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OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİ İŞADAMI VE YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

Sayı: 5 Yıl: 2 Mayıs 2010
Dergide yayınlanan yazıların sorumlulukları yazarlara
reklamlar ise firmalara aittir

BAŞYAZI

RÖPORTAJ

Akıllı Organizasyonlar
Işığında Faaliyetlerimiz
İlk sayısından bu yana büyük özen göstererek ve fazladan mesai ayırarak hazırlamaya ve
siz sanayici ve işadamlarımızın beğenisine sunmaya çalıştığımız dergimizi beşinci sayısı ile sizlere ulaştırıyoruz.
Gelişmiş toplumlarla gelişmekte olanlar arasındaki refah düzeyi farkını bir kesimin diğerlerinden daha zeki olmalarıyla değil; “zekâları
örgütleme yetenekleri arasındaki fark” ile izah
edebiliriz. Toplumlararası iktidar ve servet farkını doğuran temel unsur “zekânın beslediği akılla mücehhez” organizasyonlardır.
Küreselleşme denen kavrama dayalı gelişmeler iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşlarının önemini ciddi ölçüde artırmıştır.
Kaliteli örgütlenmiş iş dünyası sivil toplum
kuruluşları olarak birincil görevimiz sanayici ve
işadamlarımızın iş geliştirme süreçlerine destek olarak işletmelerimizin ve girişimcilerimizin küresel iş dünyasının güçlü oyuncuları haline gelmelerinin yol ve metotlarını göstermek;
daha çok üretim ile istihdam ve ihracat hacimlerinin artırılarak sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine vesile olmaktır.
Gelişmiş toplumlarla gelişmekte olanlar arasındaki refah düzeyi farkını bir kesimin diğerlerinden daha zeki olmalarıyla değil; “zekâları örgütleme yetenekleri arasındaki fark” ile izah edebiliriz.
Toplumlararası iktidar ve servet farkını doğuran temel unsur “zekânın beslediği akılla mücehhez” organizasyonlardır.

Bununla birlikte iş dünyası sivil toplum örgütlerinin süregelen ekonomik sorunları kamuoyu gündemine taşıyarak çözüm önerileri üretmek ve mevcut ülke idaresiyle işbirliği sağlayarak problemlerin ivedilikle giderilmesi hususunda ciddi gayret göstermek gibi mühim bir vazifesi de bulunmaktadır.
Malumdur ki iş hayatıyla ilgili sivil toplum örgütlerimizin mevcudiyeti kadar üyelerinin de örgüt içerisinde etkin bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Bu da sanayici ve işadamlarımızın
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iş dünyası sivil toplum örgütlerine hak ettiği ilgiyi göstermeleriyle paralellik arz etmektedir. Bu
ilgi ilk paragrafta üstünde durulan “akıllı yönetim” anlayışını temin etmeye önemli katkı sağlayacak, iş dünyasının hükümet politikalarına etkisine zemin hazırlayacak, istihdam ve gelir kaynağı sağlayan en önemli kesim olan sanayici ve
işadamlarının cılız sesini güçlendirerek, ülkemizin müreffeh toplum standardının yakalandığı
olumlu bir sürece doğru geçiş yapmasını sağlayacaktır. Derneğimizin hemen her açıdan teorik olarak mütalaaya çalıştığımız bu gereklilikleri pratiğe dökme çabalarıyla ilgili faaliyetlerini
aşağıda arz etmek istiyoruz.
Muhtelif ülkelere gerek yurtiçi gerekse uluslararası platformda gerçekleşen fuarlara ticaret heyeti gezileri düzenleyerek özelde işletmelerimizin ve girişimcilerimizin ürün ve hizmetlerini tanıtım ve satış süreçlerine destek sağlamayı, genelde de ülkemiz ihracatına pozitif katkı sağlayacak neticeler elde etmeyi amaçladık. Bu kapsamda göreve geldiğimizden bu
yana Türkiye’den Çin’e Avrupa ülkelerinden ve
Ortadoğu’ya varıncaya kadar muhtelif sayı ve
sektörlerdeki fuarlara çok sayıda ziyaretçi ve
katılımcımızın iştirakini teşvik etmeyi asli görev
saydık.
Derneğimiz aktüel birçok mevzuda düzenlediği konferans, seminer ve panel türü geniş katılımlı programların yanı sıra çalışanların ve işverenlerin niteliklerinin artırılarak yetişmiş işgücü
teminine, işletmeleri ise rekabet güçlerinin muhafazası için değişen talep ve tercihlere uyum
göstererek cevap verebilecek kıvama getirebilmek amacını temel gaye sayan ve esas alan gerek bir eğitim kurumu tarafından yürütülen gerekse bir proje kapsamında icra edilen birçok
eğitim hizmeti icra etmiştir.
Derneğimiz birçok kurum ve kuruluşla işbirliğine yönelik ilişkilerin geliştirilmesi adına her
zaman diyalog halinde olmuştur. Yönetim ku-

rulumuz bu irtibatların sürdürülebilirliği amacına yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürmekte,
iade-i ziyaretlere de büyük onur ve memnuniyet
hisleriyle mukabele etmektedir.
Derneğimiz toplumun bütün katmanlarını biraraya getiren geleneksel iftar programıyla hem
içinde bulunulan ayın hakkını ifa etme bilincini
kendi çapında üstlenmiş hem de sosyal sorumluluk alanındaki adımların artırılması adına ciddi mesajlar vermeyi amaçlamıştır.
Derneğimiz üye firmaların tüm süreçlerinde
ihtiyaç duydukları KOBİ teşvik, destek ve kredilerinden faydalanmalarının önünü açacak bilgilendirme seminerleri yaparak gerek devlet gerekse özel kurum ve kuruluşlarla işletmeler arasında köprü vazifesini eda etmektedir.
Derneğimizin vazife alanı içerisinde addettiği önemli bir çalışma da gelecek nesil sanayici ve işadamlarının önünün açılmasıyla ilgili teşebbüslerdir. Bu minvalde yapılan çalışmaların
önemli bir ayağı kendilerini ikinci kuşak Ostimliler olarak tanıtan genç girişimcilerle müzakerelerde bulunarak gelecek nesillerin çalışma ortamıyla ilgili öngörülerle gerekli hazırlıklara zemin hazırlamaktır.
Derneğimiz ülke gündeminin ilk maddelerinde yeralan ve kamuoyunun yakından takip ettiği hususlarda ilk ağızdan verdiği etkili beyanatlarla da itibar edilen, görüşlerine başvurulan ve
ilgiyle izlenen ender sivil toplum kuruluşlardan
birisi olmuştur.
Dergimizin bir sayısını daha siz değerli sanayici ve işadamlarımızın istifadelerine sunarken
yaklaşmakta olan 11. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını ve tüm üyelerimizin yararına sonuçlanmasını temenni ediyoruz.
Saygılarımla
Özcan ÜLGENER
ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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GÜNDEM

Bakan ÇAĞLAYAN’ın
ABD Dış Ticaret Atağı

Devlet Bakanı Çağlayan: ‘’Türk ve Amerikan
firmaları birçok sektörde ortak işbirliği yaparak
üçüncü ülkelerde ciddi manada söz sahibi olsunlar.’’
‘’Artık Türkiye, IMF, Dünya Bankası veya herhangi bir kuruluşun kendisinden istemesine gerek duymadan kendi mali kurallarını kendisi koyan kanunu TBMM’den geçirmek üzere, bu, Türkiye’yi gelecek tüm şoklardan ciddi şekilde koruyacak bir paratoner olacak.’’
Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin, Amerikan firmalarını başka bölgelere açabilecek lojistik
ve coğrafi konuma sahip, en rahat yatırım yapabilecek ülke olduğunu belirterek, iki ülkenin firmalarının,
kimya, otomotiv, elektronik, makine teçhizatı, müteahhitlik sektörü başta olmak üzere birçok sektörde
ortak işbirliği yaparak üçüncü ülkelerde ciddi manada söz sahibi olması gerektiğini söyledi.
Amerikan-Türk Konseyi (ATC) ile Türk-Amerikan
İş Konseyi’nce (TAIK) düzenlenen yemekte konuşan
Çağlayan, Türkiye ve ABD arasındaki ‘’model ortaklık’’ kapsamında, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ABD Temsilciler Meclisi
Dış İlişkiler Komitesi’nde Ermeni tasarısının oylanmasıyla sekteye uğradığını ifade etti. Çağlayan, ‘’Bizleri
ve Türkiye’yi son derece rahatsız eden ve üzen konunun (Ermeni tasarısı) senatolarda ve meclislerde konuşulması yerine tarihçiler arasında konuşulması gerekli’’ dedi.
Türkiye ile ABD arasında uzun yıllara dayanan siyasi ilişkilerin ekonomik alana istenen düzeyde yan-
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sımadığını ve iki ülke arasındaki ticari rakamlarının
‘’söylenemeyecek kadar az miktarda’’ olduğunu belirten Çağlayan, Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi Anlaşması’nın yeniden canlandırılması
ve yürütülmesini sağlamak için ABD Ticaret Temsilcisi Ron Kirk ile önemli görüşme yaptıklarını hatırlattı.
Geçmişteki zayıf ekonomik ilişkileri kenara bırakarak geleceğe bakmak istediklerini ifade eden Çağlayan, ‘’Dünyanın en büyük GSMH’sına sahip, dünya milli gelirinin yüzde 20’sini oluşturan ve en büyük
ithalatçı olan ABD ile bölgesinde son derece önemli konuma gelen ve önemi giderek artan Türkiye arasında ekonomik alanda yeni işbirliği ve anlayışları temin etmeyi amaçladıklarını kaydetti.
ABD ile Türkiye’nin aynı idealleri paylaşan dost ve
müttefik ülkeler olarak beraber hareket ettiğini dile
getiren Çağlayan, şunları kaydetti:
‘’Şimdi ekonomik anlamda bu birlikteliğini üçüncü ülkeler nezdinde nasıl geliştireceğini özellikle belirlemek istiyoruz. Dünyanın süper gücü, en büyük
ekonomisi olabilirsiniz, ancak bunlar tek başına dünya ekonomisinde yeterli imkana sahip olmanın yeterli şartını oluşturmuyor. 1 trilyon dolar ihracat yaparken, 1,6 trilyon dolar ithalat yapmak zorunda kalıyorsunuz ve tüm malları, hizmetleri, servisleri sizlerin üretmesi ve dünyaya pazarlaması mümkün değil. Bu konuda en rahat yatırım ve iş yapabileceğiniz,
en iyi şekilde anlaşabileceğiniz ve sizi başka bölgelere açabilecek lojistik ve coğrafi konumu önemli ülkelere ihtiyacınız var. Sadece meselenin lojistik ve coğrafi avantajlardan ibaret de olmadığını, bunun yanında güçlü ekonomi, siyasi ve ekonomik istikrar ile
genç nüfusa sahip ülke olmasının avantajlarını da iyi
düşünmek zorundayız. İşte Türkiye, tüm bu imkanları bir arada sunan çok önemli bir pozisyona sahip.’’
‘’Ortak işbirliği yaparak üçüncü ülkelerde ciddi
manada söz sahibi olsunlar.’’
Devlet Bakanı Çağlayan, Türk ve Amerikan firmalarının karşılıklı yatırımlarının artırmasını isteyerek, ‘’Türk ve Amerikan firmaları, kimya, otomotiv,
elektronik, makine teçhizatı, müteahhitlik sektörü
başta olmak üzere birçok sektörde ortak işbirliği yaparak üçüncü ülkelerde ciddi manada söz sahibi olsunlar. Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçeve
Anlaşması ve beraberinde ortaya çıkacak çalışmalar
da bunu ciddi manada tetikleyecek ve ivme kazandıracaktır. Karşılıklı ticaretimizin dengeli, sürdürülebilir
olmasını ve düzenli artmasını sağlayacağımızı ümit
ediyorum’’ diye konuştu.

GÜNDEM

Türkiye’nin serbest piyasa kurallarına sonuna
kadar bağlı, hakim ve gereklerini yerine getirmeye
çalışan tutumda olduğunu ve özel sektör-kamu diyaloğunu en iyi şekilde tesis ettiğini belirten Çağlayan, Türkiye’nin 2001 yılında 36 milyar dolar olan
ihracatının 2008 yılında 132 milyar dolara çıktığını,
2008 yılında 335 milyar dolarlık dış ticaret hacmi
oluştuğunu ve GSYH’nın 742 milyar dolara ulaştığını
dile getirdi.
Türkiye’nin ihracatının yüzde 90’ından fazlasını sanayi ürünlerinin oluşturduğunu anlatan Çağlayan, ihracatın yüzde 60’ına yakınının Avrupa kıtasına yapıldığı ve bunun özellikle otomotiv, demir-çelik,
tekstil-konfeksiyon, beyazeşya ve makine-tesisat sektörü gibi öncelikle ve önemli alanlarda olduğunu bildirerek, ‘’Yıllar önce Avrupa’dan makine getirmek
zorunda kalan Türkiye, bugün Avrupa kıtasına ciddi manada makine ihracatı yapar konuma gelmiştir’’ dedi.
‘’Türkiye, Maastrict kriterlerinden bile daha
iyi konumda.’’
Devlet Bakanı Çağlayan, 2023’te dış ticaret hacmini 1 trilyon dolara, ihracatı da en az 500 milyar
dolara çıkarmak istediklerini belirterek, ‘’Kişi başına
milli geliri 30 bin dolardan fazla olacak, 2 trilyon dolar üzerinde GSMH’sı olacak bir Türkiye hedefliyoruz’’ ifadesini kullandı.
Türk ekonomisinin OECD içinde finans sektörüne hiç müdahale etmeden krizden başarılı çıkan
tek ülke olduğunu vurgulayan Çağlayan, bütçe ve
mali disipline verilen önem sonucunda, 80’den fazla ülkenin kredi notu düşerken Türkiye’nin arttığını ve
Türkiye’nin kredi notu 2 kademe yükselen tek ülke
olduğunu söyledi.

Çağlayan, krizde, reel sektöre desteğe rağmen
Türkiye’nin bütçe açığının şu anda yüzde 5’i geçmediğini ve iç ile dış borç toplamının GSMH’nın yüzçde
45’inde kaldığını anımsatarak, ‘’Türkiye, bana göre,
AB’nin ekonomik anayasası olarak kabul edilen Maastrict kriterlerinden bile çok çok daha iyi bir konumdadır’’ diye konuştu.
Yunanistan gibi ülkelerdeki sorunların bütçe açıklarının yüksekliği ve kamu borçlarının gelirlerinin tamamına yakın olması veya geçmesinden kaynaklandığına işaret eden Çağlayan, yaptıkları yeni yasa çalışmasıyla Türkiye’nin AB’ye bile örnek olacak davranış içine girdiğini söyledi. Çağlayan, yasanın Bakanlar Kurulu’ndan çıktığını, bugün veya yarın TBMM’ye
gideceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
‘’Şimdi Türkiye, IMF, Dünya Bankası veya herhangi bir kuruluşun kendisinden istemesine gerek duymadan kendi mali kurallarını kendisi koyan bir kanunu TBMM’den geçirmek üzere. Türkiye, bundan
sonra istenildiği gibi borçlanılamayacağını, bütçe
açıkları verilemeyeceğini ve bunların belli öngörülü bir program içerisinde olacağını kanun haline getiriyor. Bu, Türkiye’yi gelecek bütün şoklardan ciddi
şekilde koruyacak paratoner olacak. Şimdi bunu AB
başta olmak üzere birçok ülkenin kendi ülkesinde de
uygulamak istediğini paylaşmak isterim.’’
‘’Çok Önemli Gücümüz İnsan Sermayesi.’’
Zafer Çağlayan, tüm bu çalışmaları Türkiye’yi
dünyada en önemli ve en güvenli yatırım yapılabilir ülke haline getirmek için belirterek, krizden sonraki çalışmaları ve yeni mali kurallarla Türkiye’ye yatırımın çok daha fazla artacağını söyledi.
1973-2002 yılları arasında 15 milyar dolar
olan doğrudan toplam yabancı sermaye rakamının,
2003-2009 yılları arasında 75 milyar dolara çıktığını dile getiren Çağlayan, genç ve dinamik iç pazarı olan 73 milyon nüfuslu Türkiye’nin, yalnız ekonomik değil insan sermayesiyle önemli bir pazar olduğunu kaydetti.
Çağlayan, bir soru üzerine, çerçeve anlaşmasının iki ülke arasındaki ticaret hacmini ‘’çok kısa süre
içerisinde çok anlamlı hale getireceğini’’ söyledi. Kurulacak iş konseyinin birçok sorunu çözülebileceğini belirten Çağlayan, tütün ve ilaç konusundaki sorunlara değinerek, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) ve uluslararası kurallara bağlı olduğunu, hiçbir istismar, vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılığa izin vermediklerini bildirdi.
www.dtm.gov.tr
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ÖDÜL TÖRENİ

OSTİM 2009 Yılı Başarı Ödülleri
tanıtacak olursak; Tekin BİNGÖL; Ankara Milletvekili, Salih UZUN; D.P Genel Başkan Vekili, Fethi YAŞAR; Yenimahalle Belediye Başkanı, Kenan ÇİFTÇİ;
Yenimahalle İlçe Kaymakamı, Özcan ÜLGENER; ORSİAD Başkanı, Şenol BALABAN; Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı, Berna SARIOĞLU; Teknomak
A.Ş, İbrahim KARAKOÇ; Çıraklık Eğitim ve Öğretim
Vakfı Başkanı, Cevat ÇİFTCİ ve ismini sayamadığımız
diğer nadide şahsiyetler.
ORSİAD Başkanı Özcan ÜLGENER’e ödülünü
CHP Ankara Millet Vekili Tekin BİNGÖL vermiştir.
Ödül töreninden göze çarpan en güzel özellik ve
dikkat edilmesi gereken nokta toplumun her kesiminden bir mozaik oluşturması ve bir birlik ifade etmesi.
Çıraklık ve Eğitim Vakfı Konferans salonunda
“Ostim 2009 Yılı Başarı ödülleri.”
Ödül töreni İstiklal Marşının okunması ve saygı
duruşu ile başladı, ödül törenini düzenleyen OSTİM
İlkeler Derneği, OSDER ve Ostim Mahallesinin genç,
dinamik, sevecen, güler yüzlü çalışkan Muhtarı Bahadır KOÇ’tu.
Öylesine muhteşem, öylesine güzel öylesine coşkulu bir toplantı tertip ettiler ki, herkesin görmesini ve
moral bulmasını isterdim. İnanıyorum ki, izleyen herkesin özlemini duyduğu bir tabloydu ve bu tabloda
toplam 16 farklı ödül dağıtıldı. Ödül alanları kısaca

Siyasetçisiyle, bürokratlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, dernek başkanlarıyla, iş adamlarıyla, mahalli idari yöneticileriyle, işçisiyle, vatandaşıyla bütünleşik bir organizasyon ve ödül alanlar ödüllerini
aldıkları sırada bu birlikteliğe vurgu yapan sözlerle
ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ifadeleriyle ve onurla ödüllerini aldı.
Önümüzdeki yıllarda bu yelpazenin daha da genişleyerek ve daha da dikkat çekici bir yapılanma ile
devam etmesi bizlerin en büyük temennisidir.

14 / ORSİAD / Sayı-5 / 2010

MAKALE

MAKALE

“Çanakkale Şehitleri İçin Seçme Sözler”
“Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Şehitleri”
hal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.”
General TAWSHEND
“Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve
kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.”
General Fahri BELEN

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini
gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran
bu yüksek ruhtur.”
ATATÜRK
“Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körü körüne yüklenmek, diğeri
kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.”
İngiliz Başbakanı ASQUITH
“Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı
sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu
işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.” “Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi
dikilmişlerdir.”
CHURCHILL
“... Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat
cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en
müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir.”
Alman Generali LIMAN VON SANDRES
“Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir.
Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez.
Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada
bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve der-
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“... Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz
bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felaket olmuştur.... Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu,İngilizler kendileriyle dövüştükten sonra anlamışlardır.”
İngiliz General OGLANDER
“Yenilmez İngiliz donanmasının uğradığı akıbetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden
devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi
İstanbul’a getirmek planının şansı çok azdı.”
General Fahri BELEN
“Çanakkale Savaşları, Avustralya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avustralya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil,
bir Avustralyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı.”
Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER
“Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde
birleşik kara ve deniz savaşlarının başlangıcı ve ilk
örneğidir.”
Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI

Mehmet Akif ERSOY’un Dilinden Çanakkale destanı...
“Şanlı Çanakkale Şehitlerine...”
Şu Boğaz Harbi Nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,

Bir göğüslerse Huda’nın edebi serhaddi;
“O benim sun’-i bediim, onu çiğnetme” dedi.

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,

Asım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.

Ne hayasızca tahaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde-gösterdiği vahşetle “bu: bir Avrupalı”

Şuheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rukü olmasa, dünyaya eğilmez başlar,

Dedirir-yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!

Eski Dünya, Yeni Dünya bütün akvam-ı beşer
Kaynıyor kum gibi, Mahşer mi, hakikat mahşer.

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
Osrtralya’yla beraber bakıyorsun ; Kanada!

Ne büyüksün ki, kanın kurtarıyor Tevhid’i...
Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk.
Sade bir hadise var ortada : Vahşetler denk.

Sana dar gelmeyecek makber’i kimler kazsın?
“ Gömelim gel seni tarihe ” desem, sığmazsın.

Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela...
Hani tauna da zuldür bu rezil istila...

Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab...
Seni ancak ebediyetler eder istiab.

Ah o yirminci asır yok mu, o mahluk-i asil,
Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkiyle sefil,

“ Bu, taşındır ” diyerek Ka’be’yi diksem başına;
Ruhumun vayhini duysam da geçirsem taşına;

Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına,

Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namıyle;
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyle;

Maske yırtılmasa hala bize affetti o yüz ...
Medeniyet denilen kahbe, hakikat yüzsüz.

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan;
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsan oradan;

Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbab,
Öyle müthiş ki: Eder her biri bir mülkü harab.

Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına;
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,

Öteden saikalar parçalıyor afakı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı;

Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o aslan neferin.

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırına.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
Atılan her lağımın yaktığı: Yüzlerce adam.

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini,
Şarkın en sevgili sultanını Salahaddin’i,

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtme de yer
O ne müthiş tipidir: Savrulur enkaaz-ı beşer...

Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran...
Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;

Saçıyor zırha bürünmüş de namerd eller,
Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.

Sen ki, a’sara gömülsen taşacaksın... Heyhat,
Sana gelmez bu ufukalar, seni almaz bu cihat...

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana ağuşunu açmış, duruyor peygamber.

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından;
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, başa, edecek kahrına ram?
Çünkü te’sis-i ilahi o metin istihkam.
Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler,
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;

Mehmet Akif ERSOY
Şanlı Çanakkale destanını anlatılması kelimelerle, herhalde ancak bu kadar mümkün olabilirdi bir
şiirde...
Rahmetle anıyoruz, İstiklal şairi Mehmet Akif
ERSOY’u...
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İlk Muhatabının Dilinden Kur’an
İlahî vahiy zincirinin son halkası olan Kur’an-ı
Kerim’in, ilk muhatabı Hz. Muhammed (s.a.s.)’e
indirilmeye başlanmasının üzerinden 1400 yıl geçmiş bulunuyor. Bu süre, aynı zamanda, sevgili
Peygamberimiz’in ilahî görevi üstlenişinin (bi’setinin)
de tarihidir. Kur’an, kendisini tanıtan, özelliklerini
açıklayan çok sayıda ayete sahiptir. (Örnek olarak
bkz: Âl-i İmran, 103; Yunus, 57; İsrâ, 9; Neml, 77;
Vâkıa, 77-80; Hâkka, 40-48) İlahî kitabı en iyi ve en
sağlıklı biçimde tanıtan da hiç şüphesiz yine kendisidir. Bununla beraber, onun ilk muhatabı olan Allah
Rasulü (s.a.s.) acaba vahiy sürecini nasıl yaşamış,
kendisine indirilen Kur’an hakkında neler söylemiş,
ne tür değerlendirme, tavsiye ve uyarılarda bulunmuştur? Konuyla ilgili rivayetler gözden geçirildiğinde bu husus da büyük
ölçüde açıklığa kavuşmaktadır.
Hira mağarasında ilk
vahye muhatap olduğunda Hz. Peygamber’in nasıl bir heyecan ve endişe
yaşadığını kaynaklardan
öğreniyoruz. (Taberî, Tarih, 2/298-9) O ana kadar peygamberlik beklentisi içinde olmayan
ve bu konuda herhangi
bir bilgisi bulunmayan,
daha önce bir kitap okuyup yazmayan (Ankebût,
48) Allah Rasulü, kendisine ilahî görevin tevdi edildiği ilk günlerde
bazı tereddütler yaşamış,
Cebrail’in, “Ey Muhammed! Sen gerçekten Allah’ın elçisisin.” (Buhârî, Ta’bir,
1) hitabı üzerine bu ağır ve kutsal görevle şereflendirildiğini anlamıştı. Hz. Muhammed (s.a.s.), vahiy
meleğiyle karşılaştığı o ilk anı ve ilk vahiy tecrübesini
şöyle anlatır: “(Hiç tanımadığım bir varlık) gelip bana
‘oku’ dedi. ‘Ben okuma bilmem’ dedim. Beni tutup
gücüm tükeninceye kadar sıktı. Sonra bırakıp tekrar
‘oku’ dedi. ‘Ben okuma bilmem’ dedim. İkinci defa
tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı. Bırakıp tekrar
‘oku’ dedi. ‘Ben okuma bilmem’ diye cevap verdim.
Üçüncü defa tutup gücüm tükeninceye kadar sıktı ve
bırakıp şunları söyledi: ‘Yaratan Rabbinin adıyla oku!
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O insanı bir alaktan yarattı. Oku! Son derece cömert
ve lütufkâr olan Rabbin kalemle (yazmayı) öğreten,
insana bilmediğini öğretendir.” (Alak, 1-5; Buhârî,
Bed’ü’l-vahy, 1)
Hz. Peygamber, insanlara tebliğ etmek üzere kendisine tevdi edilen bu emanetin öneminin farkında
olarak aldığı vahyi unutmamak endişesiyle tekrar
ediyor, bazen telaşa kapılıyor, fakat vahyin sahibi
bu konuda endişeye mahal olmadığını bildiriyordu. (A’lâ, 6-8; Kıyâme, 16-19) Çünkü onu koruyacak olan onu indirendi. (Hıcr, 9) Ayrıca, o Kitap,
kendisine vahy edilen ağır bir söz olmakla beraber
(Müzzemmil, 5), elçiye “Güçlük olsun diye değil, kalbinde Allah korkusu bulunanlara bir öğüt ve uyarı
olsun diye gönderilmişti.”
(Tâhâ, 2-3) Bu vahyin ilk
muhatabı Hz. Peygamber olduğu gibi, ona tabi
olmakla emrolunan ilk
kişi de o idi. (En’âm, 50,
56,106) Onun görevi sadece tebliğ etmek olduğu
halde (Âl-i İmran, 20),
davetine icabet etmeyip
ilahî mesajdan yüz çevirenleri gördükçe aşırı
üzüntüye
kapılmaktan
da kendini alamıyordu.
(Kehf, 6)
Üslubu ve muhtevasıyla bir mucize olan
Kur’an-ı Kerim her işiteni derinden etkileyen bir
özelliğe sahipti. Çünkü
o sözlerin en güzeli idi.
(Zümer, 23) Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Her
peygambere mutlaka, (vuku bulduğunda) iman edilen mucizeler verilmiştir. Bana verilen (mucize) ise
Allah’ın bana vahyettiği (Kur’an) dir. Kıyamet günü,
(diğer peygamberler içinde) bağlıları en fazla olanın
ben olacağımı umuyorum.” (Buhârî, İ’tisâm, 1) Allah
Rasulü’nün bu umudu boşuna değildi. Çünkü ona
verilen Kur’an mucizesi diğer bütün mucizelerden
daha etkiliydi.
Kur’an’ın etkili üslubunun farkında olan Hz. Peygamber, onu güzel sesle ve usulüne uygun olarak
okumaya özen gösterirdi. Sahâbî Berâ (b.Âzib), bir
yatsı namazında Tîn suresini okuduğunu işittiği Allah

Rasulü için, “ses veya okuyuş olarak ondan daha güzel olan birini duymadım” demişti. (Buhârî, Tevhid,
52) Abdullah b. Muğaffel de Mekke’nin fethedildiği
yıl Hz. Peygamber’i, devesinin üzerinde sesini yükselterek ve dalgalandırarak Fetih suresini okurken
görmüştü. (Müslim, Salâtu’l-müsâfirîn, 35) Hz. Peygamber, güzel okuyuşundan etkilendiği Ebu Muse’lEş’arî’yi, sesinin güzelliğiyle örnek gösterilen Davud aleyhisselam’a benzeterek övüyordu. (Müslim,
Salâtu’l-müsâfirîn, 34) Bir gün Abdullah b. Mesud’u
çağırarak kendisine Kur’an okumasını isteyen Allah
Rasulüne İbn Mes’ûd, “Kur’an size indirilmişken onu
size ben mi okuyayım!” diyerek hayretini ifade edince Hz. Peygamber: “Evet, ben Kur’an’ı başkasından
dinlemeyi seviyorum.” buyurdu. Bunun üzerine okumaya başlayan Abdullah b. Mes’ud, “Her ümmetten
bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak.” (Nisâ, 41) ayetine gelince Allah Rasulü “yeter”
buyurdu. Bu esnada gözlerinden yaş süzülüyordu.”
(Buhârî, Tefsir, 88)
Hz. Peygamber’in, Kur’an’ın güzel okunması konusunda gösterdiği titizlik boşuna değildi. Kur’an’ın
hem edebî üslubu hem de çarpıcı mesajları, şiir ve
güzel söz söyleme sanatını iyi bilen Cahiliyye Arabını derinden etkiliyordu. Bu yüzden, âdeta kulaklarını
tıkayarak onu hiç duymak istemiyorlardı. Nitekim,
müşriklerin, “Bu Kur’an’ı dinlemeyin. O okunurken

yaygara koparın, belki o zaman baskın çıkarsınız.”
(Fussılet, 26) diyerek ilahî kelamın mucizevî etkisini azaltmak istediklerini Kur’an haber vermektedir.
Henüz müşrik olduğu dönemde bir iş için Medine’ye
gelen ve o esnada akşam namazını kıldıran Allah
Rasulü’nün Tûr suresini okuduğunu duyan Cübeyr
b. Mut’ım “Kur’an’ı işittiğim zaman sanki kalbim
parçalanacaktı.” demişti. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/85) Hz. Ömer’in, eniştesi ve kızkardeşinin
okudukları ayetlerden etkilenerek Müslüman olması da bu konuda verilebilecek güzel bir örnektir. Hz.
Peygamber’in yakın arkadaşı ve ilk Müslümanlardan
olan Hz. Ebubekir, Mekke döneminin sıkıntılı zamanlarında, evinin bahçesinde ibadet ediyor, Kur’an okuyor, etrafına toplanan müşrik kadınlar ve çocuklar da
hayretle/beğeniyle onu izliyorlardı. Kur’an okurken
gözyaşlarına hakim olamayan Hz. Ebubekir’in hali
etrafındakileri etkilediği için Kureyş’in ileri gelenleri,
kadınlarını ve gençlerini baştan çıkaracağı endişesiyle ona karşı tedbir almışlardı. (Buhârî, Kefâle, 4)
Hz. Peygamber, düzenli bir Kur’an okuyucusuydu. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/9) “Kur’an’ı ağır
ağır, tane tane oku.” (Müzzemmil, 4) emrine uygun
olarak, “tane tane ve açık okur” (Tirmizi, Fadâilu’lKur’an, 23), ayetlerin arasında bir müddet duraklar (Tirmizi, Kıraat, 1), secde ayeti geçtiğinde secde
ederdi. (Müslim, Mesâcid, 20) Kur’an okurken yapılan dualara Cenab-ı Hakk’ın karşılık verdiğini be-
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lirterek Fatiha suresini okuyan kişinin her okuduğu ayete Allah’ın mukabelede bulunduğunu söylerdi. (Müslim, Salat, 11) Allah’ın yüceliğinden bahseden bir ayet geldiğinde tesbihatta bulunur, dua edilmesi gereken bir konuda dua eder, Allah’a sığınmayı ifade eden bir ayet okuduğunda da istiazede bulunurdu. (Müslim, Salâtu’l-müsâfirîn, 27) Bir gün Hz.
Ebubekir’in, “yaşlandın ey Allah’ın elçisi!” hitabına
karşılık, “Beni, Hûd, Vâkıa, Mürselât, Nebe’ ve Tekvir sûreleri yaşlandırdı.” (Tirmizi, Tefsîru’l-Kur’an, 56)
buyurarak taşıdığı ağır sorumluluğun yanı sıra bazı
surelerin sarsıcı etkisini de vurgulamak istemişti.
Mescid-i Nebevî, Kur’an öğreniminin yapıldığı başlıca mekândı. Allah Rasulü, mescidine gelip
birkaç ayet okuyup öğrenmenin o miktarda deveye
sahip olmaktan daha hayırlı olduğunu söyleyerek
ashabını Kur’an öğrenmeye teşvik ediyordu. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 41) Sabah, akşam ve yatsı
namazlarında okuduğu birçok sureyi arkasında saf
tutan sahabilerden ezberleyenler olurdu. Örneğin
bir hanım sahabi, Kâf suresini, devam ettiği cuma
namazlarında bizzat Hz.
Peygamber’den dinleyerek öğrenmişti. (Müslim,
Cum’a, 51) O, öğrenme, öğretme, açıklama
ve uygulama açısından
Kur’anla o kadar hemhal
olmuş ve onu öyle özümsemişti ki vefatından sonra, onun ahlakı hakkında
soru soran bir sahabiye
Hz. Aişe, kısaca, “Sen
Kur’an okumuyor musun?
Onun ahlakı Kur’an idi.”
karşılığını vermişti. (Ebû
Davud, Tatavvu’, 26)
“En hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.” buyuran (Tirmizî, Fadâilu’l-Kur’an, 15) Allah
Rasulü, kalbinde “Kur’an’dan hiçbirşey bulunmayan kimseyi harap bir eve” benzetmiştir. (Dârimî,
Fadâilu’l-Kur’an, 1) Kur’an’ı ezberinden okuyanların kerem ve şeref sahibi meleklerle beraber olacağını, zorlanarak da olsa okuyana iki kat sevap verileceğini bildirerek (Buharî, Tefsir (Abese), 1) ümmetinin Allah kelamı ile aşina olmak için çaba harcamalarını arzu etmiştir. Gıpta olunacak iki kişiden birinin, Allah’ın, Kur’an öğrenmesine imkân verdiği ve
gece-gündüz okuyup amel eden kimse olduğunu bildirmiştir. (Buhârî, Fadâilü’l-Kur’an, 20) Onun benzetmesiyle, Kur’an’ı öğrenen, öğreten ve gereğini yerine getiren kimse, kokusu her tarafa yayılan misk
dolu bir kab, onu öğretmeyen kimse ise ağzı bağlı olduğu için kokusu yayılmayan bir misk kabı gibi-
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dir. (Tirmizi, Fadâilu’l-Kur’an, 2) Başka bir hadisinde de o, Kur’an okuyan mümini, tadı ve kokusu güzel olan turunca; okumayan mümini, tadı güzel olup
kokusu olmayan kuru hurmaya; Kur’an okuyan münafığı, kokusu güzel ama tadı acı olan reyhan otuna; okumayan münafığı da kokusu olmayan ve tadı
da acı olan Ebucehil karpuzuna benzetmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 37)
“Müminler için gerçek bir hidayet rehberi ve rahmet olan Kur’an” (Neml, 77)’ın bu işlevi ancak, onun
iyi anlaşılıp kavranması ve gereğince amel edilmesiyle gerçekleşebilir. Allah kelamını bildikleri, hatta okudukları halde hayatlarına dahil etmeyen münafıklar
için, “Kur’an’ı düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed, 24) buyuran yüce
Allah, anlamını ve hikmetini kavramadan okuyanların bu rehberlikten fazla yararlanamayacaklarına
işaret etmektedir. Hz. Peygamber, “İslam’ı dosdoğru
bir yol, Kur’an’ı da o doğru yola davet eden bir davetçi” olarak nitelendirmiş, (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/182) Allah’ın kendisiyle gönderdiği hidayeti
ve ilmi gökten inen bereketli bir yağmura benzetmiştir. (Buhârî, İlim, 20)
İşte Allah Rasulü, müminin
üzerine yağan bu rahmetin boşa gitmesine razı
olmadığı için Kur’an’ın
anlaşılmadan hızlı hızlı
okunmasını uygun bulmamıştır. (Dârimî, Salât,
173) Onun bu hassasiyetini dikkate alan ashap
da ayetleri onarlı gruplar
halinde öğrenmişler, bir
grubun manasını iyice anlayıp amel etmeden diğerine geçmemişlerdir. (Taberi, Tefsir, 1/80)
Namaz imamlığından (Nesâî, İmâmet, 11) ordu
komutanlığına kadar (Tirmizi, Fadâilu’l-Kur’an, 2)
pek çok konuda Kur’an bilgisini tercih sebebi sayan Allah Rasulü, hayatı boyunca başta kendisi olmak üzere bütün ümmetini onun rehberliğine davet etmiş, ölümünden sonrası için kendisinden vasiyet bekleyenlere de Kur’an’ı vasiyyet ederek bu dünyadan ayrılmıştır. Onun, Veda Hutbesi’nde, yolumuzu şaşırmamak için sarılmamızı istediği ve kıyamete
kadar bize emanet olarak bıraktığı en önemli değer
olan Yüce Kur’an (Müslim, Hac, 19), 1400 yıl sonra da parlak nuruyla yolumuzu aydınlatmaya devam
etmektedir.
Prof. Dr. İ. Hakkı ÜNAL
Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi

TSE

ORSİAD’ın TSE ile Yaptığı Röportaj
rulmuştur. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’dır. Enstitü, tüzel kişiliği haiz, özel
hukuk hükümlerine göre yönetilen bir kamu kurumu
olup, kısa adı ve markası TSE’dir. Bu marka çeşitli
şekillerde gösterilir. Türk Standardları Enstitüsü’nün
izni olmadan bu marka hiç bir şekil ve şart altında
kullanılamaz. Yalnız Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar Türk Standardı adını alır. Bu standardlar ihtiyari olup, standardın ilgili olduğu bakanlığın onayı ile mecburi kılınabilir. Bir
standardın mecburi kılınabilmesi için Türk Standardı olması şarttır. Mecburi kılınan standardlar Resmi
Gazete’de yayımlanır.

TSE Başkanı Sayın Tahir Büyükhelvacıgil’in
özgeçmişi
1958 yılında Konya’da doğan Tahir Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Y.O. İngilizce Bölümünden mezun oldu. 1993-1996 yılları arası
MÜSİAD Başkan Vekilliği, 1986-1996 yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1996-2000
yılları arasında Konya Ticaret Odası Meclis Başkanlığı, 2005 yılında da Konya Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Büyükhelvacıgil, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeliği,
TOBB Yatırım Promosyonu ve Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Çalışma Grubu Başkanlığı, Private Label Derneği, Türkiye Bitkisel Yağ Sanayi Derneği üyeliklerinin yanı sıra KOSGEB Genel Kurul Delegeliği
görevleri bulunmaktadır. Sektöründe dünyanın en
ileri teknolojisi kullanılarak üretim yapılan ZADE tesislerinin sahibi olan Büyükhelvacıgil, aile şirketi olan
HELVACIZADE A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir. 29 Mayıs 2008
tarihinde yapılan 47. TSE Genel Kurulu’nda 3 yıl için
TSE Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
İyi derecede İngilizce bilen Büyükhelvacıgil, evli ve 3
çocuk babasıdır.
Türk Standardları Enstitüsü hangi tarihte, ne
amaçla kurulmuştur?
Türk Standardları Enstitüsü; her türlü madde ve
mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak
amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla ku-
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TSE’nin faaliyetleri nelerdir?
TSE’nin ana faaliyet alanları; standart hazırlama,
Ürün Belgelendirme, Personel ve Sistem Belgelendirme, Laboratuvar, Kalibrasyon, Gözetim ve Muayene
olup bu ana faaliyetler çerçevesinde Eğitim Hizmetleri de verilmektedir.
Standard Hazırlama Faaliyetleri; TSE Standardların hazırlanmasında; İnsan sağlığı, can ve mal güvenliği, ülke şartları, uluslararası entegrasyon ve rekabet, üretim ve ihracatın geliştirilmesi, ithalatın
kontrolü, tüketici beklentilerinin karşılanması, kalitenin yükseltilmesi, çevrenin korunması, teknoloji
transferlerini temel ölçü olarak almaktadır.
Gelişen dünya şartları içersinde gerek Avrupa Birliği, gerek diğer birliklerle ayak uydurabilmek ve gelişmeleri yakından takip etmek için yasaların vermiş
olduğu imkanlar çerçevesinde TSE kendisine kanunla verilen görevlerini merkez ve taşra teşkilatları ile
bugüne değin başarı ile sürdürmektedir.
Standardlara uygun şartlarda yapılan üretimler
sonucunda; kalite teşvik edilmekte, zaman ve hammadde israfı ortadan kalkmakta, sanayi belirli ve
yüksek hedeflere yönelmekte, ekonomide arz ve talep daha iyi dengelenmekte, ihracat ve ithalatta üstünlük sağlanmakta yan sanayi desteklenmekte, rekabet geliştirilmektedir.
Standardlara ve TSE belgesine uygun üretim sonucunda tüketicilerimizin can ve mal güvenliği de
korunurken,onlara seçim kolaylığı sağlamakta, aldanma ve hile önlemektedir.
Standardlar tüm dünyanın ortak kullandığı teknik bir dildir. Bu dili bilmeyenler, bu dile uymayanlar serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı günümüzde ne yazık ki varlıklarını fazla devam ettiremeyeceklerdir. Bizim için sevindirici ve gurur verici olan

TSE

şudur ki; bu yeni dünyanın gereklerini çok iyi bilen
sanayicimiz kıyasıya rekabeti göğüsleyebilecek kalite ve standart anlayışı ile dünya pazarları için üretim
yapmaya başlamıştır. Bugün en gelişmiş ülkelere bile
dünya standartlarında ürün ihraç edebilen sanayicilerimizin bu çalışmalarında TSE’nin payı ve katkıları
da gözardı edilemez.
Laboratuvar Faaliyetleri; TSE, 12 Modern ve Akredite Deney Laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Laboratuvarlarımızda; TSE ve TSEK belgelendirmesinde
gerekli olan muayene ve deneyler, Özel muayene ve
deney talepleri, Firmaların Ar-Ge çalışmaları, Tüketici şikayeti değerlendirmesi için muayene ve deneyler, CE Uygunluk Deneyleri, İthal ürünlerin muayene
ve deneyleri yapılmaktadır.
Uluslararası İlşkiler; Başta Avrupa Birliği olmak
üzere milletlerarası ve bölgesel kuruluşlar nezdinde
ve bunların yanı sıra ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle; ticaretimizin geliştirilmesi, enstitümüzün tanıtılması, faaliyet alanlarımız ile ilgili konularda eğitimlerin verilmesi, ilgili ülke standard kuruluşlarına destekte bulunulması, belgelendirme ve deney hizmetlerinin verilmesi amacı ile kurulan TSE Azerbaycan Temsilciliği, TSE Kazakistan Temsilciliği, TSE Özbekistan
Temsilciliği, TSE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği ve TSE Suudi Arabistan Koordinatörlüğü’nde
faaliyetleri devam etmektedir.
Kalite ve Sistem Belgelendirme Faaliyetleri; TSE
“Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek
her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.“ Görevini yerine getirirken standardizasyonun yanı sıra kalite konusuna da eğilmiş ve
bu alanda yürüttüğü çalışmalar son yıllarda özel bir
önem ve yoğunluk kazanmıştır. Avrupa Kalite Örgütü (EOQ ) üyesi olarak kalite alanındaki uluslar arası gelişmeleri yakından izlemektedir. Türk Standardları Enstitüsü Milletlerarası Elektroteknik Komisyonu
(IEC), Avrupa Topluluğu Standard Kuruluşları (CEN
ve CENELEC) üyesidir. Kalite Sistem Belgelendirme
faaliyetleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olup, ülkemizin çağdaş kalite
anlayışı açısından geri kalmaması için imkanlar ölçüsünde her türlü çaba gösterilmektedir.
Günümüz ekonomik ve teknolojik gelişmeleri
ve Avrupa Birliği’ne uyum süreci kapsamında Türk
Standardları Enstitüsü TS-EN-ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS), TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yö-
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netim Sistemi (HACCP), TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti Yönetim Sistemlerinin Belgelendirme ve
eğitim hizmetlerini de yürütmektedir.
TS-EN-ISO 9000 Kalite Standardları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz
önüne sermektedir.
Ürün Belgelendirme Faaliyetleri; Ürün Belgelendirme faaliyetleri TSE’nin en önemli faaliyet alanlarından birisidir. TSE 1964 yılında uygulamaya koyduğu “TSE Marka Sistemi” ile standarda uygunluk belgelendirmesini başlatmış ve bu sistem ile üreticilerin
Standardlara uygun, kalite seviyesi yüksek mal üretme şuurunun yaygınlaştırılmasının yanı sıra tüketicilerin can ve mal güvenliğini korumayı, karşılaştırma
ve seçim kolaylığını sağlayarak, kalite yönünden aldanmalarını önlemeyi hedef almıştır. TSE’den ürettiği ürün için belge almak isteyen üretici, üretim yerinde ve üretmiş olduğu madde, mamül, ürün ve hizmet üzerinde yapılan incelemeler sonucu belge almaya hak kazandığında, bu hakkını TSE ile bir sözleşme imzalayarak elde etmektedir.
Ürün Belgelendirme konusunda TSE; birçok belgelendirme işlemi yapmaktadır fakat en bilenen ve
kullanılanları:
-Türk Standardına uygunluk belgesi ve TSE Markası,
-Kriterlere Uygunluk Belgesi ve TSEK Markası,
(Türk standardı olmayan ürünlere; kriterler belirlenerek veya varsa başka ülke standardlarına göre yapılan belgelendirmedir.)
-Hizmet Yeterlilik Belgesi ve HYB Markası
-Tekerlekli araçlar ile çu araçlara takılan aksam
ve parçalar için tip onay belgesi dir. Tüketicilerimiz
bir ürün, mal ve hizmet alırken TSE’nin vermiş olduğu bu belgelere ait markaları aramalıdır çünkü bu
işaret ve markalar alınan ürün, mal ve hizmetin bir
nevi sigortası sayılmaktadır.
TSE, CE İşareti ile ilgili olarak
1- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
2- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği
3- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
4- Asansör Yönetmeliği
5- Oyuncak Yönetmeliği
6- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında 1783 onaylanmış kuruluş numarasıyla Avrupa Birliği tarafından yetkilendirilmiştir.

TSE

Ülkemize giren kalitesiz Standart dış ürünler
sanayicimizi olumsuz etkilemektedir. Haksız rekabete yol açmaktadır. TSE bu ürünlerin Türkiye
piyasasına girişini engellemek adına hangi yaptırımları uyguluyor?
Bilindiği üzere enstitümüz ithalatta uygunluk değerlendirme işlemlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının
yayımladığı tebliğler ve anılan müsteşarlığın talimatları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.
Bu çerçevede 2010/1 sayılı DTS Tebliği ekinde yer
alan ürünler ilk gelen partide deneye tabi tutulmakta, müteakip ithalatlarda ise G.T.İ.P’i, tipi, türü, sınıfı, cinsi, menşei bilgisi aynı olması halinde ithalatına
izin verilmektedir.
2010/9 sayılı DTS Tebliği CE İşareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimleri, belge ve/
veya işaret kontrolu ve/veya fiziki muayene şeklinde daha ziyade evrak üzerinden yapılmaktadır. Ürünün güvenliğinden veya ilgili yönetmeliğine uygunluğundan şüphe duyulması halinde ürün teste tabii tutulmaktadır.
Akaryakıt ürünlerinin ithalat denetimleri 2010/18
sayılı Tebliğe ve 2010/16 gübre ithaline ilişkin tebliği ithalat ile gübre ithalatı denetimleri 2010/1 sayılı
Tebliğine benzer şekilde gerçekleştirilmektedir.
TSE, hassasiyetleri konusunda tüketiciye yönelik hangi eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinde
bulunmaktadır?
Tüketici çalışmalarının kapsamı, tüketiciyi hileli, güvenilir olmayan, sağlığa zararlı mallar satın almaktan kurtarmak, tüketicinin bir malı satın alırken
seçimini rasyonel şekilde yapabilmesi için kendisine
gerekli bilgileri sağlamak, tüketicinin sadece hakları
değil, aynı zamanda sorumlulukları olduğu bilincini
yerleştirmek şeklinde özetlenebilir.
Bu doğrultuda tüketici ile ilgisi standardizasyon
çalışmaları ile başlayan Enstitümüzde tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi, tüketici eğitimi, mevzuat vb. çalışmalar Tüketici Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır.
Enstitümüze gelen tüketici şikayetleri belge kapsamı ve konularına göre değerlendirilmektedir. TSE
ve TSEK Belgeli ürünler ile ilgili şikayetler incelenerek
malın tamiri, yenisi ile değiştirilmesi veya faturasında
belirtilen miktar üzerinden parasının iadesi şeklinde
değerlendirilmektedir.
Enstitümüzden belgeli olmayan firmaların ürünleri için gelen şikayetler ise 4077 sayılı kanun gereği Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya ilgili
kuruluşlara aktarılmaktadır. Böylece tüketicilerin zaman kaybetmeden şikayetlerinin giderilmesi sağlan-
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maktadır. Ayrıca tüketicilere Enstitümüzden belgeli
mamülleri tercih etmelerinin kendilerine sağlayacağı
faydalar konusunda da bilgiler verilmektedir.
Diğer taraftan şikayetler istatistiki olarak değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçları;
- Standardlarımızda gerekli görülebilecek revizyon veya tadillerin yapılması için konu ile ilgili ihtisas kurullarına,
- Ara kontrollerde göz önünde bulundurulması
için belgelendirme birimlerine,
- Kalite seviyesinin yükseltilmesi ve hatta israfın
önlenmesi amacı ile, ilgili firmalara bildirilmektedir.
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca Enstitümüze yapılan bilgi edinme başvuruları değerlendirilmekte ve işlemler süratle sonuçlandırılmaktadır.
Enstitümüz kuruluşundan bugüne kadar 30 binin
üzerinde standard hazırlamış ve ilgililerin istifadesine sunmuştur.
Bugün için yürürlüğü geçerli olan 33.597 firmanın çeşitli ürün ve hizmet bağlamında 47.821 adet
belgesi mevcuttur.
Ayrıca bugün itibariyle Enstitümüzden Yönetim
Sistemleri belgeli firma sayısı ise 3959’dur.
Ülkemizde üretim yapan veya ithalat yapan çeşitli sektörlerdeki firma sayısını ve ayrıca piyasaya sunulan ürün çeşitliliği ve miktarını dikkate aldığımızda standardizasyon ve sertifikasyon konusunda yeterli seviyede olduğumuz söylenemez.
Tüketicilerin eğitilme haklarının karşılanması konusunda da Enstitümüzce çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu bağlamda her ay yayınlanmakta olan Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, E-Bülten, üç ayda bir
yayınlanan Öncü Çocuk Dergisi, broşür vb. yayınlar,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile
sağlanan mutabakat gereği, öğretmen, öğrenciler ve
din görevlilerine yönelik olarak gerçekleştirilen bilgilendirme seminerleri, TRT ile varılan anlaşma gereği
TRT-1 sabah kuşağında her Cuma günü yayınlanan
“Tüketiyoruz Ama Nasıl?” adlı program, ayrıca Önce
Kalite isimli çocuklara yönelik müzikli tiyatro oyunu
ile binlerce öğrenci standard, standardizasyon, kalite ve tüketici bilinci konularında bilgilendirilmektedir.
TSE belgeleri internetten nasıl alınır?
www.tse.org.tr. adresinden ürün belgelendirme
başlığına ve oradan da belge alınmak istenen ürüne göre sektörel belgelendirme müdürlüklerine ait
sayfaya ulaşılıp başvuru formu indirildikten sonra bu
form doldurularak ekleri ile birlikte eksiksiz olarak
TSE’ye elden veya posta yolu ile gönderilmek suretiyle başvuru işlemi gerçekleştirilebilir.
Röportaj
Murat Osman VANLI
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Sıtkı ÖZTUNA ile Gündem Röportajı
-Firmanızın sunduğu hizmetler Ostimli imalatçılar ve çevre yerleşim birimleri açısından ne
anlam ifade ediyor?
-Biz, imalatçıların en büyük tedarik noktalarıyız.
Sanayi tesislerinde imalat yapanlar ve özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimiz, KOBİ’lerimiz stoklu çalışma yapma imkânına sahip değiller. Tedarik
anlamında yaptığımız bu ticari faaliyette hem imalatçıların stok merkezi, hem de her türlü malzeme ve
ihtiyaçlarını karşıladıkları bir hizmet sunuyoruz. Başka bir açıdan da değerlendirdiğimizde vadeli piyasalar içinde en uzun vadeler ile çalışanlarda yine bizim gibi tedarikçi firmalardır. Çevre açısından değerlendirdiğimizde de ürün çeşitliliği ve kalite noktasında eksiksiz hizmet sunmakla birlikte, müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışı ile müşterilerimize
hizmet sunmaktayız. Batıkent gibi büyük bir yerleşim
biriminin bu ihtiyaçlarını da bu anlamda karşılamaktayız.
-Sizi ve Şirketiniz İkmal Teknik A.Ş.’ni tanıyabilir miyiz?
-Ankara’da 1965 yılında doğdum. Aslen Konya
Taşkentliyim. Küçük yaşlardan beri ticarete ilgi duydum. Daha 6 yaşındayken rahmetli babamın işyerine gidip gelmeye başladım. 1982 yılından itibaren
de fiilen ticaret hayatına başladım. Evli ve 3 çocuk
babasıyım.
Firmamız Rahmetli Babam Mahir Öztuna tarafından 1967 yılında kurulmuş. Eski mesleği fotoğrafçılık olan babam, farklı bir alanda ticaret yapma isteği
ile bugünkü işkolumuza girmiş. Önceleri fotoğrafçılık ve hırdavatçılık işlerini beraber yürütse de bugünkü işimizi daha uygun görmüş ve bu işte devam etmiş. Uzun yıllar Posta Caddesinde devam eden ticari hayatımıza 1981 yılından itibaren Ostim’de devam
ettirmeye başladık. Ostim’e ilk gelenlerdeniz. Daha o
yıllarda bir market olma hayalim vardı. Esasında temelini 1984 yılında atmaya başladık ve ilk kez bilgisayar ortamında çalışma yürütmeye başladık. İkmal
Teknik olarak 1998 yılında da barkotlu sisteme geçerek endüstriyel market kuruluşumuzu tamamlamış
olduk. Bunu da Türkiye’de endüstriyel alanda ilk olarak biz yaptık, başka konularda da olduğu gibi.
Yine Türkiye’de ilk defa olarak da ISO 9002 belgesini biz aldık. Artık Ankara’da 3 şubemizle 3 noktada bulunuyoruz. Diğer şubelerimiz devam etseler
de hayalimiz daha büyük bir yerde ve modern bir
hizmet anlayışı ile müşterilerimize hizmet etmek. Bu
amaçla yeni mağazamızı önümüzdeki aylarda hizmete açacağız.
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-İkmal gelişme ve büyüme sürecini nasıl yönetiyor?
-İkmal olarak hızlı bir büyüme hedefi koymuyoruz. Kalıcı bir büyüme hedefi ile devam etme felsefesini kafamızda şekillendiriyoruz. İhtiyaçlar ve zaman kavramını birleştirerek rakiplerimizden önce
harekete geçmeye gayret ediyoruz. Bölgemizde bizden alışveriş yapmayan sanayici yok gibidir. Herhangi bir evde, bir gardrobun ya da bir çekmecenin kulpu düşse mutlaka yolu bir şekilde bizim firmadan geçiyor.
-OSB’nin de yöneticisi olarak bölgenin sınai ve ticari karakterini nasıl tanımlıyorsunuz?
Ostim’in diğer bölgelere göre üstünlükleri nelerdir?
-Ostim, Ankara’da ilk planlı imalat alanı olarak
tanımlanabilir. Rahmetli Cevat Dündar, Ostim’in geleceğini planlarken uzun yıllar sonrasını düşünmüş
ve buna göre bir uygulama yaptırmış. Bölgenin sadece üretim alanlarından mevcut bir bölge olarak tasarlanmasının yerine her türlü sanayi, ticaret, eğitim,
sosyal ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurmuş. Bu yapı, bölgedeki yerleşik firmaların bir sanayi
şehrinde yaşadığının farkına varmasına vesile olmuş.
Böylelikle farklı bir anlayış ortaya çıkmış. Bunun adına ben “entegre sanayi bölgesi” diyorum. Küçük bir
imalathaneniz olsa bile, tedarikçilerinizle, yan sanayi
çalıştırabileceğiniz yüzlerce alternatif firmalarla, üni-

versitelerdeki çözüm ortaklarınızla ve yetişmiş insan
gücü ile dünyanın istediği her türlü üretimi gerçekleştirip satabileceğiniz bir bölgedir. Bu özelliği ile bütün
diğer sanayi bölgelerinden zaten ayrılmaktadır. Ayrıca, bölgenin geliştirilmesi için yapılan çalışmalarla,
eğitim tesisleri, teknopark, ar-ge birimleri, bölgenin
kalkındırılması için kurulmuş sosyal ve ticari yapılar
içte olan farklılıkları ortaya koymaktadır. Ayrıca, bölgenin ulusal ve uluslar arası alanda tanıtımına verilen büyük önem bölgenin isminin de bir marka haline gelmesini sağlamıştır. Son olarak ise bölgemizde yaklaşık 7 yıldır sürdüğümüz geleceğimizi şekillendirecek olan kümelenme faaliyetleri de son derece farklı bir noktaya Ostim’i taşımaktadır.
-Son bir yıla bakarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşadamı olarak ekonomik ortamı hangi kriterlerle ölçüyorsunuz?
-Son bir yıl büyük bir sarsıntı geçirildi. Dünya ekonomisinde olan kriz bizi de etkiledi ancak bir felaket yaşamadık. Son aylarda bir düzelme seyri gözükmekte ama gerçekten çok tedirginiz. Ekonomideki en
büyük kriterim ödeme vadelerindeki süre ve ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı. Eğer ödemeler
vadelerinde gerçekleşiyorsa iyiye doğru bir gidiş hemen kendisini gösteriyor. Ama tersi bir durum hemen
tedbir almamıza neden oluyor.
-Bu süreçte sanayici ve işadamları sizce faaliyetleri esnasında işiyle ilgili hangi hususlara
dikkat etmeli?
-Artık sınırların kalktığı bir devri yaşıyoruz. Kimse benim rakibim yok diyemiyor. Dünyanın dört bir
tarafındaki rakipler sizinle kıyasıya bir rekabet ediyor. Bu ortamda bizler de mutlaka rakiplerimizi kontrol etmeli ve onlara üstünlük sağlayacağımız coğrafi
şartlar dahil her alanda yoğun bir çalışmaya girmeliyiz. Kısacası küçük dünyada büyük rekabet var. İşletmelerimizde doğru zamanda doğru yatırım yapmayı ve hedef müşteri kitlemizin müşteri memnuniyetini
sağlamayı önemsemeliyiz.
-Devletin imalatçı ya da ticari faaliyet gösteren iş dünyasına destek politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Devletimizin imalatçı ya da ticari alanda faaliyet gösteren işletmelere yaklaşımı giderek değişmektedir. Bunu hissediyorum. Şu çok net bir şekilde anlaşılmıştır; büyük ve hantal yapılar ekonomideki di-

namik yapıyı hızlı bir şekilde takip edemiyorlar. Esnek yapıda çalışan firmalara daha çok ihtiyaç duyuluyor. Bunun farkına varılması önemli. Ancak, uzun
yıllardır yeterince destek alamayan KOBİ’lerimizde
yeterli teknoloji ve sermaye birikimi gerçekleştiremediler. Bu desteklerin arttırılması, zaman içerisinde KOBİ’lerimizin büyük hamleler yapmasını sağlayacaktır. Devletimizin iş dünyasına verdiği desteğin
önümüzdeki yıllarda daha da artacağını tahmin ediyorum.
-Ostim yönetimi olarak üyeleriniz arasında
işbirliği projeleri geliştiriyorsunuz. Kümelenme
projeleri bunlardan biri. Kümelenme projeleri
ilgili sektörlerde nasıl bir hareket meydana getirdi?
-Ostim yönetimi olarak bölgemizin kalkınmasına fayda sağlayacak modeller üzerinde durmadan
çalışmaktayız. Bölgemizin karakteristik olarak nelere
sahip olduğunun araştırmasını yaptık. Baktık ki birkaç konuda uzmanlaşmışız ve ciddi bir potansiyelimiz var. O zaman hem gelişecek hem de firmalarımızın faaliyet alanlarında yer alan sektörlerde kümelenme modeli ile çalışmalarımıza başlayalım istedik.
Geldiğimiz nokta da üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sanayicilerimizin bir arada bulunduğu
ve geleceğimiz açısından son derece önemli başlıkları taşıyan kümeler meydana geldi. Duraksamadan
bu çalışmalara devam etmeliyiz. Çünkü kümelenme
modelleri önümüzdeki yıllarda bizi çok farklı bir noktaya getirecek. Firmalarımızda bunun farkında.
-Firmanız ve Ostim açısından geleceğe nasıl
bakıyorsunuz?
-Gelecek daha çok bilgi ve teknolojinin hakim
olacağı bir dönem. İyi hazırlanmalı ve altyapımızı
buna göre kurmalıyız. Gelişen teknolojilere ve müşteri odaklı hizmet anlayışına ayak uyduramayan firmalar bir süre sonra piyasadan kopacaklardır.
-Bölgemizde sanayicileri, iş adamlarını bir
araya getiren sivil toplum kuruluşları var. Sizce genel olarak iyi bir SİAD’dan mensuplarının
beklentileri nelerdir?
-Bütün organizasyonlar ihtiyaçlardan ortaya çıkar. SİAD organizasyonları da bu amaçla kurulmaktadır. Dolayısıyla faaliyetleri, mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak olan bütün organizasyonlar başarılıdır.
Teşekkürler…
Röportaj
Murat Osman VANLI
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
İbrahim KARAKOÇ ile Çeyrek Asır
İbrahim KARAKOÇ ile Çeyrek Asır
Vakıf kurucusu ve 1995 yılından itibaren Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim KARAKOÇ ile hizmetler devam ediyor.

planlamakta olduğu kısa, orta ve uzun süreli eğitimlerde hedef kitle olarak, çırak, kalfa, usta, usta öğretici, girişimci ve işyeri sahiplerini belirlemiştir.

Vakfımız Kurucuları
Kurucu Başkan: Turan ÇİĞDEM
Ahmet BALABAN, Ahmet KURTAGİÇ, Alaettin
CANBOLAT, Ali PEKER, Dursun ERTEKİN, Esat KIZILTAN, Gürbüz ŞANLI, Hüseyin GÜLER, Hüseyin UYSAL, İbrahim KARAKOÇ, İsmail DEMİRCİ, Kasım AYDOĞAN, Kaya GÖNENÇEN, M.Tevfik BAYRAKTAR,
Mehmet Salih ÖZBAN, Mustafa ÇİĞDEM, Mustafa
GÜNER, Mustafa KETEN, N. Servet ÖZDEMİR, Nurettin BİNGÖL, Osman AYDIN, Remzi ÇİLİNGİR, Sabri ALTINYAY, Sebahattin ÖKTENAY, Selahattin DOĞAN, T. Yılmaz GÖRPELİOĞLU, Tufan SESİGÜRGİL,
Yaşat GÖKDOĞAN
İdari ve Sosyal Tesisler

Mevcut Yönetim Kurulu
1- İbrahim KARAKOÇ		
2- N.Servet ÖZDEMİR		
3- Alaettin CANBOLAT		
4- Muhsin GÜLER			
5- İsmail DEMİRCİ			
6- Osman AYDIN			
7- Mehmet DELİKEŞOĞLU		
8- Özcan ÜLGENER			
9- T.Yılmaz GÖRPELİOĞLU		

Başkan
Başkan V.
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi
Y.K. Üyesi

Mevcut Denetim Kurulu
10- Yılmaz ERGELEN			
11- Bülent KOZANOĞLU		
12- Mehmet CEVHEROĞLU		

D.K. Üyesi
D.K. Üyesi
D.K. Üyesi

Kuruluş
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Ankara 12. Noterliğinde düzenlenen 17.10.1985 tarih ve 73199 sayılı düzenleme şeklindeki Vakıf Senedi ile kurulmuştur.
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 27.01.1987
gün ve E. 1986/661 K. 1987/029 sayılı kararıyla
tescil edilmiştir.
Kuruluş Amacı
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı, ülkemizde temel eğitimini bitirmiş, esnaf ve sanatkar olmak isteyen aile çocuklarını iyi bir esnaf ve sanatkar olarak yetiştirmeyi amaçlayan 3308 sayılı Çıraklık ve
Meslek Eğitimi yasası kapsamında açılan Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde eği-
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tim gören çırak öğrencilere her türlü yardım ve desteği sağlamak, beslenme, giyecek, barınma ve diğer giderlerini karşılayarak bu öğrencilerin eğitimine
katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

İŞ-KUR İle Yürütülen Meslek Kursları
Piyasada iş arayan yetenekli gençlerin kalifiye
eleman olarak meslek edindirmeleri için Gazaltı ve
Argon Kaynakçılık Eğitimi, CNC Operatörlüğü Eğitimi, Bilgisayar Kursları vb. meslek kursları verilmek
üzere Ankara’daki Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim
Merkezleri ile koordineli bir çalışma başlatılmıştır.
Her türlü teknolojik araç gereç ve bilgisayar ağıyla donatılmış olan toplam 3 bin m2 kullanım alanlı
modern Vakıf binasında, ofisler, dersaneler, konferans salonları, bilgisayar labaratuvarı, kafeterya,
sosyal ve spor tesisleri, çamaşırhane, terzihane ve 70
yataklı bir misafirhane bulunmaktadır.
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı mülkiyetine ait olan
Vakıf binası çok amaçlı tasarlanmış olup, her türlü
toplantı, konferans ve sosyal amaçlı toplantılar için
tefriş edilmiş bağımsız büyük salonları da içinde bulundurmaktadır. Öğrenci ve Vakıf giderlerinin karşılanması amacıyla özel günler için de kullanılabilecek
olan toplantı salonları, halkımızın ve Ostim esnafının
hizmetine sunulmuştur.
Eğitim Faaliyetleri
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı, meslek içi ve meslek üstü eğitime büyük önem vermektedir. Buna göre

33 / ORSİAD / Sayı-5 / 2010

Ç.E.Ö.V

Sosyal Yardımlar
Vakfımız Ostim Organize Sanayi Bölgesi, İvedik
Organize Sanayi Bölgesi ve çevre sanayi sitelerinde çalışan çırak öğrenciler ile kayıtlı oldukları Ostim Mesleki Eğitim Merkezi başta olmak üzere çevre
sanayi sitelerindeki Mesleki Eğitim Merkezinde öğrenim gören çırak öğrencilere çeşitli yardımlar yapmıştır. Ayrıca Ostim çevresinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenimlerini sürdüren imkanları kısıtlı öğrencilere kırtasiye, çanta, elbise ve ayakkabı yardımları yapılmıştır.

Bilgisayar ve Dil Kursları
Vakfımız bilgisayar laboratuarında Milli Eğitim
Bakanlığı Sertifikalı Bilgisayar Kursları ve İngilizce
Lisan Eğitim Kursları düzenlenmektedir. Mevcut Bilgisayar laboratuarımıza ilaveten AutoCAD, Solid
Works, Master Cam, Cad Cam, Catia vb. Mesleki
Eğitim Kurslarının verilebilmesi için yüksek versiyonda bilgisayarlar alınarak modern bir bilgisayar dersliği kurulmuştur.
Üniversite-Sanayi İşbirliği: ANKÜSEM Eğitimleri
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın eğitim faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile imzaladığı eğitim işbirliği anlaşmasıyla hız kazanmıştır.
Bu kapsamda, bir dizi seminerler düzenlenmektedir.

LDV Mesleki Eğitim Projeleri
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın hazırlamış olduğu ve Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları
Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından başarılı bulunmuş
olan Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Programı
kapsamındaki proje sözleşmesi Ulusal Ajans tarafından imzalanmış, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı
tarafından seçilen, eğitim görmek üzere başvuruda
bulunan adaylar tespit edilmiş, adaylar Almanya’da
eğitim görmüşlerdir.
Yemek Yardımları
Vakfımız bugüne kadar mesleki eğitim merkezlerine devam ederek mezun olmuş, her biri birer usta
ve işyeri sahibi olarak hayata atılmış binlerce öğrencimize eğitimleri sürelerince her gün herhangi bir ücret alınmadan üç kap sıcak öğle yemeği vermiştir.
Sağlık Taramaları
Ostim Mesleki Eğitim Merkezi’ne kayıtlı öğrencilerin sağlık ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda Yenimahalle Sağlık Grup Başkanlığı vasıtası ile
Ostim Sağlık Ocağı ile birlikte sağlık taramaları yapılmıştır.
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Suyun Şifaya Dönüştüğü Yer HAYMANA

Haymana, Ankara’nın 75 km güneyinde yer alan
tarihi, köklü ve şirin bir ilçemizdir.
Haymana, önemli tarihi ve kültürel zenginlikleri
içinde barındıran eski kral yolu üzerinde olup Türk
tarihi açısından da kilit rollere sahiptir. Haymana’nın
isminin; Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Anadan
geldiği rivayet edilir. Kurtuluş Savaşında da Haymana düşman kuvvetlerinin durdurulduğu ve Türk güçlerinin yönetim merkezi olarak kullanıldığı topraklardır. Büyük Atatürk, Sakarya Meydan Savaşı’nı bugünkü Haymana topraklarında yönetmiştir. Çaldağ
ve Mangaldağ, savaşın kaderinin belirlendiği alanlar olmuştur. Binlerce şehit kanıyla ıslanmış bu topraklar aziz şehitlerimizin hatıra ve mukaddesatı
Haymana’ya ve Haymanalı’ya tam anlamıyla sirayet
etmiş ve hala diri tutulmaktadır.
Haymana’mız tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerindendir. Doğal meralarda otlatılan hayvanlarımız, tarım müdürlüğümüzün de gerekli denetimlerinden geçmekte; organik ve lezzetli ürünler olarak
misafirlerimizin hizmetine sunulmaktadır. Türkiye’nin
tahıl ve hayvancılık ambarlarından olan Haymana
doğallığını korumaktadır.
Haymana’mız şifalı suların merkezidir. Bu topraklarda suların şifa dağıtımı, insanlık tarihiyle eştir. Romalılar için “Tanrının Eczanesi” olmuş bu topraklar,
Türklerle beraber Cimcime Sultan’ın şifa dağıtan ellerinde şifa merkezi olmuştur.
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Tarihi, doğası, şifalı suları; tarım ve hayvancılıkta
doğal ürünleri, temiz havasıyla; misafirperver halkıyla; tüm halkımızı davet etmekle ve keşfedilmeyi beklemekte, gönlünü siz değerli misafirlerimize
açmaktadır. İlçe Kaymakamı olarak, tüm halkımızı
Haymana’ya davet ediyor ve bu güzelliklerin yaşanmasını diliyorum. İlçemizde hizmet veren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyor ve yeni yatırımcılarımızı
da davet ediyor, saygılar sunuyorum.
Hüseyin KARAMEŞE
Kaymakam
Haymana Belediye başkanlığına aday olmamın
en büyük sebebi yüzyıllardır insanlığın hizmetinde
olan Haymana Kaplıcaları’nın kendi tarihine yakışır
şekilde gelişmemesi ve insanımızın buradan yeterince faydalanamamasıdır.
Haymana’nın yontma taş devrine kadar uzanan
bir coğrafi bölgede, Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma
Bizans hakimiyetine tanıklık ederek ünlü kral yolunun üzerinde bulunması, Romalıların bölgeyi “sıcak
su mıntıkası” tanımlaması, İlhanlıların, Selçuklu’ların
ve Osmanlı’nın merkez yerleşim yerlerinden biri olması bölgenin sayılamaycak kadar çok özelliklerinden sadece bir kaçıdır.
Yakın tarihimizde Atatürk’ün “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa vardır. O satıh bütün vatandır.” Sözlerini söylediği Kurtuluş Savaşı’nda 22 gün 22 gece

süren en kanlı çarpışmalarının cereyan ettiği Çal Tepesi yine Haymana’dadır.
Haymana sadece günümüzde değil geçmiştede
antik uygarlığın termal sağlık ve turizm bölgesi olarak bilinirdi. Sularımız 44 C’de 1200-1300 mg düzeyinde zengin mineralli 350 mg düzeyinde karbondioksitli sudur. Kaplıca tedavisinde romatizma, cilt,
kalp damar, solunum, sindirim, böbrek, idrar yolları
bazı kadın hastalıklarına çare olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmış ve doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Unutulmamalıdır ki kaplıca kürlerinden faydalanananlar sadece rahatsızlığı olanlar ve ileri yaşlardakiler değildir. Koruyucu sağlık önlemleri arasında
bulunan kaplıca kürlerinden her yaştan insan kolaylıkla faydalanabilir.
İşte bizler de bu bilinçle ve tarihi mirasa sahip
çıkarak, halkımızın ve yatırımcılarımızın desteğiyle
Haymanamızı sadece ülkemizin değil Dünya’nın da
tanıdığı ve ilgi gösterdiği bir yer haline geçirmek için
durmadan çalışıyoruz. Haymanamıza yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz.
Çağ gurubu’nun yapmış olduğu ve yapmaya devam ettiği binlerce devremülkün maliklerine yani,
yeni hemşehrilerimize Haymana’yı seçtikleri için şükranlarımı sunar; yeni yatırımcı ve yeni hemşehrilerimize bir an önce aramıza katılmaları dileklerimle
saygılar sunarım.
Hacı AYSU
Haymana Belediye Başkanı

Tarihçesi
Haymana, Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri ve
Maden Devrine uzanan bir geçmişin izlerini taşımaktadır. Hitit, Frigya, Pers, Galat, Roma - Bizans hakimiyetine sahne olmuş “Kral Yolu” üzerinde bulunan
bir yerleşim yeridir. Hitit eseri olan Gavur Kale kazılarında yapılan ikinci kültür bölümünde Frigyalı’ların
Haymana civarında yaşadığı tesbit edilmiştir.
Haymana Frigyalı’lardan sonra yerleşen diğer kavimde Galata’dır. Bir süre Ankara Galatlar’ın en büyük merkezi olmuştur. Bu günkü Haymana’nın içinde
bulunduğu ve Romalılar’ın “sıcak su mıntıkası” de-

dikleri bölgede yaşadıkları tesbit edilmiştir. Yılan eseri denilen mevkide bulunan harabeler Romalı’lar dönemine aittir. Romalı’lar bu bölgeyi şifa müessesesi
olarak kullanmışlardır.
Haymana 1127 yılından itibaren Selçuklu Türk
Hakimiyeti’ne girdi. Bugün Haymana’nın Kutluhan
Köyü’nün yakınında bulunan Kutluhan Camii ve miladi 1888’de yapılmış olan Yenice Köprüsü’dür.
Kurtuluş Savaşın’da Haymana
23 Ağustas 1921’de başlayan ve 12 Eylül 1921’de
sona eren ve 22 gün 22 gece süren dünya meydan
savaşları içerisinde en uzun süreli olan Sakarya Meydan Savaşı Haymana sınırlarında geçmiştir.
Atatürk’ün “Hattı müdafa yoktur, sathı müdafa
vardır. O satıh bütün vatandır.” Sözleri Haymana’nın
Kurtuluş Savaşı sırasındaki önemini açıklayan delildir.
5 Ağustos 1921’de Meclisten başkomutanlık rütbesini alarak büyük yetki ve söz sahibi olarak orduların başına geçen Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlık Karargahı’nı Ankara - Polatlı Karayolu üzerindeki Alagöz Köyü’nde kurmuştur.
Yunanlı’ların asıl hedefi Çaldağ zirvelerini ele geçirmekti sonraki günlerde kanlı çarpışmalar sonucunda Çaldağ’da Yunanlıların eline geçti. Fakat Türk
birlikleri yine çekilmedi. Türk birlikleri Haymana’nın
elden çıkmaması için çok kan dökmüş ve mevcutları 30 ere inmiş yiyecek sıkıntısı çekmişlerdir. 2 Eylül
1921 günü Yunanlılar Türk cephesinin kilit noktası
olan Çaldağı ele geçirmişler, savaş Türk ordusu aleyhine gelişme göstermeye başlamıştır.
5 Eylül 1921 Savaşın Türkler lehine döndüğü
gün olmuştur. Bu tarihten sonra muharebenin ve
Anadolu’nun kaderi belli olmuştur. 13 Eylül 1921
günü itibariyle Sakarya Irmağı’nın doğusunda bir tek
yunan birliği kalmamıştır.
Savaş Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
Bu savaşın en kanlı bölümü Haymana’da çereyan etmiştir. En önemli mevkide Çal Tepesi olmuştur. “Hattı Müdafaa Yoktur. Sathı Müdafaa vardır. O Satıh bütün Vatandır.” Mustafa Kemal’in bu ünlü emri şimdi
Haymana Atatürk Anıtı’nın üzerine kazılmıştır.
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ÇAĞ HAYME SULTAN
TERMAL TESİSLERİ
GÜNÜ BİRLİK
MODERN HAMAMLAR
Haymana‘da bir ilki gerçekleştiren Çağ Hayme
Sultan Termal Tesisleri Günübirlik Hamamlarımız
yenilenen yapısı ve güler yüzlü personeli ile 2010
yılında hizmete girmiştir.
Haymana ‘nın suyu bilarbonattan zengin, çok
sıcak (44C) bir sudur. İçerisinde azda olsa çesitli
madeni tuzlar bulunmaktatır. (Oligometalik maden
suyu gurubuna girer. Bu madenler içerisindeki radyoaktif zenginlik nedeni ile özellikle eklem ve kas
hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları, romatizmal
hastalıklar ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir.
Tesisimiz; içerisinde bulunan Bay ve Bayan Hamamları, Özel Aile Kabinleri, Vitamin Bar, Sauna,
Locamız ile hizmet vermektedir.
Bay ve Bayan Hamamlarımız içerisinde soyunma kabinleri, giysi dolapları, göbek taşı ve bununla birlikte havlu paketimiz ile (şampuan, sabun,
bone, peştamal, baş ve boy havlusu) hizmet vermektedir.
Özel vip odalarımızda aileler için sauna, şok
havuzu, minibar ve havlu paketimiz bulunmaktadır ayrıca profosyönel yağlı masaj yapılmaktadır.
Yakında çamur banyosuda hizmetimize dahil olcaktır...
Saygılarımızla
Hakan Uslu
Modern Termal Tesis Müdürü

KÜMELENME

OSTİM Kümelenme
• Kümelenme,
• Teknoloji Platformları ve Ağ Yapılar,
• Teknoparklar,
• Ar-Ge Inovasyon (rekabet öncesi) İşbirlikleri,
• Mükemmelliyet Merkezleri ve Ağ Yapıları,
• Destek Mekanizmaları.
Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
(ÜSİMP) tarafından düzenlenen ve bu yıl “Üniversite
Sanayi İşbirliğinde Kümelenmenin Önemi” teması ile
organize edilen “Üçüncü Ulusal Kongre” OSTİM’in
ev sahipliğinde Ankara’da düzenleniyor. ODTÜ’de
iki gün sürecek kongreye Türkiye’nin tüm üniversitelerinden akademisyenler, sanayiciler, kamu ve sivil
toplum temsilcileri ile ülkemizin kalkınma alanında
çalışan beyinleri katılacak.
Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu
(ÜSİMP) Kongre Kurulu ilgili çevrelere “Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 2010” için şu çağrıyı yaptı:
“Sanayi Kuruluşları, Üniversiteler, Ar-Ge, Kamu
ve Sivil Toplum Kuruluşları değerli Yöneticileri ve Çalışanları… Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu’nun her yıl düzenlemekte olduğu ÜniversiteSanayi İşbirliği Ulusal Kongresinin üçüncüsü 2010 yılında 3-4 Haziran tarihlerinde OSTİM’in ev sahipliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Sizleri 2010 Kongremizde aramızda
görmekten mutluluk duyacağız. Bu yılki kongremizin
ana teması Kümelenme’dir.
Akademik ve bilimsel çalışmalardan teknoloji ve
üründe inovasyona giden süreçte birbirleriyle rekabet eden, birbirlerini tamamlayan sanayi kuruluşlarının, kendilerine teknoloji ve bilgi üreten Ar-Ge kuruluşları ve üniversitelerle, finans ve yönetsel destek sağlayan kamu ve özel kuruluşlarla, sivil toplum
örgütleriyle birlikte yöresel, ya da sektörel kümeler
oluşturmaları, günümüzde sürdürülebilir bir rekabetçi yapıda olabilmeleri için zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemiz genelindeki ve OSTİM’deki kümelenme çalışmaları, benimsenen modeller ve edinimlerin
bu kongrede geniş bir şekilde tartışılması planlanmaktadır. Kümelenme ve bu çalışmaları destekleyici, üniversite-sanayi işbirliklerini yaygınlaştırıcı yapılar ve destekler 2010 Kongremizde ayrı oturumlarda ele alınacaktır:
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Bu yapıların oluşturulabilmesi, benimsenmesi ve
sürdürülebilir hale getirilebilmesi için tutarlı ve kararlı
bir devlet politikası çerçevesinde destek mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Destek Mekanizmaları başlıklı
oturumda ülkemizdeki destek mekanizmalarına eleştirel bir yaklaşımla ayna tutacak bildirilerin yer alması planlanmaktadır. Kongremize değerli katkılarınız
ve katılımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz.”
Kongre Kurulu
Orhan Aydın- OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı,
Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç-Çankaya Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Acar-ODTÜ Rektörü,
Prof. Dr. Hamit Serbest- ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı.
Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi
Dernekleşiyor
Savunma sanayinde faaliyet gösteren 68 KOBİ’nin
oluşturduğu “Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi” yoluna dernek olarak devam etme kararı aldı.
Ostim’in kümelenme projelerinden biri olan Savunma Yan Sanayi Kümelenmesi dernek tüzel kişiliği
kazanıyor. Küme Yürütme Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ Savunma Sanayi Müsteşarlığı, KOSGEB, Ostim
OSB, Savunma Sanayicileri Derneği, METUTECH,
ASO, ATO ve ODAGEM gibi destekleyici kurum ve
kuruluşların Onursal Üye Statüsü ile Dernek Yönetim
Kurulu üyeliğine deva edeceklerini belirtti. Ertuğ dernekleşme sürecine ilişkin olarak şunları söyledi:
“Kümeyi kurduğumuz tarihten bu yana yaklaşık
iki sene geçti. Bu süreçte bürokratik işlemlerle uğraşmamak ve hızlı hareket edebilmek için kümenin tüzel kişiliği üzerinde hiç durmadık. Ancak gelinen bu
aşamada kümenin sürdürülebilirliğinin garanti altına
alınması için tüzel kişiliğinin oluşturulması gerekiyordu. Küme Yürütme Kurulu olarak değişik alternatifleri inceledik ve dernek yapısının küme için en uygun
tüzel kişilik olduğuna karar verdik.

KÜMELENME

Küme Koordinatörümüz Barış Cihan Başer’i kurulacak olan derneğin tüzüğünü hazırlamak üzere
görevlendirdik. Yaklaşık iki ay süren çalışmalar sonucunda 20 Nisan 2010 tarihli Küme Yürütme Kurulu
toplantısında tüzüğün son halini onaylayarak dernek
kurmak için gerekli çalışmalara başladık. Kurulacak
derneğin adı Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği olarak belirlendi. Dernek tüzüğü
hazırlanırken kümenin hâlihazırdaki yapısına bağlı
kalındı. 8 firma temsilcisinden oluşan Küme Yürütme Kurulu derneğin kurucu üyesi olarak görev yapacak. Dernek kurulma işlemlerinin tamamlanması
ile küme üyesi diğer 60 firma da dernek üyesi olarak
kayıt edilecek. Küme Yürütme Kurulu’nda bulunan
SSM, KOSGEB, Ostim OSB, SaSaD, METUTECH,
ASO, ATO, ODAGEM gibi destekleyici kurum ve kuruluşlar da Onursal Üye statüsü ile Dernek Yönetim
Kurulu üyeliğine deva edecekler. Böylece mevcuttaki
yapı korunarak dernek tüzel kişiliği oluşturulmuş olacak.”
Verilen bilgiye göre kurulacak olan derneğin
amaçları şöyle belirlendi:
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- Savunma ve havacılık sektörlerinde yerli üretimin payını artırmak,
- Üyeleri arasındaki işbirliğini artırmak ve ortak
projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak,
- KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak,
- Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek,
- Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,
- Kümelenme konusunda referans oluşturmak ve
diğer kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmak.
Ertuğ konuya ilişkin değerlendirmesinde derneğe üyelik için kümeye üye alırken aranan kriterlerin
yine geçerli olacağını, başvuru yapan firmalarda havacılık veya savunma sanayine yönelik yeterli seviyede ürün ve hizmet üretme şartı aranmaya devam
edileceğini vurguladı. Ertuğ,”Yaklaşık iki yıldır yürüyen Ostim Savunma Yan Sanayi Kümelenme çalışmalarımız, dernekleşme aşamasının tamamlanması
ile kurumsal hale getirilecek. Hedefimiz Temmuz ayına kadar küme üyesi firmaların dernek üyelik işlemlerini tamamlayarak, derneği çalışır hale getirmektir” diye konuştu.

KÜMELENME

Atılım Üniversitesinde ‘Kara Araçları’ Günü
11 Mayıs 2010 tarihinde “Atılım Üniversitesi’nde
1. Savunma Sanayi Kara Araçları Günü Semineri düzenlendi.
Seminerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ulusal
tasarımları gerçekleştirmeye öncelik verecek şekilde
savunma sanayimizin yönlendirilmesi kapsamında
Türk savunma sanayinin lokomotifi olan kara araçları sektörünün geçmişten günümüze bir analizinin
yapılması, geleceğe dönük iddialı ve savunma sanayine örnek belirlemek amacıyla düzenlendiği kaydedildi.
Toplantıda konunun Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayi kurumları, firmalar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla akademik bir yaklaşım içerisinde ele alındığı, bu alanda ulusal düzeyde yürütülen disiplinler arası nitelikteki projeler ve
gelişmelerin sunulduğu belirtildi.
Seminerde Ostim Savunma Yan Sanayi Küme
Yürütme Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ve Küme Koordinatörü Barış Cihan Başer birer konuşma yaptılar.
Konuşmacılara seminer sonrası plaket verildi.

“1’inci
Savunma
Sanayi
Kara
Araçları
Semineri”nin askeri kurumların yanı sıra akademisyenleri, Kara Araçları ve Savunma Sanayinde görev
alan resmi/özel kurum temsilcilerini bir araya getirdi.
Söz konusu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam
ettirilmesi planlanıyor.
Termik santraller eğitimi
Ostim Yenilenebilir Enerji Kümelenmesinin de
için yer aldığı Yerli Enerji Teknolojileri AraştırmaGeliştirme Platformu tarafından 7-8 Mayıs tarihlerinde Amerika Lehigh Üniversitesi Öğretim Üyelerinden
Dr. Harun Bilirgen tarafından verilen, “Pulverize kömür termik santralleri hakkında genel bilgi, operasyon problemleri, verimlilik artırma ve emisyon iyileştirme yöntemlerini kapsayan ve bu sektörde yerli teknoloji kullanma potansiyelini değerlendirilmesi” başlıklı eğitim Ostim’de düzenlendi.
İki gün süren programda ilk gün teknik konularda bilgiler verilirken, programın ikinci günü beyin fırtınası şeklinde gelişerek, Türkiye’de bulunan Termik
Santrallerin ihtiyaçlarına, yapılabileceklere yönelik fikirler geliştirildi. Kamu ve sanayicilerden oluşan 47
katılımcıya, eğitime katılım sertifikası verildi.
Haber
Kemal ÇEKÜÇ

44 / ORSİAD / Sayı-5 / 2010

HABER

Bakan Haberleri

Bakan Ergün, Nisan Ayı Kapasite Kullanım
Oranını Değerlendirdi... Bakan Ergün’ün konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Nisan ayında, imalat sanayi kapasite kullanım
oranı, geçen yılın aynı ayına göre 11.9 puan, bir önceki aya göre ise 4.3 puan artarak yüzde 72.2 seviyesinde gerçekleşmiştir.
Kapasite kullanım oranı, 2009 yılının Nisan ayında başlayan toparlanma eğiliminin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Son 18 ayın en
yüksek rakamına ulaşılması da son derece önemli
bir gelişmedir. Bu artışta, sadece belirli alt sektörler
değil, tüm sektörlerimiz pay sahibi olmuş, sanayideki toparlanma bütün sektörlerimize yansımaya başlamıştır.
Dünyada krizin etkilerinin hissedilmediği 2007 yılının tamamında ve 2008 yılının ilk 9 ayında, ülkemizde kapasite kullanım oranları yüzde 75 ile yüzde
80 arasında seyrediyordu. Bu ay açıklanan rakam,
ülkemizin kapasite kullanımında kriz öncesi dönemdeki seviyeyi yakalamak üzere olduğunu da açık bir
şekilde ortaya koymaktadır.
Yine bugün açıklanan 2010 yılı Nisan ayında
reel kesim güven endeksi de, bir önceki aya göre
8.2 puan artarak 118.8 seviyesinde gerçekleşmiş
ve neredeyse 2007 yılı Nisan seviyesini yakalamıştır. Ekonomideki en önemli unsurun moral olduğunu düşünürsek, reel kesim aktörlerimizin, geleceğe
dönük beklentilerinin bu seviyelere çıkması, ekonomide çok daha iyi performans sergileneceğine işaret etmektedir.
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IMF tarafından yayınlanan son Dünya Ekonomik
Görünüm Raporunda, küresel iyileşmenin beklenenden daha iyi olduğu ve kriz sonrası döneme güçlü
bir başlangıç yapan ekonomilerin büyüme konusunda öncü olma rolünü sürdüreceği belirtiliyor. Bu raporda Türkiye’nin 2010 yılı büyüme rakamı da yüzde
5.2 olarak revize edildi. Bu büyüme oranları ile Türkiye, büyüme konusunda Avrupa’da lider konumunu
sürdürmektedir.
Türkiye, birçok dünya ülkesinin ciddi mali ve finansal sıkıntılar yaşadığı bu döneme, son derece
hazırlıklı bir şekilde girmektedir. Hükümet olarak,
bu sağlam makroekonomik yapımızın üzerine mikro
ekonomik reformları da adım adım hayata geçiriyoruz. 12 Nisan tarihinde makine sektörümüzün temsilcilerinin de katılımıyla, Makine Sektörü Strateji Belgesi üzerindeki çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. Bu hafta içinde de otomotiv sektörümüzün temsilcileriyle buna benzer bir çalışma yapacağız. Hazırladığımız strateji belgeleri, Türkiye’nin uzun dönemli yol haritasını oluşturacak, üretim kalitemizi, teknoloji kapasitemizi ve dünya ticaretinden aldığımız payı
artıracaktır.”

Dünya Ekonomik Forumu Brüksel toplantılarının “Avrupa’nın Genişlemesini ve Yakın Çevresini Yeniden Düşünmek” başlıklı oturumunda konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, dünyada yeni kutuplaşmaların
engellenmesi için Türkiye’nin AB üyesi olması
gerektiğini söyledi.

HABER

Bakan Bağış, küresel ekonomik kriz nedeniyle birçok üyesi borç krizine giren ve işsizlik oranları yükselen AB’nin, genişlemeyi “günah keçisi” olarak görmemesini istedi.
Türkiye’nin AB’ye yük olmaya değil, AB’den
yük almaya geldiğini belirten Bağış, AB’nin ancak
Türkiye’nin üyeliği sayesinde dünyanın sorunlu bölgelerine barış ve istikrar ihraç edebileceğini kaydetti.
Bağış, Türkiye’nin AB üyeliğinin “medeniyetler çatışmasının antitezi olacağını ve dünyada yeni kutuplaşmaları engelleyeceğini” belirtti.
Bağış, bir buçuk milyarlık İslam aleminin
Türkiye’nin AB üyelik sürecini yakından takip ettiğine
dikkat çekerek, “Avrupa’da milyonlarca Müslüman
yaşıyor ve bunlar AB vatandaşı. Türkiye’nin üyeliği
yeni bir şey getirmeyecek, entegrasyon ve karşılıklı
anlayışı kolaylaştıracak” dedi.
Egemen Bağış, AB’nin, Türkiye’nin üyeliğinin
Avrupa’ya katacağı artıları halkına anlatabilecek vizyon sahibi ve cesur liderlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.
AB süreci sayesinde Türkiye’de birkaç yıl önce hayal edilemeyecek çok önemli reformların hayata geçirildiğini anlatan Bağış, bu kapsamda Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonunun ısrarla talep ettiği
anayasa reformuna vurgu yaptı. Bağış, “Askeri darbe
döneminin ürünü mevcut anayasamız bizi bir mıknatıs gibi geçmişe çekiyordu. Anayasa değişikliği halkı
yönetmek için değil, bireyi merkeze alarak halka hizmet için gerekliydi” diye konuştu.
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“Bu yıl bütçe disiplinini oturtma konusunda
geçen yıl yaşadığımız şok sonrası yılda hedeflerimizi tutturma konusunda çok iddialıyız, kararlıyız”
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Irak-Türkiye Uluslararası Enerji ve Ticaret Arenası’nın açılışının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Irak ile ilgili serbest ticaret anlaşmasına ilişkin
soru üzerine Şimşek, “Türkiye aslında o kadar güçlü
ki, kendisine güveniyor ki, bütün komşularına diyor
ki ‘en iyisi serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde
ilişkilerimizi geliştirelim” dedi. Şimşek, “Aslında en iyi
yöntem böyle tek-tük anlaşmalar yapıp bu işi çözmek
yerine, genel serbest ticaret anlaşması yapıp bu ülkelerle o anlamda işbirliğini maksimum düzeyde genişletmek. Benim söylediğim konu bu, bir öneri yani”
diye konuştu
Bütçe rakamlarına ilişkin ise Şimşek, ilk 4 ayda
bütçe performansının iyi olduğunu söyledi.
Şimşek, “Faiz dışı harcamalar Nisan ayında hemen hemen hiç artmadı. Ama ilk 4 aya da baktığınız
zaman faiz dışı harcamalardaki artış enflasyon oranındaki artıştan daha düşük. Bu ne demek? Aslında
harcamalar tamamen kontrol altında demek. Gelirler, aldığımız tedbirler sayesinde ve ekonomideki toparlanma sayesinde hızlı bir şekilde artıyor. Dolayısıyla bütçe performansı oldukça iyi, hedeflerimizin
ötesinde ama biz yine temkinliyiz. Tabii ki bu yıl bütçe disiplinini oturtma konusunda geçen yıl yaşadığımız şok sonrası yılda hedeflerimizi tutturma konusunda çok iddialıyız, kararlıyız. çünkü bu Türkiye için,
faizlerin düşük düzeyde seyretmesi için çok önemli”
ifadesini kullandı.
Türkiye artık küresel düzeyde düşünen ve karar
alan G-20 üyesi bir ülkedir. Maliye politikamızı oluştururken bu perspektifle hareket etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla, Türkiye’nin uluslar arası arenadaki konumunu güçlendirerek daha ileri noktalara taşıyacağız. Türkiye ekonomisinin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine inanıyoruz.

CTR

CTR Belgelendirme Akademisi

CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd.
Şti., ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları (İTU),
Globalgap konularında denetim, gözetim, eğitim ve
belgelendirme hizmetleri veren bağımsız ve tarafsız
bir belgelendirme kuruluşudur.
Kuruluşumuz sistem belgelendirme faaliyetlerine
İngiltere’nin köklü belgelendirme kuruluşu ICS’nin
Türkiye temsilcisi olarak başlamış daha sonra TÜRKAK akreditasyonuna sahip UDEM ile işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Bu sayede CTR, hem UKAS hem
de TÜRKAK akreditasyonlu belgelendirme hizmetleri sunabilmektedir. Bunun yanı sıra otokontrol amaçlı
olarak kuruluşların kendi kendilerinin ve tedarikçilerinin denetiminde hizmet desteği vermektedir.
CTR Sistem Belgelendirme Müdürü Orkun Kırıştıoğlu ile yaptığımız görüşmede şunları söyledi. İster üretim faaliyetleri, ister hizmet sektörü olsun tüm
iş hayatında, kalite ve müşteri memnuniyetinin ön
planda olduğu bir süreç yaşamaktayız. Kuruluşların
müşteri odaklı çalışmaları, kaliteye ağırlık vermeleri ve bu çalışmalarda da sürekliliği sağlamaları gerekmekte. Bunun içindir ki firmalar rekabetin arttığı,
alternatiflerin çoğaldığı günümüzde kendilerini ön
plana çıkaracak adımlardan birinin kaliteli ürün ve
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hizmet üretmek olduğunu bilincine varmıştır. Bu çalışmalarda uluslararası sistemlerin uygulamaya alınması, sadece müşteri memnuniyetine yönelik değil,
firmaların tüm süreçlerini kontrol altına alması, kalitesizlik maliyetlerinin azaltılması, çevre ve işçi sağlığına da önem vermesini yani kurumsallaşma yolunda
önemli bir ilerleme kaydetmesini sağlamaktadır.
Bizlerde CTR olarak ORSİAD ile yapmış olduğumuz iş birliği çerçevesinde derneğimiz üyelerine tanıtım ve bilgilendirme yazıları göndermiş bulunmaktayız. Bununla ilgili olarak tüm dernek üyelerimiz sağlanacak kolaylıklarla ilgili olarak bizden her türlü
desteği alabilirler.
Uluslararası yönetim sistemlerin kısaca tanımlamasını yaparsak,
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama
yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi;
• Her şeyden önce müşteri memnuniyetinin gelişimi,
• Müşterinin kalite yönetim sistemine sahip firmalara olan talebinin karşılanması,
• Kârlılık ve verimlilik artışı,

CTR

• Daha etkin bir yönetim ve denetim,
• Ulusal ve uluslararası kabul görmede kolaylık,
• Gizli ve açık kalitesizlik maliyetlerinde düşüş,
• Sorunların sistematik çözüm fırsatlarını kolay
yakalayabilme ve buna benzer avantajları kuruluşlara sağlayabilmektedir.
Etkin bir kalite yönetim sisteminin varlığı, kuruluşunuzun günden güne gelişmesi ve büyümesinde elinizdeki en önemli yardımcı araçlardan birisi olacaktır.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Uluslararası
ve ulusal piyasada kendine saygın bir yer tutmak isteyen firmalar için neredeyse bir zorunluluk haline
gelen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni başta endüstriyel kuruluşlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar uygulayabilir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Yararları;
• Rekabet gücünüzün ve saygınlığınızın artması,
• Atık yönetimi sayesinde atıkların azaltılması ve
maliyetlerde düşüş,
• Yasal sorumlulukların yerine getirilmesinde sistematik yaklaşım ve problemlerin daha etkin çözümü,
• Enerji kaynaklarının ve doğal kaynakların kullanımında tasarruf,
• Yaşanabilir çevreye kuruluşunuzun katkıda bulunması, yeni nesillere sağlıklı bir çevrenin bırakılması.
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi, bir kuruluşun iş güvenliği konusundaki risklerini kontrol etme ve performansını sürekli iyileştirmeye odaklanmıştır. Kuruluşların, sağlık ve güvenlik
yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini
sağlayan bir şartname niteliğindedir.

Kuruluşlar bu sistem ile;
• İşçi sağlığında iyileşme
• Ölüm ve yaralanmalarda azalma
• Hasarlı kazalarda ve hastalıklarda azalma
• Üretim kaybında azalma
• Verimlilik artışı
• Riskin azaltılması
• Çalışanların motivasyonunun ve katılımının artması
• Kuruluş imajının güçlenmesi
• Rekabet üstünlüğünün sağlanması
• Yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması ve
sürdürülmesi konularında İşletmelerine fayda sağlayabilirler.
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı
hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda
zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve
ekipman gibi tüm etkileyenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.
CTR olarak gerek deneyimli, konusunda uzman
bir kadroya sahip olmamız gerekse temsilcisi olduğumuz belgelendirme kuruluşlarının güvenilirliği sebebiyle tüm belgelendirme faaliyetlerimizde özen,
dikkat ve disiplin ana değerlerimiz olmuştur.
Sistematik çalışma düzenimizin ve güçlü iletişim yapımızın getirdiği çabukluk tüm faaliyetlerimize yansıyan en önemli unsur olarak ön plana çıkmaktadır.
CTR Bilgi Akademisi
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SAĞLIK

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
Aşırı şekerli gıdalardan kaçınmalı ve hatta çay,
kahve gibi içecekler şekersiz içilmeli veya şeker miktarı azaltılmalıdır.
Gıdalardan aldığımız günlük tuz miktarı 6 gram’ı
(bir tatlı kaşığı) geçmemelidir. Bu miktara yemeklerden, ekmekten, içeceklerden aldığımız tuz miktarı dahildir.
Güne kahvaltınızı yaparak başlayın. Gece boyu
gıda alımı olmadığından beyninizin sabah kalkınca
enerjiye gereksinim duyar. Daha sonra gıda alımınızı kahvaltıdan başlayarak gün içine yaymanız daha
etkin kalori yakmanıza neden olur. Öğünlerinizi önceden belirleyiniz. Mümkünse yediklerinizi en az 4
öğüne bölün az ve sık beslenin. Günlük su tüketiminize dikkat edin, yiyecekleri iyice çiğneyin. Her yemek yediğinizde midenin 1/3’ünü boş bırakın. Tam
olarak dolu mide sağlığımızın zaman içinde bozulmasına ,erken yaşlanmaya neden olur. Midenizi katı
gıdalarla doldurmayın. Katı gıdalarla dolu mide içeriğinin gerekli öz suyu her tarafa dengeli ulaştırması
güçleşir ve sindirim zorlaşır. Düzenli yemek yiyenler
daha dengeli ve sağlıklı beslenmekte ve ideal kilolarını korumaktadırlar.

Sağlıklı beslenme yeterli ve dengeli beslenmedir.
Vücudumuzu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğelerinden yani yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve minerallerden
yeterli miktarda almalıyız. Vücudumuzun tüm besin
maddelerine ihtiyacı vardır. Tek taraflı beslenmek
yani sadece protein veya karbonhidratla beslenmek
vücudumuzu hastalıklara çaık hale getiren yanlış
beslenme tarzıdır.
Yeterli miktarda doymamış yağ (ay çiçek, mısırözü, soya, fındık, zeytin yağı) almaya dikkat edin. Yarım yağlı süt, yağsız yoğurt tüketin. Yağlı kırmızı et yerine yağsız et, kuru baklagiller (nohut, mercimek, fasulye gibi) balık ve tavuk tercih edin. Süt ve süt ürünleri de (yoğurt, peynir vb.) tüketilmeli fakat bunlarında az yağlı olmalarına dikkat edilmeli. Yemeklerinizi haşlama, fırında pişirme veya ızgarada pişirme
yöntemleriyle pişirirseniz yemeğe eklenecek yağıda
azaltmış olursunuz.

Zihinsel faaliyetlerin gerektirdiği enerji kaynaklarının en önemlilerinden biride karbonhidratlardır.
Beynin oksijen dışındaki tek enerjisi glikozdur. Glikoz
meyvelerde hazır halde bulunur. Diğer gıdalarla alınan şeker midede yakılarak glikoza çevrilir. Bu nedenle meyveleri aç karnına yemeliyiz. Meyveler yemeklerden 30 dakika önce veya 1 saat sonra alınmalıdır. Mide doluyken alınan meyveler mayalanacağı için sindirim sistemimizi yorar.
Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür ve
bir o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde (beyin ve sinir hücreleri hariç) bütün vücudumuz yenilenir. Düzensiz kötü beslenme yenileme sistemini aksatır. Cildiniz canlılığını, tazeliğini kaybeder ve en
önemlisi hastalıklara açık olursunuz. Yorgunluk, çabuk yorulma, baş ağrısı olabilir. Düşünce ve hafıza
sistemi bulanıklaşır. Bu nedenlerden dolayı düzenli
ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmeli ve yemek için
yaşamamalı sadece yaşamak için yemeli görüşü benimsenmeli ves ağlıklı bir diyet için yaptırmanız gereken klinik testleri unutmamalıdır. Klinik testler izlenecek yolda aydınlatıcı ögeler olacaktır.
Müge ÖZTURNA
Diyetisyen
Medicana Ankara
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HUKUK

Sözleşmelerde Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
Değerli okurlarımız bu sayımızda sizlerle sözleşmeler konusunda bazı hususları paylaşmak istiyorum. Ticaretle uğraşan okuyucu kitlemiz dikkate alındığında zannediyorum bu bilgilerin aktarılması faydalı olacaktır. Yapmış olduğunuz bir işte hakkınızı almanızda sözleşme önemli bir yer tutmaktadır. Edimleri tam olarak tanımlanmış ve kesin hükümler içeren
bir sözleşme taraflar arasında farklı iddiaların gündeme gelmesini engelleyeceği gibi olay yargıya intikal ettiğinde sizin için önemli bir delil teşkil edecektir. Bu sebeple yapmış olduğunuz ticari iş için bir sözleşme yapmanız ve mümkünse uzman yardımı almanız önemlidir.
Sözleşmede en önemli husus yapılacak işin (ediminin) net olarak açıklanmasıdır. Sözleşme bir satım
sözleşmesi ise neyin satıldığı adedi teslimatın nasıl
yapılacağı satılan şeyin teknik özellikleri ayrıntısı ile
yer almalıdır. Yada bir imalata ilişkin ise bu imalatla
ilgili tüm ayrıntılar yazılmalıdır. Yapılacak iş bir hizmetin sunulması ise bu sefer bu hizmetin ayrıntıları detayları ile sözleşmede yer almalıdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Hukukumuzda da bir çok sözleşme
türü yer almaktadır. Sözleşmenin türü ne olursa olsun
öncelikli husus sözleşmenin neyi içerdiğinin ayrıntısı ile yazılmasıdır. Örneğin siz bir sözleşmenin tarafı
olarak bir tüccardan elma almak istediniz ve elmanın Amasya Elması olmasını talep ettiniz ancak bunu
sözleşmede yazmadınız ve sadece elmadan bahsediliyor. Karşı taraf size farklı bir ilden elma getirdi. Siz
burada ben Amasya Elması istemiştim deseniz bile
bunu ispat etmeniz zor olacaktır ve karşı taraf bu elmaları teslim etmekle borcunu ifa etmiş sayılacak ve
siz para ödemek zorunda kalacaksınız. Anlaşılır olsun diye verdiğimiz bu basit elma örneğinin yerinde bir makineniz için gerekli yedek parça yada ciddi
bir yatırım yaptığınız ve üretimde kullanacağınız pahalı bir malzemede olabilir. Bu sebeple isteklerinize
tüm ayrıntıları ile sözleşmede yer vermeniz menfaatinize olacaktır.
Sözleşmede yer alması gereken bir başka husus
da ödemedir. Şayet bir tarafın edimine karşılık para
tahsili söz konusu olacaksa bu ödemenin hangi tarihte ve nasıl ödeneceği ödememe durumunda faiz
oranın ne olacağı muhakkak yer almalıdır. Bu size
yerine getirdiğiniz edim karşılığını zamanında alma
hakkı sağlayacağı gibi gecikme durumunda isteye
bileceğiniz faizinde tartışmalı olmasını engelleyecektir.
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Sözleşmede önemli hususlardan biri de taraflar
ve bu tarafların sözleşme yapma ehliyetinin olup olmadığı hususudur. Sözleşmeyi yaparken karşıdaki
kişinin sözleşme yapmak istediğiniz şirketi temsil yetkisi olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Şayet sözleşmeyi yaptığınız kişi şirketi temsile yetkili değil ise
şirkete karşı hak talebinde sıkıntı yaşayacağınız açıktır. Aslında bu sadece sözleşmelerde değil çek, senet gibi kıymetli evrakları alırken de dikkat edilmesi
gereken bir durumdur. Bu duruma dikkat etmemeniz alacağınızı tahsil edememe sonucunu doğurabilir. Ticari nezaket içinde karşınızdaki kişiden bu sözleşmeyi yapma ehliyetine sahip olduğuna dair resmi
evrak talep ediniz.
Sözleşmelerde başta süreler olmak üzere her
madde kesin olmalı muallak ifadeler kullanılmamalıdır. Yine sözleşme konusunda uyuşmazlık çıkması
durumunda çözüm yerinin hangi mahkemeler olduğu açıkça belirtilmelidir.
Bahsi geçen hususların her hangi birinin yer almaması bir sözleşmeyi geçersiz kılmayacaktır. Eksiklikler kanun hükümleri çerçevesinde çözülecektir. Ancak bu durum sizin sözleşmeden beklediğiniz kazanımlarınızı alamamanıza sebep olabilir. Bu sebeple
sözleşmenin her maddesi önemlidir. İstediğiniz her
maddeyi kamu düzeni ve ahlaka aykırı olmadığı sürece sözleşmelere ekleyebilirsiniz.
Yine dikkat dilmesi gereken bir başka husus da
sözleşmelerdeki şekil şartıdır. Bazı sözleşmelerin belirli şekilde yapılması gerekir. Kanunların açıkça resmi şekle bağladığı bir sözleşmeyi bu şekle uygun
yapmazsanız talep hakkınızı kaybedebilirsiniz. Bunun en öneli örneği tapu dairesi ve noterde yapılması gereken işlemlerdir.
Yukarıda temel hatları ile sözleşmelerde dikkat etmeniz gereken hususlara değinmeye çalıştık. Sözleşme konusu elbette ki çok daha derin ve karmaşıktır.
Ama hiç değilse bu temel bilgiler size ticari hayatınızda büyük kolaylık sağlayacaktır. Yapacağınız sağlıklı
bir sözleşme ilerde zarara uğramanızı engelleyen en
önemli unsur olabilir.
Avukat
Uğur ÇAĞLAR
avugurcaglar@hotmail.com

FUAR

ORSİAD Bauma 2010 Ziyareti
Endüstri olimpiyatı olarak adlandırılan, 3 senede bir yapılan Bauma İnşaat ve Ekipmanları
Fuarına ORSİAD önderliğinde iş adamlarımız
ziyaretçi bazında katılım yapmışlardır.

Bauma 2010 / Bauma 29. Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemeleri, Yapı Araçları
ve Yapı Ekipmanı Uluslararası Ticaret Fuarı” 1924 Nisan tarihleri arasında Münih’te gerçekleşti. 540.000 metrekareden fazla kapalı ve açık
alanın kullanılacağı fuar, şimdiye kadar gerçekleştirilen “Bauma Fuarları”nın en büyüğü oldu.
Üç yılda bir gerçekleşen uluslararası Bauma
2010 Fuarı’nda 200’ü aşkın ülkeden 3 bin civarında firma katıldı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yaklaşık 400 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, her anlamda dünyanın en büyük fuarı
olarak nitelendiriliyor.
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Bilindiği üzere İzlanda’da meydana gelen
volkan patlaması ile Avrupa hava sahası uçuşlara kapatılmıştı. 18-25 Nisan 2010 tarihinde
gerçekleşmesi planlanan Bauma Fuarı hava sahasının kapatılmasından dolayı 21-26 Nisan
2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarımız 4 tam gün Fuar ziyaretinde bulunma fırsatını yakalamışlardır.

Konaklamalarımız programlarımızda belirttiğimiz gibi 250.000 nüfuslu Augsburg şehrinde
4 yıldızlı Ring Hotel’de yapılmıştır. Hergün OtelFuar alanı Otel transferleri özel servislerimiz ile
yapılmıştır. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan
gezimizin sonunda misafirlerimizi sağsalim
Türkiye’ye ulaştırdık.

