma durumunda,
9. Ortaklardan alacaklar için hesaplanması
gereken faizlerin hesaplanmaması durumunda,
10. Ortaklık hakları ve Limited şirket hisselerini elden çıkarttıkları halde beyanda bulunmayan Limited şirket ortakları,

11. Gayrimenkul alım/satım bedellerinin
eksik beyan edilmiş olabileceğine dair emare
olması,
12. Gayrimenkullere ilişkin değer artış kazançları yönünden eksik beyana dair bir tespit
bulunması halinde,
13. Gayrimenkul sermaye iradını beyan
etmeyen veya eksik/hatalı beyan etmesi durumunda,
14. Sahte ve
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmasına
dair tespit bulunması durumunda,
(Tespit edilen belgenin vergiler hariç 50.000.-TL yi
aşmaması ve bu
belge toplamlarının mükellefin yıllık
alımlarının %5 ini
geçmemesi şartıyla.
Ön Tespit Nasıl Yapılacak?
Daha
önceden ihbarda bulunulmamış olması
şartıyla, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya
mükellefler veya mükelleflerle muamelede
bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi
toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu
veya verilerin verginin ziyaa uğramış olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği yönünde yapılan tespiti ifade eder.
İzaha Davetin Uygulaması
Yapılan ön tespite müteakip, mükellefe izaha davet yazısı gönderilir, gönderilen yazıda;
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a. İzahatın 15 gün içinde yapılması gerektiği,
b. İzahat yapılmadığında mükellefin vergi
incelemesi veya takdir komisyonuna sevk edileceği, yapılan izahatın kabul edilmemesi halinde yine aynı işlemin yapılacağı,
c. Yapılan izahatın yeterli olduğu vergi ziyaıı
olmadığı ve beyanname verilmesini gerektirecek bir husus olmadığında inceleme veya takdire sevk olmayacağı,
d. İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün
içinde verilmesi gereken beyannameler eksik
veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş
bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay
ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı)
aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesileceği,
e. Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek
amacıyla başta defter ve belgeler olmak üzere
Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,
f. Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi
Usul Kanununun 371 inci maddesinde yer alan
pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı.
Hususlarına yer verilir.
Yapılan İzahın Değerlendirilmesi:
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi
ziyaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe
izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının
komisyonca yeterli bulunması ve beyanname
verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının değerlendirilmesi halinde, mükellef hakkında söz
konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine
ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe bildirilir.
Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten
itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi
beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi,
ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı
Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen nispette
uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah
zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından eksik beyanların tamamlanmaması, ziyaa uğratılan vergilerin ödenmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk
işlemleri yapılır.
Diğer Hususlar;
İzaha davet kapsamında verilen beyann
ame üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah
zammının mükelleflerce maddede öngörülen
15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli
ceza, %50 oranı esas alınarak artırılır ve izah
zammının gecikme faizine dönüştürülür.
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi
kapsamında %20 oranında kesilen vergi ziyaı
cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine
mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilir. Son olarak; İdare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkların büyük bölümünü
ortadan kaldırması planlanan bu uygulamanın
vergiye gönüllü uyum sürecine de ciddi katkıda
bulunacağına inanmaktayım.
Her şart ve koşulda “Yola bilinenler ile değil,
Bilenler ile çıkın.”
Mehmet Duman
ORSİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi,
SMMM
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Raylı Sistemlerde Yerli Üretim İş Birliği Günleri OSTİM
OSB’de Gerçekleşti

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS), Yerli Üretim İş Birliği Günleri’nin
ikincisini gerçekleştirdi. Etkinlikte ana üreticiler;
Durmazlar, Bozankaya, Hyundai Eurotem, Siemens, ARUS üyeleri ile aynı masada buluştu.
Programda; raylı sistem parça üreticileri, mühendislik ve tasarım, boji, klima, cer motoru ve
kontrol sistemleri, gövde, aydınlatma sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri, yazılım, kalite,
test, belgelendirme ve diğer sahalarda faaliyet
gösteren ARUS üyeleri, firma tanıtımları ve ikili
iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
“Ülkemizin potansiyelini, ihtiyaçlarımızı üretirken kullanmak istiyoruz”
Geniş bir katılımın olduğu Yerli Üretim İş Birliği Günleri’nin açılışında konuşan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Aydın, ülkemizin sanayi potansiyelinin
bilinen ve görülenden daha yüksek olduğunu
söyledi. Aydın, “Kendi ülkemizin potansiyelini kendi ihtiyaçlarımızı üretirken kullanmak ve
bunu hayata geçirmek istiyoruz. Ülkemizin geleceği, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızın kritik
yeri burası.” dedi.
“Paramız var, istediğimiz yerden alırız!” düşüncesiyle ülkenin kalkınamayacağını, işsiz insanlara iş bulunamayacağını bildiren Orhan
Aydın, şunları vurguladı: “Çalışan, üreten, ta-
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sarlayan herkese minnettarız. Hepsini kutluyor,
teşekkür ediyoruz. Özellikle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın bu konuda
yeterince dikkatli olduğunu düşünüyoruz. Yüzde
51 kavramının Türkiye’ye gelmesiyle bir paradigma değişikliğinin yaşandığını sanayicilerimizle beraber biz de gördük, yaşadık.”
Yüzde 51 yazıldıktan sonra her şeyin bir
anda değiştiğini, yabancı firmaların ve bürokrasinin bakışının değiştiğini aktaran Aydın, “Herkes yüzde 52, 53, 60, 70, 80’leri telaffuz ediyor.
Bu bile bizim için yeterli değil. Biz kendi yerli ve
milli firmalarımızı çıkararak, işleri onların üzerine odaklayarak, yanına gerekiyorsa yabancı
firmayı; onun bulacağı modelleri biz şu anda
daha çok istiyoruz. Türkiye’nin sektörle ilgili bütün paydaşları burada. Üniversiteler, STK’ları,
firmalar, kamu kurumları hepsi bu grubun içerisinde. Türkiye’nin bu sektörle ilgili geleceğini
hep beraber biz planlayacağız. Bu alanda ciddi
bir potansiyel var. Savunma sanayiinden daha
geniş bir alan burası.” ifadelerini kullandı. Başkan AYDIN, belediyeleri de bu felsefeye yaklaştırmak istediklerini sözlerine ekledi.
“Sanayicilerimize de büyük görev düşüyor”
TCDD ve ARUS Yönetim Kurulu Başkanı
İsa Apaydın, konuşmasına 23 Eylül 2017’nin,
TCDD’nin 161. kuruluş yıl dönümü olduğunu
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belirterek başladı. “2003 yılından itibaren Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın liderliğinde ve hükümetlerimizin desteğiyle yeni
bir demiryolu seferberliği başlatılmış, demiryollarımız yeniden devlet politikası olarak kabul
edilmiştir. Demiryollarına bugüne kadar 60 milyar liranın üzerinde yatırım yapılmıştır” sözleriyle
devam eden Apaydın, söz konusu yatırımlarla;
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizi yüksek
hızlı tren teknolojisi ve konforuyla tanıştırdıklarına işaret etti.
Demiryolu endüstrisinin ülkemizde gelişmesi
ile yerli ve milli üretim kapsamında önemli çalışmalar yaptıklarını ve bunların devam ettiğini
anlatan Apaydın şöyle devam etti:
“TCDD’nin destekleriyle hızlı tren makasları, traversleri ve raylarını yerli olarak ülkemizde
üretiyoruz. Dizel tren setini, yük vagonunu, dizel
motoru ve E-1000 milli elektrikli lokomotifini,
makas taşıma vagonu ve demiryolu sinyalizasyon sistemini yerli ve milli olarak üretmeyi başardık. Fakat bu yeterli değildir. 2023 yılı 500
milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak, yurt
dışına giden dövizi ülkemizde tutarak kalkınmaya destek vermek için demiryolu hatlarının yapımı ve demiryolu araçlarını yerli olarak üretmek
için sadece TCDD’ye değil, sanayicilerimize de
büyük görev düştüğünü dikkatlerinizi çekmek istiyorum.”

“Yerli ve milli üretime geçmek milli görevdir”
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, 2003’ten
itibaren milli ve yerli temalı seferberlikle demiryollarının şaha kalktığını, 80-90 yılda yapılan
demiryolu yatırımından çok daha fazlasının bu
dönemde yapıldığını ve yapılmaya da hız kesmeden devam edildiğini bildirdi. Bakanlık olarak kendilerine ayrılan bütçe imkanları çerçevesinde yapabileceklerinin en fazlasını yapmanın gayreti içinde olduklarını kaydeden BİRDAL
şöyle devam etti. “2003 yılından bugüne kadar
Bakanlık olarak toplamda 347 milyar liralık yatırım yaptık. Bundan demiryolu sektörü 60 milyarın lirayı aşan bir pay aldı. Projeler tamamlandığında 2023 yılına kadar 3.500 km yüksek
hızlı, 8.500 km de hızlı tren hattımız olduğu gibi
konvansiyonel hatlarımızın tamamı elektrikli ve
sinyalli olacak.”
Ekonomik bağımsızlık için projelerin yanı sıra
demiryolu sektöründe yerli ve milli üretime yönelmenin ve kendi milli imkanlarımızı oluşturmanın gerekliliğinin altını çizen Orhan BİRDAL,
“Bu konuyla ilgili bugüne kadar oldukça önemli
mesafeler alındığını görmekteyiz. Bugün çeken
ve çekilen araçları dahi TCDD’nin bağlı ortaklıklarında üretebilir hale geldik. Yerlileşme ve millileşme sürecini kendi yüksek hızlı trenimizi üretip
en kısa sürede raylara indirerek taçlandırmayı
ümit ediyorum” dedi.
Müsteşar Birdal son olarak şu hususları vurguladı: “Diğer sektörlerde olduğu gibi demiryolu sektöründen de yerli ve milli üretimin sadece
kamu tarafından yapılmasını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. Siyasi istikrar ve buna
bağlı olarak ekonomik istikrarın sonucu olarak
büyüyen ve gelişen özel sektörümüzün yerli ve
milli üretime geçmeleri milli bir görevdir. ARUS
üyelerinin bugüne kadar yüzde 48’den yüzde
60’a varan yerlilik oranlarıyla toplam 224 ulaşım aracını milli olarak üretmeleri her türlü takdirin üzerindedir.”
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Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu
		

Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence
olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu
rehne konu taşınırların kapsamının genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde alternatif
yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla 20.10.2016
tarihinde kabul edilen 6750 sayılı “TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU”
28.10.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış yasanın 20. Maddesi gereğince
de 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle
21.07.1971 tarihli ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlüğe giren yasanın 4. Maddesi “Rehin hakkının kurulmasına ilişkin diğer usul
ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne amir olduğundan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu
kapsamda hazırlanan “Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması Ve Temerrüt Sonrası
Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik”
de 31.12.2016 tarihli resmi gazetenin 29935
(3. Mükerrer) sayısında yayınlanmış ve yasa
ile aynı tarihte yani 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öncelikle bu kanunun, bir
borca güvence teşkil etmek üzere kurulan ve
konusu bu Kanunda sayılan taşınır varlıklar
olan rehinli işlemlere uygulanacağına, Tapu
kütüğüne herhangi bir nedenle tescil edilen
taşınırlar malların bu kanun kapsamına girmediğine dikkat çekmek gerekir.
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Av. Çiğdem Yıldız

Rehin sözleşmesi; Kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek
erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılabileceği gibi Tacir ve/veya esnaflar arasında da yapılabilir. Rehin hakkı bir sözleşme ile
kurulur.
Yasanın “Rehin hakkının kurulması” başlıklı 4. Maddesinde “Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle kurulur.
Rehin sözleşmesi elektronik ortamda ya da
yazılı olarak düzenlenir. Elektronik ortamda
düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil
edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik imza ile onaylanması şarttır.” denmek
suretiyle rehin sözleşmesinin hangi şekillerde
yapılabileceği de belirtilmiş, aynı maddenin
2. fıkrasında “Yazılı olarak düzenlenen rehin
sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için
tarafların imzalarının noterce onaylanması
veya sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda
imzalanması şarttır. “ hükmüne yer verilmiştir.
Rehin sözleşmesinde bulunması zorunlu
unsurlar;
a. Rehin sözleşmesinin tarafları;
b. Borcun konusu, borcun miktarı,
c. Rehne konu varlık ile bu varlığın ayırt
edici özelliklerini belirten seri numarası, markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri
numarası, varsa GTİP ya da PRODTR sanayi
ürünü kodu gibi hususlar olarak belirtilmiştir.
Yasanın 5. Maddesinde üzerinde rehin
hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar; alacaklar, çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai
mülkiyete konu hakla, hayvan, her türlü ka-

HUKUK

zanç ve iratlar, lisans ve ruhsatlar , kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, araç,
ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dâhil her türlü elektronik
cihaz gibi menkul işletme tesisatı, sarf malzemeleri ve stoklar yanında tarımsal ürünler, ticaret unvanı ve/veya işletme adı, ticari
işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve
ticari hat, ticari proje, vagon olarak sayılmış
ve sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları
üzerine de rehin hakkı kurulabileceği belirtilmiştir.
Yasa, birleşen veya karışan taşınır varlıklar
üzerinde de rehin hakkı kurulabileceğini, bir
taşınırın diğer bir taşınırla bütünleyici parçası
olacak şekilde karışması veya birleşmesi hâlinde; rehin hakkının o taşınır varlığın tamamı üzerinde tesis edilmiş sayılacağını düzenlemiştir.
Alacak rehin hakkı, rehin sözleşmesinin
Bakanlık tarafından tutulan sicile tescil edilmesiyle birlikte üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade edebileceğinden, rehin hakkının tesisi
ve üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi,
rehinli alacaklılar arasında öncelik hakkının
belirlenmesi, rehinli taşınır varlık ile alacağın devrinin tescili aleni olan sicil kaydı esas
alınarak belirlenir. Rehnin sağladığı güvence, tescilde belirtilen rehin tutarı ve derecesi
ile sınırlıdır. Rehin, sırada kendisinden önce
gelecek olanın miktarının tescilde belirtilmesi
kaydıyla ikinci veya daha sonraki derecede
de kurulabilir. Rehin sözleşmesi dışında bir
sözleşme ile bu hakkın tanınması hâlinde
sözleşmenin geçerliliği sicile tescil edilmesine
bağlıdır.

lirtilmemesi hâlinde ise rehnin kurulma anı
esas alınır.
Yasada rehin alacaklısının hakkını arama
yolları;
a. Birinci derece alacaklı ise icra dairesinden İ.İ.K. 24 üncü maddesi uyarınca rehinli
taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir.
b. Alacağını, 5411 sayılı Kanun uyarınca
faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine
devredebilir.
c. Zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve lisans hakkını kullanabilir. Alacağın yukarıda belirtilen yollarla tahsil
edilememesi hâlinde takip, genel hükümler
çerçevesinde yapılır.
Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren üç işgünü içinde, rehin kaydının Sicilden terkini için başvuruda bulunur. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı hakkında güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezası Bakanlıkça uygulanır. Şarta bağlı yükümlülükler
de dâhil olmak üzere, mevcut ve müstakbel
güvenceli yükümlülüklerin ödeme ve diğer
yöntemlerle ifa edilmesi hâlinde rehin hakkı rehin alacaklısının talebi üzerine Sicilden
terkin edilir. Rehin alacaklısının, alacağın son
bulmasını müteakip rehnin terkini için süresi
içinde Sicile başvurmaması hâlinde, borcunu
ödeyen ve bunu belgeleyen borçlu, rehnin
terkinini Sicilden isteyebilir.
Saygılarımla.

Aynı taşınır varlık üzerinde birden fazla
rehin hakkı tesis edilmesi hâlinde derece belirtilmesi hâlinde ise derece sırası, derece be-
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Maden Suyu ile Gelen Şifa

Uzun yaz tatilinin ardından vücut direncimizin
azaldığı bugünlerde uzmanlar maden suyu ile
ilgili birçok görüş belirtmekte. Doğal ilaç olarak
görülen Beypazarı Doğal Maden Suyu bulantı,
halsizlik, baş dönmesi veya tansiyon düşüklüğü
gibi yaşanabilecek rahatsızlıkların engellenmesinde son derece etkili.

ğatay; “Maden suyu ve sodanın aynı şey olarak
düşünülmesi büyük bir yanılgıdır. Sodanın mineral açısından hiçbir katkısı yokken Beypazarı
Doğal Maden Suyu gerçek bir mineral takviyesidir. Gelişme çağındaki çocuklarda bile ayran
ile karıştırarak içilmesi kemik gelişimini önemli
oranda destekleyecektir.” şeklinde konuştu.

Yaz ayları boyunca aşırı sıcaklardan ve güneş ışınlarından etkilenen insan vücudu terlemeye bağlı olarak mineral kayıpları yaşamakta.
Bu durumun özellikle yaşlı ve çocuklarda büyük
sorunlara yol açabileceğini belirten uzmanlar,
problemlerin önlenmesinde günde 1 - 2 adet
maden suyu içmenin büyük oranda engelleyici
olabileceğini vurguluyorlar.

Sağlıklı yetişkin bireylerin günde en az 2 şişe
maden suyu içilebileceğini ifade eden Çağatay;
“Maden suyunu doğadan gelen şifa olarak nitelendiriyorum. Çünkü içeriğinde yer alan mineraller ile sağlık için gerçek bir şifa kaynağıdır.

“Maden Suyu ve Sodanın Aynı Şey Olarak Düşünülmesi Büyük Bir Yanılgıdır”
Beypazarı Doğal Maden Suyu tamamen
doğal olarak elde edilen mineralli şifa kaynağı iken, sodanın içme suyuna karbondioksit ve
bikarbonat eklenmesi ile elde edildiğinin altını
çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Hülya Ça-
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Yıllardır süre gelen maden suyu tüketimimiz
ile farkında olmadan kemiklerimizi koruyor ve
günlük mineral ihtiyacımızı sağlayabiliyoruz.
Özellikle içeriğindeki magnezyum ile kalp dostu,
kalsiyum ile kemikleri güçlendirici, bikarbonat
ile mide ve sindirim sistemi desteği, florür ile diş
sağlığını koruyucu gibi çok önemli etkilere sahiptir.” dedi.
Bu Bir İlandır.
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