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Değerli Dostlarım, 
Derneğimizin süreli yayın organı olan ORSİAD 

Dergisi’nin yeni sayısında bir kez daha sizlerleyiz.  
Yeni sayımız aynı zamanda 2018 yılının ilk der-
gisi. Diliyorum ki 2018 hepimiz için umutların ye-
şerdiği, daha büyük hedeflerin konulduğu, bek-
lentilerin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Zira bütün 
bunlara çok ihtiyacımız var. Ülke olarak büyük 
bir sınavdan, önemli bir süreçten geçiyoruz. Biz 
iş insanıyız. Kuşkusuz önceliğimiz ekonomi ama 
memleketimizin içinde bulunduğu bu süreçte eko-
nomik beklentilerimizden çok Türkiye’nin bekası 
önemli. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, 
ülkemizin bekası için başlattığı sınır ötesi operas-
yonunu sonuna kadar destekliyor, terör unsurla-
rına dönük bu mücadelenin çok kutsal olduğuna 
inanıyoruz.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın bölgemiz ve ülkemizin 
güvenliği açısından kaçınılmaz olduğu gerçeğin-
den hareketle, Afrin Operasyonu’nun ekonomiye 
olası sonuçlarına katlanmaya da hazırız. 

Biz şunu söylüyoruz; Mevzu bahis vatansa ge-
risi teferruattır…

 
Değerli Dostlarım…
Güvenliğin olmadığı bir yerde sağlıklı üretim-

den, yerli ve yabancı yatırımından, refah sevi-
yesi yüksek bir toplumdan, huzurdan, geleceğe 

güvenle bakmaktan söz edebilir miyiz? Elbette 
hayır… Güvenlik bir yerde ekonomik, sosyal ve 
siyasi istikrarın da temelidir. Bu bakımdan biz bir 
yandan içerdeki ve dışarıdaki hainlerden arına-
lım, diğer yandan çalışmamıza, çabamıza, üre-
timimize, yatırımımıza devam edelim. Devletimiz 
bir taraftan terör unsurlarıyla mücadelesini, diğer 
taraftan üreten kesimle omuz omuza vermeyi, fi-
nansal desteklerini, iş dünyasının önünü açacak 
düzenlemelerini sürdürsün. 

Hepimiz biliyoruz ki; alınan tedbirler ve üre-
ten kesime dönük destekler sayesinde 2017 yılını 
birçok işletmemiz çok daha rahat geçirdi. Özel 
sektörün sıcak para ihtiyacını karşılamaya dönük 
başlatılan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulaması 
başta olmak üzere iş dünyasının finansmana eri-
şimini kolaylaştıran tüm uygulamalar çok zama-
nında ve yerindeydi. 

Şimdi iç piyasayı canlı tutmak adına yeni des-
tekler sağlama, KOBİ niteliğindeki işletmelerin 
ödeme kabiliyetini arttırmak için hazine kaynaklı 
uzun vadeli yatırım kredilerini tabana yayma za-
manı. Hükümetimizden ve ekonomi yönetimimiz-
den öncelikli beklentimiz budur. Yazımın başında 
da ifade ettiğim gibi yeni yıl umudun, huzurun, 
refahın, çok çalışmanın, daha fazla üretmenin yılı 
olsun. ORSİAD olarak OSTİM, İvedik ve Sincan 
OSB’lerde faaliyetini sürdüren üyelerimizin tem-
silcileri olmanın onuru ve elbette ağır sorumlu-
luğuyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdü-
rüyoruz. Neredeyse her ayımız, her haftamız ve 
günümüz dolu dolu geçiyor, faaliyetlerimize yeni-
leri ekleniyor. Tek bir amacımız var; derneğimiz-
de eski ve yeni olduğuna, ticari işletmesinin bü-
yüklüğüne, sermayesine, yanında çalıştırdığı kişi 
sayısına bakmaksızın tüm üyelerimizin ekonomik 
ve sosyal yaşamlarına dokunabilmek, onlara bir 
nebze olsun faydalı olabilmek. Elinizde tuttuğunuz 
yeni sayıda da son 4 ay içinde gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalara ilişkin ayrıntıları bulabileceksiniz. 

Bunlar yeter mi?

Asla… 
Daha yapacak çok işimiz, alınacak uzun bir 

yolumuz var. Sizlerin güven ve desteği, Allah’ın 
izniyle hepsinin üstesinden geleceğiz.

Başkandan…

Saygılarımla
Nedret Yener

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ORSİAD’ın düzenlediği etkinliğe katılan ünlü 
psikolog, OSTİM’li sanayici, işadamları ve çalı-
şanları ile bir araya geldi.

ORSİAD’ın ‘’Bir İş Bir Nefes Günleri’’ etkinli-
ğine katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen, üç saat sü-
ren programında 400’ü aşkın konukla buluştu.
Prof. Dökmen, hem güldürdü, hem düşündürdü. 

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşada-
mı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD)’nin, üyele-
rin tanışıp kaynaşması, aynı zamanda yoğun iş 
temposundan kurtulup biraz olsun nefes alması 
amacıyla düzenlediği etkinlik yoğun ilgi gördü. 
Derneğin OSTİM Konferans Salonu’nda, ilkini 
düzenlediği  “Bir İş Bir Nefes Günleri” etkinliğine 
konuşmacı olarak ülkemizin tanınmış psikolog-

“Bir İş Bir Nefes Günleri”nde Ostim’de
Üstün Dökmen Rüzgarı Esti

www.ofisostim.com
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larından, eğitimci - yazar, televizyon programcısı 
Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldı. ORSİAD Başkanı 
Nedret Yener ve yönetim kurulu üyelerinin ev sa-
hipliğinde düzenlenen etkinliğe OSTİM Başkanı 
Orhan Aydın ve ekibi, ORSİAD’ın önceki dönem 
başkanları Birol Duygu ve Özcan Ülgener, OR-
SİAD Kooperatifi Başkanı İsmail Erdoğan, TÜSİ-
AV Başkanı Veli Sarıtoprak ve yönetimi, OSİAD 

Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM’deki kümelenmele-
rin yöneticileri, bölgedeki işletmelerin sahipleri, 
yöneticileri ve çalışanları ile aileler büyük ilgi 
gösterdi.

Belma Belen’in sunuculuğunu üstlendiği et-
kinliğin açılışında konuşma yapan ORSİAD Baş-
kanı Nedret Yener konuşmasına şöyle başladı. 
“Artık yeni şeyler söylemek gerektiğine inandık-
larını bu inancımız gereği ORSİAD’ın yepyeni yü-
züyle karşınızdayız. ORSİAD’ı bundan böyle asli 
görevlerinin yanı sıra pek çok farklı ekonomik, 
sosyal, kültürel etkinliğin içinde göreceksiniz. ‘Bir 
İş, Bir Nefes Günleri’ etkinliğimiz yeni yüzümü-
zün başlangıcı” dedi.

Etkinliğe katılan her yaştan konuğun büyük 
ilgi ve sevgisiyle karşılanan Prof. Dr. Üstün Dök-
men ise tam üç saat süren sahne performansın-
da bir kez daha dinleyicileri kendisine hayran 
bıraktı. “İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kali-
teli İletişim Yaşama ve Çalışma Sevinci” başlıklı 
sunumunda iletişimin önemine ilişkin görüşleri-
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ni, günlük yaşamdan örnekler vererek anlatan 
Prof. Dökmen, hem güldürdü, hem düşündürdü. 
Millet olarak birbirimizi dinlememe gibi kötü bir 
alışkanlığımız olduğunu, diyalog kurmadığımızı 
ifade eden Prof. Dökmen, bunun hem iş haya-
tında, hem de özel yaşamda iletişim kazalarına 
yol açtığını söyledi. İşadamlarına yöneticilikle li-
derlik arasındaki farkları esprili bir dille anlatan 
Prof. Dökmen, “Klasik bilgilere takılıp kalmayan, 

yeni bilgilere acık olan, icat çıkarıp eski köye yeni 
adet getiren liderdir, kalıplara göre davranan 
yöneticidir” dedi. Pozitif bilimle bağdaşmayan 
fikirlerin çöpe atılması gerektiğinin altını çizen ve 
“Toplumca geriye gidersek, haritadan siliniriz” 
uyarısında bulunan Prof. Üstün Dökmen, zaman 
zaman dinleyelerini de dâhil ettiği performansı-
nın ardından ayakta alkışlandı. 

Haber:
Murat Osman Vanlı
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ORSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri göre-
vini yürüten Orhan Kaya, Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi (ABB) şirketlerinden ANFA Anonim şirketi 
Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Nedret 
Yener başkanlığındaki yönetimi, Orhan Kaya’yı 
makamında ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi’nin önemli şirketlerden biri olan AN-
FA’nın yeni Genel Müdürü Orhan Kaya, Sincan 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde, Meclis 
üyesi olarak da görev yapmıştı. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şirketle-
rinden ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 
ANFA, hafriyat sahaları ile Büyükşehir’e bağlı 
tüm parkların işletmesini yürütüyor ve güvenlik 
hizmeti de veriyor. AK Parti Altındağ İlçe Kurucu 
Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de Meclis 
üyesi olarak yer almıştı. 

ORSİAD Yönetim kurulu başkanı Nedret Ye-
ner, Başkan Yardımcısı Bilal Güneş, Başkan Yar-
dımcısı Murat Tuncel, Sayman Mehmet Duman ve 

Yönetim Kurulu Üyesi M. Ali Işık, Yılmaz Toprak, 
Fatih Murat, ise yeni atanan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi (ABB) şirketlerinden ANFA Anonim 
Şirketi Genel Müdürü Orhan Kaya’ya yeni göre-
vinde başarılar dileyip hayırlara vesile olmasını 
temenni ettiler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şirketlerin-
den ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürü Orhan 
Kaya da bu nazik ziyaretlerinden dolayı ORSİAD 
Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.

ORSİAD Yönetim Kurulu Genel Sekreterimiz
Orhan Kaya, ANFA Genel Müdürlüğüne Atanmıştır

Haber:
Murat Osman Vanlı
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damı ve Yöneticileri Derneğinin (ORSİAD) Nedret 
Yener başkanlığındaki yönetimi, OSTİM ve İve-
dik OSB’lerde kreş ihtiyacını gidermek için büyük 
çaba harcıyor. ORSİAD Yönetimi, ziyaret ettikleri 
Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural ile bu ko-
nuda da bir görüşme yaptı. 

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Başkan Yar-
dımcısı Bilal Güneş, Sayman Mehmet Duman 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Murat, OSB’lerin 
bağlı olduğu Yenimahalle’nin başarılı Kaymaka-
mı Selda Dural’ı ziyaret etti. 2017 yılının bölge 
açısından genel bir değerlendirmesinin yapıldığı, 
2018 yılı yatırımları ve projeleri ile işadamlarının 
yerel yönetimlerden beklentilerinin görüşüldüğü 
ziyaret son derece verimli geçti. Kaymakam Dural 
bölge işadamlarıyla yakından ilgilenirken, ORSİ-
AD Başkanı Nedret Yener görüşmede, çok uzun 
süredir dernek gündeminde olan “OSB’lere kreş” 
konusunda destek istedi.

Başkan Nedret Yener; OSB’lerde çalışan ka-
dın sayısının giderek arttığını, kadın çalışanların 
sadece büro işlerinde değil, atölyelerde de istih-
dam edildiğini söyledi. OSTİM ve İvedik OSB’ler-
de işveren veya işçi pozisyonunda çalışan ka-

dınlara sürekli yenilerinin eklendiğini kaydeden 
Başkan Yener, “Bu umut verici bir gelişme. Biz de 
öteden beri büyük ve güçlü Türk ekonomisi için 
kadın istihdamının ve iş gücüne katılım oranları-
nın artması gerektiğini savunuyoruz. Savunmakla 
kalmıyor, bu konuda üzerimize düşeni yapmaya 
gayret gösteriyoruz” dedi.

Özellikle OSB’lerde çalışan kadınların sorun-
larının başında, çocuklarının bakımının geldiğini 
hatırlatan Başkan Yener, “Küçük çocuğu olan an-
nelerin, gönül rahatlığıyla işe gitmeleri için, bu-
lundukları bölgelerde kreş şart. Bu anlamda OS-
TİM ve İvedik’te birer kreşe çok ihtiyaç var. Kay-
makamlık olarak bu konuda adım atarsanız, biz 
de elimizden gelen desteği veririz” diye konuştu.

Konuyla yakından ilgilenen ve kadın istihdamı-
nı çok önemsediğini söyleyen Yenimahalle Kay-
makamı Selda Dural da iki OSB’de arazi tahsisi 
yapılması halinde kreş inşasına başlanabileceğini 
ifade etti. OSTİM ve İvedik OSB’lerde arazi tah-
sisi konusunda iki bölgenin başkanları nezdinde 
girişimlerde bulunacaklarını bildiren ORSİAD Yö-
netimi, kendilerine yakın ilgi gösteren, taleplerine 
ciddiyetle yaklaşan Kaymakam Dural’a teşekkür 
etti.

ORSİAD, Yenimahalle Kaymakamı
Selda Dural’ı Makamında Ziyaret Etti

Haber:
Murat Osman Vanlı
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ORSİAD ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenle-
nen kan bağışı kampanyası için ORSİAD mer-
kezi’nde bağış noktası oluşturuldu. OSTİM ve 
İvedik OSB’de faaliyet gösteren işletme sahibi ve 
çalışanları ORSİAD’a gelerek Kızılay görevlileri-
ne 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. 

ORSİAD Başkanı Yener; kan bağışında bulunma-
nın, sadece kan bekleyen insanların sıkıntısına 
çare olmadığını, aynı zamanda kan verenin sağ-
lığını koruduğunu da vurguladı. Yener, “Türki-
ye’de maalesef kan bağışı yeterli düzeyde değil. 
Türk Kızılayı’nın üstün gayretleri sonucu bağışlar 
ilerliyor. Kan bağışı kampanyaları ile bağış ora-
nı arttırılmalıdır. Kan bağışı konusunda özellikle 
sivil toplum kuruluşlarına büyük görev düşüyor.
ORSİAD olarak biz de bu sorumluluk duygusuy-
la hareket ederek daha önce de yaptığımız kan 
bağışı organizasyonumuzu, tekrarladık. Tek bir 
insanımıza dahi faydamız dokunsa, ne mutlu biz-
lere” diye konuştu.

ORSİAD & Türk Kızılayı İşbirliğinde Kan Bağışı 
Kampanyası Düzenlendi

Haber:
Murat Osman Vanlı
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Bir yılı aşkın süredir Yenimahalle Kaymakamı 
olarak görev yapmanın onur ve gururunu ya-
şıyorum. İlçemiz 650 bin nüfusu ile Ankara’nın 
ve Türkiye’nin en büyük ilçelerinden bir olmakla 
birlikte, önemli sorunlarını büyük ölçüde çözmüş, 
halkımızın huzur ve refah içinde yaşadığı, mahal-
le kültürünün büyük oranda hakim olduğu müs-
tesna bir konumdadır. 

Yenimahalle, sınırları içinde bulunan Ostim 
ve İvedik Organize Sanayi Bölgeleri ile ülkemizin 
en fazla istihdama sahip olan ilçelerinden biridir. 
Her iki sanayi bölgemiz sadece yarattığı yüksek 
istihdam ile değil, pek çok iş kolunda ülke ekono-
misi için öncü olan başarılara imza atmaktadır.

Yeni yıl, yeni başlangıçlar, yeni umutlar ve yeni 
hedefler demektir. Bizler de Yenimahalle’de va-
tandaşlarımızın sorunlarının çözümü, kaliteli, hızlı 
ve etkin bir kamu hizmetinin verilebilmesi adına 
var gücümüzle çalışacağız. Öncelikli hedeflerimiz 
ilçemizin eğitim alt yapısındaki eksiklikleri hızla gi-
dererek, iyi düzeyde olan eğitim seviyemizi daha 
da yukarılara çıkarmaktır.Bu yıl içinde yapımına 
başlanacak Hükümet Konağının tamamlanması 
ile de kamu kurumlarının mekânsal dağınıklığı 
giderilecek, çağdaş ve nitelikli çalışma ortamla-
rı hem vatandaşlarımız hem de kamu persone-
limizin memnuniyet düzeyini ve hizmet kalitesini 
artıracaktır. Sağlık ve güvenlik sektörlerindeki alt 
yapı eksikliklerini gidermeye dönük çalışmalar 
2018 yılında da devam edecektir.

2018 yılının öncelikle ilçemiz, ülkemiz ve tüm 
insanlık için barış, refah, huzur ve mutluluk getir-
mesini diliyorum. Umuyorum ki  sanayicimiz ve 
üreticimiz verimli, bereketli ve bol kazançlı bir yıl 
geçirecek, ülke ekonomisine önemli katkılar sağ-
layacaktır. Bu vesileyle tüm Yenimahalleli hemşe-
rilerimizim yeni yıllarını kutlar, sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dilerim.

Yenimahalle Kaymakamı:
Selda Dural

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural,
Ostim ve İvedik Ülke Ekonomisi İçin Öncü OSB’lerdir
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Türkiye için 2017 yılı zor bir yıl oldu. Ülkemiz, 
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe 
girişimini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan ve hükümetimizin kararlı duruşu ve 
halkımızın güçlü iradesi sayesinde bertaraf etti.

 Darbe girişiminin ekonomimize olumsuz et-
kileri oldu. Ancak Türk özel sektörü bu süreçte 

yatırımlarına hiç ara vermedi. Hükümetimiz ve 
ekonomi yönetimimiz de reel sektörü rahatla-
tacak düzenlemeler yaparak iyi bir sınav verdi. 
Kredi Garanti Fonu sayesinde finansman sıkıntı-
sı yaşayan firmalar destek aldı.

Damga vergisinin kapsamı daraltıldı. İç tüke-
timi canlandırmak için beyaz eşya ve mobilyada 
KDV ve ÖTV indirimleri yapıldı. Sicil affı gerçek-
leştirildi. Taşınır Rehni Kanunu sayesinde iktisadi 
değer taşıyan varlıklar da teminat gösterilmeye 
başlandı. Kredi ve istihdam destekleri özel sek-
töre nefes aldırdı.

Hain darbe girişimini planlayanlar, ekonomi-
de yıkım beklentisi içindeydiler ancak amaçla-
rına ulaşamadılar. Türkiye 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde sağladığı yüzde 11,1’lik büyümeyle 
bir rekora imza attı. Bu rakam bizim 2018’e  
daha da umutlu bakmamıza neden oldu. 2005 
yılında 19,6 milyon olan istihdam edilen kişi sa-
yısı, bugün 28,8 milyona çıktı. 9,2 milyon yeni 
istihdam oluşturdu ancak kadınların ve genç-

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın Yeni Yıl 
ve 2017 Yılsonu Değerlendirmesi
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lerin iş gücüne katılım oranının yükselmesi ne-
deniyle yeni istihdam işsizlik oranlarını düşüre-
medi. 2016 yılında yaşadığımız olumsuzluklar 
turizm verilerine de yansıdı. Fakat bu kayıplar 
da büyük ölçüde telafi edildi.

Eylül sonu itibarıyla yıllık turist sayısı 25 mil-
yonu, turizm geliri de 20 milyar doları aştı. 2017 

yılının 155 milyar doların üzerinde bir ihracat 
rakamıyla sonlanmasını bekliyoruz. Zaten Tür-
kiye İhracatçılar meclisi verilerine göre 2017 
ihracat rakamı 157,1 milyar dolar oldu. 2018 
için çok umutluyuz. 2018’de, Kanal İstanbul gibi 
500’ü ana proje olmak üzere yüzlerce yeni proje 
Türkiye’nin gündeminde olacak. Ankara için de 
aynı şekilde, çok güzel gelişmeler yaşanacak.

Yurt dışı uçuşlar için çalıştık, çabaladık, 4 yeni 
destinasyonun müjdesinin verilmesine vesile ol-
duk. Mevcut destinasyonlara Londra ve Amster-
dam başta olmak üzere yenileri eklenecek. Fuar 
alanı konusunda gelişmeler olacak. İnşallah bu 
yıl inşaatına başlanacak.

Bilkent’teki 3 bin 800 yatak kapasiteli şehir 
hastanesi şubat sonunda tamamlanacak. Eko-
nomik düzenlemeler ve desteklerle birlikte Tür-
kiye 2018 yılında da yatırımcılar açısından cazi-
besini koruyacaktır. Azim ve kararlılığıyla, birliği 
ve dirliğiyle yoluna devam edecek Türkiye’de 
siyasi ve ekonomik istikrar da sürecektir. 

ATO Başkanı:
Gürsel Baran
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ORSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Mu-
rat KOSGEB’in COSME programına katılımı ve 
programdan elde edilen kazanımları en üst se-
viyeye çıkarabilmek için koordinasyon kapasite-
sinin arttırılması projesi’nin açılış konferansına 
katılım gerçekleştirdi. 

COSME programından yararlanan kurum ve 
kuruluşların sunumlarıyla katılımcılara yeni ufuk-
lar kazandırması hedefiyle eğitimler planlanmış 
ve üçüncü eğitim 28 Kasım 2017 tarihinde An-
kara’da düzenlenmiştir. Eğitim, KOSGEB Baş-
kan Yardımcısı Ahmet Akdağ’ın ve Avrupa Birliği 
Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar 
Başkanı Kayhan Özüm’ ün yaptığı açılış konuş-
maları ile başlamıştır.

Kayhan Özüm, Birlik Programları ile ilgili ge-
nel çerçeve ve ülkemizin durumu hakkında bilgi 
sunmuştur. Küçük işletmelerin büyüme ve yeni-
likçiliğe yönelik faaliyetleri ile girişimciliğin ve 
girişimcilik kültürünün desteklenmesi, işletmeler 
üzerindeki idari yüklerin azaltılması ve daha iyi 
bir iş ortamının yaratılması bakımından COSME 
programının önemine vurgu yaparak AB Ba-
kanlığı olarak projenin önemine dikkat çekmiş-
tir. KOSGEB Başkan Yardımcımız Ahmet Akdağ 
açılış konuşmalarında, bu proje ile, COSME’nin 
koordinasyonu için KOSGEB’in kurumsal kapa-
sitesinin güçlendirilmesi, COSME’nin potansiyel 
faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, he-
def grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması 

ve böylelikle COSME çağrılarına başvuruların ve 
başvuru kalitelerinin artırılması yönünde yoğun 
bir çalışma yürütüleceğini belirtmiştir. Akdağ ay-
rıca, kişisel veya kurumsal olarak ülke için yapı-
lan her çalışmanın, bu güzel ülkenin gelişiminde 
bir yapı taşı daha olacağını ve bu nedenle COS-
ME programından en üst seviyede fayda sağla-
nabilmesi için hep birlikte gayret sarf edilmesinin 
önemli olduğunu hatırlatmıştır. Söz konusu Te-
matik Eğitime kamu kurum/kuruluşları, ticaret ve 
sanayi odaları, üniversiteler, finans kuruluşları, 
teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri ve 
STK’lar olmak üzere etkinliğe yoğun bir katılım 
sağlanmıştır.

KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğünden 
KOBİ Uzmanı Ümit Çakar, COSME Programı 
kapsamında yürütülen “Finansmana Erişim”, 
“Pazarlara Erişim”, “Çerçeve Koşulların İyileştiril-
mesi” ve “Girişimcilik ve Girişimci Kültürü” Bile-
şenleri hakkında detaylı bilgiler sunarak, Türki-
ye’deki son durumdan bahsetmiştir.

Etkinlikte ayrıca; COSME Programı kapsamın-
da Pazarlara Erişim Bileşeni altında Avrupa İşlet-
meler Ağı Konsorsiyumlarından EEN ANATOLIA 
koordinatörü olan KOSGEB Ankara OSTİM Mü-
dürlüğünden KOBİ Uzmanı Uğurtan Sümer, Giri-
şimcilik ve Girişimci Kültür Bileşeni altında “Genç 
Girişimciler İçin Erasmus” Programı kapsamında 
ODTÜ Teknokent’ten Erasmus Proje Yöneticisi, 
Başak Özcan, Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi 
Bileşeni altında Turizm Projesi desteklenen Doğu 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Birimi Başka-
nı Mehmet Bozdoğan ve Kümelenme projesi ile 
destek almaya hak kazanan OSTİM İş ve İnşa-
at Makineleri Kümelenmesi Derneği’nden Esma 
Akyüz ve proje otaklarından Enrico Venturini, 
Andrea Phılıpson ve Felipe Carrasco, sunumla-
rını gerçekleştirmişlerdir. Konuşmacılar yaptıkları 
sunumlarda, açılan çağrılara nasıl başvuru yap-
tıkları, hangi aşamalardan geçtikleri, ne tür zor-
luklarla karşılaştıkları ve proje ortakları ile birlikte 
çalışma kültürlerini nasıl geliştirdikleri hakkında 
bilgi vermişlerdir.

ORSAİD, Cosme Programı’na Katılım
Gerçekleştirdi

Haber:
Murat Osman Vanlı



HABER

  ORSİAD / Sayı-31 / 2018 19



HABER

  ORSİAD / Sayı-31 / 201820

“Bir yılı daha geride bıraktık. 2016’da yaşa-
dığımız hain darbe girişiminin hâlâ etkisinden 
kurtulabilmiş değiliz. Ama biz reel sektör olarak 
üzerimize düşen görevi fazlasıyla yaptığımıza 
inanıyorum ve bunun da Türkiye’nin ekonomik 
göstergelerine yansıdığını hep birlikte görüyoruz.

 
2016 yılında özellikle üçüncü çeyrekteki 

0,8’lik bir küçülmeden sonra yılı Hükûmetin de 
almış olduğu tedbirlerle, özellikle Kredi Garanti 
Fonu’nun devreye sokulması ve istihdamla ilgili 
desteklerle birlikte 3,2 büyümeyle kapatmıştık. 
Ondan sonraki süreçte özellikle Kredi Garanti 
Fonu’nun yapmış olduğu doping etkisiyle -revize 
edilmiş rakamlarıyla söylüyorum- birinci çeyrek-
te 5,3; ikinci çeyrekte 5,4; üçüncü çeyrekte ise 
11,1’lik bir büyümeyi sağlayabildik. 

Bu üç çeyreğin ortalaması olarak da 7,3’lük 
bir büyümeyi gerçekleştirdik. Dördüncü çeyrekte 
de eğer 6 civarında bir büyüme gerçekleştirebi-
lirsek -ki mümkün gözüküyor çünkü ihracatın bü-
yümeye pozitif katkısı üçüncü çeyrekte de devam 
ediyor, ihracatımızdaki artış hızı devam ediyor, 
sürüyor; buna karşılık ithalatımızda da bir da-

ralma söz konusu- bununla birlikte muhtemelen 
bu yılı 7’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlaya-
bileceğiz. Tabii, büyümenin kalitesi de son dere-
ce önemli.  Bana göre bir büyümenin kalitesini 
oluşturan imalat sanayisindeki büyümedir. Çün-
kü imalat sanayii yalnız üretmekle kalmıyor, ül-
kenin teknoloji seviyesinin gelişmesine de önemli 
katkılarda bulunuyor. Yani bugün bir inşaat dü-
şük teknolojili bir iş ama bir traktör üretimi öyle 
değil. Yani traktörün motorundan üzerindeki 
donanımına kadar, aktarma organlarına kadar 
birçok ürün var ve birçok yan sanayi bununla be-
raber çalışıyor. Bu da ülkenin teknoloji seviyesini 
ciddi anlamda artıran bir şey.

Bu anlamda bakıldığı zaman, 2016’nın 
üçüncü çeyreğinde 3,1 daralan imalat sanayi 
endeksi, bu senenin üçüncü çeyreğinde ise 15,2 
gibi bir büyüme sağladı. Ayrıca, ciro endeksinde 
de yüzde 32’lik bir artış var. Bunlar güzel şeyler. 
Ancak, TÜİK verilerini incelediğiniz zaman güven 
endekslerinde genel olarak bir düşmenin oldu-
ğunu, özellikle tüketicilerin güven endeksinde 
düşme gördüğümüzü ama gerek imalat sanayi-
cilerinin gerekse diğer iş kesiminin, iş dünyasının 

 ASO Başkanı Nurettin Özdebir: “Maalesef 15 Temmuz 
Sonrası Türkiye’nin İmajında Ciddi Bir Erozyon Oldu”
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güven endekslerinde hâlâ -inşaat hariç-inşaatta 
da 86’lar civarında herhâlde bir güven endeksi 
var. Diğer sektörlerde 100’ün üzerinde yani po-
zitif alan içerisinde ama orada da biraz düşüşler 
var. Tahmin ediyorum ki, dünyada ve çevremiz-
deki gelişmeler,  bunun kamuoyu üzerinde yap-
mış olduğu psikolojik etkiler,   beklenti anketle-
rinde düşmeye sebep olmakta. 

 
Çince’de “kriz” kelimesi   aynı zamanda “fır-

sat”anlamına da geliyor. 15 Temmuz’dan sonra 
Türkiye’nin hem algısında çok ciddi bir bozulma 
oldu, hem de kurlarda ciddi bir sıçrama oldu.  
Tabii ki dövizle borçlanan, ithal ürün kullanan-
ların sermaye ihtiyaçları ve borçları arttı. Ancak, 
diğer taraftan da bakıyorum,   ithalatta en çok 
ara malında düşüş var. Yani biz yıllarca söyledik   
“Aşırı değerli Türk lirası birtakım işleri Türkiye’de 
yapılamaz hâle getirdi.” diye. Şimdi kurların 
gelmiş olduğu seviye itibarıyla birtakım ürünle-
rin, birtakım işlerin artık Türkiye’de yapılabilir 
olduğunu görüyoruz ki, ara malı ithalatında da 
bununla beraber bir düşüş var. Tabii hem bü-
yümenin etkisi hem istihdamla ilgili desteklerin 
etkisiyle beraber 2016 Eylülde yüzde 11,8 olan 
işsizlik rakamı 2016’nın Kasım ayında yüzde 
12,1’e, Aralık ayında da 12,7’ye kadar çıkmıştı. 
Şu anda ağustos, eylül, ekim aylarının ortalama-
sını ihtiva eden rakam  12,7’den 10,6’ya kadar 
geriledi. Yani 2,1’lik bir düşüş sağlanmış oldu. 

İstihdam sayısı 28 milyon 797 bine, işsizlerimi-
zin sayısı da 3 milyon 419 bine çıkmış. Bir ay 
önce 3 milyon 404 bin iken, bu kadar istihdam 
yaratılmasına rağmen işsizlik rakamları da -tabii 
iş aramak için müracaat edenler içerisindeki iş-
sizlik oranından bahsediyoruz 3 milyon 419 bine 
ulaşmış. Mesela geçen sene bu rakam 350 bin 
civarındaydı, bu sene yılbaşından bu yana 1,5 
milyon kişi istihdam edildi. Ama buna karşılık da 
1 milyon 228 bin kişi iş gücüne katılmış. Top-
lam iş gücü sayısı da 32 milyon 215 bine çıkmış. 
İş gücüne katılma oranı geçtiğimiz ay içerisinde 
0,8 puanlık bir artış gösterdi. Türkiye ortalama-
sı da 53,9’a yükseldi. Burada sevindirici bir şey 
var; erkekler 73,1 iken, kadınlar da 1 puanlık bir 
artışla 34,5’a yükseldi. 

Kadınların iş gücüne katılım oranı her geçen 
gün hızlanarak devam ediyor. Kadınlarımızın ar-
tık sanayide de çalışmaya başlamış olmaları, git-
tikleri her yere nezaket ve zarafet getirdikleri için, 
ortamı yumuşattıkları için ben takdir ediyorum, 
bu güzel bir kazanım oldu ülkemiz için. Bunun 
daha da artarak devam edeceğini ümit ediyo-
rum. İstihdam seferberliği sürecinde  Ankara’nın 
çeşitli sanayi odaklarında; Ostim’de, İvedik’te, 
Başkent’te, Anadolu OSB’de, Sincan’da, Ka-
zan’da, Hasanoğlan’da çeşitli toplantılar yaptık. 
İŞKUR İl Müdürümüz, Sosyal Güvenlik Kurumu İl 
Müdürümüz ve ben beraber gittik, oralarda hem 
yeni destek imkânlarını anlattık hem de insan-
ları buralarda teşvik etmeye çalıştık. Bunun bir 
sonucu olarak da İstanbul ve Antalya’dan sonra 
istihdamını en çok artıran il olduk.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın istihdamla ilgili yapmış olduğu toplantıda 
Ankara’nın ödülünü de oda başkanlarıyla, Vali-
mizle beraber  aldık. Antalya daha çok turizm-
le tabii eleman aldı. Zor bir turizm sezonundan 
sonra bu sene orada ikinci sıraya yükselecek ka-
dar insan istihdam edilmesi mutlaka son derece 
güzel bir şey. Ama Ankara’da bu ağırlıklı olarak 
imalat sanayisinde gerçekleşti. Bunda da Oda-
mızın ve sanayicilerimizin çok büyük katkısı var. 

ASO Başkanı:
Nurettin Özdebir
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2017, küresel gelişmeler ve bunun berabe-
rinde ekonomiye yansımalarının sıkça konuşul-
duğu bir yıl olarak geride kaldı ancak iş hayatın-
da çok fazla bir kırılma ve duraksama olmadan 
güzel geçti. İnşallah 2018 daha da güzel olur.

Ülkemiz, stratejik konumu nedeniyle zorlu 
bir coğrafyanın getirdiği şartları olanca şidde-

tiyle hissediyor ve Türkiye geliştikçe, etki alanı-
nı genişlettikçe engellerle karşı karşıya kalıyor. 
Bunlardan biri de 15 Temmuz kalkışmasıyla ya-
şandı.

Çok şükür milletimizin feraseti ve kahraman-
ca duruşu ile bu kalkışma püskürtüldü. OSTİM, 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin yoğun olduğu 
bir bölge. Ülkemizin kalkınması için gecesini 
gündüzüne katan işletmelerimiz, esnek ve dina-
mik yapılarıyla 2017’de de daha fazla üretim, 
ihracat, katma değer için alın teri dökmeye de-
vam etti. 

Bölgemizin en önemli göstergesi enerji tüke-
timidir. Web sitemizden kamuoyuyla paylaştı-
ğımızı elektrik tüketim değerleri aynı zamanda 
üretim performansının net fotoğrafıdır.

Enerji tüketim grafiğimizde de kesintisiz bir 
büyüme, gelişme her zaman gözüküyor. İnsan-
lar işini terk etmiyorlar; dolayısıyla üretim arta-
rak devam ediyor. Bu, çok sevindirici. 2017’de, 

2017, Küresel Gelişmeler ve Bunun Beraberinde 
Ekonomiye Yansımalarının Sıkça Konuşulduğu Yıl Oldu
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ülkemizin büyüme rakamları da beklenenden 
daha iyi noktayı işaret etti. Stresli, dalgalı, fır-
tınalı olaylar, üreticileri artık çok fazla etkilemi-
yor, üretim tüm hızıyla sürüyor. Bu, Türkiye’nin 
önemli bir kazanımı. Toplum olarak stres altında 
yaşamayı öğrendik; herkes çalışmaya ve üret-
meye devam ediyor. Ülke olarak yaşanılacak en 
kötü senaryoları, sıkıntıları başarıyla aştık.

Hükümetimizin, ülkemizin kalkınması için 
koyduğu hedefler hepimizi heyecanlandırıyor. 
Sanayicilerimiz de bu inançla işlerine odaklana-
rak çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.  Bu 
büyümenin ve üretimin yanında üzerinde dur-
mamız gereken ve canımızı yakan bir faiz olgu-
su var. Bunu hiç unutmamamız lazım.

Her ne kadar işler dönüyor, büyüyor, yürüyor 
gibi olsa da büyük ölçüde rant ekonomisinin le-
hine çalışıyoruz. Bu duruma karşı mutlaka üreti-

min lehine çözümler üretilmelidir.Kredi Garanti 
Fonu destekleri can suyu oldu ancak sonuçta 
faizlerin yüksekliği insanların kazançlarını alıp 
götürüyor. Ekonomik ve sosyal problemlere kar-
şı en etkili kavram üretimdir.

Üretmek isteyenler bir araya gelerek iş bir-
liği, güç birliği yaparak, bu ilişkilerini üniversi-
tedeki bilgiyle buluşturmalıdır. Kamunun ciddi 
destekleri var. Firmalarımızın, özellikle rekabeti 
iyileştirici desteklerden yararlanarak kamunun 
politikalarını da kendi lehlerine değiştirme ça-
basını gerçekleştirip, işlerini büyütmeleri gerekir. 
Bunun cevabı bizim her zaman savunduğumuz 
gibi kümelenmedir. 

Üniversite, sanayi, kamu hep beraber ülke-
mizin sorunlarına çözüm üretmek için çaba sarf 
etmek üzere çalışmalıyız.

OSTİM Başkanı:
Orhan Aydın
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ORSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Murat, Yeni-
mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın düzenlemiş 
olduğu öğle yemeğine katılım sağladı.

Sivil toplum örgütlerinin sayısının artması ve 
güçlü olmalarının Başkent Ankara’nın gelişmesi ve 
korunması açısından en önemli etken olduğunu söy-
leyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 14 
dernek ve vakfın temsilcisini Yenimahalle’de ağırla-
dı. Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe Kar-
tal Belediye Başkanı Altınok Öz, TÜSİAV Başkanı Veli 
Sarıtoprak, OSTİM’li Sanayici ve İşadamları Derneği 
(OSİAD) Başkanı Ahmet Kurt, CHP Ankara İl Başkanı 
Adnan Keskin, Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Ka-
dınları Derneği (BEGİKAD) Başkanı İlker Bayram gibi 
çok sayıda vakıf ve dernek başkanının yanı sıra Baş-
kentli iş insanları da katıldı.

Konuklarına Türkiye’nin, yerel yönetimlerin, 
kentlerin sorunları olduğunu hatırlatan Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu sorunlara sağlıklı 
çözümlerin bulunmasında ortak akla ihtiyaç var. Ben 
yaptım oldu dönemleri dünyada da bitti. O yüzden 
el ele vermeli, masanın bir ucundan da bizler tut-
malıyız. Hem kaynakların verimli kullanılması hem 

ülkenin adaletli yönetilmesi hem de insanlarımızın 
yaşamaktan mutlu olduğu bir ülkede refah içinde 
yaşayabilmesi için sivil toplumlara büyük görev dü-
şüyor. STK’ların daha da güçlenmesi ve toplumda 
duyarlılıklarının halk tarafından kabul görmesi en 
büyük arzumdur. Bunun için Yenimahalle Belediyesi 
olarak kimseyi ayırmadan destek veriyoruz. Hayırlı 
bir iş yaptığıma inanıyorum. 

Bu ülke güzel olursa hepimiz güzel oluruz. Bu 
kent güzel olursa hepimiz güzel yaşarız. Yolunuzda, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu. 
TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ise, “Ankara’da sivil 
toplum kuruluşlarına en çok önem veren, Kapısını 
da gönlünü de bizlere her zaman açan, imkanlarını 
ihtiyaçlarımız için seferber eden Belediye Başkanı-
mız Fethi Yaşar’a TÜSİAV adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Sarıtoprak, vakfa verdiği destekler ve göster-
diği ilgi nedeniyle Yaşar’a TÜSİAV Şükran Belgesi 
verdi. 

ORSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Murat, STK 
Dostu olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Ya-
şar’a düzenlemiş olduğu öğle yemeğinden dolayı 
teşekkürlerini bildirdi.

ORSİAD Y. Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 
Düzenlediği Öğle Yemeğine Katılım Gerçekleştirdi

Haber:
Murat Osman Vanlı
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı 
Nedret Yener ve Yönetim Kurulu üyeleri, Başkan 
Yardımcısı Bilal Güneş, Genel Sekreter Orhan 
Kaya, Sayman Mehmet Duman, Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Murat Göynük, Yılmaz Toprak ve Fa-
tih Murat, Ankara Valisi Ercan Topaca’yı maka-
mında ziyaret etti. ORSİAD Yönetim Kurulunu 
makamında kabul eden, Ankara’nın sanayici 

dostu Valisi Ercan Topaca, “Biz üretimi, üreteni, 
sanayiciyi seviyoruz.” dedi. Vali Topaca, özel-
likle savunma sanayisi yatırımlarının önemine 
dikkat çekti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Baş-
kanı Nedret Yener ile yönetim kurulu üyele-
ri, sanayiyle ilgili her konuda kendilerine tam 
destek veren Ankara Valisi Ercan Topaca’yı ma-
kamında ziyaret etti. Başkan Yener, geçtiğimiz 
aylarda OSTİM’i ziyaret edip sanayicileri bizzat 
dinleyen Vali Topaca’ya şükranlarını ileterek, 
ilk fırsatta kendilerini tekrar OSB’de ağırlamak 
istediklerini bildirdi. Vali Topaca’nın; sanayici 
dostu, üreten kesimle bütünleşmiş, desteğini 
hiçbir zaman esirgemeyen bir bürokrat oldu-
ğunu vurgulayan Nedret Yener, “Varlığınızı ve 
gücünüzü her zaman arkamızda hissediyoruz.” 
dedi.

OSTİM’li sanayicilerin ziyaretinden mem-
nuniyet duyan Vali Topaca da üretimi, üreteni, 
sanayiciyi sevdiğini, bugüne kadar olduğu gibi 

ORSİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Ankara Valisi Ercan Topaca’yı Makamında Ziyaret Etti
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bundan sonra da her daim desteğe hazır ol-
duğunu bildirdi. Üretimin, yatırımın, ihracatın 
önemine işaret eden Vali Topaca, Ankara’da 
artık inşaata değil üretime dönük yatırım ya-
pılmasının şart olduğunu bildirdi. Başkent’te 
konut stoku fazlası olduğunun altını çizen Vali 
Ercan Topaca, inşaat şirketlerine “Bina yapmak 
yerine, üretime yönelmeleri” tavsiyesinde bu-
lundu.

Ankara Valisi Ercan Topaca; sanayiye, özel-
likle de savunma sanayisine dönük yatırım-
ların ülkenin geleceği açısından çok önemli 
olduğunu da ifade etti. Vali Topaca, savunma 
sanayisi yatırımlarının, yüksek katma değer 
ve ihracat artışı gibi ekonomik getirilerin yanı 
sıra, ülkemiz açısından stratejik öneme de haiz 
olduğunu kaydederek, “Savunma sanayisinde 
yerli ve milli üretimi arttırırsak mücadelemiz 
de güçlü olur. 

Biz savunma sanayisini ilgilendiren her türlü 
girişimde, yatırım ve üretimde sanayicinin ya-
nındayız.” şeklinde konuştu.

Ziyaret esnasında Ankara’nın güvenliğine 
ilişkin konular da gündeme geldi. Aynı zaman-
da ORSİAD Genel Sekreteri olan ANFA Genel 
Müdürü Orhan Kaya ile Vali Topaca, kent gü-

venliği için Emniyet ve ANFA’ya bağlı güvenlik 
birimlerinin ortak hareket etmesi noktasında 
görüş birliğine vardı. İç güvenliğe dönük ya-
pılacak bu iş birliği ile Büyükşehir’e bağlı AN-
FA’nın güvenlik birimlerinin hem Emniyet ile 
ortak hareket etmesi hem de ANFA’nın güven-
lik kameralarının Emniyet ile entegre hâle gel-
mesi hedefleniyor.

Haber:
Gizem Çelik
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:”Türki-
ye’de 2002’de 33,7 milyar dolar olan imalat 
sanayisi ihracatı 2017’de 4 kattan fazla artarak 
147,2 milyar dolara ulaştı””Önümüzdeki dö-
nem, 2023 hedeflerimize doğru hızla yürüdü-
ğümüz bir dönem olacak”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 
Türkiye’de 2002 yılında 33,7 milyar dolar olan 
imalat sanayisi ihracatının geçen yıl 4 kattan 
fazla artarak 147,2 milyar dolara ulaştığını be-
lirterek, “Önümüzdeki dönem, 2023 hedefleri-
mize doğru hızla yürüdüğümüz bir dönem ola-
cak.” dedi.

Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen Ankara Sanayi Odası (ASO) 54. Yıl 
Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, Afrin’de 
Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren Türk Si-
lahlı Kuvvetleri mensuplarına başarı diledi. İş 
hacimleri, yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla 
Ankara’ya, bölgeye ve ülke ekonomisine güç 
katan iş adamlarını ve iş kadınlarını tebrik eden 

Tüfenkci, “Bu ödül töreninin Sayın Cumhurbaş-
kanımızın katılımıyla Külliye’de yapılıyor olması, 
iş dünyamıza verilen desteğin en üst düzeyde ol-
duğunun göstergesidir.” diye konuştu.

Tüfenkci, Türkiye’nin ve Ankara’nın iktisadi 
hayattaki başarısının öncelikle iş adamlarının 
başarısı olduğuna işaret ederek, Ankara’nın 
özellikle son dönemde memur, ticaret, tarım 
kenti kimliğinden sıyrılarak, bir sanayi kenti kim-
liğine de bürünmeye başladığını söyledi.

Ankara’nın, yeni açılan organize sanayi böl-
geleri, fabrikaları ve işletmeleriyle değer, hizmet 
ve istihdam ürettiğini vurgulayan Tüfenkci, Tür-
kiye’nin son 15 yılda ihracatta ciddi bir yükseliş 
ve hız yakaladığını ifade etti. Bakan Tüfenkci, 
Türkiye’de 2002’de 33,7 milyar dolar olan ima-
lat sanayisi ihracatının 2017’de 4 kattan fazla 
artarak 147,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülü-
ğünde sanayinin ve sanayi ihracatının gelişme-
sine yönelik stratejilere önem ve öncelik verdik-

Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Kuruluş Ödülü 
Sahiplerine Yapılan Bir Tören ile Takdim Edildi
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lerini belirten Tüfenkci, “Sanayide, Türkiye’nin 
önemli bir üretim üssü haline gelmesini destek-
liyoruz. İnşallah 2019’u başarıyla geçtiğimizde, 
önümüzdeki dönem 2023 hedeflerimize doğru 
hızla yürüdüğümüz bir dönem olacak.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

- “Türkiye’nin otomobilini yapacak 5 baba-
yiğit çıkardık” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da iş dün-
yasından yetişmiş bir cumhurbaşkanının kendi-
leri için büyük bir şans olduğuna işaret ederek, 
sadece 2017’de 3 büyük projenin hayata ge-

çirildiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
liderliğinde başlatılan istihdam seferberliğiyle 
istihdamı 1,5 milyon kişi artırdıklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, hükümetle birlikte hayata geçir-
dikleri projelerin KOBİ’lere “can suyu” olduğunu 
söyledi. Hisarcıklıoğlu, bankalarla kredi faizle-
ri konusunda yıllık yüzde 9,90’da anlaştıklarını 
ve bugüne kadar ticari kredilere uygulanmış en 
düşük faizi hayata geçirdiklerini ifade ederek, 
hükümetin, KOSGEB aracılığıyla 3 yıl vadeli ve 
faizsiz olarak, 50 bin lira işletme kredisi imkanı 
sağladığını, söz konusu projelerden Türkiye ça-
pında 653 bin firmanın istifade ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla 
TOBB’un içinden Türkiye’nin otomobilini yapa-
cak 5 babayiğit çıkardıklarını dile getiren Hisar-
cıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Tarihimizde bir ilki başaracak olmanın he-
yecanı içindeyiz. İnşallah 2019’da ilk prototip 
ortaya çıkacak, 2021’de de ticari satışlar baş-
layacak. Bunu sadece bir araba yapma projesi 
olarak görmüyoruz. Türkiye’nin otomobili proje-
si, aynı zamanda ülkemiz sanayisinin teknolojik 
dönüşümünü de sağlayacak, Türkiye ekonomi-
si ve Türk özel sektörünün, dünyada bir mar-
ka haline gelmesine büyük katkı verecek. Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan reform 
ve istikrar adımlarıyla Türkiye’nin adeta çehresi 
değişti. Kendimize güveniyor, her büyük projeye 
rahatlıkla başlıyoruz. Ülkemiz ve özel sektörü-
müz için işte bu vizyonun mimarı Sayın Cumhur-
başkanımızdır.”

Hisarcıklıoğlu, milletin huzuru ve ülkenin gü-
venliği için Afrin’de mücadele eden askerlerin 
zaferle dönmeleri dileğinde bulundu. Konuşma-
ların ardından, ASO’nun 54. kuruluş yıl dönü-
mü olması nedeniyle 54 ödül, sahiplerine tak-
dim edildi.

Haber:
Murat Osman Vanlı
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ORSİAD Başkanı Sayın Nedret YENER, Ostim 
OSB Bölge Müdürlüğü’nün düzenlediği Asansör 
Kümelenmesi Arama Toplantısı’na katılım ger-
çekleştirdi. 

Türkiye’nin tasarımından üretimine yerli ve 
milli asansör markaları çıkarabilmesi, firmala-
rın küresel rekabette yer alabilmeleri için kollar 
sıvandı. Kümelenme fikrini benimseyen asansör 
sektörü temsilcileri, OSTİM OSB’nin ev sahipli-
ğinde düzenlenen arama toplantısında bir araya 
geldi.

Toplantıda, sektörün problemleri, çözüm öne-
rileri masaya yatırılarak kümelenmeye ilişkin sa-
nayicilere bilgi aktarıldı. Toplantının açılışında 
konuşan OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, 
bölge olarak kümelenme başlığı altında birçok 
sektörde ciddi projeler gerçekleştirdiklerini dile 
getirdi. Kümelenmenin hem bereketini hem de 
olumlu sonuçlarını gördüklerini kaydeden Arıcı, 
“Firmalar, 7 sektörde oluşturduğumuz kümelerle 
birlikte çok büyük işler yapıyorlar. Kamunun bi-
reysel olarak açılmayan kapıları, bir küme ola-
rak gittikleri zaman çok rahat bir şekilde açılıyor. 
Ulaştığımız olumlu sonuçlardan, asansörle ilgili 
bir çalışma yapılması gerektiğine kanaat getir-
dik.” dedi. Anadolu Asansörcüler Derneği Baş-
kanı Gürhan Cihaner, sektörün ulusal ve ulusla-

rarası rekabet gücünü sağlayamadığını kaydetti. 
Cihaner, “Sektör markalaşamıyor ve gitgide çok 
uluslu firmaların taşeronları haline geliyor. Cı-
vatayı bile yurtdışından getiren küresel firmalar, 
güçlü mali yapıları ve marka değerlerinden do-
layı nitelikli elemanlarımızı ve bu gidişle firma-
larımızı da taşeronlaştırarak sektöre hakim hale 
geldiler. İnanın daha iyisini yapacak birikimdeyiz. 

Hemen hemen asansörün tüm parçası Tür-
kiye’de üretiliyor. İhracatımız çok yetersiz. Oysa 
coğrafi yapımız nedeniyle bölgeye hakim olma-
mız gerekiyor fakat markamız yok, lansmanımız, 
vitrinimiz ve kurumsal yapımız eksik.” görüşünü 
paylaştı. 

Başkan Cihaner, TOKİ, şehir hastaneleri, hava 
limanları gibi tesislerde, kamuya maliyeti ve risk-
lerine rağmen yerli firmalar tercih edilmesi ge-
rektiğini vurguladı. Ankara Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Ankara’da 219 
adet yeterlilik belgesi olan firma bulunduğunu ve 
hepsinin montajcı olmadığını anlattı. 

Asansörde de planlama ve uygulama kısmın-
da da beraber çalışalım istiyoruz. İl Müdürlüğü ve 
Bakanlık olarak piyasa gözetin ve demetim açı-
sında bakmıyoruz olaya. Savunma kauçuk sanayi 
neyse şu anda siz asansör sanayicilerisiniz “ dedi.

ORSİAD Başkanı Nedret Yener, Asansör Üreticileri 
Kümelenmesinin İlk Toplantısına Katıldı

Haber:
Korhan Gümüştekin
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ASTOP’un Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle 
düzenlediği törende OSTİM OSB Başkanı Orhan 
Aydın, üstün hizmet ve başarı ödülüne layık gö-
rüldü. Aydın’ın ödülünü ise Nedret Yener baş-
kanlığındaki ORSİAD Yönetimi verdi. OSTİM’liler 
törende kenetlendi. 

       Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
(ASTOP) tarafından 5 Aralık Dünya Sivil Toplum 

Kuruluşları Günü nedeniyle bu yıl da bir ödül tö-
reni düzenlendi. ASO Kongre Salonu’nda, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve üyelerinin ka-
tılımıyla gerçekleşen törende, OSTİM Organize 
Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri 
Derneği (ORSİAD) Başkanı Nedret Yener ve yö-
netim kurulu da tam kadro hazır bulundu. Aynı 
zamanda ASTOP Başkanlar Kurulu’nda yer alan 
ORSİAD Başkanı Yener, bu özel günde üstün hiz-

Ostim’liler Kenetlendi
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met ve başarı ödülüne layık görülen OSTİM OSB 
Başkanı Orhan Aydın’a plaketini taktim etti. 

ORSİAD Yönetimi tarafından ödülü almak 
üzere kürsüye davet edilen Başkan Orhan Aydın, 
anlamlı bir konuşma yaptı. Bu ödülün kendisine 
yeni sorumluluklar yüklediğini, borçlandırdığını, 
daha fazla çalışması gerektirdiğini ifade eden 
Başkan Aydın, “Layık olmaya çalışacağım” dedi. 

OSTİM’li işadamlarının kenetlendiği törende OR-
SİAD Başkanı Nedret Yener de organize sanayi 
bölgesinin Orhan Aydın sayesinde marka haline 
geldiğini ifade etti. Yener, “Başkanımız Orhan 
Aydın’ın Dünya Gönüllüler Günü’nde, üstün ba-
şarı hizmet ödülüne layık görülmesinin gurur ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Camiamız, değerli büyü-
ğümüz Orhan Aydın’a çok şey borçlu. Kendisine 
sonsuz teşekkürler” dedi.               

Haber:
Murat Osman Vanlı
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Yoksullarla Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) 
tarafından düzenlenen “25. Yoksullarla Dayanış-
ma Haftası” proğramında ORSİAD’a desteklerin-
den dolayı teşekür eder plaketi verildi. ORSİAD 
Başkanı Nedret Yenr adına plaketi alan Başkan 
Yardımcısı Bilal Güneş, “ORSİAD ailesi olarak 
bizi ödüle layık gören YOYAV Başkanı Sayın İb-
rahim Ateş’e değerli yönetimine ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kısa adı YOYAV olan Yoksullara Yardım ve 
Eğitim Vakfı 12 Aralık 1988 tarihinde kuruldu. 
Kurulduğu günden bu yana ülke ve insanlığa 
hizmet yolunda ciddi ve verimli adımlar atan bu 
vakıf, yoksulluk ve cehaletle mücadeleyi gaye 
edinmiştir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için didin-
miş durmuş ve imkânlarının elverdiği oranda 
amaçları doğrultusunda çok ve çeşitli hizmetlerde 
bulunarak bugüne gelmiştir.

Geride bıraktığı yıllar içinde birçok başarılı hiz-
mete damgasını vurmuştur. Günler birbirini kova-
lamış, verimli çalışmalar sürdürülmüş, etkinlikler 
birbirini izlemiş, gerçekleştirilen hizmetler halk 
tarafından hissedilir ve görülür olmuştur. Böylece 
amaca doğru adım adım ilerleyen YOYAV, gelişip 
genişlemiş kabuğuna sığmaz olmuştur. “iki günü 
eşit olanın aldanmış olduğu”nu ifade eden İslami 
ilkeyi sürekli göz önünde bulundurarak, her ge-
çen günün bir öncekine oranla daha çok etkinlik 
ve daha fazla hizmete sahne olmasının icabına 

inanarak, düşünce ve davranışlarını o doğrultuda 
yönlendirme cihetine gitmiştir. Bir çalışmayı bi-
tirmeden diğer çalışmaların plan ve programını 
yapmıştır. Çalışmada çabayı, işte ihlâsı, davranış-
ta doğruluğu ve hizmette hızı ön planda bulundu-
rarak kısa bir sürede geniş bir kitleye sesini du-
yurmuş, gücünü göstermiş ve başta başkentliler 
olmak üzere birçok insanın takdirini toplamıştır. 
Adı anılır, hatırı sayılır ve hizmetinden söz edilir 
olmuştur. İmkân ve mekânları sınırlı olmakla be-
raber, gayret ve hizmetleri, kardeş Türk Cumhu-
riyetlerinden yurdumuza gelen fakir öğrencilere 
ulaşacak kadar geniş ve kapsamlı olmuştur. Gay-
rette kusur ve hizmette sınır tanımayan bir anlayış 
ve özveri ile ileri adımlar atarak çağı yakalamanın 
ve çağdaş vakıfçılığın örnek çalışmalarını yapma-
nın çabasıyla 19. hizmet yılını geride bırakmanın 
bahtiyarlığına ermiştir.

Bu süre zarfında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
müfettişlerince yapılan üç teftiş sonucunda ardı 
ardına üç defa takdir ve teşekkürle taltif edilmiştir. 
Faaliyet ve hizmetlerini ilgiyle izleyip takdir eden 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 12. Vakıf Haftası do-
layısıyla YOYAV’ı sosyal yardım alanında yılın ba-
şarılı vakfı seçmiştir. Kuruluşunun 6. yılında böy-
lesine anlamlı ve manevi değeri büyük olan bir 
ödüle mazhar olan YOYAV, 5 Nisan 2007 tarihin-
de TBMM tarafından verilen Üstün Hizmet Ödü-
lü ile taltif edilmiştir. Yaptıklarını yapacaklarının 
göstergesi olarak kabul ederek 20. yılını büyük 
bir şevk ve taze bir azimle kucaklamıştır. Bugüne 
kadar gerçekleştirilen hizmetlerin tür ve miktarını 
artırarak ülke ve insanımıza daha çok hizmet sun-
mayı hedef edinmiştir. 

“YOYAV’dan ORSAİAD’a
Anlamlı Plaket”

Haber:
Murat Osman Vanlı
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Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 94. Yıl 
Dönümü Programı’na ORSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Nedret YENER ve Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Sayın Mehmet DUMAN katılım 
gerçekleştirdiler.

Ankara’nın başkent oluşunun 94. Yıl dönümü, 
Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın katılımıyla kut-
landı. Yapılan törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Sayın Er-
can Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başka-
nı Melih Gökçek, TBMM eski Başkanı ve AK Parti 
Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ile bazı AK Partili 
milletvekillerinin yanı sıra Avrupa şampiyonu Am-
pute Futbol Millî Takımı, yabancı misyon temsilci-
leri ve davetliler de katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve Kültür 
İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini 
sürdüren Folklor Müzik ve Gençlik Topluluğu’nun 
seğmen gösterisi ile başlayan törende Başbakan 
Sayın Binali Yıldırım, bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Ankara’nın gazi şehri olduğu-
nu belirterek, 15 Temmuz gecesi darbecilere ge-
ceyi dar eden, meydan okuyan, millî mücadele 
ruhunu yeniden dirilten bütün Ankaralılarla aynı 

havayı solumaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu 
ifade etti. 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah’tan 
rahmet, gazilere sıhhat dileyen Başbakan Yıldı-
rım, millî mücadelenin bütün kahramanlarını ve 
bu ülke için canını seve seve veren tüm şehitleri 
rahmetle andı. Başkentlerin her ülkede sembol 
şehirler olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, her 
biri kendi içinde ayrı bir anlam ve öneme sahip 
şehirlerin “başkent” sıfatını taşıdığını dile getirdi. 
“Selçuklu’nun başkenti Konya, Osmanlı’nın baş-
kentinin Bursa, Edirne ve İstanbul, Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşunda önemli sorumluluklar al-
mış, önemli görevler yüklenmiş Ankara da cum-
huriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
olarak yeni bir vizyonun ve geleceğin temsilcisi 
konumundadır.” diyen Başbakan Yıldırım, konuş-
masına şöyle devam etti:

“Ankara öylesine önemli bir şehir ki millî mü-
cadelemiz, İstiklal Harbi’miz burada planlanmış, 
bu şehirden yönetilmiştir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ankara’da açılmış, âdeta cumhuriyetin 
temelleri burada, Ankara’da atılmıştır. Ankara, 
Kurtuluş Savaşımızda üstlendiği sorumlulukla, ül-
kemizin işgalden kurtulmasına öncülük eden şeh-
rin adıdır. 

Ankara’nın Başkent Oluşunun 94. Yıl Dönümü 
Törenle Kutlandı

Haber:
Murat Osman Vanlı
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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı 
Nedret Yener ile yönetim kurulu üyeleri, Ankara 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Er-
koç’u makamında ziyaret etti. ORSİAD Başkanı 
Nedret Yener ziyarette, derneğin sosyal sorum-
luluk çalışmaları kapsamında koruyucu aile ko-
nusunda bir çalışma yapmayı planladıklarını bil-
dirdi. Ülkemizde bugün 3-7 yaş arasında olup 
devlet koruması altında bulunan fazla sayıda ço-
cuk bulunduğunu anımsatan Başkan Yener, “Bu 
çocukların sevgiye, şefkate, aile ortamında büyü-
meye ihtiyacı var” dedi.

Kimsesiz çocukların aile ortamında büyüme-
sinin memleket meselesi olduğunun altını çizen 
Başkan Yener, “Üstelik sevgi ve güven ortamın-
da büyümek onların da en doğal hakkı. ORSİ-
AD olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya 
hazırız” şeklinde konuştu. Ankara Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç ise OSTİM’li 

işadamlarının ziyaretinden ve koruyucu aile ko-

nusundaki çabalarından mutluluk duyduğunu 

ifade etti.

Koruyucu aile olmanın koşullarından söz eden 

Erkoç, kendisinin de 14 aylık bir kız çocuğunun 

koruyucu ailesi olduğunu söyledi. Bestami Erkoç; 

OSTİM ve İvedik’li sanayicilere, işadamlarına ve 

esnaflara koruyucu ailelik sistemine ilişkin her 

türlü bilgiyi verebileceklerini kaydetti. Bunun üze-

rine ORSİAD Yönetimi, Bestami Erkoç’un sunum 

yapması için tüm üyelerin ve ailelerinin katılımıyla 

bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceklerini bil-

dirdi.

ORSİAD’dan “Koruyucu Ailelik ” İçin
İlk Adım Atıldı

Haber:
Gizem Çelik
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) “Sabit Saat 
Uygulaması Değerlendirme Raporu”na göre, 
yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesiyle 
enerjide yaklaşık 538 ila 801 milyon lira tasar-
ruf sağlandı. Yaz saatinin tüm yıl boyunca uygu-
lanması sayesinde, enerjide yaklaşık 538 ila 801 
milyon lira arasında tasarrruf sağlandığı, ayrıca 
2 milyar dolarlık potansiyel yatırıma gerek kal-
madığı ve elektrikte anlık tüketim rekoruna bağlı 
kesintiyle yüksek fiyat riskinin azaldığı belirtildi. 
Yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin 
tasarruf ve kazanımlarını daha önce Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığına sunan İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ), uygulamanın 1. yıl sonuçları-
nı raporlaştırdı. İTÜ’nün ‘Sabit Saat Uygulaması 
(SSU) Değerlendirme Raporu’ndan derlenen bil-
gilere göre, üniversite heyeti, kamuoyunda gün-
deme gelen değerlendirmelerin yeterli veri ve 
belirli bir metodolojiye dayanmadan yapıldığına 
işaret ederek, raporun tüm gerekli veriler ışığında 
hazırlandığını vurguladı.

Heyet tarafından, yaz saati uygulamasının et-
kili olduğu saatlerdeki elektrik tüketimi bir önceki 
yılın aynı dönemindeki tüketimler ile gün gün kar-
şılaştırıldı. Uygulama döneminde elektrik tüketi-
minde yaz saati uygulamasıyla sağlanan toplam 
tasarruf 1 milyar 308 milyon 297 bin kilovatsaat 
olarak hesaplandı. Elde edilen bu değerin ekono-
mik karşılığının ise tek zamanlı tarifeler için 538 

milyon 689 bin 139 lira ve üç zamanlı tarifeler 
için de 801 milyon 602 bin 430 liraya karşılık 
geldiği belirlendi. Sabah 06.00-09.00 saatlerin-
de SSU’dan sonra elektrik tüketiminde düşük se-
viyede bir artış gözlenirken, kalıcı uygulamayla il-
gili diğer saatlerdeki tüketim düşüşleri sabah olu-
şan artışın önüne geçtiği için elektrik tüketiminde 
kümülatif anlamda tasarruf elde edildi.

Diğer saatlerdeki tasarruf sabah tüketiminin 
önüne geçmiş oldu. Sabahın erken saatlerinde 
sadece aydınlanmak için tüketilen elektrik, akşam 
saatlerinde çok daha fazla ihtiyaç için kullanıldı-
ğından kışın iş dönüşünün karanlık saatlere denk 
gelmesiyle özellikle 17.00-22.00 saatleri arasın-
da aşırı tüketime sebep olurken, havanın geç ka-
rarmasıyla bu saatlerdeki yoğun tüketim de azal-
dı. Bu dengelemeyle, gün içi piyasada fiyatların 
artması böylece engellendi.

Geçen yıl ve 2017’de SSU sürecinden etki-
lenen aylara ait elektrik yük değerlerinin saatlik 
olarak incelendiği çalışmaya göre, Kış Saati Uy-
gulaması (KSU) sisteminde, günlük olarak puant 
saatlerde öğlen ve akşama doğru olmak üzere iki 
defa pik yük oluşurken, SSU sonucu sadece öğlen 
saatlerinde pik yük zaman aralığı kaldı. Akşamın 
ilk saatlerinde oluşan puant aralığında ortalama 
1 milyar 879 milyon kilovatsaatlik yük tasarrufu 
gerçekleşti.

Enerji Tasarrufu Yaz Saati Uygulamasıyla Enerjide
538 Milyon Lira Tasarruf Sağlandı

www.enerji.gov.tr
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Erol Metal, 43 Yıllık Tecrübesiyle Metal Pres Sektörün 
Köklü ve Öncü Firması Haline Geldi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayi-
ci İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Başkanı Nedret Yener Erol Metal sahibi Halit 
Erol’u işyerinde ziyarette bulundular. Samimi 
bir ortamda geçen ziyarette işletme sahibi ça-

lışmaları hakkında bilgi verdi.  Erol Metal, “An-
kara’da Metal apkant büküm, kaynaklı imalat 
ve lazer plazma kesim konularında hizmet 
vermektedir. Erol Metal A.Ş. 1975 yılında Mus-
tafa Erol tarafından Erol Metal Ticaret olarak 
kurulmuş olup müşterilerinin talepleri ve tek-
nolojik gelişmeler ışığında bugünkü konumu-
na gelmiştir.1983 yılında kurumsallaşma po-
litikası doğrultusunda Erol Metal A.Ş. ünvanını 
almıştır.

1994 yılında bayrağı teslim alan Ömer 
Erol, 40 yıllık bilgi birikiminin verdiği tecrübe 
ile bugünkü yeri olan Ostim Sanayi Sitesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir” diyerek sözlerine 
son verdi.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, ha-
yırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Grup Teknik Makina, Günümüz Teknolojisini İzleyerek 
ve Yatırımlarını O Yönde Sürdürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayi-
ci İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Başkanı Nedret Yener Grup Teknik Makina 
sahibi Fazlı Özdemir’in işyerinde ziyarette bu-
lundular. Samimi bir ortamda geçen ziyarette 

işletme sahibi çalışmaları hakkında bilgi ver-
di. Grup Teknik Makina, “Günümüz teknolo-
jisini izleyerek ve yatırımlarımızı sürdürerek; 
ülkemizde gerçekleştirilemeyeceği düşünülen 
projeleri yaşama geçirme doğrultusundaki 
yerlileştirme çalışmalarına, katkımızı artırarak 
sürdürmekteyiz.

Grup Teknik çalışanları; müşteri memnuni-
yetini ve ürünün kalitesini temel hedef belirle-
yerek yoluna devam etmeyi ilke olarak benim-
semiş, bu doğrultuda ISO 9001-20008 kalite 
sistemini kurmuş ve 2 Ağustos 2003 tarıhınden 
berı uygulamaktadır” diyerek sözleirne son 
veri.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, ha-
yırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.
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Klasik Ferforje, Müşterilerin Gelişen ve Değişen 
İsteklerini Karşılıyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayi-

ci İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 

Başkanı Nedret Yener Klasik Ferforje sahibi 

Mehmet Kurt’u işyerinde ziyarette bulundular. 
Samimi bir ortamda geçen ziyarette işletme 
sahibi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Klasik 
Ferforje, “Müşterilerimiz gelişen ve değişen 
ihtiyaçlarını karşılarken, el emeği ile ferforje 
sanatını; modern tasarımlar ile teknolojiyi bir-
leştirip, imalatın her safhasında soğuk metale 
sıcaklık katarak ürettiklerini müşterilerimizin 
beğenisine sunmaktır.

Yenilikçilik, güvenilirlik, iş birliği, estetik ve 
gelişen dünya pazarında müşterilerimizin sü-
reklilik arz eden ihtiyaçlarını kayıtsız memnu-
nuniyetle karşılayacak seviyeye gelmektir” di-
yerek sözlerine son verdi.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, ha-
yırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Maksan Lift, Günümüz Teknolojisini İzleyerek 
Yatırımlarını O Yönde Sürdürüyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Baş-
kanı Nedret Yener Maksan Lift sahibi Mehdi 
Duman’ın işyerinde ziyarette bulundular. Sa-
mimi bir ortamda geçen ziyarette işletme sahi-
bi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Maksan Lift, “Kimilerine göre bir tutkudur 
yükseklerde yaşamak, farklı hissetmek, farklı 
bakabilmektir. Ulaşılması gereken bir hedef ve 
yaşam standardıdır sloganı ile yola çıkmıştır.

Maksan Lift olarak sektörde Yüksek Güven-
likli ve Kaliteli Cephe Platformları üretmek için 
yola çıktık. Kullanıcı güvenliği sağlamanın en 
önemli unsurunun, kaliteli üretim yapmak ol-
duğunun bilincindeyiz. Bu sebeple belirlenen 
standartlarla yetinmeyip kendi standartlarımızı 
oluşturuyoruz. Bu özelliğimizle sektörde yeni 
ufukları belirleyen, takip edilen, lider bir mar-
ka olacağımıza inanıyoruz. Ürün projelendir-
mesinden, teslimata kadar bütün üretim süre-
ci, büyük bir titizlikle kontrol altında tutulur ve 
bilgisayarlı kalite kontrol testleri uygulanır.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, ha-
yırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.
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Ülker Grup Metal, Müşteri Memnuniyeti Odaklı Bir 
Üretim Anlayışı Sergiliyor

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayi-
ci İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Başkanı Nedret Ülker Grup Metal sahibi Çetin 
Ülker’i işyerinde ziyarette bulundular. Sami-
mi bir ortamda geçen ziyarette işletme sahibi 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ülker Grup 
Metal, “Kurulduğu günden itibaren kaliteden 
ödün vermeden, müşteri memnuniyeti odaklı 
bir üretim anlayışını ilke edinen firmamız tek-
nolojik gelişmeleri  yakından takip ederek  ma-
kine parkını her geçen gün genişletmektedir. 
Kalitesiyle ve yapmış olduğu AR-GE çalışmala-
rıyla müşteri isteklerine hızlı cevap verebilecek 
seviyeye ulaşmıştır.

Lazer kesim, plazma kesim, giyotin kesim ve 
abkant büküm alanında hizmetlerimizi sürdür-
mekteyiz. Müşterilerimizle ürün satışından baş-
layan ortaklığımızı, proje, teknik danışmanlık, 
sorun ve ihtiyacın yerinde tespiti  hizmetleriyle 
destekleyerek sürdürmekteyiz.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, ha-
yırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

M Kalıp Plastik, Özel Makina Tasarımıylada
Bu Sektöre Hizmet Vermektedir

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici 
İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Baş-
kanı Nedret Yener M Kalıp Plastik sahibi Ahmet 
Çağlayan’ı işyerinde ziyarette bulundular. Sa-
mimi bir ortamda geçen ziyarette işletme sahibi 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. M Kalıp Plas-
tik, “Şirketimiz Plastik Kalıp ve Enjeksiyon işleri 
yapmak üzere 2007 yılında E. Ahmet Çağla-
yan, Salih Eruz ve Ercan Mercimek tarafından 
kurulmuştur. 2009 yılında Salih Eruz ve Ercan 
Mercimek’ in ortaklıktan ayrılması ile şirketimiz 
E. Ahmet Çağlayan ve Ezel Çağlayan ile yoluna 
devam etmektedir.

Özel makine tasarımları da yapmakta olan 
şirketimiz, daha iyi hizmet, daha kaliteli ürün 
politikasıyla çizgisini giderek yükselten; kendi 
ürünleri ile ülke ekonomisine katkıda bulunarak 
ve hedeflerini gittikçe büyüterek çalışmalarına 
devam etmektedir. M Kalıp sektörde üretilen 
tüm ürünlerin kalite standartlarına uygun üretim 
yapmaktadır.

Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm yolları 
da konuşulurken, ORSİAD Başkanı Yener, hayır-
lı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Haber:
Gizem Çelik
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Yeraltının Siyah İncisi “Oltu Taşı”

İnsanoğlunun bilinen en eski süs eşyaların-
dan olan Oltu Taşı, ilçemiz yöre insanının eme-
ği ile yeraltından bin bir güçlükle çıkarılır. Taşın 
saklanması ve şekil verilmesi de ayrı bir özen ve 
emek gerektirir.

Her usta bir heykeltıraş titizliğinde çalışır, 
yumuşak Oltu Taşı’nı çifte su verilmiş bıçakla 

yontup zımparalayarak şekil verir. Tebeşir tozu 
ve zeytinyağı ile cilalanan taşlar, kolyeden kü-
peye, sigaralıktan yüzüğe pek çok süs eşyasına 
dönüşüverir. Özellikle erkeklerin elinden düşür-
medikleri Oltu Taşı’ndan tesbihler tüm ihtişam-
larıyla “ben de varım” der gibidir.

Fosilleşmiş reçine ya da fosilleşmiş ağaç göv-
delerinden oluşan Oltu Taşı, yumuşak bir linyit 
türüdür. Hakim renk siyahtır, ancak nadiren de 
olsa gri yeşilimsi renkli olanları da vardır. Oltu 
Taşı’nın tarihi Bronz Çağı’na dek uzanır.

Zengin Romalılar’ın mücevherlerini ve de-
ğerli süs eşyalarını süsler. Ortaçağ’da tesbihler, 
kutsal emanet sandıkları ve heykeller yapılır bu 
siyah taştan. Yazılı kaynaklara göre, 17. yüzyıl-
da Oltu Taşı’nın tozu doktorlar tarafından ilaç 
niyetine kullanılır.

En ihtişamlı günlerini Viktorya Dönemi’nde 
(1837-1901) yaşar. Kocası Prens Albert’in yası-
nı tutan İngiltere Kraliçesi Viktorya’nın hayatının 
sonuna dek Oltu Taşı’ndan mücevherler tak-



YÖRELERİMİZ

  ORSİAD / Sayı-31 / 201846

Kaynak:
Oltu Kaymakamlığı

ması bir moda başlatır. O dönemde gücü yeten 
herkes, bu taştan yapılma yüzük, broş ve kolye-
ler taşımaya başlar.

Oltu Taşı cevheri çok ince, zaman zaman 
kaybolan yani kırılmış damarlar halinde bulun-
duğundan çok fazla çıkarılamaz. Topraktan çık-
tığında çok yumuşak olmasına rağmen hava ile 

temas ettiğinde hemen sertleşir. Bu yüzden de 
galeriden çıkıp cilalanana kadar mutlaka nemli 
ortamda saklanır.

Büyük emekle çıkarılan bu maden küçük 
atölyelere gönderilir. Atölyelerde, tasarlanan 
süs eşyalarına göre sınıflandırılan maden, el 
çarkı ile işlenir. Bu işlem yürek ister, sevgi ister 
ve her şeyden öte derin bir sabır ister. İşin püf 
noktası ise taşın yumuşak ve nemli kalmasının 
sağlanmasıdır.

Bu yüzden işlenecek kadar maden, su içinde 
bırakılarak korunur. Geri kalanı ise yeniden top-
rağa gömülerek saklanır.

Oltu Taşı’ndan en çok yapılan ve en çok ta-
nınan ürün hiç şüphesiz tesbihlerdir. Ünü Tür-
kiye dışına da yayılan Oltu Taşı tespihler, elde 
çekildikçe daha çok parlayıp güzelleşir. 33’lük 
olanına ‘tek sayı1, 99’luk olanına uç sayı1 adı 
verilen tespihler gümüş işlemesine göre kuka 
(yuvarlak), kızılcık, mercimek, kesme gibi isimler 
alır.
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Gelir İdaresi, bilinenlerin dışında artık farkı 
uygulamalar ile de mükelleflerin vergiye uyu-
munu gönüllü olarak sağlanmasının yollarını 
aramaktadır. Şimdiye dek vergi oranlarının 
artırılması, denetimlerin sıklaştırılması veya af 
uygulamaları o günün sorunlarını çözmüş, an-
cak uyum için kalıcı çözümler üretememiştir.

Şüphesiz kamu maliyesinde de fayda / ma-
liyet analizi yapılmaktadır. Ancak mükelleflerin 
gönüllü olarak dahil olmadığı her uygulama 
maliyeye görünürde maddi fayda sağlamış, 
ancak manevi güven ve hukuki güvenlik ilke-
lerini ciddi manada erezyona uğratmıştır. Yine 
vergi gelirlerini artırma, vergiyi tabana yayma, 
kayıtdışılığı azaltma ve önleme çalışmaların-
dan alkışlanacak bir uygulama devreye alın-
mıştır.  

Bu sayımızda 01.01.2018 tarihinde uygu-
lamaya geçen “Vergiye Uyumlu Mükellefe 
Vergi İndirimi” uygulamasından bahsetme-
ye çalışacağım. 

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İn-
dirimi Tanımı:

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniy-
le gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar 
vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık 
sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve 
reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve 
emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), 
aşağıda yazılı şartları taşıyanların yıllık gelir 
veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerin-
den hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi ge-

reken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. 
Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl 
ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla ola-
maz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken ver-
giden fazla olması durumunda kalan tutar, yıl-
lık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin 
verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl için-
de mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden 
diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre 
içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade 
edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararla-
nacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesle-
ki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların 
toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki ora-
nı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir 
vergisi esas alınarak tespit edilir.  (193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 121. 
madde)

İndirimden Faydalanabilmenin Şartla-
rı:

1) İndirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki 
yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi 
içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzeri-
ne tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi 
içerisinde ödenmiş olması, İndirimden yararla-
nılabilmesi için mükelleflerin, indirimin hesap-
lanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki 
yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığına bağlı ver-
gi dairelerine verilmesi gereken gelir veya ku-
rumlar vergisi, katma değer vergisi, muhtasar 
gibi tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi 
içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine 
tahakkuk eden vergilerini de kanuni süresi içe-

Vergiye Uyumlu Mükelleflere
Vergi İndirimi Tanımı

Mehmet DUMAN
Mali Müşavir
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risinde ödemiş olmaları gerekmektedir.
Öte yandan, kanuni süresi içerisinde verilen 

bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süre-
sinden sonra düzeltme amacıyla veya pişman-
lıkla verilen beyannameler vergi indiriminden 
yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir. 
Ancak, indirimden yararlanılabilmesi için bu 
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergile-
rin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması 
gerekmektedir.

Ayrıca, her bir beyanname itibarıyla 10.- 
TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konu-
su beyannameler üzerine tahakkuk eden ver-
gilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması 
şartının ihlali anlamına gelmez.

2) İndirimin hesaplanacağı beyanname-
nin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl 
içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 
itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış 
bir tarhiyat bulunmaması, Mükelleflerin vergi 
indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin 
hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 
bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde hakların-
da beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, 
re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulun-
maması gerekmektedir. Söz konusu dönemler 
için haklarında ikmalen, re’sen veya idarece 
yapılmış bir tarhiyat bulunan mükellefler, tar-
hiyatın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmak-
sızın, indirimden yararlanamayacaktır.

Öte yandan, söz konusu dönemlere ilişkin 
olarak ikmalen, re’sen veya idarece yapılan 
tarhiyatların indirimin hesaplanacağı gelir 
veya kurumlar vergisi beyannamesinin veril-
mesi gereken süreden önce kesinleşmiş yargı 
kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaş-
ma ya da düzeltme hükümlerine göre tama-
men ortadan kaldırılmış olması ve diğer şartla-
rın da sağlanması kaydıyla vergi indiriminden 
yararlanılması mümkün olacaktır. Ancak, ya-
pılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararları, 

uzlaşma veya düzeltme hükümleri ile kısmen 
ortadan kaldırılması durumunda ise indirim-
den yararlanılamayacaktır.

3) Vergi indiriminin hesaplanacağı be-
yannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı 
(vergi cezaları dâhil) 1.000 Türk lirasının üze-
rinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 
Mükelleflerin, vergi indiriminden yararlanabil-
meleri için, indirimin hesaplanacağı beyanna-
menin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi 
cezaları dahil) 1.000.- TL’nin üzerinde vadesi 
geçmiş borçlarının bulunmaması gerekmekte-
dir. Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hesabın-
da Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine 
verilmesi gereken vergi beyannameleri üzerine 
tahakkuk eden vergi asılları ile vergi cezaları-
nın (vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usul-
süzlük cezaları) toplamı dikkate alınacaktır. 
Söz konusu 1.000.- TL’lik borcun hangi döne-
me ait olduğunun önemi bulunmamaktadır.

4) Vergi indiriminin hesaplanacağı be-
yannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört tak-
vim yılında Vergi Usul Kanununun 359 uncu 
maddesinde (Kaçakçılık suçları) sayılan fiille-
rin işlenmemiş olması. Vergi indiriminin he-
saplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile 
önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu-
nun kaçakçılık suçlarını düzenleyen 359 uncu 
maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilen 
mükellefler vergi indiriminden yararlanamaya-
caklardır.

Örnek Vergi İndirimi Hesaplaması 
(I) A.Ş. 2017 hesap dönemine ilişkin olarak 

kanuni süresinde verdiği kurumlar vergisi be-
yannamesinde beyan ettiği matrah üzerinden 
100.000.-TL kurumlar vergisi hesaplanmıştır. 
Vergi indiriminden yararlanma şartlarının ta-
mamını taşıyan (I) A.Ş.’nin 2017 hesap dö-
nemine ait ödemiş olduğu geçici vergi tutarı 
98.000.- TL’dir. Vergi indirim tutarı    = He-
saplanan kurumlar vergisi x İndirim oranı
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                                  = 100.000.- TL x 0,05
                                = 5.000.- TL
olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, (I) A.Ş. vergi indiriminden aşağı-
daki şekilde yararlanacaktır.

A. Hesaplanan Kurumlar Vergisi 
100.000.- TL

B. Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı 
5.000.- TL

C. Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenen Geçici Vergi     98.000.-TL 

98.000.- TL
Ç. Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 

(A-C) 2.000.- TL
D. Mahsup Edilen Vergi İndirimi Tutarı 

2.000.- TL
E. Ödenecek Kurumlar Vergisi (Ç-D) 

0.- TL
F. Devreden Vergi İndirimi Tutarı (B-D) 

3.000.- TL
 
Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 

indirilemeyen 3.000.- TL’lik vergi indirimi tuta-
rı, 2017 hesap dönemine ilişkin kurumlar ver-
gisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi 
izleyen bir tam yıl içerisinde (25/4/2019tarihi-
ne kadar), mükellefin beyanı üzerine tahakkuk 
eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecek-
tir.  (I) A.Ş. tarafından bu süre içerisinde mah-
sup edilemeyen vergi indirimi tutarları ise red 
ve iade olunmayacaktır.

Şartların İhlali Durumu 
Vergi indiriminden yararlanan mükellefle-

rin, şartları taşımadığının sonradan tespiti ha-
linde ilgili vergilendirme döneminde indirim 
uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait 
olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda her-
hangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek duru-

mu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldık-
tan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların 
kesinleşmesi halinde indirim uygulaması do-
layısıyla ödenmeyen vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. Dolayısıyla, indi-
rimin hesaplandığı beyannamenin ait olduğu 
yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi 
bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yan-
sıtmadığının, vergi indiriminden yararlanıl-
dıktan sonra tespit edilmesi nedeniyle beyana 
tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya 
idarece tarhiyat yapılması ve bu tarhiyatların 
kesinleşmesi durumunda, indirim nedeniyle 
ödenmeyen vergiler vergi ziyaı uygulanmaksı-
zın tarh edilecektir.

Vergi indirimi uygulamasında kesinleşme-
den maksat, tarh edilen vergi ile kesilen ce-
zaların idari yargı mercileri nezdinde dava 
konusu yapılmaması veya dava konusu edil-
mesi neticesinde tüm olağan kanun yollarının 
tüketilmesiyle uygun bulunmak suretiyle kesin-
leşmesidir. Bu takdirde, indirim uygulaması 
dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından za-
manaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tari-
hi takip eden takvim yılının başından itibaren 
başlayacaktır.

(Not: 301 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebli-
ğinden alıntılanmıştır.)

Her şart ve koşulda “Yola bilinenler ile de-
ğil, Bilenler ile çıkın.” 
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Kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da be-
lirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak 
tanımlanmakta olup, bu kapsamda kişilerin; 
yerleşim yerleri, kimlik bilgileri, telefon gö-
rüşmeleri, mesaj bilgileri kişisel veri olarak 
kabul edilmektedir. Kişilerin ırkı, etnik köke-
ni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mez-
hebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güven-
lik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 
genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir. 

Kişisel verilerin korunmasındaki temel 
amaç; verilerin hukuka aykırı olarak kay-
dedilmesini önlemek ve bu veriler üzerinde 
gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygunlu-
ğunu sağlamaktır. Anayasa’nın 20. Madde-
sine göre; herkes, kendisiyle ilgili kişisel ve-
rilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. 

Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veri-
ler hakkında bilgilendirilme, bu verilere eriş-
me, bunların düzeltilmesini veya silinmesini 
talep etme ve amaçları doğrultusunda kulla-
nılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. 
Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebi-
lir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas 
ve usuller kanunla düzenlenir.

Anayasaya 2010 yılında eklenen bu fık-
ra 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”  ile müeyyideye de bağlanmış, kişi-
sel verilerin korunmasına aykırı davranışla-
ra uygulanacak yaptırımlar bu kanunun 17. 

ve 18. Maddelerinde düzenlemiştir. İşçinin 
kimlik bilgileri, adresi, doğum tarihi, mede-
ni hali, mesleği, siyasi ya da sendikal faali-
yetleri, e-posta yazışmaları, dini, ırkı, etnik 
kökeni, cinsel eğilimi vb. kişisel verilerinin 
korunması da bu kanun kapsamında güven-
ce altına alınmıştır. Bu Kanunun “SUÇLAR” 
başlıklı 17. Maddesinde; kişisel verilere iliş-
kin suçlar bakımından Türk Ceza Kanunu-
nun 135 ila 140. madde hükümlerinin uygu-
lanacağı,  bu Kanunun 7. maddesi hükmüne 
aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya 
anonim hâle getirmeyenlerin de  5237 sayılı 
Kanunun 138 inci maddesine göre cezalan-
dırılacağı düzenlenmiştir. Yine bu kanunun 
“KABAHATLER” başlıklı 18. Maddesi; Bu ka-
nunun;

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydın-
latma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler 
hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 
Türk lirasına kadar, 

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri gü-
venliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getir-
meyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 
1.000.000 Türk lirasına kadar, 

c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tara-
fından verilen kararları yerine getirmeyenler 
hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 
Türk lirasına kadar, 

ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri So-
rumluları Siciline kayıt ve bildirim yüküm-
lülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 
20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lira-
sına kadar, idari para cezası verilir. 

 İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Yükü

Çiğdem Yıldız
Avukat
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Bu maddede öngörülen idari para ce-
zaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile 
özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanır.”  
şeklindedir. Veri sorumlusu, Kanun hüküm-
lerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla 
gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak 
ayrıca kişisel verileri açıklamamak ve işleme 
amacı dışında kullanmamakla yükümlüdür. 
Veri işleyen ise; veri sorumlusunun verdiği 
yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri 
işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Duruma göre veri sorumlusu ve veri işle-
yen sıfatı aynı kişide (işverende)  birleşebilir. 
İşveren 6698 sayılı Kanun  gereği veri kayıt 
sisteminin kurulması ve yönetilmesi görevi-
ni yetkilendirdiği kişilere de  verebilir. Veri 
sorumlusu (işveren) veya işverenin yetkilen-
direceği kişi, verileri elde ederken kişisel 
verilerin hangi amaç ile işleneceği, verilerin 
kimlere ve hangi amaç ile aktarabileceği, ki-
şisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki se-
bebi gibi konularda bilgi vermekle yükümlü 
olup; veri güvenliğinin sağlanması için ge-
rekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 
zorundadır.

İşveren, işçilerinin kişisel verilerinin kendi 
adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tara-
fından işlenmesine imkan vermesi halinde 
(örneğin üst işverene bu kişisel verilerin ve-
rilmesi halinde) bu kişilerle birlikte müştere-
ken sorumlu olacaktır. Buna karşın, işçi ta-
rafından açıklanmış olan veya açık sicillerde 
mevcut bilgilerin (herkesçe bilinen kişisel ve-
rilerin) işlenmesi hali hukuka aykırılık oluş-
turmamaktadır.

6698 sayılı Kanunun “Kişisel verilerin iş-
lenme şartları” başlıklı 5. maddesinin 1. fık-
rasında kişisel verilerin  ilgilinin açık rızası 
olmadan işlenemeyeceği, 2. fıkrasında ise 

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlen-
mesi mümkün olan kişisel verilere ilişkin 
şartlar düzenlenmiştir. Açık rızanın alına-
bilmesi için öncelikle, kişisel veri konusu ile 
ilgili olarak kişinin bilgilendirilmesi, bu bil-
gilendirme sonrasında ise açık rızanın alı-
nabilmesi için, kişinin açık ve serbest iradesi 
ile işleme onay vermesi gerekmektedir. Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanunu her şeyden 
önce bilgilendirmeye dayalı açık rızadan 
söz ettiğinden işverenlerin öncelikle çalışanı 
bilgilendirmesi yani kişisel verilerin kim ta-
rafından ve hangi amaçla işlendiğini, hangi 
şekil ve şartlarda nasıl aktarıldığını, işçinin 
bu konudaki bilgiye erişme,  düzeltme, silin-
mesini talep v.b. haklarını çalışanın bilgisine 
sunulması, bu bilgilendirme sonrası ise çalı-
şanın rızasını almasıdır.

Kısaca özetlenen Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu, gerçek kişiler ile özel hukuk 
tüzel kişileri için  ağır müeyyideler getirdi-
ğinden  bu kanunda öngörülen katı kuralla-
rın bilinmesi ve bu kurallara uyulması tatsız 
sürprizlerle karşılaşmamanızı da önleyecek-
tir.
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