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Haziran ayında yaptığımız Olağanüstü Genel
Kurul’da bizlere vermiş olduğunuz görevi en iyi
şekilde yerine getirmek için bütün gayretimizle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Kurul’da da
söylediğimiz gibi üye odaklı bir İZSİAD olacağız.
Bunun için siz üyelerimiz ile “Çarşamba Toplantıları”, “Eğitim Çalışmaları”, “Üye Tanışma ve Kaynaşma Yemekleri” ve üye firma ziyaretleriyle
birlikte olmaya çalışıyoruz.
Yönetim Kurulu olarak göreve başladığımızda aldığımız ilk kararlardan biri yıllardır hep akıllarda olan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen İZSİAD’a ait bir İZSİAD dergisi, bir İZSİAD yayın
organı çıkarmaktı. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nda bir komisyon oluşturduk ve hemen
çalışmaya başladık. Kendimize bir hedef koyduk ‘’İZSİAD Dergisi 1 Ekim’de üyelerimizin
elinde olmalı’’ diye. Bu hedefi gerçekleştirdik. Bugün dergimiz elinizde…
Bu derginin sizlere ulaşıncaya kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve
Yayın Kurulu’na teşekkür ediyorum.
Değerli dostlarım;
Sizlere üzerinde çalıştığımız projelerden de bahsetmek istiyorum.
İZSİAD üyelerinin birbirleri ile olan ticari işbirliklerini artırmak üzere E-Ticaret Portalı kuracağız.
Bu konuyla ilgili görevli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız çalışmalara başladılar.
Üyelerimizin açılmayı arzu ettiği pazar ülkelere, o ülkelerin ticaret odaları, iş adamları dernekleriyle işbirliği içinde ülke ziyaretleri yapılması hedefleniyor. Üyelerimizin haftalık bültenlerle dünya
ekonomi gündeminden haberdar edeceğiz. Ülkemizde ve yurtdışında yatırım yapılmaya müsait

Editör

Baskı Tarihi

Sevgili İZSİAD’lı dostlarım;

/ 2013

Yerel süreli yayın: 3 ayda bir yayınlanır.

alanlar, teşvikler konusunda üyelerimizin bilgilendireceğiz.
Üyelerimizin tecrübeli, eğitimli dış ticaret konusunda uzman insan kaynaklarını bulabilmelerine
yardımcı olunması ile ilgili CV Bankası oluşturacağız.
İzmir; içerdiği dinamik, köklü ticari yapı ve güçlü ticari potansiyele sahip. Komşu iller itibariyle
çok yakın bir gelecekte Ar-Ge ve İnovasyonun Ege Bölgesi’ndeki üssü olma konumunda. Biz de
birçok kurum için model olacağına inandığımız İZSİAD-ARGE projemizi uygulamaya başladık.
Üniversite öğrencisi üç arkadaşımız projeleri çalışıyor. Bu birimde sanayi ve üniversite işbirliğinin
etkin olarak oluşturulacağı model ile başta üyelerimize yönelik olmak üzere çok yönlü projeler
hazırlamayı hedefliyoruz.
Üyelerimize yönelik projelerin yanında İZSİAD olarak sosyal projelerde de var olacağız. İlk
projemiz “Sokak Çocukları Projesi” ile Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve siz İZSİAD`lılar ile birlikte
10 çocuğu topluma kazandırarak iş dünyasında İZSİAD farkını ortaya koyacağız. Bu projemizle
ilgili detayları Ekim ayının ortalarında düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla açıklayacağız.
Bu ay Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yılını kutlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
Sevgi ve saygıyla…
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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İZSİAD'A ÖZEL PAKET
İZSİAD ile Vakıfbank arasında imzalanan protokolle, dernek üyelerine, uygun koşullarda
kredi seçenekleri sunuldu. 50 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi olanağı da pakette yer aldı

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ile Vakıfbank reel sektöre destek
için güçlerini birleştirdi. Vakıfbank Ege 1.
Bölge Müdürü Hayati Yaman, Ege 2. Böl-

ge Müdürü Hüseyin Kahya ile İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt’un katılımıyla, Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda 25 Eylül 2013 tarihinde imzalanan
protokol kapsamında, dernek üyelerine finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, içerisinde cazip
seçeneklerin yer aldığı, uygun faiz oranı ve vadelerde kredi seçenekleri sunuldu.
Vakıfbank protokol kapsamında, İZSİAD üyelerine 7 yıla kadar vadeli iş yeri edindirme kredisi
ve 5 yıla kadar vadeli işletme ihtiyaç kredisi de
sunuyor. Dernek üyeleri, imzalanan bu protokolle
Vakıfbank’tan işyeri edindirme kredilerini yüzde 0.85’ten başlayan faiz oranları, taksitli işletme
kredilerini ise yüzde 1.09’dan başlayan faiz oranlarıyla kullanılabilecek. Dernek üyelerine ayrıca
14.10.2013 tarihine kadar 50.000 TL’ye kadar sıfır
faizli kredi seçeneklerini sunuluyor.
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Sektörün lokomotif ismi:

İzmir Demir Çelik
Sanayi A.Ş.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Baştuğ, yatırımlarıyla
Türk ekonomisine güç katmaya ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini söyledi

1

975 yılında küçük bir haddehane ola-

ifade eden İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. İcra Ku-

Baştuğ, “Haddehanenin yıllık kapasitesi 400 bin

rak kurulan, 1983’te modern haddeha-

rulu Başkan Yardımcısı ve İZDEMİR Enerji Yöne-

ton olacak” diyor.

nesini, 1987’de de çelikhanesini hiz-

tim Kurulu Üyesi Ahmet Baştuğ, sektöre nitelikli

mete açan İzmir Demir Çelik Sanayi

ürün sunma konusunda etkin bir üretim sürecini

- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin öyküsünü

A.Ş. (İDÇ), bugün sektörün lokomotif

yönetebilen ve dünyadaki yenilikçilerin takipçisi

dinleyebilir miyiz?

firmalarından biri. “Cares İş Sağlığı

olan İDÇ’nin, üretimdeki gücüyle de Türk ekono-

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., 1975 yılında kü-

ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”nı alma-

misine güç katmaya ve istihdam yaratmak adına

çük bir haddehane olarak işletmeye açıldı. 1983’te

ya hak kazanan ilk Türk demir – çelik şirketi un-

çevreye duyarlı yatırımlara devam edeceğini belir-

modern haddehanesini, 1987’de de çelikhanesini

vanına sahip olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.,

tiyor. 2013 yılında uygulamaya başladıkları “Orta

hizmete açtı. O günün koşullarında Türkiye’nin

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 büyük sanayi ku-

Profil Haddehanesi Projesi”ni, İDÇ tarihinde, Foça

özel sektör olarak, en modern tesislerinden biri

ruluşu sıralamasında da 38. sırada yer alıyor. Ürün

Çelik Fabrikası ve çelikhanenin kurulmasından

olarak kabul ediliyor. Şahin Koç ortaklığı olarak

kalitesi ve üretim kapasitesini sürekli artırdıklarını

sonraki en büyük proje olarak nitelendiren Ahmet

2005 yılında, 1989 yılından bu yana Türkiye İş
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Bankası yönetiminde olan İDÇ’yi devraldığımızda

davrandık. Toz toplama tesisini modernize ettik.

amacımız teknoloji, kalite ve üretim alanlarında

200 bin tona yakın kapalı hurda holü yaptırdık.

daha ileri seviyelere ulaşmaktı. Bu kapsamda 2006

İDÇ’nin sahip olduğu “Sürdürülebilir inşaat çeli-

yılından bu yana yaptığımız yeni yatırımlar sonu-

ği sertifikası” inşaat çeliği üretimi için hammad-

cunda çelikhane üretim kapasitesini yılda 1 mil-

de satın alınmasından son ürüne kadar; sıvı çelik

yon 320 bin tona, haddehane üretim kapasitesini

üretimi, döküm ve haddeleme dahil tüm üretim

de yılda 900 bin tona çıkarttık. Tesisimizi
modernize ederek gün geçtikçe hem
ürün kalitesini hem de üretim
kapasitesini artırıyoruz. Di-

süreçlerini kapsamaktadır. Bu sertifikanın
gereği olarak, çevresel, sosyal ve
ekonomik faktörlere dayalı bir
“Sürdürülebilir inşaat çeliği

ğer yandan Türkiye’de ark

politikası” oluşturulmuştur.

ocakları ile üretim yapan

Düzenli aralıklarla sür-

firmalar arasında önde ge-

dürülebilir inşaat çeliği

len kuruluşlardan biri olan

kriterleri izlenmekte ve

İzmir Demir Çelik Sanayi
A.Ş., şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, güçlü finans
yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla
Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasın-

raporlanmaktadır.
lararası

kriterler;

Ulusçevre

konusunda “İklim değişikliği ve enerji”, “Sürdürülebilir
tüketim ve üretim” ile “Doğal
kaynakların korunması ve çevrenin

da yerini almıştır. Şirketimiz, İstanbul Sanayi Oda-

iyileştirilmesi”, sosyal konularda “Sürdürülebilir

sı (İSO) 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında

toplumların oluşturulması”, ekonomi alanında da

38. sırada yer almaktadır.

“Uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik, yerel
ekonominin çeşitlilik ve istikrarına katkı ve etik iş

- Şirketiniz “çevre”ye yatırım yapıyor mu?

uygulamaları”nı kapsamaktadır. Bu konularla ilgi-

İDÇ,

çevreci projeleri önemseyen bir kuruluş-

li raporlar sürekli olarak UK CARES kuruluşuna

tur. Kapasitemizi geliştirirken çevreye de duyarlı

sunulmaktadır. Ayrıca, İzmir Demir Çelik Sanayi

Ahmet Baştuğ
A.Ş. yönetimi, rapor sonuçları ile birlikte; iç denetim, veri analizi, kaza ve ramak kalma incelemeleri, önleyici ve düzeltici faaliyetlerle ilgili olarak
gözden geçirmektedir. Bunun sonucunda, üretim
faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin en az
düzeye indirilmesi, sürdürebilirliğinin garanti altına alınması ve sürekli iyileştirilmesi, yasal ve diğer
şartlara uygun olarak çevre kirliliğinin önlenmesi
taahhüt edilmektedir. Ürünlerimizin üzerine iliştirilen etiketlerde yer alan bir logo ile “Sürdürülebilir
İnşaat Çeliği” şartlarına uygunluğu ifade ve beyan
edilmektedir. Bu inşaat çeliği, BS8902:2009 standardına uygun olarak CARES Sürdürülebilir İnşaat Çeliği Planı’na göre üretilmiştir. Bu sertifikayı
almaya hak kazanan ilk Türk demir – çelik şirketi
olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. böylece çevreci, sürdürülebilir yapı yapan uluslararası firmaların
tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet
avantajı sağlamıştır.

ORTA PROFİL HADDEHANESİ’NDE
HEDEF 400 BİN TON
- İDÇ’nin yeni yatırımları neler olacak?
Adı demir çelik sektörüyle özdeşleşen İzmir Demir
Çelik Sanayi A.Ş. özellikle deprem riski yüksek ülEkim - Kasım - Aralık 2013
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kelerdeki binalarda kullanılan ve UPN, IPN olarak

rak kurulmuştur ancak yıllar içinde dönemin hızlı

görülmekle birlikte İDÇ Orta Profil Haddehanesi

vasıflandırılan, 80’den 300’e kadar ebatları içeren

kalkınmasının ihtiyaçları göz önüne alınarak 1987

bazı farklar yaratıyor. Şöyle ki; fırın otomasyon

orta profil üretimine geçti. Böylelikle, ürün çeşit-

yılında tamamen inşaat çeliği üretimine geçilmiş-

mantığı, kütük tavlamak için Türkiye’de ilk defa

lendirmesini son yıllarda artan çelik konstrüksiyon

tir. Orta Profil Haddehanesi Projesi, İDÇ tarihinde

kullanılmıştır. Bu sistem sayesinde düşük yakıt

yapılarda kullanılan orta profil ile gerçekleştirerek

Foça Çelik Fabrikası ve çelikhanenin

esnekliğini artırıyor. Sektöre nitelikli ürün sunma

kurulmasından sonraki en büyük

konusunda etkin bir üretim sürecini yönetebilen ve

projesidir. Son yıllarda artan

dünyadaki yenilikçilerin takipçisi olan İzmir De-

ve yapılarda kullanılan orta

tezgahı, ülkemizde kulla-

mir Çelik Sanayi A.Ş., üretimdeki gücüyle de Türk

profili üreteceğimiz hadde-

nılan ikinci örnektir ve

ekonomisine güç katmaya ve istihdam yaratmak

hanenin yıllık kapasitesi

profil üretiminde ilk kez

adına çevreye duyarlı yatırımlara devam edecek.

400 bin ton olacak. Sektö-

kullanılmaktadır. Bunlara

rün ihtiyacına önemli kat-

ek olarak Haddehane iki

sarfiyatı, düşük emisyon ile ekonomiye ve çevreye katkı sağlanacaktır.
Kayar tip reversible hazırlama

- Orta Profil Haddehanesi (OPH) projeniz

kıda bulunması beklenen

katlı kurulmuştur ve hadde

hakkında neler söylersiniz?

bu yeni ürünle, uzun yıllar-

ekipmanları + 5 m kodun-

2013 yılında yapısal çelik üretimini sağlayaca-

dır inşaat çeliğinde marka ve

ğımız Orta Profil Haddehanesi (OPH) projesini

kalitenin öncüsü olan İDÇ, bu

dev-reye alarak deneme üretimine başladık. İDÇ

anlayışı profil üretiminde de hayata

inşaat çeliğinin yanında daha nitelikli ürünler ile

geçirmeyi hedeflemektedir.

dadır. Profil haddehanesi olarak bu da Türkiye’de bir ilktir.
- İş güvenliği ve işçi sağlığı açısından oldukça riskli olan sektörünüzde, bu anlamda ne

gemi sanayisinde kullanılan Hollanda profili, enerji iletiminde kullanılan taşıyıcı direkler gibi ürün

- Orta Profil Haddehanesi’nin teknik özelliklerin-

gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

çeşitliliği ile varlığını daha üst seviyelere taşımaya

den bahseder misiniz?

İDÇ olarak öncelikli hedefimiz, iş sağlığı ve güven-

çalışmaktadır. Özellikle deprem riski yüksek ülke-

Orta Profil Haddehanemiz, yaklaşık 4 bin ton top-

liğidir. İnsanı en değerli varlık olarak kabul eden

lerdeki binalarda kullanılan yapısal çeliği üretecek

lam ekipman ağırlığı, yıllık 400 bin ton üretim ka-

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin iş sağlığı ve gü-

olan Orta Profil Haddehanesi Projesi’nde deneme

pasitesi, 70 ton saat fırın kapasitesi, güçlü hadde

venliği politikası kapsamında öncelikli hedefi, bu

üretimine başlamış bulunuyoruz. Şubat 2011 tari-

konfigürasyonu (1 kayar tip reversible hazırlama

konuda kurum kültürünü geliştirmek ve personeli-

hinde ilk adımı atılan Orta Profil Haddehanesi Si-

tezgahı, 10 kontinü hadde tezgahı, 66 metre taraklı

nin meslek hastalığına yakalanmadan ve iş kazası

emens-VAI (SVAI) grubu ile birlikte yapılmıştır.

tip soğutma platformu, 1 çoklu doğrultma, 2 soğuk

geçirmeden çalışmalarını sürdürmesini sağlamak-

İzmir Demir Çelik Fabrikası’nın geçmişine bakıl-

testere) hattın sonunda tam otomatik paketleme

tır. İş sağlığı ve güvenliği politikamızın hedefi bu

dığında ilk üretimine köşebent ile başladığı görü-

yer alacak şekilde projelendirilmiştir. Tüm bunla-

prensiplerle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını

lür. İDÇ, profil üreten bir demir çelik fabrikası ola-

ra bakıldığında tipik bir profil haddehanesi verileri

sürekli iyileştirmek ve örnek teşkil etmektir. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. UK Cares ve Lyods
(LRQA) kuruluşlarından İş Sağlığı ve Güvenliği
İle Çevre Yönetim sertifikalarına sahiptir.
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Géza DOLOGH

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Meclis Başkanı
EXPO 2020 İzmir Yürütme Komitesi Üyesi

EXPO İZMİR İÇİN
NEDEN ÖNEMLİ?

D

ünya üzerinde 150 yılı

Japonya’nın Nagoya kentinde düzenlendi. Teması,

EXPO’nun İzmir’de gerçekleşmesi, İzmir’e 20

aşkın süredir Uluslarara-

“Doğa’nın Bilgeliği” olan fuar için Japonlar 3 mil-

milyar dolar yatırım yapılması demek…

sı Sergiler Bürosu (BİE)

yar dolar harcadı. 22 milyon kişinin ziyaret ettiği

tarafından düzenlenen ve

EXPO’nun, Nagoya’ya en az 10 milyar dolar katkı

EXPO’nun İzmir’de gerçekleşmesi, İzmir’e 40

evrensel

sağladığı ifade ediliyor.

milyon turistin gelmesi demek…

formda “Dünya Fuarı” olarak adlandırılıyor. Sergi-

Ya Türkiye’nin şansı? EXPO, İzmir için neden

EXPO’nun İzmir’de gerçekleşmesi, İzmir’in dün-

lerde, farklı ülkelerin çok çeşitli temaları ve ürün-

önemli noktasında şunları söyleyebiliriz:

ya genelinde tanınması demek…

sergiyi

anlatan

EXPO’lar uluslararası plat-

leri bir araya getiriliyor.
EXPO… Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri… 5 yılda bir düzenlenen EXPO’lar en
az 3, en çok 6 ay süre ile açık kalıyor. Tüm aday
kentler büyük bir titizlikle yarışa hazırlanıyorlar.
Ayrıca, 5 yılda bir hayata geçirilen EXPO’ların
yanında küçük EXPO’lar da düzenleniyor. 1990 yılında Japonya, 1992 yılında Hollanda, 1993 yılında
Almanya, 1999 yılında Çin, 2002 yılında Hollanda,
2003 yılında Almanya, 2006 yılında Tayland, 2012
yılında Güney Kore’de yapılan küçük EXPO’lar,
2016 yılında ise Antalya’da gerçekleştirilecek.
Fuarın amacı ürünlerin pazarlanmasından çok,
düzenlendiği ülkelerin kültür, tarih ve sahip oldukları varlıkların ortaya konmasıyla öne çıkıyor.
En önemlisi ise, ülkeye ekonomik açıdan büyük
katkı sağlıyor, yatırımlar yapılıyor. Örnek vermek
gerekirse; Aichi EXPO 2005 Japon EXPO Fuarı,
10
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İzmir’in, hatta ülke ekonomisinde olumlu gelişme-

Bunun yanında İzmir’de 6-8 Ekim tarihleri ara-

Ayrıca, İzmir için benimsenen “Sağlık” teması,

lerin yaşanması demek.

sında 110 ülke delegesinin katılacağı “Herkes İçin

tüm insanlığı kapsayan temel bir olgu.

Sağlık” sempozyumu düzenlenecek. Sempozyuma
İşte bütün bu nedenlerden dolayı EXPO, İzmir için

katılması beklenen misafir sayısı ise 150 civarında.

Bizler, EXPO 2020 ile ilgili olarak yoğun bir şe-

oldukça önemli.

EXPO ile ilgili söylemek istediğim son rakamsal

kilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın

veri; Kasım ayında yapılacak olan seçimde 167

başarı ile sonuçlanması için de sıkı işbirliğinde ça-

BİE delegesi oy kullanacak.

lışmalarımıza devam edeceğiz.

kuruluşlar üzerine düşeni yapıyor ve yapmaya da

EXPO ile ilgili olarak siz değerli okuyucularla pay-

Sevgilerimle.

devam edecektir. Altyapı konusunda bir takım ek-

laşmak istediğim bir başka konu ise EXPO Floriade

siklikler olması çok normal. Ama önümüzde daha

2012 Botanik Sergisi'nin kapanış töreninde ülke-

uzun bir süre var. Bu süre içerisinde eksiklikler be-

miz adına gurur verici gelişmelerin yaşanmasıyla

lirlenecek ve tamamlanacaktır.

ilgili. Floriade 2012'nin ana temasını oluşturan

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı konusunda başta
Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm kurum ve

beş kategoriden biri olan “Dünya bir şov” sahnesi
EXPO 2020 Yürütme Komitesi ve Yönlendirme

konseptinde Türk bahçesi 44 ülke arasından birinci

Kurulu Üyesi olarak, EXPO 2020 için İzmir’in

seçildi. Ayrıca Türk bahçesinin peyzaj tasarımı da

şansının yüksek olduğunu düşünüyorum ve görü-

üçüncülükle ödüllendirildi.

yorum. Çünkü diğer ülkeler 2015 adaylığımız sırasında İzmir’i tanıma fırsatını buldular, güzel dost-

EXPO 2020 adaylığı için mülki erkan, yerel yöne-

luklar ve ilişkiler kuruldu. Bu durumu İzmir için bir

tim, sivil toplum örgütleri, iş dünyası, medya ol-

avantaj olarak görüyorum ve değerlendiriyorum.

mak üzere tüm kurum ve kuruluşlar tek yürek oldu.
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OYUNCAK SİLAHINI
GETİR KİTABINI GÖTÜR
İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit, iki yıl önce İzmir’de başlattığı ve bugün ulusal
boyuta taşınan “Oyuncak silahını getir, kitabını götür” kampanyasıyla tüm dünyaya örnek oluyor

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİ-

ların kesinlikle zarar görmesini her anne baba gibi

AD) Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit’in

istemem. Ama bu yeterli olamazdı. Tüm çocuklar

iki yıl önce başlattığı “Oyuncak silahını

şiddetten uzak büyümeliydi. Böylece kampanyaya

getir, kitabını götür” kampanyası Türkiye

iki yıl önce başladık. İlk yıl İzmir genelinde, ikinci

geneline yayıldı. Hayal Dünyası Yönetim Kuru-

yıl Türkiye'deki 54 mağazamızda kampanyayı baş-

lu Başkanı Adil Özyiğit, İzmir’de başlatarak bu-

lattık." ifadelerini kullandı.

gün Türkiye genelinde 54 noktada bulunan Hayal
Dünyası oyuncak mağazası şubesine taşıdıkları

Kampanya boyunca oyuncak silahlarını getiren ço-

kampanyayla çocukları şiddetten ve silahtan uzak

cuklara hikaye kitabı ve top gibi oyuncaklar verdik-

tutmayı hedefliyor.

leri dile getiren Adil Özyiğit, bu kampanya ile çocukların sadece oyuncak silahlarını almadıklarını,

Bir aile buluşmasında oğlu ile arkadaşının oğlu-

onlara silahın zararlarını da anlattıklarını sözlerine

nun oyuncak silahlarla birbirlerine ateş ettiğini

ekledi. Özyiğit, "Çocuklarımız bizim umudumuz,

gördüğünü belirten Adil Özyiğit, bu görüntünün

solmayan çiçeklerimiz. Onların başına otobüste,

kampanya fikrini başlattığını söyledi. Özyiğit, "Ço-

balkonda, parkta oynarken kötü şeyler gelmesin.

cuklarımızı görünce bir şeyleri eksik yaptığımızı

Onları şiddetten uzak şekilde büyütmeliyiz. O ne-

anladık. Onları silahtan uzak tutmalıydık. Benim

denle bu kampanyayı ulusal boyutta düzenledik"

Dilal ve Kemal olmak üzere iki çocuğum var. On-

şeklinde konuştu.
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AVRUPA TEKSTİLDE
“TÜRKİYE” DİYOR
Bugün 41 ülkede bin 153 mağaza zincirine sahip olan Alman erkek giyim firması Roy
Robson’u Türkiye’ye getiren isim Timur Şengezer, tekstil sektöründe adından söz ettiren
ülkelerde yaşanan iç sıkıntıların diğer ülkeleri Türkiye’ye yönlendirdiğini belirtiyor

A

lman erkek giyim firması Roy

büyümeye gittiğini ifade ediyor. Tekstil sektöründe

Robson, 1900’lü yıllarda baş-

adından söz ettiren ülkelerde yaşanan iç sıkıntıların

layan ve dededen toruna gü-

diğer ülkeleri Türkiye’ye yönlendirdiğini dile geti-

nümüze ulaşan başarı serüve-

ren Şengezer, Türkiye’de tekstilin kuvvetli ve güçlü

nini, bugün 41 ülkede bin 153

olduğunu belirtiyor. Şengezer, yatırım için İzmir’i

mağaza zinciriyle sürdürüyor.

tercih etme nedenlerinde “kaliteli ve eğitimli in-

2008 yılında Roy Robson’u Türkiye’ye getiren ve

sanların şehri” vurgusu yaparken, Türkiye’ye yeni

halen firmanın CEO’su olan Timur Şengezer, Roy

yatırımlarının da sinyallerini veriyor.

Robson markasının başarısının sırrını “Kalite, fiyat

Timur Şengezer
14
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ve ürün memnuniyeti” olarak özetliyor. Avrupa’da

- Roy Robson’un markalaşma süreci hakkında

en yüksek vergi veren firma olduklarına dikkat çe-

bilgi alabilir miyiz?

ken Şengezer, birçok firmanın küçülmeye gittiği

Roy Robson 1922 yılında kuruldu. Aile işletmesi

günümüzde Roy Robson’un yüzde 5-7 arasında

olarak dededen toruna geçen firmamız, Almanya

RÖ P O RT AJ

Hamburg menşeli. Bugün biz 41 ülkede bin 153

- Türkiye’yi farklı kılan başka yönleri de var mı?

mağaza zinciriyle çalışıyoruz. Toplamda da 7 bin

Genç, eğitimli, çalışkan bir nesil olduğu ve iş sa-

300 çalışanımız var.

atlerinin Avrupa ülkelerine göre daha fazla olduğu için insanların tercihi Türkiye oluyor. Maliyet,

- Koleksiyonunuz nelerden oluşuyor?
Koleksiyonumuz tamamen erkek giyim
üzerine. Çorabından, iç giyimine,
gömlek, triko, tshirt, takım elbiseden, deri ceket, deri kaban

fiyat, tedarik. Yani Türkiye’de tekstil kuvvetli ve
güçlü. Türkiye’de istediğiniz her ürünü
bulabiliyorsunuz ve bitmiş mamul
haline getirip yurtdışına ihracat
yapabiliyorsunuz. Avrupa ül-

palto, parfüm ve gözlüğe

kelerinde bunu şu anda yap-

kadar erkeklerin giydiği ve

mak zor. Asya ülkelerinde

kullandığı bütün ürünlerin

de bunu yapabilirsiniz ama

üretimini yapıyoruz.

onlarda da maliyet olarak
yüzde 15 civarında bir artış

- Markanızın öne çıkan
özellikleri neler?
Kalite önde geliyor elbette. Ayrıca şu an Avrupa’da bile en yüksek
vergiyi veren firma biziz. Satışta da birçok fir-

oldu. Artışın yanında lojistik
süreçleri de uzun. Yani biz bir
ürünü yedi iş gününde teslim ediyorsak, Asya ülkesinden bir ürün teslim
etmenin minimum süreci dört hafta.

ma küçülmeye giderken, biz yüzde 5-7 arasında
büyümeye gittik.
- Bu başarının sırrı nedir?
Kalite, fiyat ve ürün memnuniyeti.
- Alman firması Roy Robson’un yatırım için
İzmir’i seçmesindeki faktörler nelerdi?
Kaliteli, eğitimli insanların oluşu, tekstil sektöründe iş gücü ve kalitesinin İzmir’de öbür şehirlere
nazaran daha iyi olması nedeniyle diğer markalar
gibi biz de İzmir’i tercih ettik.

YENİ FABRİKA GÜN SAYIYOR
- Türkiye tekstil piyasasının bugününü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Diğer ülkelerde yaşanan iç sorunlar sebebiyle birçok ülke tamamen Türkiye’ye yöneldi. En basit
örnek olarak Mısır’ı verebiliriz. Mısır’da büyük
tekstil yatırımları vardı ama şu anda iç savaşın
olması nedeniyle herkes tekrar Türkiye’yi tercih
etmeye başladı. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde
de Romanya, Bulgaristan, Macaristan gibi tekstilde
iyi olan ülkeler vardı. Bu ülkeler Avrupa Birliği’ne
girdikten sonra, yaşam standartları yükseldiği için
maliyetler de yükseldi. İşçi giderleri, maaşları vs.
yükselmesinin yanı sıra insanların farklı ülkeler
arasında dolaşma imkanları da olunca, farklı işlere yönlendiler ve tekstil sektörü orada da çöküşe uğradı. Avrupa’daki birçok ülke de mecburen
Türkiye’ye yönlendi.
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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- Çin faktörü piyasayı nasıl etkiliyor?
Küçük ölçekli markaları etkileyebilir ama Roy
Robson gibi markaları etkileyeceğini sanmıyorum.
Çünkü Çin’den ürün tedarik etme gibi bir durumumuz yok. Ürünlerimiz Türkiye, İtalya ve Alman
ürünlerinden oluşuyor. Örneğin kumaşlarımızı
İtalya’dan tedarik ediyoruz. Türkiye’den tedarik
ettiğimiz kaliteli yün kumaşlarımız da var. Yan
malzeme olarak ise genellikle Alman ürünlerini
kullanıyoruz. Bizim Çin ile hiçbir bağlantımız yok
diyebilirim. Satış bedeli yüksek olmayan, iyi bir
marka olmayan firmaları etkiliyor. Çünkü oradan
daha ucuz ürün getirip, burada satabiliyorlar. Ama
Roy Robson gibi bir markanın takım elbisesinin de,
gömleğinin de fiyatı belli. Yani Çin’den getireceği
gömleğin fiyatının çok daha üzerinde bir rakam.
- Roy Robson’un Türkiye’de başka yatırımlarını
da görecek miyiz?
İzmir’de ikinci fabrikanın yatırımını yaptık.
İnşaatı ve havalandırma sistemleri bitti,
mekanik sistemlerine başlandı. Onlar da
bittikten sonra bu senenin sonlarına doğru
ya da öbür senenin başlarında spor giyim
üzerine start alacağız. Ayrıca İzmir, İstanbul ve Ankara’da mağaza açmayı da düşünüyoruz. Hatta lisanslı distribütör olarak
isteyen birkaç talep de var. Şu an henüz onun
kararını vermedik. İlk hedefimiz, yeni fabrikayı
bir an önce bitirip, devreye sokmak. Ardından Türkiye piyasasına da girmeyi düşünüyoruz.
- İleriye dönük hedefleriniz neler?
Her firmanın olduğu gibi Roy Robson’un da kendine koyduğu hedefler var elbette. Satış hedefleri,
ülkeler arasındaki dağılımı, yenilikler, ürün geliştirme, tasarım vs. birçok hedefimiz var. Dünyanın
farklı yerlerinde bize çalışan fabrikalar var. Ürünlerimizi oralarda yaptırıyoruz. Hepsini İzmir’e alamayız ama şu anki hedefimiz “casual” dediğimiz
ürünümüzü burada yapmak.

Türkiye’de tekstil
kuvvetli ve güçlü.
Türkiye’de istediğiniz
her ürünü bulabiliyorsunuz ve bitmiş mamul
haline getirip yurtdışına
ihracat yapabiliyorsunuz.
Avrupa ülkelerinde
bunu şu anda
yapmak zor
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Tolga Murat ÖZDEMİR

Elektrik ve Elektronik Mühendisi
KONAR A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAKLARI

S

on zamanlarda pek çok yerde konuşulan tartışılan, neredeyse tüm
basın – yayın kanallarında sözü
edilen “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ile Enerji Üretimi”

kavramlarını biraz daha yakından tanımak ve konu
hakkında bilgi sahibi olmak için bu makalemizde
konu ile bilgileri paylaşmak istedik.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nedir ve Neden
Önemlidir?
Yenilenebilir enerji kaynağı "Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen
enerji kaynağı" olarak tanımlanmaktadır. Yenile-

nebilir enerji kaynaklarının en büyük özellikleri,
karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin
korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar
oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve
kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almalarıdır.
Bir başka deyişle, yenilenebilir enerji kaynakları,
ulaşılabilirlik, mevcudiyet, kabul edilebilirlik özelliklerinin hepsini taşımaktadırlar.
18
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Yenilenebilir enerji kaynakları, hidro, jeotermal,

yönelik Kyoto Protokolü’ne katılmasının da etkisi

ları ABD Doları türünden belirlenmiş olup, bu ra-

güneş, rüzgar, odun, bitki artıkları, biyokütle, gel-

de olmuştur. Ayrıca Avrupa Birliği’nin enerji poli-

kamlar yenilenebilir enerji kaynak türlerine göre

git ve dalga olarak kabul edilmektedir.

tikalarında da yenilenebilir enerji alternatif enerji

farklılık göstermektedir.

kaynağı olarak ön plana çıkmış ve gündemde daha
Yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça

fazla yer almaya başlamıştır.

zengin bir bölgede yer alan Türkiye'de yapılan bu

Lisanssız elektrik üretimi konusunda çok geniş bir
hareket alanı yaratıldı. Yeni düzenleme ile işletme-

düzenlemeler çevre dostu ve ucuz enerji üretimini

5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu çerçeve-

artıracaktır. Yerli üretimin artırılması, enerji kay-

sinde, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması

naklarının çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azal-

ve arz güvenliğinin sağlanması ama-

tılması ayrıca çevreye daha az zarar verilmesi ama-

cıyla yatırımcıya sağlanan teş-

cıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla

vikler ile yenilenebilir enerji

kullanılması teşvik edilmeli, bu amaçla, işletme

kaynaklarının kullanımının

da bir gerçek; yenilenebilir

masrafları çok düşük, ulusal kaynaklarımıza yöne-

artırılması ve 2023 yılı için

kaynaklarla ilgili görünen

lik yatırımlar desteklenmelidir. Enerji talebindeki

yenilenebilir kaynaklardan

en önemli risk mevzuat

hızlı artışın karşılanması için, yenilenebilir enerji

enerji üretiminin yüzde

karmaşası. Bunu aşmak

kaynaklarından en etkin ve rasyonel biçimde yarar-

30’a çıkarılması hedeflen-

için mevzuatın daha anla-

lanılması amacıyla kamu ve özel sektör yatırımla-

mektedir Bu hedef doğrul-

şılır ve kolay uygulanabilir

rının bu alana yönlendirilmesi de yararlı olacaktır.

tusunda “teşvikler” önem

bir yapıya kavuşması gereki-

lerin 1 MW’a kadar lisanssız üretim yapması mümkün. Devletin düzenlemiş olduğu yönetmelik
ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımında süreç ve teşvik
oranları belirlendi. Ancak şu

taşımaktadır. Enerji piyasasın-

yor. Uygulamada yaşanan ak-

Türkiye’nin kurulu elektrik üretim kapasitenin ha-

da yatırımcıya sağlanan teşvikler,

lihazırda 58 bin MW’lık seviyeden 2018’de 78 bin

genel hatlarıyla 4628 Sayılı Elektrik

MW’a çıkarılması amaçlanıyor ama yenilenebilir

Piyasası Kanunu, 5346 Sayılı Yenilenebilir Ener-

kaynaklı elektrik üretiminin payı ancak yüzde 2 art-

ji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı

tırılıyor. Planda yenilenebilir kaynakların elektrik

Kullanımına İlişkin Kanun (YEK Kanunu) ve ilgili

üretimindeki payının 2013 deki yüzde 27’lik sevi-

ikincil mevzuatta düzenlendi. YEK Kanunu’nda,

Yapılan tüm bu iyileştirmeler ile hem enerji alanın-

yesinden 5 yıl sonra 2018’de ancak yüzde 29’a çı-

yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elekt-

daki dışa bağımlılığımızı asgari düzeye indirebi-

karılacağı belirtiliyor. Bunda Türkiye’nin Birleşmiş

riğe devlet desteği ve alım garantisi verildi, diğer

lecek hem de yeni istihdam olanaklarına önderlik

Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne

teşviklerle de yatırımcı desteklendi. Teşvik rakam-

edilmiş olacaktır.

saklıkların giderilmesi, teşviklerin artırılması ve bürokratik engellerin
azaltılması durumunda piyasa yatırımcı açısından
daha cazip hale gelebilecektir.
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BAYLAN DÜNYADA İLK
BEŞİ HEDEFLİYOR
İç piyasada su sayacı üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini elinde tutan, dünyanın 45
ülkesine ihracat yapan Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iki
mimarından biri olan İbrahim Baylan “Hedefimiz dünyada ilk beş” dedi

B

ugün 45 ülkeye ihracat yapan, iç

ması Baylan’ı bugünlere taşıyan İbrahim Baylan,

yanı sıra istihdamın artmasına ve işsizlik sorunun

piyasanın da yaklaşık olarak yüz-

hedeflerinin dünyada ilk beş firması arasına girmek

çözülmesine de katkı sağlayacaklar.

de 75’ini elinde tutan Baylan Ölçü

olduğunu belirtirken, ülke içinde ihracat ve ithalat

Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited

arasındaki farkın ithalat yönünde değişmesinden

- Firmanız ile ilgili bilgi alabilir miyiz?

Şirketi’nin iki mimarından biri

duyduğu sıkıntıyı da dile getiriyor. “İzmirli sanayi-

Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şir-

İbrahim Baylan. 1955 yılında ba-

ciler olarak Türkiye’de kalkınmada öncelikli yöre-

keti 1991 yılında su sayacı üretmek amacıyla kuru-

balarının açtığı yolda kardeşi M. Akif Baylan ile

lere sağlanan imkanlardan faydalanmak istiyoruz.”

lan bir firma. Fakat geçmişi 1991’den öncesine da-

birlikte yürüyen İbrahim Baylan, 1991 yılında su

diyen Baylan, teşviklerin de adil hale getirilmesi

yanıyor. 1955’ten 1988 yılına kadar su sayacı tamir

sayacı üretmek amacıyla kurdukları firmanın 23

gerektiği ifade ediyor. Devletten yeterli desteği

işiyle iştigal eden rahmetli babamız ile birlikte bu

yıl içerisinde sürekli yükselen çizgisinin yanı sıra

alamadıklarını sözlerine ekleyen Baylan’a göre

işi sürdürüp, onun vefatından sonra da bu projeyi

sektörde ilklere imza atmanın da haklı gururunu

gerekli tedbirler alındığı ve destek geldiği takdirde

hayata geçirdik. 1991 yılında 200- 250 metrekare

yaşıyor. Türkiye’nin ilk yerli ısı sayacı üreten fir-

ülkedeki sanayiciler üretimi iki katına çıkarmanın

bir alanda, su sayaçları, elektrik sayaçları tamir ve
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bakımlarını yaparken, yurtdışından sayaç getiren
veya Türkiye’de yurtdışı kaynaklı üretim yapan
firmaların da servislerini üstleniyorduk. O dönemde haftalık 350–450 adet civarında ürün üreten,
komplike olmayan, parçalarını sağda solda döktüren ve işleten, sadece montaj yapan, 15–20 kişinin
çalıştığı bir firmaydık. Türkiye ve dünyadaki açığı
görerek yatırımımızın tamamını sayaç işine yaptık.
Geçen 23 sene içinde de şu anda dünyada 45 ülkeye
ihracat yapan bir firma haline geldik. 2012 yılında
ülkemizin 2 bin 500 büyük firması arasında bulunan firmamız ihracatta ilk 1000 firma arasında da
yerini almıştır.
- Üretim yaptığınız ürün grupları neler?
Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi mekanik ve elektronik su sayaçları üretiyor. Ön ödemeli, uzaktan okumalı, uzaktan açma /
İbrahim Baylan

kesme vanalı, merkezden GPRS üzerinden kontrol
edilen, kayıp kaçakları önlemeye yönelik sistemler
kuruyoruz. Ülkemize yurtdışından ithal gelen ısı

aldığımız, hem merkezden hem de uzaktan okuma

sayaçlarını da yerli üretici olarak ilk biz üretmeye

fonksiyonlu bu ısı sayacıyla ilgili TÜBİTAK’tan da

başladık. MID onaylı bu sayaç ile şu anda sadece ül-

destek aldık. Aynı özelliklere sahip kuyu sayaçları

kemizde değil, dünya çapında iddialıyız. Patentini

da ürünlerimiz arasında yer alıyor.

İDARECİLERE
BÜYÜK GÖREV
DÜŞÜYOR
- Dünyada susuzluğun tartışıldığı bugünlerde, sayaçların suyun
korunmasına etkisi var mı?
Tabii doğada su kolay elde edilmiyor. Ürettiğiniz ölçüm aletiyle suyun tüketimini, ücretlendirilmesini sağlatıyorsunuz. Aynı zamanda
suyu da kontrol altında tutarak
abonenin gelişigüzel su harcamasını önlemiş oluyorsunuz. Bu
önemli bir olay. Temelinde, dağıtımında, tahsilinde çekilen zorluk-

değil, sanayi kesiminde ve en ufak eve varıncaya
kadar her yerde suyun kesinlikle kontrol altında tutulması ve gelişigüzel harcanmaması gerekir. Devlet Su İşleri, tarım ve sanayi kesiminde önümüzdeki yıl içerisinde başlayacak uygulamayla yer altı
sularını kontrol altında tutabilmek için ön ödemeli
ve uzaktan kontrollü, belli miktarda üzerine kredi
yüklenebilecek sayaç kullanılmasını öngördü. Biz
de bu sistemleri tamamıyla kendi öz sermayemiz
ile yurtdışından ithalat yapmadan gerçekleştirdik.
- İdareciler nasıl bir yol izlemeli?
Tabii idarecilere çok büyük görev düşüyor. Özellikle belediyelerin çok akılcı olmaları lazım. Sahada uzun süre kalıcı olan, performansını kaybetmeyecek, 3–5 yıl sonra da sahadan söktüğünüz zaman
aynı değerlerde ölçüm yapabilecek ölçü aletleri ve
su sayaçlarını kullanmaları hem kendi menfaatlerine hem de kullanıcı abonelerin menfaatine olacaktır. Alımlarında buna çok dikkat etmeleri gerekir.

‘‘TEŞVİK ADİL HALE GELMELİ’’

lar, suyu kontrol altında tutmak
zorunda olan Devlet Su İşleri ve

- İç piyasada sektörün son durumu nedir?

belediye gibi idareleri sahada uzun

Sadece bizim iş kolumuzda değil, üretici kesimin

ömürlü, dayanıklı, kalıcı, hassas

genelinde üretim ve dünyadaki krizden kaynak-

ölçüm hassasiyetini kaybetmeyen

lanan sıkıntılar var. İzmirli sanayiciler olarak,

ve kontrol edebilecekleri bir sayaç

Türkiye’de kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan

tipine doğru yönlendiriyor. Biz

imkanlardan faydalanmak istiyoruz. Eğer 20 kilo-

sanıldığı gibi su zengini bir ülke

metre ötenizde yer alan Manisa Organize Sanayi

değiliz. Sadece tarımsal kesimde

Bölgesi kalkınmada öncelikli yöre statüsündeyse ve
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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İzmir’de siz bundan faydalanamıyorsanız, İzmir’in
bu ayrımcılığı hak etmediği düşüncesindeyim. Bu
durumun kesinlikle ele alınıp, bütün Türkiye genelinde tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesinde
fayda görüyorum. Böylelikle İzmirli sanayici işine
daha sıkı sarılacak, daha çok ihracat yapacak, ülke
için daha çok katma değer sağlayacaktır. Bu arada
teşvikin de adil hale getirilmesi gerekmektedir. Öte
yandan, her ne kadar yurtdışında ülkemizi tanıtıcı
lobi faaliyetleri yürütülüyor denilse de, halen özellikle ihracatçıların yurtdışına mal sevk ettiklerinde
yapılan anti dampingler, önüne konan vergiler ve
evraklar var. Bir Avrupa ülkesine ihracat yaptığınız
zaman bugün bir evrak sunuyorsunuz, ertesi gün
başka bir evrak istiyorlar. Kısacası, korumacılık
yaptıkları için malınızı Avrupa’da görmek istemiyorlar. Ama bizim ülkemiz için öyle değil, gümrükleri yolgeçen hanı olarak görüyoruz. Ülkemizin
gelişmesi, özellikle ihracatçının büyümesi aynı
zamanda devletin desteğiyle olması lazım. Örneğin

tarımı, karşılaşılan zorluklar ile ilgili çözümler gel-

bundan 3–4 yıl önce yaklaşık 100 civarında ata-

mesi gerekir. Yani özellikle ülkemizin dış ülkelerde

şelikten iş kolumuz ile ilgili o ülkelerde ticari fa-

lobi faaliyetlerini çok iyi yürütmesi lazım. Bunu

aliyetlerin kimler tarafından yürütüldüğü yönünde

maalesef halen yapamıyoruz. Belli bir grup tarafın-

bilgi istedik. Bize sadece iki ataşe tarafından geri

dan yapılsa da Türkiye genelinde bütün sanayiciler

dönüş yapıldı. Ticari ataşelikler ve konsolosluklar

ve işadamlarına yayılmadığını görüyoruz.

da Türk hükümetinin. Oradan bize destek, bilgi ak- Sektörün Türkiye ekonomisindeki yerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Geçen sene örneğin, Baylan olarak biz üretimimizin yüzde 60’ını ihracat yaptık. Yani ülkemize bir
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üretimimizin yüzde
60’ını ihracat yaptık.
Biz ve bizim gibi
kuruluşların yapmış
olduğu her bir
ihracatın bu
ülkedeki dış ticaret
açığını kapattığına
ve ülkeye katma
değer yarattığına
inanıyoruz

RÖ P O RT AJ

döviz girdisi sağladık. Biz ve bizim gibi kuruluşla-

da devam ediyor. En fazla üzerinde durduğumuz

rın yapmış olduğu her bir ihracatın bu ülkedeki dış

konulardan bir tanesi AR-GE. Araştırma ve geliş-

ticaret açığını kapattığına ve ülkemize katma değer

tirme çalışmalarıyla birlikte son iki sene içerisinde

yarattığına inanıyoruz.

Baylan’ın ufkunun değiştiğini gördük. 15 civarında
makine mühendisi, elektronik mühendisi, yazılım

- Firmanız dünyanın dört bir yanına ihracat ya-

mühendisi ve diğer destek mühendisimiz şu anda

pıyor. Sektörel anlamda Türkiye’nin dünyadaki

sadece AR-GE yapmakta. Yani yazılım konusunda

yerini nerede görüyorsunuz?

AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz

Türkiye’de ithalat ve ihracat arasındaki denge her

bütün sayaçların yazılımlarını kendi bünyemizde,

geçen gün ithalatın lehine gelişiyor. Sen ülke
içerisinde üretimi özendirici tedbir-

dışarıya bağımlı olmadan yaptık. Bunun haricinde özellikle akışkanlar ile ilgili has-

ler almaz, üretene gerekli desteği

sas, minimum akışlarda ölçüm ya-

vermezsen, eğer ithal edilen

pabilecek sayaç tipleri, ölçüm

mal, Çin örneğinde olduğu

aletleri üzerinde çalışıyoruz.

gibi senin ülkende ürettiğin-

Bu sayaçların sahada uzun

den çok daha uygun fiyatlar

süreli kalabilmesini sağlaya-

ile Türkiye’ye girer ve sen

bilmek için değişik malzeme

ona gümrüklerde bir önlem

tipleri üzerinde de çalışma-

almazsan ne olur? İstihdamı

larımız sürüyor. Ayrıca mal-

sıkıntıya sokar, işsizliğe ve ül-

zemeyle ilgili çalışmalarımız

kenin katma değer kaybetmesine
neden olursun. Halbuki dünyada en
pahalı bizim kullandığımız elektriği, doğalgazı

da var. Bu bağlamda baktığımız
zaman araştırma geliştirmeyle birlikte
Baylan, çok farklı konularda da çok daha değişik

ucuzlatsan, istihdamdan kesilen vergileri indirsen,

işler yapabilecek kapasitede olacak ileriki dönem-

destekleme primi adı altında aynen Çin’de yapıldı-

lerde. Örneğin plastik sektörüne girmeyi düşünü-

ğı gibi üreten, sanayici ve ihracat yapan kesimine

yoruz önümüzdeki günlerde. Üç yıl içerisinde plas-

destek versen herhalde bu üretimi bu ülkedeki sa-

tik sektörüyle ilgili bir bölümde iddialı bir şekilde

nayiciler ikiye katlar. Buna ek olarak da vergi alır-

yer alacağız.

sın, istihdam artar, işsizlik sorunu da çözülür.

YENİ HEDEF PLASTİK SEKTÖRÜ
- Baylan’ın gelecek ile hedefleri neler?
Baylan olarak su sayacıyla ilgili Türkiye’deki pazarın yüzde 70-75’ini biz kontrol ediyoruz. Bir
hedef koyduk kendimize. Önümüzdeki ilk beş
yıl içerisinde Baylan olarak biz dünyanın ilk beş
firması arasına gireceğiz. Bunun için de ürettiğiniz
mamulün o teknolojinin getirdiği, çağdaş teknolojiye uygun olarak üretilmesi gerekiyor. Bu şekilde
ölçü aletleri de üretilmeye başlandı şu anda. Mesela eğer siz 100 kilometre ötede bir abonenin evine
gitmiyorsanız, merkezden bunu okuyabiliyorsanız,
merkezden açıp kapatabiliyorsanız bu bir teknolojik yeniliktir. İleriki dönemlerde örneğin GPRS
üzerinden değil de şehrin üzerinden bir uçak ya da
araç uçurarak, şehri farklı bölgelere bölerek, o bölgelerde belli merkezi okuma sistemleri oluşturarak
yine aynı şekilde okumalar da yapılabileceği düşüncesindeyiz. Zaten bununla ilgili çalışmalarımız
24
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Hüseyin ASLAN

Ege-Koop Genel Başkanı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE
EGE-KOOP MODELİ

C

ağdaşlık ve modernliğin öncüsü Ege-

olma şansı tanıyan Ege-Koop, bu misyonu bugüne

Halk arasında “Kentsel Dönüşüm Yasası” olarak

Koop, İzmir’de bin 300’ü bahçeli

kadar başarı ile yerine getirmiştir ve bundan sonra

bilinen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

konut olmak üzere, toplam 26 bin ko-

da başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyarak ge-

Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” çerçevesinde

nuttan oluşan 13 ayrı proje ile 1984

tirmeye devam edecektir.

doğru yaklaşım ve çalışmaların yanında yer alan
Ege-Koop; yaklaşık 30 yıllık birikimini İzmir ve

yılından bugüne 100 bin kişinin konut hayalini gerçeğe dönüştürmüştür.

Ege-Koop, “kentsel dönüşüm” adına, bugüne kadar
kimsenin konut yapmaya cesaret ede-

Ege-Koop’un bünyesinde bugüne kadar her mes-

mediği şehir dışındaki alanlarda;

lekten üyelerin yer aldığı 200 kooperatif faaliyet

planlı ve kontrollü “kentsel

göstermiş, temeli atılan konutlar öngörülen süre-

yerleşkeler” oluşturmuş ve

den 2-3 yıl önce ve ortalama 2,5 yılda alt yapısı ve

gücünü

çevre dokusuyla tamamlanmıştır.

alarak

vatandaşlardan
bu

projelerini

İzmirliler için kullanmak üzere “Kentsel Dönüşüm
Ofisi” kurmuştur.
Bu bağlamda İzmir’in kentsel dönüşüme ihtiyacı olan
bölgelerinde semt semt,
mahalle mahalle incelemeler başlatarak; çar-

gerçekleştirmiştir.

pık kentleşmenin esiri

Ege-Koop, Türkiye’de “Avrupa Konseyi Sosyal

olmuş ilin kentsel do-

Kalkınma Fonu Kredisi”nden Hazine garantörlü-

Ayrıca

ğünde kredi kullanan ilk kooperatifler birliği ol-

kentsel dönüşüm ope-

muş; düşük faizli ve kur garantili krediler ile dar

rasyonunda ürettiği kent-

gelirli ortaklarını da konut sahibi yapmıştır.

lerde bölgecilik ve hemşericilik

Ege-Koop’un

anlayışının

kusunun

yenilenmesi

amacıyla ön fizibilite çalışmaları hazırlanmaktadır.

yerini

Bu kentte yaşayan 7’den 70’e her İzmirli bilir ki,

kentlilik ve yurttaşlık bilinci ve

İzmir dünyada bir eşi ve benzeri daha bulunmayan

dayanışması almıştır.

Hepimizin bildiği gibi hızlı ve
yüksek orandaki kentleşme; beraberinde kaçak yapılaşmayı, gecekondulaşmayı, plansız

kıymetli bir hazinedir. Bu güzel diyarı layık olduğu
çağdaş ve modern standartlara sahip bir kent haline

Böylece Ege-Koop, kentleşme, sosyal değişim ve

kentleşmeyi ve ruhsatsız yapıları da getirmiştir.

getirmek, yaşayanlarına da kaliteli yaşamlar sun-

dönüşüm sürecine katkıda bulunmuştur. Çünkü

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO) verileri, Tür-

mak ise hemen hepimizin ortak görevidir.

Ege-Koop’un üretim felsefesi: İnsana saygı, çev-

kiye genelinde binaların yüzde 40’ının “kaçak” ya-

Bugüne kadar binlerce insanımıza yuva sahibi

reye dostluktur.

pılardan oluştuğunu göstermektedir.
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Kaçak yapılaşma, çarpık kentleşme ve halk arasın-

• Kentsel dönüşüm; fiziksel dönüşümün yanında

gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlamalıdır.

da “kentsel dönüşüm” olarak bilinen “6306 Sayılı

sosyo-kültürel değişim ve dönüşüm olarak algılan-

• Kentsel dönüşüm; yerinde yapılmalı, insanların

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

malıdır.

hatıralarından, geleneklerinden, kültürlerinden ko-

Hakkındaki Kanun; Türkiye’nin gündemindeki en

• Kentsel dönüşüm; kentin tümünü kapsayacak en-

parılmadan modern yaşama geçişleri sağlamalıdır.

önemli konulardan biri olarak hayatımıza girdi.

tegre ve altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, eğitim

• Kentsel dönüşüm; kentlilik bilinciyle, insan odak-

Ancak halkımız kentsel dönüşüm yasası ile ilgili ne

olanaklarıyla, çevre dokusuyla yaşanabilir kent ya-

lı, kentin tarihiyle, kültürüyle ve sosyal dokusuyla

kadar bilgi sahibi?

ratmayı hareket noktası kabul etmelidir

uyum içinde olmalıdır.

• Kentsel dönüşüm; fiziksel dönüşümün yanında

• Kentsel dönüşüm; yeni bir yaşam tarzını ve bir-

Rant iddiaları, mağduriyet söylemleri ve gerçek an-

sosyo-kültürel değişim ve dönüşüm olarak

likte yaşama anlayışını halkla beraber planlamayı

lamda kentsel dönüşüm nedir soruları…

algılanmalıdır.

hedeflemelidir.

Halkımızın aklı karışık, her kafadan bir ses çıkıyor

• Kentsel dönüşüm; kentin tümünü kapsayacak en-

• Kentsel dönüşüm; paydaşlarla uzlaşıyı ve karar

ve doğru bilinen yanlışlar, söylentiler şeklinde dal-

tegre ve altyapısıyla, sosyal donatılarıyla, eğitim

sürecine paydaşların katılımını mutlaka esas

ga dalga yayılıyor.

olanaklarıyla, çevre dokusuyla yaşanabilir kent ya-

almalıdır.

ratmayı hareket noktası kabul etmelidir.

• Kentsel dönüşümde; Ege-Koop gibi başarısı ka-

• Kentsel dönüşümün “rantsal dönüşüm”e çevril-

nıtlanmış, güvenilir, kooperatif üst birlikleri, yerel

Bize göre iyi bir kentsel dönüşüm projesi;

memesi prensibinden asla uzaklaşılmamalıdır.

yönetimler, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, mer-

• Kentsel dönüşüm; sadece riskli konutları yıkıp

• Kentsel dönüşümde belediyeler; ortalarda dolaşan

kezi Hükümet işbirliği ve uyum içinde etkili, dü-

yenisini yapma operasyonu değil; aynı zamanda

fırsatçı bazı açık gözlerin konut sahiplerini çeşitli

zenleyici ve belirleyici konumda olmalıdırlar.

kaliteli yaşam açısından, sosyal ve kültürel değişim

vaatlerle kandırmalarına, dolandırmalarına engel

ve dönüşümdür.

olacak önlemleri belirleyip etkili bir biçimde uygu-

Gerçek anlamda hayata geçirilecek olan kentsel

• Kentsel dönüşümde, geleceğin, 2050’lerin plan-

lamaya koymalıdırlar.

dönüşümün, başta bu sorunu en çok yaşayan İzmir

landığı bir vizyonla kentlerin yapılandırılması

• Kentsel dönüşüm, çevreyle barışık, aynı zamanda

olmak üzere tüm ülkemize kaliteli yaşamlar

gerekmektedir.

ilin tarımda, sanayide, ticarette, turizmde ekonomik

sunması diliyorum.
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Hüsamettin Ekmekçioğlu

ÜRÜNLERİYLE
HAYAT
KURTARIYORLAR
Sektörde 29 yılı
geride bırakan
Yıldız Yangın’ın
sahibi Hüsamettin
Ekmekçioğlu, sektörün
insan hayatındaki
önemine ve hata
kabul etmediğine
dikkat çekiyor
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ir itfaiye erini aratmayan ce-

- Şirketiniz hakkında kısa bilgi alabilir miyiz?

sareti, hassasiyeti ve bilinciyle

Yıldız Yangın 1983 yılında 11 kişilik idari ve

bakıyor sektörüne Hüsamettin

teknik kadroyla kuruldu. Şirket olarak ürünleri-

Ekmekçioğlu ve “Yangınla il-

mizi müşterilerimize aracısız ulaştırıyor ve yangın

gili yolda karşılaştığım olay-

güvenliği konusundaki bütün ihtiyaçlarını aynı

lara duyarsız kalmıyor, gözüm

anda karşılıyoruz. İlk kurulduğumuz yıllarda

kapalı gidiyorum” diyor. Bugün sektörde 29 yılı

yangın söndürme dolum servis hizmetleri veri-

geride bırakan Yıldız Yangın, TSE-EN ve CE bel-

yorduk. Zaman içerisinde kendimizi geliştirerek

geli yangın söndürme cihazları üreten ve bu sek-

üretim yapmaya başladık. Daha önce imalatımız

törde İzmir’in ilk ve tek imalatçı firması olarak

yokken, bugün imalatçı pozisyonuna geldik. 18

adından söz ettirirken, Ekmekçioğlu sektörün in-

yıldır 1 kilodan 250 kiloya kadar yangın söndürme

san hayatındaki önemine ve hata kabul etmediğine

cihazı üretimi yapıyoruz. TSE-EN ve CE belgeli

dikkat çekiyor. Denetim eksikliğine vurgu ya-

olarak yangın söndürme cihazları üreten ve bu

pan Hüsamettin Ekmekçioğlu, “Bu sektörde işini

sektörde İzmir’in ilk ve tek imalatçı firması olan

hakkıyla yapan, iyi kalitede, düzgün firmaların

Yıldız Yangın, “ISO 9001-2000 Kalite Yönetim

kalmasını istiyoruz. Çünkü suiistimal edilecek bir

Sistemi BVQI (Bureau Veritas)” tarafından da

konu değil.” ifadelerini kullanıyor.

belgelendirilmiştir.
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- Hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Yangın söndürme cihazlarının imalatı, satışı, periyodik kontrol-dolum ve bakımı, yangın algılama
ve alarm sistemlerinin kurulması, Fire – Trace otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri, FM
– 200 / CO2 gazlı, kuru kimyevi tozlu ve köpüklü
yangın algılama ve söndürme sistemleri, Sprınkler
söndürme sistemleri, davlumbaz söndürme sistemleri, gemi ve deniz araçları algılama ve
söndürme sistemleri, güvenlik alarm sistemleri,
acil aydınlatma ve yönlendirme sistemleri, yangın
söndürme dolapları, yangın söndürme dolap tesisat
ve projelendirmesi alanlarında hizmet veriyoruz.
Ayrıca yılda bir defa genel yangın eğitimi, yangın
ekiplerinin kurulması-eğitilmesi, ihbarlı-ihbarsız
uygulamalar yapılması, acil durum kaçış eğitimleri
yapılarak katılan personellere “Katılım Belgesi”
verilmesi gibi hizmetlerimiz de var.
- Şubeleriniz var mı?
- Uluslararası alanda çalışmalarınız var mı?

Merkezimiz İzmir. Marmaris’te Antalya’da birer

Uluslararası girişimlerimiz oldu. Azerbaycan’da

şubemiz var. Başka yerlerde şubeler açmamız

yüzde 50 Türk-Azeri ortaklı bir firma kurduk 15

yönünde çok talep alıyoruz. Özelikle İstanbul’dan

yıl önce. Kuzey Irak’ta da Kuzey Gaz Rafinerisi’ne

çok talep var. Önümüzdeki yıl İstanbul’da da bir

köpüklü söndürme sistemi kurduk. Bunun dışında

şube açmayı düşünüyoruz.

yatırım amaçlı araştırdığımız, gidip görüşmeler
yaptığımız ülkeler de oldu. Fas, Gürcistan ve

“DENETİMLER YETERSİZ”

Hollanda’dan gelen talepler var. Ama şu anda
daha fazla iç piyasaya, özellikle kendi bölgemize

- İç piyasada olumsuzluklar yaşıyor musunuz?

ağırlıklı çalışıyoruz. Bir yandan Azerbaycan’daki

Denetim yetersiz. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz

işimiz de devam etmekte.

çok kalitesiz iş yapan firmalar var. Bunlar,
denetim sağlıklı yapılmadığından

- İç piyasaya dönmenizin

dikleri gibi gidip, “cihazlara

nedeni nedir?
Yurtdışında

dolayı piyasada firmalara iste-

yaşadığımız

dolum yapıyoruz” diyerek

bazı sıkıntılar oldu. Özel-

kandırıyorlar. Daha sonra

Özellikle itfaiye kısmında gelişmeler söz konu-

likle Irak’ta yaptığımız

bir

su. Müşterilerin itfaiyeden ruhsat alırken istenilen

işin tahsilatlarında sorun-

bunlar

lar yaşadık.

Niteliksiz

- Yurtiçinde ne gibi
çalışmalar yürütüyorsunuz?
Şu anda Ege Bölgesi’nde zaten

olay

yaşandığında

ortaya

çıkıyor.

kriterlere çok dikkat ediyorlar. Yönetmelik çerçe-

malzemeler

vesinde kontrol yapıldığı için daha sağlıklı bir ça-

kullanılıyor üründe. Bizim

lışma ortamı çıktı şu anda ortaya. Yoksa sıkıntılar

sektörümüzde

söndürücü

vardı. Hatırla bir takım ruhsatlar alınıyordu. Eskisi

madde çok önemli. İyisini

kadar değil şimdi ama yine de denetimin artması-

kullanmazsanız, istediğiniz ka-

nı istiyoruz biz firma olarak. Yani bu sektörde işi-

dar cihazınız dolu da olsa müdahale

ni hakkıyla yapan, iyi kalitede, düzgün firmaların

ettiğinizde söndürmeyi gerçekleştirmez. Zaman

kalmasını istiyoruz. Çünkü suiistimal edilecek bir

Türkiye genelindeki bütün şubelerine hizmet

zaman yaşanan olaylar sonrasında sıkı denetime

konu değil. Biz Yıldız Yangın olarak şu an kullan-

verdik. Termik santraller ile çalışmamız oldu.

giriliyor ama bir rüzgar gibi esiyor, geçiyor, bir

dığımız ürünlerin en iyi ve kalitelisini yurtdışından

Afşin Elbistan Termik Santrali’ne Amerika’dan

dönem yani. Biz 29. yılımıza geldik, şu ana ka-

ithal getiriyoruz. Yerli üretimler var ama daha o se-

yangın pompası getirip sattık. Uzaktan kumandalı

dar 3-4 defa bir denetim söz konusu. Son 2-3 yıl

viyede ve kalitede olmadığı için ithal ürünleri ter-

monitörler getirip Petkim’e sattık. Yani yurtdışı

içinde bilinçlenmeye başladı toplum. Artık firmalar

cih ediyoruz. Söndürücü madde ithal, diğer ürünler

bağlantılı çalışmalarımız da devam ediyor.

yapmaları gerekeni çok daha iyi biliyor.

kendi imalatımız.

söz sahibiyiz ama Türkiye genelinde
de çalışmalarımız oluyor. Vakıflar Bankası’nın
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- Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sektöre gelen

- Kişisel olarak size ne hissettiriyor?

yenilikler neler?

Bizim için aslında zor bir görev. Her zaman en iyiyi

Yeni gelişmeleri takip ediyoruz firma olarak.

yapmak zorundasınız. Çünkü hata kabul etmeyen

Yurtdışı bağlantılı da yeni teknolojide üretilen

bir ürün. Yıllarca bir sigorta şeklinde insanlar

ürünlerin Türkiye pazarına sunumunda
ön plandayız. Distribütörlük ve
bayilik

anlaşmalarımız

var.

buna bir bedel ödüyor. İhtiyaç anında da
iş görmesi lazım ki bunların biz geri
dönüşlerini çok alıyoruz. Kullanım

Örneğin Almanya’dan çevre-

anından sonra tanıdığımız in-

ye duyarlı, 15 gün içinde

sanlar gelip bize “Alnınızdan

geri dönüşümü gerçekleşen

öpeceğim sizi, teşekkür ed-

ekolojik bir ürün olan “Bio-

erim” şeklinde konuşuyorlar.

versel” ürününü ithal ettik.

Yani bir yangın söndürme

Firma içinde de kendimizi

cihazı, yolda ailesiyle birlikte

sürekli geliştiriyoruz. Yangın
söndürme

cihazıyla

başlayan

süreçten sonra, otomatik söndürme
sistemleri, deprem simülasyon sistemleri

arabasının içindeyken başına bir
şey gelen insanların kurtulmasına
vesile oluyor. Çok yaşadım böyle şeyler.
Benim kendi başıma gelen bile çok var. Mesela

ve yangın simülasyon sistemleri kurulumlarını

yolda insanlar panik halindeyken, ben arabamdaki

gerçekleştirdik. Şu anda mekanik ve elektrik tesisat

yangın söndürme cihazıyla gittim, müdahale ettim,

ekiplerimiz ile sıfırdan yeni bir fabrikanın komple

söndürdüm, çıktım. Sonra arkadan itfaiye sesleri

yangın ile ilgili bütün işlerini gerçekleştiriyoruz.

geliyordu. Kısacası, elimizin altındaki cihazın

yangın söndürme cihazını alıp, bir kenarda bulun-

söndürme performansı ve özelliğini bildiğimiz için

durmakla yangın söndüremiyorsunuz. Onun nasıl

“BİLİNÇLENMEMİZ GEREK”

yangınla ilgili yolda karşılaştığım olaylara duyarsız

çalıştığının, nasıl söndürülmesi gerektiğinin de bi-

- Ürettiğiniz ürünler ile insanları tehlikelere karşı

ulaşmamız lazım. Yangın söndürme cihazı her

koruyorsunuz. Bu konuda neler söylersiniz?

evde, iş yerinde, arabada mutlak suretle bulunması

Biz o düşünce içerisinde işimizi bugüne ve bu nok-

gereken bir cihaz.

kalmıyor, gözüm kapalı gidiyorum. Bu bilince

taya getirdik. Yangın söndürme cihazının bir gün
mutlaka insana gerekli olduğunu veya gerektiğinde

- İnsanları bilinçlendirme amaçlı eğitimler

insanın canını ve malını koruyacağını çok iyi bili-

veriyor musunuz?

yoruz. Bu düşünceyle ürettiğimiz ürünleri ve kalite

Eğitim ekibimiz var. Müşterilerimizi bilinçlen-

kontrolünü hep özen göstererek yapıyoruz.

dirme amaçlı eğitimler veriyoruz. Çünkü sadece

linmesi gerekiyor. Ayrıca Soyak İnşaat için kendi
geliştirdiğimiz gezici deprem simülasyon sistemi
yaptık. Soyak İnşaat da Karşıyaka Belediyesi’ne
hibe olarak bağışladı. Şu an Karşıyaka Belediyesi
tarafından kullanılıyor. Bunun dışında Büyükşehir
Belediyesi’nin Yangın ve Deprem Eğitim Merkezi’ndeki simülasyonları da biz gerçekleştirdik.
- Firma olarak gelecekte kendinizi nerede
görüyorsunuz?
İleriye dönük sürekli kendimizi geliştiriyoruz.
Mesela şu an personel kalitemizde iyileştirmeler
yaptık. 55 kişilik kadromuz, 22 araçlık servis
ağımız var. Mühendis arkadaşlarımız ile proje bazlı
çalışmalara başladık. Kendi yapımızda düzenlemeler yaptık. Firmamız daha önce başka bir yerdeyken, bu binamıza geçerek burayı revize ettik.
Depolarımızı düzelttik. Bundan sonraki süreçte
fabrikamızı İzmir’de daha lojistik bir merkeze
taşıma planımız var. Dışarıda yatırım amaçlı yerler de araştırıyoruz. Bir fabrika da yatırımımız
olacak. Kendi üretimlerimiz içerisinde yangın
dolabı üretiminde sıkıntılar yaşanmıştı tedarikçi firmalarımızla. Şu an üretime geçildi. Üretim
şeklinde de geliştiriyoruz kendimizi. İleriye dönük
düşüncemiz, yaklaşık üç yıl içerisinde, bir iki eksik
kalan imalat sürecinde, onların da imalatlarını da
gerçekleştirmek.
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DÖVİZ FİYATLARINA DİKKAT

2

001 ekonomi krizinin ardından kü-

cak, küresel ekonominin bol nakit döviz akışında

ekonomisinde olası bir döviz krizi beklentisine yol

resel ekonominin sağladığı bol nakit

yükselen piyasalar aleyhine bir takım düzeltmeler

açtı. Ardından, yıl içinde beklenmedik bir şekilde

döviz akışlı uygun ortamından da

olacağı ve bu nakit akışının başta gelişmiş ekono-

artan toplumsal tansiyon, sessizce Türkiye’yi izle-

yararlanarak 2009 yılına değin Türk

miler olmak üzere başka kanallara kayabileceği

yen yabancı yatırımcıları ürküttü ve onlar, yatırım

ekonomisi, sürekli pozitif rakamlar-

ihtimalleri, dünya kamuoyu tarafından tartışılmaya

pozisyonlarından yavaş yavaş ayrılmaya başladı.

la büyüdü. Ardından, çoğu gelişmiş

başlayınca dövize aşırı bağımlı hale gelen ve sürek-

Tam bu süreçte küresel ekonominin yaşadığı küçük

ekonominin batık finansal yapılarını kurtarmak için

li yüksek cari açık veren Türk ekonomisine yönelik

bir sarsıntı Türk ekonomisinden hızlı döviz çıkışına

küresel ekonomiye sağladığı bol nakit döviz akışı

olumlu bakışlar birdenbire sessiz ve rahatsız edici

yol açtı ve dövizin değeri, son aylardahiç beklen-

sayesinde 2010 ve 2011 yılları da Türk ekonomi-

suskunluğa dönüştü.

medik seviyelerde dalgalandı.

yakalandı. Ancak, 2012 yılında gerek AB’nin ge-

2013 yılı içinde hızla artan cari açık ve ithalata kar-

Merkez Bankası, bu tür hızlı döviz çıkışları için

rekse de ABD’nin küresel ekonomiye sağladığı bol

şılık aynı hızla yanıt veremeyen ihracat ve turizm

rezervlerinde yıllardır büyük döviz birikimi yap-

nakit döviz akışında yavaşlama olacağı sinyalleri

gelirleri, düşük büyüme beklentisi içindeolan Türk

makta ve rezervlerinde şu an için yeterli miktar-

sine yaradı ve oldukça yüksek büyüme rakamları

ve bu ekonomilerin krizden kolay kolay çıkamayacağı raporları, dünya kamuoyu tarafından dikkatle
değerlendirilmeye başlandı. Böylece, Türkiye benzeri ekonomilere bol nakit döviz akışının azalması
gündeme geldi. Yükselen piyasa ekonomileri adı
verilen 20’ye yakın ülkenin makro verileri tekrar
dikkatle analiz edildi ve cari açığı, dış ticaret açığı, bütçe açığı yüksek olan ekonomilerin dövize
karşı aşırı duyarlı olduğu saptandı. Bu ülkeler, risk
analizlerine göre kendi aralarında hızla sıralandı,
yüksek risk arz eden ekonomiler için raporlar hazırlandı ve dünya kamuoyu sürekli bilgilendirildi.
Türk ekonomisi, küresel gözlemcilerin gözünde
2005 yılından sonra yakaladığı olumlu çıkışı, 2012
yılına kadar sürdürmekteydi. Hatta, bazı kredi derecelendirme kuruluşları, ekonominin kredi notunu
arttırma sürecinde olduğunu birkaç yıl önce ilan
etti ve kredi konusunda önemli adımlar atıldı. An32
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da hem döviz hem de altın bulundurmaktadır. Bu
nedenle, Merkez Bankası, bu tür dalgalanmaları
kısa vadeli hareket olarak algılamakta ve endişe
duymamaktadır. Ancak, sorun sadece süreklilik arz
etme ihtimali bulunan döviz çıkışı değildir. Türk
ekonomisinin başka sorunları da vardır. Bu sorunlar arasında düşük hızda büyüme, yüksek işsizlik
rakamı, yatırımlarını kendi tasarruflarıyla finanse
edememe ve yüksek harcamalarını borçlanarak
yapma ve benzeri…
Bu sorunların yanında dış ticaretinde yavaşlayan
AB pazarının yerine önemli bir dış pazar bulamaması ve ürettiği ürünlerin çoğunda ithal ara mal
kullanması, Türk ekonomisini mal satımında iç
pazara mal üretiminde dış pazara bağımlı kılmaktadır. Dış pazarın fiyatları sürekli yüksek hacimli
dalgalanırken iç pazarın fiyatları yavaşça artmaktadır. Bu durum sanayicinin ve ticaret erbabının kar
oranlarına olumsuz yansımaktadır. Böylece, yatırımlar hızla yavaşlamaktadır.
Bu noktalardan baktığımızda 2013 yılının geri

anlamına geldiği gibi artan kredi maliyeti anlamına

kalanı için çok olumlu bir tablo çizmek kolay

da gelir ki şu an ekonomiyi canlı tutan iç talebin

değildir. İç tüketimin hala canlı olması ve banka

aniden yavaşlaması belki de ekonominin birdenbi-

kredilerinde izlenen süreklilik, Türk ekonomisinin

re durmasına yol açabilir.

iç pazarı ile bir süre daha idare edeceğine işaret
etmektedir. Öte yandan, dalgalanmaya başlayan

Öte yandan, FED’in en son yayınladığı karar özet-

döviz fiyatlarının en üst noktaya ulaştıktan sonra

leri piyasaları bir ölçüde rahatlatmıştır. Ancak, bu

geriye döndüğü rakam çok büyük önem taşımakta-

durum, borsa ve devlet kağıtları üzerinde hızla etki-

dır. Çünkü dövizin yüksek seviyelerde seyretmesi,

sini gösterse de döviz fiyatları hala önceki seviyesi-

2014 yılında ekonominin hızlı bir fren yapma ola-

nin hala üstünde görünmektedir. Bu nedenle, ileriki

sılığını gündeme getirmektedir. Sürekli dalgalanan

günlerde dövizin geri geldiği rakamı dikkatle takip

ve hatta artan döviz fiyatları, artan girdi maliyetleri

etmekte yarar vardır.

İç tüketimin hala
canlı olması ve
banka kredilerinde izlenen süreklilik, Türk
ekonomisinin iç
pazarı ile bir süre
daha idare
edeceğine işaret
etmektedir. Öte
yandan, dalgalanmaya
başlayan döviz fiyatlarının en üst noktaya
ulaştıktan sonra geriye
döndüğü rakam çok
büyük önem
taşımaktadır.
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T O P LANT I L ARI

ETANOL
İHRACATIN
ÖNÜNÜ AÇTI
İZSİAD "Çarşamba
Toplantıları”nın Eylül ayı
konuğu Banvit Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Güvener,
sektörün bugünü ve geleceğine
dair açıklamalar yaptı

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt'un açılış konuş-

mesiyle birlikte ciddi değişime uğradığını belirten

(İZSİAD) Çarşamba Toplantıları'nın Ey-

masının ardından söz alan Banvit Yönetim Kurulu

Banvit Yönetim Kurulu Başkanı Güvener, bugün

lül ayı konuğu Banvit Yönetim Kurulu

Başkanı Ömer Güvener, sözlerinin başında dünya

Amerika'da üretilen mısırın büyük bölümünün eta-

Başkanı Ömer Güvener oldu. Tarihi Ha-

nüfusunun 2040 yılında yaklaşık 9 milyar olması

nol için kullanıldığını dile getirdi. "En büyük gider,

vagazı Fabrikası'nda İZSİAD üyeleriyle

beklendiğini belirterek, 6 milyar olan dünya nüfusu

yem gideri" diyen Ömer Güvener, tavuğun yem

bir araya gelen Ömer Güvener, öğle ye-

9 milyara çıktığında, gayrisafi milli hasılayla oran-

maliyetinin yüzde 53-54'lerde olduğunu dile getir-

meğinin ardından yaptığı konuşmasında, sektörün

tılı bir üretim olan gıdanın da etkileneceğine dikkat

di. Güvener, "Dünyada tahıl fiyatlarına baktığımız

Türkiye ve dünya genelinde bugünü ve geleceğine

çekti. Sektörün hammaddelerinden biri olan tahıl

zaman yaklaşık 70-80 Dolar olan mısırın fiyatı şu

dair açıklamalar yaptı.

kullanımının son 20 yılda etanolün hayatımıza gir-

anda 280'lere kadar geldi." dedi.
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"AVRUPA’YI İZLEMELİYİZ"
Dişi damızlık tavuktan 8 ay içerisinde 130-140 civciv alındığını söyleyen Ömer Güvener, Türkiye'de
1990 yılında tavukta 380 bin ton olan üretimin bu
sene 1 milyon 800 bin olacağını belirtti. Amerika'daki etanol desteklerinden dolayı Türkiye'nin bu
bölgede rekabet edilebilir konuma geldiğini belirten Güvener, "Etanol, Türkiye protein ihtiyacının
önünü açmıştır." şeklinde konuştu.
2005 yılında ortaya çıkan Kuş Gribi’nin ardından
dünyanın Türkiye'yi yasaklı ilan ettiğinin altını
çizen Güvener, bölgelendirme konusunun dikkate
alınması gerektiğini söyledi. Güvener, "Bu mesele
çözülmediği takdirde yarın olası bir kuş gribi durumunda çok ciddi sıkıntılar gündeme gelecektir."
diye konuştu. Hem kanatlı hem de büyükbaş sektöründe Avrupa'nın yaptıklarını uygulamamız gerektiğine de değinen Güvener, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün Amerika'da büyükbaşta hormon
kullanılıyor. Bizde yok böyle bir şey. Bizde antibiyotik kanatlıda veteriner reçetesiyle verilirken,
Amerika'da büyütme faktörü olarak kullanılır."

Ömer Güvener
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İZMİR’E NE VERİRSENİZ
FAZLASINI ALIRSINIZ

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZ-

İZSİAD Çarşamba
Toplantıları’nın Haziran ayı
konuğu Ege Bölgesi Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ekonomiyle ilgili genel bilgiler
verdiği konuşmasında İzmir

SİAD) tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın Haziran ayı konuğu
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar

oldu. 26 Haziran 2013 tarihinde Tarihi Havagazı
Fabrikası’nda İZSİAD üyeleriyle bir araya gelen
Ender Yorgancılar, ekonomiyle ilgili genel bilgiler
verdiği konuşmasında İzmir ekonomisiyle ilgili de
açıklamalar yaptı.
Ülke büyüdükçe işsizlik oranında düşüş olması gerektiğini belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı

ekonomisiyle ilgili de açıkla-

Ender Yorgancılar, Türkiye’de bu durumun tam

malar yaptı

sağlıklı büyüyemiyor oluşumuza bağlayan Yorgan-
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cılar sözlerine şöyle devam etti: “Alınacak olan ted-
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birlerin uzun vadeli oluşturulması desteklenmesi ve

ciddi ölçüde yabancı yatırımı olduğunu belirtti. Ya-

AK Parti tarafından açıklanan “35 proje 35 İzmir”

uygulanması gerekiyor. Üretimin olması için yatırı-

bancı yatırımında İzmir’in yüzde 23 ile ilk sırada

yatırımlarının hayata geçmesi ve EXPO 2020’nin

mın olması lazım yatırım olmazsa istihdam açığını

yer aldığını, İstanbul’un yüzde 15, Ankara’nın yüz-

kente kazandırılması olduğunu dile getirdi.

kapatamayız. Üretim ve yatırıma birincil derecede

de 13 oranıyla İzmir’in ardından geldiğini söyleyen

EXPO 2015 adaylığında yarışı kazanması du-

önem vermemiz gerekiyor. Yeni ekonomik düzende

Yorgancılar, “Yani yabancılar ülkemizde yatırım

rumunda kent için hayata geçirilmesi planlanan

yerimizi almak istiyorsak sanayi ve yatırım alanını

yapmak istediğinde İzmir’in öncelikli il sıralama-

önemli projelerin, yarışın kaybedilmesinin ardın-

genişletmeliyiz. İmalat, yatırım ve üretim varsa bir

sında yer alıyor. Bunu sebebi ise eğitimli insan

dan gerçekleşmediğini ifade eden Yorgancılar,

ülke büyür. İşsizlik de azalır.”

gücü, 9 üniversiteye sahip olması, 300 güneşli gün

“EXPO 2020 kazanacağımızı düşünüyoruz. Eğer

sayısı ve sanayi bölgelerinin fazlalığı gibi konular-

EXPO 2020’yi kazanamazsak İzmir’e söz verilen

dır” şeklinde konuştu.

yatırımların kaybedileceği endişesini taşıyoruz.

İZMİR’E YABANCI YATIRIMI ÇOK

Umarım bu sefer böyle birşey olmaz, farklı olur.
Konuşmasında İzmir ile ilgili ekonomik verilere de

Kente yapılan kamu yatımlarındaki düşüşe de dik-

Çünkü İzmir’e ne verirseniz daha fazlasını alırsınız

değinen EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, kente

kat çeken EBSO Başkanı, en büyük temennilerinin

bundan emin olun” diye konuştu.

Ekim - Kasım - Aralık 2013

İZSİAD

39

Ç A R S A MB A

T O P LANT I L ARI

HALİL ŞAHİN: ÇELİK’TE
DÜNYA SEKİZİNCİSİYİZ
İZSİAD “Çarşamba
Toplantıları” Ağustos ayı
konuğu Halil Şahin,
demir – çelik sektörünün
Türkiye ve dünya
genelindeki son
durumu hakkında
değerlendirmeler yaptı
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İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derne-

Konuşmasına sektörün dünya genelindeki son du-

ği (İZSİAD) Ağustos ayı “Çarşamba

rumu hakkında bilgi vererek başlayan Şahin, dün-

Toplantıları”nda İzmir Demir Çelik Sa-

yanın çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 2 milyar

nayi A.Ş. (İDÇ) Yönetim Kurulu Başkanı

tonun üzerinden olduğunu söyleyerek, 2012 yılın-

Halil Şahin’i ağırladı. İZSİAD Yönetim

da üretim miktarının da 1.548 milyon ton olduğunu

Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’un yanı sıra

belirtti. Dünya çelik üretiminin yarıdan fazlası-

CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, İZSİAD

nın Çin tarafından üretildiğini dile getiren Şahin,

Danışma Kurulu Başkanı Ayhan Baran, İZSİAD

Türkiye’nin ise dünya çelik üreticileri arasında

Danışma Kurulu Üyesi - CHP Çiğli Belediye Baş-

kapasitesiyle 8. sırada olduğunu ifade etti. Ülke-

kan Aday Adayı Ali Talak ile İZSİAD üyelerinin

mizin demir-çelik ihracatçısı konumunda olduğunu

katıldığı etkinlikte, Halil Şahin demir çelik sektö-

da söyleyen Halil Şahin, “Demir-çelik, ihracat sı-

rünün Türkiye ve dünya genelindeki durumuna yö-

ralamasında otomotiv ve tekstilden sonra 3. sırada

nelik açıklamalar yaptı.

yerini korumaktadır.” dedi.
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HURDA PİYASAYI ETKİLİYOR

rağmen, Türkiye’nin dinamik yapısı, altyapı yatı-

“2011 ve 2012 yıllarında da üretimini en hızlı arttı-

gerekçelerle talepte oluşan canlılığın çelik sektörü

ran sektör konumunu elde eden çelik sektörümüz,

için ilave fırsatlar sunduğunu söyleyen Halil Şa-

2012 yılının son çeyreğinden bu yana rekabette

hin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çelik sektörümüz

ciddi güçlükler yaşıyor.” şeklinde konuşan İDÇ

girdi maliyetlerini düşürecek tedbirlerin alınması

Başkanı, özellikle 2013 yılında rekabet etmeyi zor-

halinde, üretimini azami ölçüde arttırabilecek bir

laştıracak derecede yüksek seyreden hurda fiyatları

konumda bulunuyor.”

rımlarının hızlandırılması, kentsel dönüşüm gibi

ve daralan marjların, üreticileri daha az üretmek
ve daha az ihraç etmek mecburiyetinde bıraktığını
belirtti. Bu durumun, üretim ve ihracatın gerilemesine, ithalatın ise artmasına yol açtığını anlatan Halil Şahin, “2013 yılının ilk yarısında, Türkiye’nin
toplam çelik ürünleri ihracatı yüzde 0.2 oranında
artarken, ithalatının yüzde 29 oranında yükselmesi
ve ihracatın ithalatı karşılama oranının, geçen yılın
aynı dönemine kıyasla yüzde 158’den yüzde 133’e
gerilemiş olması rahatsızlık yaratıyor.” dedi.

ÜRETİM TEDBİR İLE ARTAR
Sektörde yaşanan sıkıntıların Türkiye ekonomisinin bir problemi haline geldiğine vurgu yapan
Halil Şahin, “Her yıl 20 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştiren çelik sektörümüz, uluslararası
piyasalarda rekabet gücü zayıfladığı için, daha az
üretim ve ihracat yapmak durumunda kaldığı halde, girdi maliyetlerini arttıran yüklerin kaldırılması
yönünde müşahhas adımların halâ atılmamış olması, dış ticaret ve cari açıkla mücadele söylemleri ile
bağdaşmıyor.” diye konuştu. Tüm olumsuzluklara
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Halil Şahin

Tüm olumsuzluklara rağmen,
Türkiye’nin
dinamik
yapısı, altyapı
yatırımlarının
hızlandırılması,
kentsel dönüşüm
gibi gerekçelerle
talepte oluşan
canlılık çelik
sektörü için ilave
fırsatlar sunuyor
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BATIGÖZ ŞİMDİ DE
GÜNEY AFRİKA’YA AÇILIYOR
Batıgöz Göz Sağlığı Dal Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Söyler, 2014 yılında
Gana’nın başkenti Akra’da göz hastanesi açmayı planladıklarını belirtti

2

004 yılından bu yana Türkiye’de

ğum küçük bir ekip ile birlikte hizmet vermeye

faaliyet

Göz

başladı. Bugün yaklaşık 150 kişilik kadrosu ve

Sağlığı Dal Merkezi’nin Yönetim

gösteren

Batıgöz

Türkiye’de toplam 3 hastane, 4 dal merkezi ile göz

Kurulu Başkanı Mehmet Söyler

hastalıklarını tedavi etmeye devam ediyor. Merkezi

ile Batıgöz’ün geçmişten bugü-

Çankaya’da bulunan kurumumuz, bin 600 metre-

ne geldiği yeri konuştuk. Irak ve

kare kapalı alana sahip olup, 2 ameliyathane, 7 mu-

Romanya’dan sonra 2014 yılında Gana’nın baş-

ayene odası, Excimer Laser odası, tetkik odaları ve

kenti Akra’da açılması planlanan göz hastanesi ve

8 yatak kapasiteli özel hasta odası ile hizmet ver-

Türkiye’de ilk kez Batıgöz’de gerçekleştirilen 3D

mektedir. Tüm ameliyat ve excimer laser odaları,

(3 boyutlu) Medikal Görüntüleme Sistemi hakkın-

özel bir hava sirkülasyonu sistemi ve Laminar air

da da bizlere bilgi veren Söyler, “Hedefimiz ülke-

Flow ile donatılmış olup, üst seviyede hijyenik bir

mizde ve yurtdışında, yüksek kalitemiz ve mükem-

ortama sahiptir.

mel hizmet kimliği ile tanınan, hastaneler grubu
olmaktır.” dedi.

- Türkiye’de nerelerde şubeniz bulunuyor?
İzmir'de Çankaya, Hatay ve Şirinyer'in yanı sıra

Mehmet SÖYLER
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- Bizleri Batıgöz’ün kurumsal tarihi ve yapısı

Diyarbakır’da da bir dal merkezimiz bulunmakta.

hakkında bilgilendirir misiniz?

Kısa süre içerisinde İstanbul'da da hizmet vermeye

2004 yılında, İzmir’in kalbinde kurulan merke-

başlayacağız. Asıl büyük yatırımımız İzmir'e yapı-

zimiz, ilk olarak içerisinde benim de bulundu-

lacak. Yaklaşık 500 kişiye daha istihdam sağlaya-

RÖ P O RT AJ

cağımız sağlık kompleksimiz için yer arayışlarımız
devam ediyor. Büyük bir yatırım maliyeti ile kurulacak olan kompleks için çalışmalara önümüzdeki
günlerde başlanacak.
- Yurtdışında hangi ülkelerde şubeleriniz var?
2010 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te ve
2011 yılında da Irak’ın iş merkezi Erbil’de tam teşekküllü bir hastane kurduk. Irak Süleymaniye'de
de inşası bitmiş olan hastanemiz, kısa bir süre içerisinde faaliyete geçecektir. Yabancı ve o ülkede
yaşayan Türk vatandaşlarımıza West Eye Hospital
adı altında hizmet veriyoruz. Grubumuzun yurtdışındaki markası Westeye Hospital, yatırımlarını
Avrupa ve Orta Doğu’dan sonra şimdi de Afrika’ya
yönlendirdi. 2014 yılı içerisinde Gana’nın başkenti
Akra’da da büyük bir göz hastanesi açmayı planlıyoruz. Bu sayede sadece Ganalı hastalara değil,
tüm komşu Afrika ülkelerindeki göz hastalarına
da sağlık hizmeti ulaştırabileceğiz. Gana Büyükelçisi ve Müsteşarı da geçtiğimiz günlerde Batıgöz
Merkezimizi gezerek hem muayene oldular, hem
de kendileri ile oluşacak olan işbirliğimiz için görüşme sağladık. Orta Avrupa'ya yayılma hedefimiz
doğrultusunda da Avusturya'da ofisimizi açıyoruz.

- Şu anki öncelikli hedefiniz nedir?

içerisinde bu sistemi tüm Batıgöz şubelerinde ha-

Hedefimiz ülkemizde ve yurtdışında, yüksek kali-

yata geçirmeyi planlamaktayız. 3D kayıt ve görün-

temiz ve mükemmel hizmet kimliği ile tanınan has-

tüleme sisteminin medikal alanda kullanılmasının

taneler grubu olmaktır. Bu hedefimizi, Avrupa’da

büyük avantajları var. Ekranda gözün 3 boyutlu

yeni olanakları önceden görerek ve yeni hastane

olarak görüntülenebildiği sistem, bizlere ameliyat

yatırımları yaparak gerçekleştireceğiz. Bu alanda

mikroskobundan çok daha canlı ve ayrıntılı ame-

kendimize olan güvenimizin ve haklı şöhretimizin

liyat yapma imkanı sunuyor. Dolayısıyla en ince

verdiği güç ile daha fazla büyüyeceğiz.

detayların bile görüntülenebildiği bu kayıtları, bilimsel kongrelerde meslektaşlarımızla paylaşarak

- Türkiye’de ilk defa Batıgöz’de uygulanan ve

daha sağlıklı bir platform yaratmış olacağız. Tüm

başka hiçbir yerde uygulanmayan 3D (3 boyutlu)

bunların yanı sıra, isteyen hastalarımıza da ameli-

Medikal Görüntüleme Teknolojisi’nden bahsede-

yat görüntülerinin 3 boyutlu kaydını verebileceğiz.

bilir misiniz?
Büyük bir yatırım maliyeti ile şimdilik sadece Çan-

- Bizlere son olarak ne söylemek istersiniz?

kaya Şubesi’nde kurulan 3D Medikal görüntüleme

Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet veriyoruz ve sloga-

sistemimiz, göz cerrahisi ile ilgili ameliyatların 3

nımız da "Bizim için Görüşünüz Önemlidir" diye-

boyutlu bir ortamda yapılmasını sağlıyor. Zaman

rek bitirmek istiyorum.
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“İTALYA İLE YARIŞIRIZ”
Şensan Sandalye’nin yaratıcısı Mehmet Recep Şener, devlet ve sanayicilerden destek
gördüğü takdirde mobilya sektörünün İtalya’yı geçebilecek seviyede olduğu görüşünde

S

öyleşiye “Sandalyenin tarihçesi çok eski-

ise inanın Türkiye bütün dünyaya masa, sandalye sa-

taya çıkarmak, karşı zevklerin sonsuz olduğu bir kı-

dir. Bugün İsa’nın doğum günü resmine

tar” diyen Şener’e göre dizayn, model ve kalite olarak

sımda kendi zevkiniz ile üretmiş olduğunuz ürünleri,

bakın orada bile sandalye vardır.” sözle-

Avrupa’nın çok önünde gördüğü Türk mobilya sektö-

başkalarının zevkiyle bütünleştirmek ve sonucunda

riyle başlayıp övündüğü sektörde, 14 yılı

rü İtalya ile yarışacak seviyede.

da karşı taraftan övgü almak gerçekten çok büyük bir

geride bırakmış bir usta Mehmet Recep Şener. Yakla-

haz.

şık 180 modelden oluşan ürün grubuna sahip Şensan

- Mobilya sektörünü seçme nedeniniz neydi?

Sandalye’nin yaratıcısı Şener, yurtiçi ve yurtdışındaki

Benim ticari hayatım yaklaşık 46 yıllık. Daha evvelki

- Ürünlerinizi kendiniz mi tasarlıyorsunuz?

oteller, restoran, kafeterya, kamu kurumu gibi ku-

branşlarım beyaz eşya ve otomotivdi. Son 14 yıldır da

Tabii ki bütün ürünlerimizi kendim tasarlıyorum.

ruluşlara sandalye, masa ve bunların yan ürünlerini

mobilya sektörünün içindeyim. Bu sektörü seçmem-

Toplamda ahşap, metal ahşap ve metal ürünlerimiz

üretmek ile kalmıyor, bunun hazzı ve gururunu da

deki en önemli faktör, yaptığınız şeyleri, bir yerler-

yaklaşık olarak 180 modelden oluşmaktadır. Her yıl

doyasıya yaşıyor. “Bu sektörü seçmemdeki en önemli

de görmenin verdiği hazzın bu branşta olmasıdır. Bu

birkaç modeli ekarte ederek, onların yerine yeni mo-

faktör, yaptığınız şeyleri, bir yerlerde görmenin ver-

branşın en güzel taraflarından bir tanesi de memnuni-

deller üretiyoruz.

diği hazzın bu branşta olmasıdır. Bu branşın en gü-

yetleri birebir alabilmeniz.
- Hizmet alanınız ile ilgili bilgi

zel taraflarından bir tanesi de memnuniyetleri birebir
alabilmeniz.” cümleleriyle ifade ettiği meslek aşkını

- İnsan yaşamının ayrılmaz parçalarından birini

verebilir misiniz?

ürünlerindeki kaliteye yansıtan Şener, sektörün hak

üretiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde ürünlerinizi gör-

Otellere, restoran, kafeterya, kamu kurumu gibi ku-

ettiği noktada olmayışından dem vuruyor. “Çin ve

mek size ne hissettiriyor?

ruluşlara sandalye, masa ile bunların yan ürünlerini

Malezya gibi eğer bizim sanayicimiz de bizi destekler

Ürünleri tasarlamak, çizimlerinin ardından onları or-

üretiyoruz.
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- Şensan’da kurulduğu günden bu yana nasıl bir

kriz ve Türkiye’de başlayan genel daralmadan dolayı

değişim yaşandı?

bu yatırımımızı erteledik, hala da ertelemeye devam

Şensan Sandalye 1989 yılında kuruldu. İş potansiyeli,

ediyoruz. Ama 2014 sonu itibariyle yeniden bu işlemi

üretim kalitesindeki ve satış kapasitesindeki artış ile

gündeme getirip, yeni fabrikamızı kuracağız.

ilk başladığımız günden bugüne yüzde bin 200, bin
300 oranında bir yükselme kaydetmiştir.

“TANITIM BÜYÜK
EKSİKLİK”

- Kriz sizi de etkiledi diyebilir miyiz?
Haddinden fazla. Bizim ihracat kısmımızın
en büyük ayağı Avrupa’dır.
- Hangi ülkelere ihracat yapıyor-

- Sizin için üretim ve satış evrele-

sunuz?

rinde olmazsa

Almanya, İsviçre, Fransa, Belçi-

olmazlar neler?

ka gibi sekiz ülkeye mal satıyo-

İmalat evresinde kaliteli malzeme.

ruz. Satışlarımızı oradaki toptan

Yani bizim piyasamız genel olarak
giydirilmiş mobilya gibi görünse de
mobilya branşı değil, aksesuar branşıdır.
Onun için hep çıplak bir kısımdır. Bu yüzden de

çalışan firmalar ve direk kullanıcıya yapıyoruz. Artık Avrupa’da Türkler çok. Gıda sektöründe de ağırlıklı söz
sahibi konumundalar. Bu kişiler aynı zamanda

malzeme kalitesi oldukça önemlidir. Ağaç türleri,

birbirleriyle de akraba. Birine mal sattığınız zaman

bunların tutkal türleri ve tabi ki işçiliğin çok kaliteli

arkası geliyor. Ancak özellikle son iki yıl içerisinde

olması gerekir. Ama son zamanlarda işçilik bağlamın-

Avrupa’da toptan alıcı olanlar krizden dolayı ortada

da bütün sektör çok büyük zorluk yaşıyor. Eğitimin

yok. 2008 yılında Münih’te showroom açmak için

kişilerin bulmasında zorlanmasından kaynaklanıyor.

12 yıla çıkmasıyla alttan elemanların yetişmemesi

bina almıştık. Krizden dolayı biz de durdurmak zo-

Ayrıca İzmir’in bizim sektörümüzde tanıtımı yok.

ve meslek lisesinde yetişenlerin branşımızı kirli bul-

runda kaldık. 2014’ün ikinci döneminde İstanbul’un

Bakın İzmir Ticaret Odamız turizmde yolcu gemileri-

masından dolayı personel sıkıntısı imalat safhasında

Avrupa ve Anadolu yakalarında iki yerimiz açılacak.

ni İzmir’e çekebilmek için çok güzel bir şey yapmış-

çok yüksek aşamada. Usta, çırak, kalfa bulmakta

2015’te de Almanya’daki yeri açmayı planlıyoruz.

tır; ayakbastı paralarını öder. Ticaret odamız, sanayi

zorluk çekiyoruz. Kişi sayısı az olduğu için ücretler

Daha evvelden Libya, Irak ve Kuzey Irak’ta çalıştığı-

odalarımız, borsa birliklerimiz, kendi içimizdeki der-

ile geçişleri çok rahat sağlanabiliyor. Bunun önüne

mız insanlarla tabii ki şartlar bugünkünden çok daha

neklerimiz, bütçelerindeki gelirleri repolarda kullan-

geçmenin yolu elektronik sisteme geçmektir. Elekt-

iyi olursa tekrar çalışmaya devam edeceğiz.

mak yerine bir kısmını yeni projeler için harcaması,

ronik sisteme geçildiği zaman da personele ihtiyaç

Mehmet Recep Şener

meslektaşlarımızın da elini taşın altına koyması, Tu-

vardır elbette ama profesyonel sayısını çok az sayıya

- Sıkıntıların tek nedeni ekonomik kriz mi?

rizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı hatta Dışişleri

indirebilecek teknoloji mevcut. Biz 2008 yılında bu

Sıkıntı, global krizle birlikte ülkedeki sıkı para poli-

Bakanlığı’nın organize çalışmasıyla Türkiye’nin en

teknolojiye geçmeyi planlarken, Avrupa’daki global

tikaları gereği İzmir’in ithalat ya da ihracat yapacak

eski fuarı olan İzmir Fuarı’nı ihtisas fuarına çevrilip,
yabancı ülkelerdeki, ticaret odası, sanayi odası üyeleri
ücretsiz olarak buraya getirilip ağırlanabilir. Bu uygulamanın İzmir’in gelişmesine gerçekten çok büyük
faydası olacağı kanısındayım. Bugün Türkiye’nin İç
Anadolu Bölgesi’nde olan Kayseri’yi yurtdışındaki
müşterilerimizin bildiği kadar İzmir bilinmiyor. Bugün bizler dizayn, model ve kalite olarak Avrupa’nın
çok önündeyiz. Ancak tanıtım eksikliğinden dolayı
sesimizi duyuramıyor, dışarıya açılamıyoruz. Çin ve
Malezya gibi eğer bizim sanayicimiz de bizi destekler ise inanın Türkiye bütün dünyaya masa, sandalye
satar. Mobilya sektöründe dünyaya İtalya gibi hakim
olur, hatta İtalya’yı da geçer. Örneğin bugün Çin’den
gelen her şey burada çok kaliteli olarak yapılabilen
şeylerdir. Aslında Çin malından da ucuzdur. Sorun
Türk sanayicisinde, Türk işadamında. Çin buraya silah zoruyla göndermiyor. Ayrıca Çin üreticisi devleti
tarafından da çok fazla destekleniyor.
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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Çetin GÜNEŞ

SGK E. Başmüfettişi
Sosyal Güvenlik Müşaviri

ŞİRKET ORTAKLARININ
SİGORTALILIK STATÜLERİ VE
SOSYAL GÜVENLİK
DESTEK PRİM
ÖDEMELERİ

5

510 sayılı kanun, şirket ortaklarının sigor-

1. Anonim şirket ortaklarının sigortalılığı

talılık statülerinde ve sosyal güvenlik des-

Anonim şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu

rihte sigortalılıklar da sona erecek ve şirket yetkili-

tek prim ödemelerinde önemli değişiklikler

üyesi ortakları 1479 sayılı kanunun mülga 24. mad-

leri ile sigortalının kendisi tarafından 10 gün içeri-

meydana getirmiş olup, ilgililer tarafından

desine göre Bağ-Kur’a tabi olarak prim ödemekle

sinde SGK’ya bildirilecektir.

bu konu yakın olarak takip edilmiştir.

Ortakların yönetim kurulu üyeliklerinin bittiği ta-

zorunlu tutulmuşlardı. Ancak 5510 sayılı yasa ile
01.10.2008 tarihinden sonra sadece şirket yönetim

2008 Ekim ayından önce şirket kurucu ortaklığın-

Son zamanlarda şirket ortaklarına, prim ve sosyal

kurulu üyesi olan ortaklar zorunlu 4b sigortalısı

dan dolayı Bağ-Kur’a prim ödeyenlerin durumu;

güvenlik destek prim borcu tebligatlarında artışlar

sayılmışlardır. Zorunlu sigortalılık başlangıç tarihi

Bu durumda olan sigortalılar için yasanın geçici

bulunduğu anlaşılmış ve bu nedenle bir kez daha

ise genel kurul tarafından yönetim kuruluna seçil-

22. maddesi ile 4b sigortalılığını devam ettirmek

bu konuda bilgilendirme ve makale konusu yapıl-

dikleri tarihtir ve seçildikleri tarihten itibaren 15

isteyenler için 01.04.2009 tarihine kadar SGK’ya

ması uygun görülmüştür.

gün içerisinde SGK’ya bildirileceklerdir.

yazılı olarak talepte bulunmaları halinde sigortalı-
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lıklarının devam edeceği belirtilmiştir. Bu sigortalılık kesintiye uğrayıncaya kadar devam edecektir.
Ancak belirtilen tarihe kadar talepte bulunmayan
kurucu ortakların sigortalılıkları 01.10.2008 tarihi
itibariyle sonlandırılacaktır.
2. Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket komandite ortaklarının sigortalılığı

Limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları eskiden olduğu gibi yine 4b sigorta kapsamına alınmışlardır.
Sigortalılık, anonim şirketlerden farklı olarak, eğer
yeni kurulan şirket ise şirketin ticaret siciline tescil
edildiği tarihten itibaren, hisse devri ile ortak olunmuşsa ortaklar kurulunca hisse devrinin yapılmasına karar verildiği tarihte başlayacak ve 15

G ÜVE NL I K

ŞİRKET ORTAKLARININ
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK
PRİM ÖDEMELERİ
İlk olarak sosyal güvenlik destek primi ödemek
zorunda olan şirket ortakları ile ödemek zorunda
olmayanlar ve bu kapsamda olmayan şirket ortak-

Sirkülerimizde şirket ortaklarının durumları inceleneceği için 4a statüsünde çalışanlara ait ödenmesi
gereken sosyal güvenlik destek primleri konusuna
değinilmeyecektir.

Şirket ortaklarının sosyal güvenlik
destek prim kesintileri

larının kimler olduğunun bilinmesi gerekmektedir.
A. 01.01.2008 tarihinden önce sigortalı ve
Bilindiği gibi sosyal güvenlik destek primi, eski

iştirakçi olanlar için;

adıyla SSK ve Bağ-Kur’dan yaşlılık ve malullük

5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan

aylığı alanlar ile Emekli Sandığı Kanunu’na göre

01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur’dan emekli

emekli aylığı ve vazife malullüğü aylığı alanların

olan kişi şirket ortağı olduğunda aylığından yüzde

şu andaki 4a ve 4b sigorta koluna tabi çalışması ne-

10 oranında sosyal güvenlik destek prim kesintisi

deniyle ödenen primdir.

yapılmakta idi. Bu uygulama 28 Ocak 2004 tari-

gün içerisinde bildirilecektir. Ancak yeni
kurulan şirketlerde sigortalılık bildirimi
ticaret sicil memurluğunca diğer durumda
şirket yetkililerince yapılacaktır.
Hisse devri yolu ile şirket ortağı olanlar
hisse devrinin ticaret siciline tescil edilmiş
olması halinde ilgili gazetenin ibraz edilmesi ile ticaret sicil memurluğunda tescil
edilmemiş ise ortaklar kurul kararı, hisse devrine ilişkin düzenlenen noter devir
sözleşmesinin, devrin yapıldığının işlendiği pay defterinin örneği ibraz edilerek
yine 15 gün içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na bildirileceklerdir.
Sigortalılığın sona ermesinde de aynı usuller geçerli olup farklı olarak sigortalıların
kendilerinin de 10 gün içinde bildirim yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
3. Kollektif şirket, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve
donatma iştiraki ortakların sigortalılığı
Söz konusu ortaklar da 4b kapsamında sigortalı sayılmakta olup sigortalılıkları vergi mükellefiyetinin başladığı tarihte başlar
ve bu tarih vergi dairelerince SGK’ya
bildirilir.
Ortakların sigortalılıkları vergi mükellefiyetinin bittiği tarihte sona erer ve bu bildirim hem vergi dairesi hem de sigortalı
tarafından 10 gün içerisinde yapılacaktır.
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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hinde başlamış olup, 01.10.2008 tarihine kadar

üyesi olan ortaklar SSK, Bağ-Kur veya Emekli

kesinti oranı yüzde 10 olarak uygulanmış ve bu

Sandığın’dan emekli aylığı almaları halinde aylık-

tarihten sonra kademeli olarak kesinti oranı artırı-

larından 2011 ve devamı yıllar için yüzde 15 kesin-

larak 01.01.2011 tarihinden sonra yüzde 15 olarak

ti yapılacaktır. 01.10.2008 tarihinden önce SSK ve

uygulanmaktadır ve

Bağ-Kur ve Emekli

ilerleyen yıllarda da

Sandığı’ndan emekli

bu kesinti oranı uy-

aylığı almakta olan-

gulanacaktır.

lardan anonim şirketin kurucu ortağı

SSK, Emekli San-

olup yönetim kurulu

dığı ve geçici 20.

üyeliği bulunmayan

maddeye tabi san-

ve sosyal güvenlik

dıklardan

destek primi kesilen-

emekli

Anonim şirketlerin
kurucu ortakları ile ortak
olmayan yönetim
kurulu üyeleri 4b sigortalısı
sayılmadığından bunlar için
emekli aylığı alsalar dahi
sosyal güvenlik destek primi
ödenmeyecektir

olanlar ise şirket

lerden

ortağı olduklarında

tarihinden sonra sos-

emekli aylıkları de-

yal güvenlik destek

Ayrıca, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı ve iş-

vam etmekte ancak

primi

kesilmeye-

tirakçi olmak koşulu ile (4a ve 4c) bu tarihten önce

28. Ocak 2004 tarihinden sonra olmak kaydıyla

cektir. Bu tarihten önce kesilmiş olan primler iade

veya sonra kendisine malullük aylığı ve adi vazife

Bağ-Kur’un 12. basamağının gelir tutarının yüzde

edilmeyecektir.

malullük aylığı bağlanan anonim şirket yönetim

01.10.2008

10’u kadar (70 TL) Sosyal Güvenlik Destek Pri-

kurulu üyesi ortakları ve limited şirket ortakları için

mi yatırmaları gerekmekte idi. 01.10.2008 tarihin-

Aynı şekilde limited şirket ortakları da SSK, Bağ-

den sonra sosyal güvenlik destek prim kesintileri

Kur veya Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı al-

emekli aylıklarından kesilmeye başlanmış olup,

dıklarında şirket ortaklığından dolayı aylıklarından

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na göre kendileri-

01.01.2011 tarihinden sonra yüzde 15 olarak uygu-

2011 ve devamı yıllar için yüzde 15 oranında ke-

ne malullük aylığı bağlanan kişilerin şirket ortağı

lanmaktadır ve ilerleyen yıllarda da bu kesinti oranı

sinti yapılacaktır.

olmaları halinde, aylıkları kesilmeyecek ve aylık-

uygulanacaktır.

de aynı oranda aylıklarından kesinti yapılacaktır.

larından sosyal güvenlik destek primi kesintisi de
Buraya kadar anlatılanlar yaşlılık ve emekli aylı-

yapılmayacaktır.

Hangi şirketlerin hangi ortakları için sosyal

ğı alanların şirket ortağı olması halinde kesilecek

güvenlik destek prim kesintileri uygulanacaktır?

sosyal güvenlik destek primi ile ilgili olup şirket

B. 01.01.2008 tarihinden sonra 4a, 4b ve 4c

ortağı bulunduğu sırada yaşlılık aylığı bağlanan şir-

sigortalıları için;

Anonim şirketlerin kurucu ortakları ile ortak ol-

ket ortakları için de aynı hususlar geçerlidir. Yani,

mayan yönetim kurulu üyeleri 4b sigortalısı sa-

anonim şirketin yönetim kurulu üyesi ortakları ile

5510 sayılı yasanın 30. maddesine göre, 01.01.2008

yılmadığından bunlar için emekli aylığı alsalar

limited şirket ortakları ortaklık devam ettiği sırada

tarihinden sonra ilk defa sigortalı olup (4a, 4b, 4c )

dahi sosyal güvenlik destek primi ödenmeyecek-

yaşlılık aylığı almaya başladığında yine bağlanan

ileride yaşlılık aylığı bağlanacak olan sigortalıların

tir. Sadece, anonim şirket yönetim kurulu üye-

aylıklardan yüzde 15 sosyal güvenlik destek primi

hem yaşlılık aylığı alması hem de 4a ve 4c’ye tabi

si olan ortaklar için geçerli olup yönetim kurulu

kesilecektir.

olarak sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaları mümkün değildir. Yani, ilk defa 01.01.2008
tarihinden sonra şirket ortağı olarak 4b statüsüne
tabi olan sigortalılar yaşlılık aylığı bağlandıktan
sonra herhangi bir işyerinde 4a’ya tabi, kamu sektöründe 4c’ye tabi veya özel banka, borsa sandıkları ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaları halinde yaşlılık aylıkları kesilecek ve tüm
sigorta kollarına tabi olacaklardır.
Tek istisnası, 01.01.2008’den sonra 4b sigortalısı
olarak şirket ortağı olanlar yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra bunun kesilmemesi için yazılı istekte
bulunmaları şartıyla aylıkların ödenmesine devam
edilecek ancak bunlardan aylıklarının yüzde 15’i
oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.
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ATA’nın en
büyük eseri:

CUMHURİYET
54

İZSİAD

Ekim - Kasım - Aralık 2013

C UMHURI YE T

Saygı ve özlem ile
andığımız Mustafa
Kemal Atatürk’ün
"Benim en büyük
eserim Türkiye
Cumhuriyeti'dir"
sözleriyle önemini
ifade ettiği
Cumhuryetimiz
90 yaşında
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2

4 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin

ve 23 Nisan 1920'de B.M.M.'nde somutlaşmış-

adımını Saltanat'ın kaldırılmasını sağlamakla attı.

Lozan

tı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da bu temel üzerine

Saltanat'ın kaldırılışına en yakın arkadaşları bile

oturmuştu.

karşı çıkmışlardı. Meclis'te tutucu kanat direndiyse

şehrindeki

Lozan

Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük
Millet Meclisi temsilcileri ile İngil-

de, M. Kemal Paşa'nın kararlı ve sert tutumu so-

tere, Fransa, İtalya, Japonya, Yuna-

Kurtuluş Savaşı ulusal bağımsızlık yanında ulus

nucu Saltanat'ın kaldırılışı sağlandı. Fakat onun bu

nistan, Romanya, Bulgaristan, Por-

egemenliğini de açık bir biçimde ortaya koydu-

sert tutumu endişe doğurdu. Bunun bir başlangıç

tekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri

ğu için Padişah daha başından beri milliyetçile-

olduğunu görenler çeşitli yöntemlerle M. Kemal

arasında Lozan Barış Antlaşması'nı imzalandı. Bu

rin amansız düşmanı kesilmişti. M. Kemal Paşa

Paşa'yı engellemeye çalıştılar.

antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat

Padişah'ın ihanetini bildiği halde, henüz zamanı

devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti.

olmadığı için Padişah'ı hedef almadı. Genç subay-

2 Aralık 1922'de Meclis'e muhalif grup tarafından bir öneri verildi. "İntihab-ı Me-

Lozan'n kabulü ve barışın sağlanma-

busan Kanunu"nda değişiklik ya-

sı ile geride Türk Devleti'nin siyasal

pılmasını isteyen önergede "Büyük

yapısını belirleyecek devlet şeklinin

Millet Meclisi'ne üye seçilmek için

ve adının ne olacağı sorunu kaldı.

Türkiye'nin bugünkü sınırları içinde-

T.B.M.M.'nin varlığı ile egemenliğin

ki yerler halkından olmak ve seçim

kayıtsız - şartsız ulusa ait olan, insan

çevresine yeni gelenlerin ise en az beş

haklarına dayanan bir devlet siste-

yıl oturmuş olmaları" gerektiği kanun

mi kurulmuştu. Fakat gerek halkın,

hükmü haline getirilmek isteniyordu.

gerekse Meclis içinde bulunanların

M. Kemal Paşa'yı milletvekili seçil-

büyük kısmı Padişah'a dinsel ve gele-

mekten yoksun bırakmak isteyen bu

neksel bağlarla bağlıydılar. Padişah'ın

önerge üzerine söz alan M. Kemal

işgal ettiği Saltanat - Hilafet makamı

Paşa, doğum yerinin Türkiye'nin sı-

yüzyıllardır kökleşmiş bir teokratik

nırları dışında kaldığını ve bir yerde

sistemdi. 1300 yılından beri de Osma-

beş yıl oturmadığını belirttikten son-

noğullarından başka hiçbir aile iktidar olmamıştı.

lık yıllarından beri inandığı ve Erzurum'da Mazhar

ra, düşmanlara karşı savaştığını, vatanı kurtarmak

Egemenlik biri dinden, diğeri gelenekten gelen iki

Müfit'e not ettirdiği "Cumhuriyet" inancını "Ulu-

için hiç bir yerde beş yıl oturamadığını hatırlatıp,

kaynaktan çıkıyor ve Padişah'ta toplanıyordu. Ger-

sal bir sır" olarak sakladı. Kurtuluş Savaşı içinde

ulusun sevgisisi kazanmış bir insan olmasına rağ-

çi İttihat Terakki bu gücü kırmıştı, fakat sistemin

"Cumhuriyetçi" bir düşünceyi ortaya atmak, iç par-

men kendisini yurttaşlık haklarından yoksun bı-

özünü, yani egemenliğin kaynağını ve kullanılış

çalanmaya yol açacağı için bu yola gitmedi. Hatta

rakmak isteyen bu kimselerin bu yetkiyi kimden

biçimini değiştirememişti. Egemenliğin, tanrı hak-

Sivas Kongresi sırasında "Cumhuriyet" ilan edelim

aldıklarını sordu. Önerge reddedildi.

ları sisteminden, insan hakları sistemine geçişin bir

önerilerini red etmişti. Fakat Kurtuluş Savaşı'nın

sonucu olarak Padişah'tan ulusa geçişi, bir ilke ve

Başkomutanı, Türk Ulusu'nun kurtarıcısı M. Ke-

Mustafa Kemal'in kamuoyu yoklaması yapmak

ülkü olarak Amasya Genelgesi'nde ortaya konmuş

mal, Türkiye'nin siyasal yapısını değiştirmenin ilk

üzere 14 Ocak 1923'de Batı Anadolu'da bir ge-
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ziye çıkmasını fırsat bilen muhalif grup, O'nun

rü Bey'in Topal Osman tarafından öldürülüşü, M.

kuz ilkede görüşlerini toplatarak, programını belir-

Ankara'dan ayrıldığının ertesi günü "Hilafet-i İsla-

Kemal'e saldırılara yol açtı. M. Kemal'i kendilerine

lerken, siyasi biçimlenmeyi de hazırladı.

miye ve Büyük Millet Meclisi" başlıklı bir broşür

buyük engel gören, tutucu, gerici, ittihatçılar, çıkar-

yayınladılar. Broşürün önceden hazırlanmış olduğu

cı gruplar, O'na karşı muhalefette birleşiyorlardı.

Savaş zamanının T.B.M.M.'nin görevi son bulmuş-

ve M. Kemal'in Ankara'dan ayrılmasını fırsat bi-

Yakın arkadaşlarından Rauf Bey, Kazım Karabekir,

tu. Bu sebeple Meclis kendini dağıtıp, seçime git-

lerek dağıtıldığı anlaşılıyordu. Broşürün ana fikri,

Refet Bele, Ali Fuat Paşa'lar da yavaş, yavaş yanın-

me kararı aldı. M. Kemal, dağılmadan önce Meclis-

İslam kamuoyunun son gelişmelerden (Saltana-

dan ayrılıp, Hilâfetçilere kuvvet veriyorlardı. Sal-

ten 15 Nisan'da, Saltanatı geri getirmeye çalışanları

tın Kaldırılışı) büyük ızdırap içinde bulunduğu,

tanatı geri getirmek isteyen gericilerin çalışmaları

vatan haini kabul eden bir kanun değişikliği ile

Hilafet'in hükümet demek olduğu ve Hilafet'in hu-

karşısında arkadaşlarının kendisini yalnız bıraktığı-

"Hıyanet-i Vataniye Kanunu"na, ileride gerekirse

kuk ve görevlerini yok etmenin hiç kimsenin, hiç

nı gören M. Kemal, 20 Mart 1923'te Konya'da yap-

yine İstiklal Mahkemeleri kurma fırsatını veren

bir meclisin elinde olmadığı esaslarına dayanıyor,

tığı bir konuşmada Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına

bir ek getirdi.

"Halife Meclisin, Meclis Halife'nindir." sözleriyle

çekmek isteyen gericilere karşı tutumunu açıkça şu

bitiriyordu. Yürütme yetkisinin Halife'ye verilme-

sözleriyle belirtti: "Eğer onlara karşı benim şah-

Yeni kurulacak Meclis'te kuvvetli bir kadro oluştur-

sini ve Meclis'in aldığı kararların ve kanunların

sımda bir şey anlamak isterseniz, derim ki, ben

mayı ve böylece Cumhuriyet'i ilan etmeyi düşünen

Halife'yi bağlamayacağı, dolayısıyla Meclis'in çı-

şahsen onların düşmanıyım. Onların olumsuz yön-

M. Kemal'in bu çalışmaları yakın arkadaşlarının

kardığı Saltanat ve Hilafet ile ilgili yasaların meş-

de atacakları bir adım, yalnız benim şahsi imanıma

kendisinden uzaklaşmasını hızlandırdı. Rauf Bey

ru olmadığı görüşü savunuluyordu. Bu bildiri, M.

değil, yalnız benim amacıma değil, o adım benim

ve arkadaşları, M. Kemal'in partiler üstü kalması-

Kemal'e ve O'nun gerçekleştirmek istediği devrime

ulusumun hayatıyla ilgili, o adım benim ulusumun

nı, politikaya karışmamasını, önererek, O'nu pasif

bir tepki idi.

hayatına karşı bir kasıt, o adım ulusumun kalbine

duruma getirmek istiyorlardı. Rauf Bey'in İsmet

yöneltilmiş zehirli bir hançerdir. Benim ve benim-

Paşa ile aralarının açılması da bu ayrılığın başka

İzmit'e gelen M. Kemal, din ve hilafet konusunda

le aynı fikirde olan arkadaşlarımın yapacağı şey

bir yönü idi. Lozan'dan dönen İsmet Paşa'yı karşı-

yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Mec-

mutlaka o adımları atanları tepelemektir... Sizlere

lamak istemeyen Rauf Bey Başbakanlık'tan

lisi Halife'nin değildir ve olamaz, Türkiye Büyük

bunun da üstünde bir söz söyleyeyim. Örneğin eğer

bile istifa etti.

Millet Meclisi yalnız ve yalnız Ulusundur." dedi.

bunu sağlayacak kanunlar olmasa, bunu sağlayacak

T.B.M.M.’nin büyük programının tam bağımsızlık,

meclis olmasa, öyle olumsuz adım atanlar karşısın-

İkinci Meclis, toplandıktan sonra Lozan'ı onayladı.

kayıtsız şartsız ulusal egemenlik esaslarına dayan-

da herkes çekilse ve ben kendi başıma yalnız kal-

Artık sorun Türkiye'nin rejiminin belirlenmesiydi.

dığını, teokratik devlet biçiminin ve buna bağlı bü-

sam; yine tepeler ve yine öldürürüm."

M. Kemal 22 Eylül 1923'de "Neue Treie Presse"

tün toplumsal düzenin ve çıkarların yıkılacağını be-

adlı bir Viyana gazetesi muhabiriyle yaptığı gö-

lirtti. 16 Ocak'ta yaptığı toplantıda, Hilafet'in dinle

Cumhuriyet'e doğru gidiş bu kararlı sözlerle açıkça

rüşmede, 23 Nisan 1920'de kurulan sistemin Cum-

ilgisi olmadığını, siyasi bir mevki olduğunu, idare-i

görülüyordu. M. Kemal Paşa, 8 Nisan 1923'de do-

huriyet olduğunu fakat adının açıklanamadığını

maslahatçılıkla devrim yapılamayacağını belirttikten sonra "Devrimin kanunu mevcut kanunların
üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafamızdaki
cereyanı boğmadıkça başladığımız devrim ve ilerleme bir an bile durmayacaktır" diyerek gericilere
gerekli yanıtı verdi.
Basınla iyi ilişki kurmak istediği için İzmit'te
yaptığı basın toplantısında, "Devrim" yapılacağını açıklarken, Meclis'te birliğin sağlanması için
"Müdafaa-ı Hukuk Gurubu"nun gerekli olduğunu
bunun dışındaki grupların yararlı olmadığını belirtti ve İttihatçılardan ülke yararı için politikaya
karışmamalarını istedi. Bu sırada Annesi Zübeyde
Hanım'ın ölüm haberi geldi. İzmir'de annesinin mezarı başında devrimci inancını "Ulusal hakimiyet
uğrunda canımı vermek benim için bir vicdan ve
namus borcu olsun" sözleriyle bir kez daha yineledi. Bu sırada Lozan'ın ilk görüşmeleri kesildiği
için İsmet Paşa ile Ankara'ya döndü. Meclis'te gizli oturumlar çok sert geçti. Trabzon mebusu ŞükEkim - Kasım - Aralık 2013
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belirtip, yapılacak işin yalnızca isim koymak olduğunu söyledi. Yeni devletin başkentinin neresi
olacağı da bir sorundu. Ankara 1920'den beri bu
işi yapıyordu. Merkezi ve güvenli durumu ortada
idi. Meclis'te uzun tartışmalardan sonra 13 Ekim'de
Ankara başkent olarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Cumhuriyet'in ilanına bir adım daha yaklaşılmıştı.
M. Kemal'e Cumhuriyet'in ilanına fırsat veren bir
hükümet buhranı oldu. Başbakan Fethi Okyar Bey'e
karşı Meclis'te muhalefet oluşması üzerine M. Kemal, "Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti Vekili
Fevzi Paşa"nın dışında kabinenin istifasına karar
verdi ve 27 Ekim'de uygulandı. Mevcut sisteme
göre her bakan Meclis tarafından tek tek seçiliyordu. İstifa eden bakanlar yeniden seçilirlerse, görev
kabul etmeyeceklerdi. Bu sırada Rauf Bey, Kazım
Karabekir, Ali Fuat, Refet Paşalar İstanbul'da bulunuyorlar ve temasları, Halife'ye yakınlık gösterileri
oluyordu. Ankara'da' ise kabine kurulamıyordu.
Bu gelişmeler üzerine "Cumhuriyet İlanı" ile işi
kökünden çözmeye karar veren M. Kemal 28 Ekim
gecesi Çankaya'da İsmet Paşa ve bazı kimseleri
toplantıya çağırdı ve "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." diyerek kararını açıkladı. Misafirlerin ayrılmasından sonra İsmet Paşa'yı alıkoydu ve birlikte,
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda gerekli değişikliği
sağlayacak önergeyi hazırladılar. Ertesi gün saat
10'da parti grubunda yapılan toplantıda, M. Kemal
Paşa Genel Başkan olarak Hükümet buhranının
mevcut sistemden kaynaklandığını, bunun çözümünün istikrarlı bir sistemde olduğunu belirttikten
sonra değişiklik önergesini okuttu:
58
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* Türkiye Devleti'nin Hükümet şekli Cumhuriyettir

19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan yeni ve ba-

* Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından

ğımsız, bir Türk Devleti kurmak savaşı dış ve iç

idare olunur

düşmanlara karşı başarıyla sonuçlanarak Türkiye

* Türkiye Devleti, Hükümetin inkısam ettiği idare

Cumhuriyeti kuruldu. Kurtuluş Savaşı'nın inanç

şubelerini İcra Vekilleri (Bakanlar Kurulu)

ve başarısı nasıl Atatürk'ün eseri idiyse, Cumhuri-

vasıtasıyla idare eder.

yet de yine O'nun eseri idi. İleriki yıllarda bunu şu
sözleriyle belirtti: "Benim en büyük eserim Türkiye

Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı Büyük Mil-

Cumhuriyeti'dir."

let Meclisi'nin aynı akşam (29 Ekim 1923) saat
18.45’te yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında Cumhuriyet
ilan olundu ve yeni Türk Devleti'nin adı kondu:

* Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1,
Ege Ün. Basımevi, 1986, ss. 359-366

"Türkiye Cumhuriyeti". Hemen arkasından da
Türk Ulusu'nun kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal
oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi. Kürsüye
gelen Cumhurbaşkanı M. Kemal, kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclis'e teşekkür ettikten sonra
"Son yıllarda Ulusumuzun fiili olarak gösterdiği
kabiliyet ve istidat, kendi hakkında kötü düşüncede bulunanların ne kadar tetkikten uzak görünüşe
önem veren insanlar olduğunu pek güzel ispat etti.
Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri, hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok
daha kolay gösterebilecektir. Türkiye Cumhuriyeti,
dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu eserleriyle
ispat edecektir... Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır." sözleriyle konuşmasını
tamamladı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildiğinde henüz 42 yaşındaydı. Cumhuriyetin ilk
Başbakanı İsmet Paşa oldu.
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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Doç. Dr. Gökhan ÜÇKAYA

Özel Egepol Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

ŞİŞMANLIĞIN TEMEL
MEKANİZMASI OLAN
“İNSÜLİN DİRENCİ”
YANLIŞ ANLAŞILIYOR!

C

ağcıl yaşam tarz değişikliğinin

durumun sadece refah toplumlarını ilgilendirdiği

kin tipi diyabet oranının, son on yılda ülkemizde

net sonucu fiziksel aktivitenin

sanılırken, az gelişmiş ya da gelişmekte olan top-

yüzde 7,2’den yüzde 14’e tırmandığı sonucu ile

azalmasına eşlik eden yüksek

lumlarda da durumun farklı olmadığı anlaşılmıştır.

karşılaşmaktayız. Bu veriler üzerinden epidemiyo-

kalorili gıdalara ulaşmanın ko-

lojik gelecek öngörüleri yapıldığında hem toplum

laylaşması olmuştur. İnsan soyu

Ülkemizde, 2010 TURDEP taramasına göre; obe-

geleceğinin tehdit altında olduğu, hem sağlık finans

tarihin hiç bir döneminde, son

zite oranı erkeklerde yüzde 30’u, kadınlarda yüzde

sistemlerinin uzak olmayan bir gelecekte çökeceği

yüzyıldaki sosyo ekonomik değişiklikleri dene-

40’ı aşmaktadır. Bu istatistikler 2000 yılında ya-

sonucuna varılmaktadır.

yimlememiş olduğu için son on yıllardaki epidemi-

pılan TEKHARF taramasının verileriyle karşılaş-

yolojik veriler toplum sağlığı açısından korkutucu

tırıldığında yüzde 10’un üzerinde bir artışı ortaya

Bugün İngiltere’de ergenlik çağında erişkin tipi di-

öngörüler üretmektedir. Tüm dünya toplumları hız-

koymaktadır. Bu verilere paralel olarak obezite ile

yabet salgınından dolayı önlem programları oluştu-

la şişmanlamaktadır! Doksanlı yılların başında bu

ilişkili en önemli toplum sağlığı problemi olan eriş-

rulmakta, ABD’de obezite oranının yüzde 60’a var-
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masından dolayı araştırma fonlarının yüzde 40’ı bu

teklerinin, kıtlık dönemini aşabilenleri olması ne-

alana aktarılmaktadır. Başka olumsuz haberler ise

deniyle halen süren soylara kalıtılmış bir özelliktir.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’dan

Yani; yaşayan insan canlılarının hemen tamamı bu

gelmektedir. Diyabetik birey sayısı bu ülkelerde

niteliğe sahip doğmaktadır.

yüzde 30 üzerinde bildirilmektedir ki; son yüz yılda hiç bir toplumda rastlanmamış oranlardır. İnsan

Bu durumda hastalıktan değil, özellikten söz et-

soyuna ne olmaktadır ki; şişmanlamak ve şişman-

mek gerekir. Zaten istatistiki verilerin farklı top-

lık ilişkili bu hastalık oranında bu derece artış ortaya çıkmaktadır? İşte seksenli
yılların başında Gerald Reaven
ve arkadaşları tarafından tıp
camiasına tanıtılan “insülin direnci”, bu istatistiki

lumlarda benzer sonuçları doğurması da
bu görüşü desteklemektedir. Çağcıl
yaşam tarz değişikliğinin sonuçları ne Avrupa, ne Amerika kıtasında ne de Arap
Yarımadası’nda

farklı

sonuçların nedeni olarak

sonuçlar

karşımıza çıkmaktadır.

dır. Chicago’da yaşayan

İnsülin direnci; insan

kökenli Amerikalılarla,

doğurmakta-

Obez/Diyabetik Afrika
yağ kitle artışının ve ilişkili hastalıkların temelinde
yatan mekanizma olarak tanımlanabilir. Ancak günümüzde bir hastalık gibi anlaşılması ya da

halen Afrika’da avcı-toplayıcı olarak yaşayan şişman olmayan akrabalarının
“bazal metabolik hız” değerlendirmelerinin yapıldığı bir çalışma, her

anlatılması; birçok insanın “kendisinde insülin

iki grubun da benzer bazal metabolik hızlara sahip

direnci hastalığı varmış” algısına yol açmaktadır.

olduğu sonucunu doğurmuş ve yaşam tarzının te-

Oysa insülin direnci olasılıkla evrim sürecinde

mel değişken olduğunu kanıtlamıştır.

edinilmiş bir genetik kazanım olup, bugün bu mekanizma yaşam tarz değişikliğimiz nedeniyle bir
musibet haline gelmiştir. Uzak tarihlerde kıtlık/
bolluk dönemlerinden geçen insan soyunun, bolluk döneminde enerji depolayabilme yeteneği olan
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Toplam vücut yağ kitlesinin

mekanizmanın uyandırılmasına izin vermeden ya-

yüzde 25’in üzerine çıkması-

şamalıdır. Bu, bireyin sorumluluğu olarak tanıtıl-

na izin veren her insan teki,

malı ve tartıda bir kaç kilo artış görüldüğü anda ha-

kaçınılmaz şekilde insülin

rekete geçilerek “yaşam tarz değişikliği” önlemleri

direncine sahip olma kaderi-

alınmalıdır. Son bir yılda otuz kilo artış olduğunda

ne mahkum görünmektedir.

yaşam tarz değişikliği önlemleri için doktora baş-

Bu da kazanılmış bir gene-

vurmanın ne kadar hatalı ve geri dönüşsüz olduğu

tik özelliklerle mücadelede,

her toplum tekine anlatılmalıdır. Sonuçta; yaratılı-

temel yaklaşımın insülin di-

şımıza uygun vücut yağ oranımızın yüzde 25’ten

rencinin giderilmesi değil,

az olduğu gerçeği tüm topluma benimsetilmeli ve

hiç harekete geçirilmemesi

bunun her yaşta geçerli olduğu vurgulanmalıdır.

temelli olması sonucunu do-

Yağ kitle artışımızı, insülin direncini uyandırma-

ğurmaktadır. On yıllardır,

dan önce engellemenin en akılcı yaklaşım olduğu

araştırma alanına devasa büt-

herkes tarafından kabul edilmelidir.

çeler aktarılmasına rağmen,
halen bir çözüm üretilememiş olması da görüşümüzü
desteklemektedir.
ğiştirilemez

Bu

de-

mekanizmanın

uyandırılması sonrası oluşan
kısırdöngünün yıkıcı sonuçları tıbbi yöntemlerle geri döndürülemediği için,
her gün daha fazla “ölümcül obezite” olgusu cerrahi yöntemlere (mide kısıtlayıcı ameliyatlar-barsak
mide ara geçiş yolu oluşturucu ameliyatlar) muhtaç

İnsülin direnci; insan

kalmaktadır. Bu hastalarımız çaresizlik / çözüm-

yağ kitle artışının ve

lerin olası olumsuz sonlanış risklerini göze almak

ilişkili hastalıkların
temelinde
yatan mekanizma olarak
tanımlanabilir. Ancak
günümüzde bir hastalık
gibi anlaşılması ya da
anlatılması; birçok
insanın “kendisinde
insülin direnci hastalığı
varmış” algısına yol
açmaktadır.
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süzlük yüzünden, doğayı bozucu cerrahi yöntemzorunda kalmaktadır.
İnsülin direnci, sahip olduğumuz bir hastalık olmayıp, bir özellik olarak anlaşılmalı. Her birey bu

E T K I N L I KL E RI MI Z

E-FATURA’DA SON ÜÇ AY!
İZSİAD üyelerine E-Fatura uygulaması hakkında bilgi veren Erol Yılmaz, 1 Eylül 2013
tarihine kadar başvuru yapmamış olan firmaların aylık yüzde 10 ceza ödeyeceğini belirtti

T

ürkiye’de 397 sıra No'lu VUK tebli-

cılara E-Fatura, E-Fatura entegrasyon çözümleri,

süreçte başvuru yapmayan firmalara devlet tarafın-

ğiyle hayata geçirilen ve 5 Mart 2010

E-Arşiv ve cezai yaptırımlar ile ilgili bilgi verdi.

dan uygulanacak cezai yaptırımlara da vurgu yaptı.

tarihinden itibaren uygulamada olan

Yılmaz, 2011 yılı cirosu 25 milyonun üstünde olan

Yılmaz, "1.1.2014 itibariyle E-Fatura'ya geçiş yap-

E-Fatura, İzmir Sanayici ve İşadamla-

ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında

madıysanız, aylık kestiğiniz fatura üzerinden, aylık

rı Derneği (İZSİAD) tarafından düzenlenen orga-

madeni yağ lisansına sahip olan firmalar ile geliri

yüzde 10 ceza ödersiniz. Buna ek olarak KDV'leri

nizasyon ile üyelerine tanıtıldı. İZSİAD Başkanı

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi'ne tabi olan fir-

de beyan edemezsiniz." şeklinde konuştu. Konuş-

Hasan Küçükkurt ve dernek üyelerinin katılımıyla

malar ve 2011 yılı içinde hem cirosu 10 milyonun

masının sonunda, Türkiye'de toplamda 13 özel en-

Yıldızhan Otel'de gerçekleşen kahvaltılı etkinlikte,

üstünde olan hem de bu firmalardan herhangi birin-

tegratör olduğunu belirten Yılmaz, özel entegras-

Mebitech Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Erol Yıl-

den mal alımı gerçekleştirenlerin bu genelgeye tabi

yon yönetiminden yararlanacak firmaların kısa süre

maz E-Fatura hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

olduklarını belirtti.

içerisinde bu entegratörler ile bağlantıya geçmeleri

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İZSİAD

AYLIK YÜZDE 10 CEZASI VAR

gerektiğini söyledi.

Başkanı Hasan Küçükkurt, katılımlarından ötürü dernek üyelerine teşekkür ederek, E-Fatura'nın

Firmaların E-Fatura uygulamasından özel enteg-

tüm firmalar için önemine dikkat çekti. Başkan

rasyon, entegrasyon ve E-Fatura portalı olmak

Küçükkurt'un ardından söz alan, Mebitech Tekno-

üzere üç ayrı yöntem ile yararlanabileceklerini an-

loji İş Geliştirme Müdürü Erol Yılmaz da katılım-

latan Erol Yılmaz, 01.09.2013 tarihinde son bulan
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İZSİAD
GENEL KURULU
KÜÇÜKKURT DEDİ
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği İZSİAD Olağanüstü Genel Kurulu’nda 243 üyeden
136’sının oyunu alan Hasan Küçükkurt, derneğin yeni başkanı oldu

O

lağanüstü
Genel

lımla

Ku-

rul

yoğun

bir

katı-

gerçekleşti.

İzmir

Hilton Oteli’nde yapılan
Genel Kurul’da 285 üyeden 243’ü oy kullandı. Üç
adaylı seçimde 136 üyenin
güven oyunu alan Hasan
Küçükkurt derneğin yeni
Başkanı oldu.
Seçimden sonra açıklama
yapan Hasan Küçükkurt,
seçim öncesi ekibiyle birlikte yaptığı çalışmaların
meyvesini aldıklarını belirterek, “Bundan sonra
İZSİAD’ı kucaklayan bir
yapıyla çalışacağız. Derneğimize yeni üyeler kazandıracağız. Bugünden itibaren İZSİAD için projeleri
hayata geçirmeye başlayacağız’’ dedi.
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E T K I N L I KL E RI MI Z

YENİ YÖNETİME
TEBRİK ZİYARETLERİ

1

3

2

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) 5 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Hasan Küçükkurt, AK Parti İl Başkanı Ömer Cihat Akay, AK Parti İzmir Milletvekilleri
Nesrin Ulema ve Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz

Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Alaattin Yüksel ve Erdal
Aksünger, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Beşok, Genel Sekreter Ufuk
Cücü ve Üye Özgür Usluer, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, MHP İzmir
Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve İl Başkanı Necat Karataş ile Narlıdere
Belediye Başkanı Abdül Batur’nun tebrik ziyaretlerini kabul etti. İZSİAD'ın yeni
yönetim ile başarılı projelere imza atacağına olan inançlarını dile getiren siyasiler,
İZSİAD ile birlikte İzmir için el ele vermeye hazır olduklarını belirttiler.
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5
1) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ziyareti 2) AK Parti İl Başkanı Ömer Cihat Akay ziyareti 3) CHP İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel - M. Ali Susam - Erdal Aksünger’in ziyaretleri 4) KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Beşok - Genel
Sekreter Ufuk Cücü - Üye Özgür Usluer’in ziyaretleri 5) Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan’ın ziyareti 6) CHP İzmir Milletvekili
M. Ali Susam’ın ziyareti 7) Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un ziyareti 8) AK Parti İzmir Milletvekilleri Nesrin Ulema - Hamza
Dağ’ın ziyaretleri 9) MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve İl Başkanı Necat Karataş’ın ziyaretleri.

6

7

8

9
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İZSİAD DANIŞMA KURULU
BAŞKANI AYHAN BARAN OLDU

İ

ZSİAD

Danışma

Ku-

rulu, Olağanüstü Genel
Kurulu’ndan sonra yapılan ilk toplantıda Danış-

ma Kurulu Başkanlığı’na Ayhan
Baran’ı seçti. 8. Dönem İZSİAD
Yönetim

Kurulu

Başkanlığı

görevinde de bulunan Ayhan
Baran, aynı zamanda Kristal
Zeytinyağları Yönetim Kurulu
Başkan Vekilliği görevini de
sürdürmektedir.
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SOSYAL GÜVENLİK SEMİNERİNE YOĞUN İLGİ

İ

zmir

Sanayici

Derneği

ve

İşadamları

(İZSİAD)

tarafından

üyelerine yönelik "Sosyal Güvenlik
ve İş Hukuku ile İnsan Kaynakları"

konulu seminer düzenlendi. 5 Temmuz
2013 tarihinde İZSİAD üyesi SGK Eski
Başmüfettişi, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanı Çetin Güneş tarafından verilen seminere üyelerin katılımı yoğun oldu.

E T K I N L I KL E RI MI Z

KAYNAŞMA YEMEĞİNDE
BERABERLİK MESAJI

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin

İZSİAD'ı kucaklayan bir yapıyla çalışacağız. Der-

(İZSİAD) üyeleriyle kaynaşma yemeği

neğimize yeni üyeler kazandıracağız. İş kadını üye

organizasyonu 12 Haziran 2013 tarihinde

sayımızı arttıracağız" dedi. Önümüzdeki dönemde

Kaya İzmir Thermal&Convention’da dü-

daha büyük hedefler belirleyerek hep beraber yürü-

zenlendi. Olağanüstü Genel Kurul’da 243 üyeden

yeceklerini belirten Küçükkurt, “Projelerimizi bek-

136'sının oyunu alarak İZSİAD Başkanı seçilen

letmeden hemen uygulamaya başlayacağız. Zaman

Hasan Küçükkurt’un ev sahipliğinde gerçekleşen

ve emek değerlidir. Ortak akıl çeperinde birleşerek

geceye üyeler, eşleriyle katıldı.

güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu. Küçükkurt, bir önceki dönem İZSİAD baş-

Konukları Yönetim Kurulu ile birlikte kapıda kar-

kanı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarından

şılayan Başkan Hasan Küçükkurt, "Bundan sonra

dolayı teşekkür plaketi verdi.

İZSİAD ÜYELERİNİN
İFTAR BULUŞMASI

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) üyeleri 18 Temmuz 2013 tarihinde
Kaya Termal Otel’de gerçekleşen iftar yemeğinde bir araya geldi. Ramazan ayında

birlik ve beraberliğini pekiştirmek için düzenlenen
iftar yemeğinden sonra konuşma yapan iftar yemeğinden sonra konuşma yapan İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, “Ramazan ayı birlik beraberlik
ve dayanışma ayıdır. Böyle özel günlerde siz dostlarımızla birlikte olmak derneğimiz adına mutluluk
kaynağıdır. Her zaman söylediğim gibi derneğimizi
birlikte yönetelim ve her zaman dayanışma içerisinde olalım” dedi.
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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Daha sıkı genç ve pürüzsüz
bir cilt için yeni trend:

DERMATERAPİ

Hem cilt yenileme ve sıkılaştırma hem de leke, çatlak izlerinin hafifletilmesi amacıyla
kullanılan Dermaterapi, ameliyatsız estetikte en yeni trendler arasında yer alıyor

G

ençlik ve güzelliği uzun yıllar

- Dermaterapi nasıl bir uygulamadır?

cilde gençleşmek için ihtiyacı olan ürünleri doğru

korumak için geliştirilen uy-

Dermaterapi, en basit tabiriyle mikro iğneleme

kanallara aktarmak için Dermaroller ile birleştiri-

gulamalardan en yenilerinden

yöntemiyle cilt yenileme sistemidir. Cildimizin en

len bir anti aging uygulama sistemidir.

Dermaterapi, İzmir’de Neera

üst tabakası stratum korneum, yabancı maddelerin

Beauty& Day Spa’da uygu-

derimizden geçişini önler. Deriye topikal olarak

- Sistem nasıl çalışıyor?

lanmaya başladı. Uygulama

uygulanan preparatların (serum, krem, jel) ve en-

Dermaroller, bir silindir üzerinde sıralanmış mikro

hem cilt yenileme ve sıkılaştırma hem de leke,

jeksiyon yöntemiyle cilt altına direkt verilen ürün-

iğneleri olan silindir formunda bir cihazdır. Deri

çatlak izlerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılıyor.

lerin (mezoterapi ürünleri, prp) deriden emilimini

üzerinde hareket ettirilerek mikro kanallar açılır.

Ameliyatsız estetikte en yeni trendler arasında olan

ve dolayısıyla etkisini artırmak için günümüzde

Bu mikro kanallar hem vücuda uygulandığı bölge-

Dermaterapi’yi Neera Beauty & Day Spa’nın sahi-

“Mikro İğneleme Yöntemi” yani Dermaroller uy-

yi tamir etme sinyali gönderir, yani cildi yenileyici

bi Fulya Akgün’den öğreniyoruz.

gulaması kullanılmaya başlanmıştır. Dermaterapi,

hücreleri harekete geçirir hem de büyüme faktör-
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leri, vitamin ve serumları cildin ihtiyacı olan alt

tamamlayıcı serum ve büyüme faktörlerinin veril-

katmanlara geçirmemize yardımcı olur. Bu da kısa

mesidir. Patentli Dermaterapi uygulamasında cilde

sürede sıkılaşmış, gergin, parlak ve daha canlı bir

direkt temas edecek bu yardımcı maddeler, saf ve

cilde kavuşmamıza yardımcı olur.

anti alerjik olmalıdır. Patentli olmayan roller uygulaması ve vitamin-serum destekleri istenmeyen

- Dermaroller nasıl uygulanır? Bu can acıtıcı bir

alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

uygulama mıdır?
Orijinal Dermaroller ile piyasada bulunan tak-

- Dermaroller’ın etkisi ne kadar sürer ve kaç

lit rollerlar arasındaki fark en çok hastanın ağrı

seans gerekir?

hissiyatı ile ortaya çıkar. Bizler Neera’da orijinal

Dermaroller ile oluşan mikro kanallar derinin elas-

Dermaroller ile uygulama yapıyoruz. Bu roller’ın

tikiyeti sayesinde genelde 15–30 dakika içerisinde

iğneleri çok incedir, kırılıp bükülmez, ciltte ağrı ya

kapanır. Kanalın tamamen kapanması ise birkaç

da yırtıklara sebep olmaz ve gündelik yaşamı et-

saat alabilir. Eğer 0,5 mm gibi kısa iğneli bir Der-

kileyecek bir kızarıklık oluşturmaz. Uygulamaya

maroller kullanıldıysa; cilt tipine ve yapılan uygu-

gelince; hastanın yüzü lokal anestezi kremi ile 30 –

lamaya yönelik olarak 1–2 haftada bir tekrarlanır.

45 dakika kadar bekletilir. Dermaroller; uygulama

Ancak daha uzun iğneli bir Dermaroller uygulama-

yapılacak bölge üzerinde yıldız şekli oluşturacak

sı yapıldıysa; işlem 2–4 haftada bir tekrarlanır.

şekilde; her bir çizgiden ortalama 8–10 defa geçilmek şartıyla uygulanır. Uygulama yaklaşık 15–20

- Bu uygulamayı yaptıran kişinin nelere dikkat

dakika sürer.

etmesi gerekir?
Uygulama sonrasında kızarıklık (eritem) gözlem-

Uygulama esnasında, endikasyona göre çeşitli cildi yenileyici ve gençleştirici serumlar (mezoterapi ürünleri) kullanılabilir. İzlerin hafifletilmesinde
büyüme faktörleri, hyalüronik asit, minaraller ve
vitaminler içeren, leke uygulamasında büyüme faktörleri, alfa arbutin, meyan kökü ekstresi içeren serumlar ve tüm endikasyonlarda büyüme faktörleri

lenecektir. Bu kızarıklık 2 ile maksimum 24 saat
içerisinde kaybolur. Hastalara işlem sonrası üç gün
boyunca yoğun retinoid asit, aha (alfa hidroksi asit)
ve yoğun C vitamini içeren ürün kullanmamalarını
öneririz. Ve bu üç gün boyunca cildi normal yapısına döndürecek nemlendirici ve yapılandırıcı ürün-

ve kök hücre ekstresi içeren serumlar kullanılabilir.

ler tavsiye ederiz. Atlanmaması gereken en önemli

Demaroller uygulamasını Dermaterapi adını ver-

nokta, güneş koruyucu kremlerin düzenli olarak

diğimiz bir anti aging sistemine dönüştüren de bu

kullanılmasıdır.

Fulya AKGÜN

Dermaterapi sistemi hangi sorunlar için
uygulanıyor?
- Akne izlerinin giderilmesinde
( hafif – orta, derin ve çok derin ),
- Lekelerin giderilmesinde,
- Hafif – derin kırışıklıkların
görünümünün azaltılmasında,
- Geniş gözenekli deride gözeneklerin
sıkılaştırılmasında,
- Cilt Çatlaklarının ( Strech Marks )
hafifletilmesinde,
- Saç dökülmesinin azaltılmasında,
- Selülitlerin görünümünün
azaltılmasında,
- Bazı topikal formülasyonların cilde
yüksek oranlarda geçişinin
sağlanmasında kullanılır.

Önemli uyarılar
1. Dermaterapi’de Original Dermaroller kullanılmalıdır: Piyasada birçok
taklit roller bulunmaktadır. Kalitesiz
cihaz kullanımı sonrasında iğnelerin
hasar gördüğü ve ciltte ciddi
tahribatlara sebebiyet verdiği,
kırılarak kişinin derisinde kalabildiği
ve sterilizasyonlarının
güvenilir olmadığı görülmektedir.
2. Başarılı bir sonuç için tek
seans yeterli değildir.
3. Eski izlere göre yeni izler uygulamaya çok daha hızlı sonuç verir.
4. Cihaz tek uygulamalıktır. Aynı
cihaz kesinlikle başka kişiye
kullanılmamalıdır.
5. Uygulamanın temiz ve steril
koşullarda yapılmasına
özen gösterilmelidir.
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Tanrı’nın 7. günde

Rio de Janeiro

Cengiz YAVAŞ

İZSİAD Genel Sekreteri
Güzel Boya Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Gezgin,
İnsanoğlunun en büyük tutkularından biridir

Gezginler, gittiği ülkeden daha dönmeden bir son-

Ne mi yazacağım dergideki köşemizde? Bugüne

seyahat. Yeni yerler, yeni yüzler, yeni ülkeler

raki yılın hedefini koymaya, ülke seçmeye başladı.

kadar gittiğim ülkelerden kesitler sunacağız,

görmek, keşfetmek, hissetmek gezginlerin yaşam

Bunlar güzel şeyler. Ben her gördüğüm ülke ve

başıma gelen ilginç olayları paylaşacağım. Nere-

kaynağıdır. Önceleri macera olarak görülen seya-

medeniyetin bana çok şey kattığını gözlemliyorum

lerde kalınır, ne yemekler yenir, neresi mutlaka

hat, dünyanın globalleşmesi, duvarların yıkılması,

ve bir sonraki hedefimi belirlerken de gideceğim

görülmelidir, tarihi, sanatı o ülkeyle ilgili aklınıza

ekonomik gelişim ile bir ihtiyaç haline dönüştü.

ülkenin tarihini, kültürünü araştırıyorum. İZSİAD

ne geliyorsa her şey yer alacak. Unutmadan,

Bundan bizler de payımızı aldık. Özellikle son

yönetimi olarak, bir dergi çıkarma fikri ortaya

çekmiş olduğum fotoğraflar ile sizlere görsel bir

10-15 yıldır daha çok sayıda gezginimiz yeni

çıktığında, bir gazeteci arkadaşımın yüreklendirme-

şölen de sunmaya çalışacağım. İlk ülke olarak

yerler görmeyi, dünyadaki farklı medeniyetleri

siyle de, gezip gördüğüm yerleri “Siz Sevgili

seçtiğim Brezilya’nın Rio de Janerio şehriyle

keşfetmeyi öğrendi.

Gezginlerle paylaşmalıyız” diye düşündüm.

yolculuğumuza başlıyoruz.
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S

oğuk bir Şubat ayının başlarında
İzmir'den İstanbul ve Madrid
aktarmalı İberia Havayolları ile
uzun bir uçuş sonrası, önce Sao
Paola'ya, bir saat beklemeden
sonra da şiir gibi bir görüntü

eşliğinde Rio de Janerio semalarına varmıştık.
Gözümü pencereden alamıyordum. Brezilya ve
Rio de Janerio tanıtımlarında görmeye alıştığımız
o tanıdık manzara karşımdaydı.
Brezilya’nın ikinci en büyük şehri olan Rio de
Janeiro, Güney Atlantik Okyanusu kıyısında yer
alıyor. Nefes kesen doğası, kaygısız plaj kültürü
ve her yıl düzenlenen karnavalıyla dünya çapında
büyük bir üne sahip olan Rio de Janeiro şehrinin
limanı, dünyanın 7 doğal harikasından biri olarak
kabul ediliyor. Okyanustan bakıldığında dev bir
nehir ağzı gibi görünen liman; Sugar Loaf Dağı,
Corcovado Zirvesi ve Tijuca Tepeleri’nin deniz
ile birleşiminden meydana gelmiş olan, eşsiz bir
coğrafi güzelliği içerisinde barındırıyor.
1565 yılında Portekizlilerce keşfedilmiş olan Rio
de Janeiro’nun anlamı “Ocak ırmağı”. Brezilya
1822 yılında özgürlüğünü ilan edene değin şehir,
üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen Fransız ve Por-

tekizliler arasında gerçekleşen çekişmelere sahne
olmuş. Korsanlık, Rio de Janeiro tarihinde geniş bir
yere sahip. Bugün hâlâ şehrin sahil şeridi boyunca
yer alan, koloni dönemine ait korsan gözetleme
kalelerini ziyaret etmek mümkün.
Dünyanın en güzel sahillerini içerisinde barındıran
Rio de Janeiro, aynı zamanda samba dansının da
merkezi konumunda. Her yıl düzenlenen dünyaca

yapı, İsa heykeli belirler. Yedi metrelik bir kaide-

Brezilya'nın dört bir yanındaki kiliselerde kişisel

ünlü Rio Karnavalı’na ev sahipliği yapmakta olan

de yükselen 30 metre yüksekliğindeki heykel,

girişimlerle proje için para toplanmaya başlanır.

Rio de Janeiro, eğlencenin doyasıya yaşanabileceği

şeklinden dolayı “Kambur” da denilen 740 metre

10 yıl içinde dev yapı yerine yerleştirilir. İlk

renkli ve keyifli bir yaz tatili için gidilebilecek en

yüksekliğindeki granit dağ Corcovado'nun tepesin-

önce tasarımcılar, mühendisler ve heykeltıraşlar,

ideal şehirlerden biri.

den şehre bakar.

denizden 732 metre yüksekte granit bir zirveye, bir
heykel dikmenin muhtemel zorluklarını tartışmak

DÜNYANIN YENİ 7 HARİKASINDAN BİRİ

Bir heykel yapılması fikri ilk olarak Brezilya'nın

için Paris'te bir araya gelirler. Fransız heykeltıraş

bağımsızlığını elde etmesinin 100. yıldönümünde,

Paul Landowski, heykelin baş ve elleri üzerinde

Brezilyalılar, 1960'ta Brasilia'nın kuruluşuna ka-

1921 yılında ortaya atılır. Popüler bir dergi, ulusal

çalışmaya başlarken, vücut ve kollarıyla mühen-

dar başkentleri olan şehrin, neredeyse mucizevi

bir anıt yarışması yapılmasını önerir. Heitor Da

disler ve mimarlar ilgilenirler. İşin büyüklüğü,

güzelliğini ''Tanrı yeryüzünü altı günde yarattı;

Silva Costa hem tanrısal sevgiyi hem de başarıyı

heykelin

yedinci günü Rio'ya adadı'' diye açıklar. Tropikal

temsil edecek, şehri kucaklamak için kollarını

ağırlığında ve 3.7 metre yüksekliğindedir. Her bir

mavi bir denizden yükselen dağlarla çevrili, sıra

açmış dev bir İsa heykeli fikriyle yarışmayı kazanır.

el, 9.1 ton ağırlığında ve bir elin parmak ucundan

sıra palmiyelerin uzandığı beyaz kumsallarıyla

Daha önce ortaya attığı Sugar Loaf Dağı'na bir

diğerine olan mesafe 23 metredir. Heykel Paris'ten

Rio, cennet imgesinin tüm özelliklerini taşır. An-

Kristof Kolomb anıtı dikme fikrinin aksine, Da

getirilerek, Corcovado'ya vinçle çıkarılmadan önce

cak şehrin kimliğini en iyi insan elinden çıkmış bir

Silva Costa'nın bu fikri coşkuyla karşılanır ve

sabun taşıyla kaplanır.
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Açılışı 1931 yılında yapılır. Açılış törenleri 1965

söz konusu olduğunda farklı bir yeri var. Gündüz

yapıp sonra da kendini elbiseleriyle denizin sularına

yılında yeni bir projeksiyon takıldığı zaman Papa

deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerce dol-

bırakan binlerce insana ev sahipliği yapması.

VI. Paul tarafından ve heykelin 50. yılında, 12

durulan plajlar, gece ise kumsal partilerinin mü-

Ekim 1981 tarihinde Papa II. John Paul Papa II.

davimlerinin akınına uğruyor.

Rio de Janeiro’nun sembollerinden biri olan Maracana Stadı, dünyanın en büyük futbol stadyumu

John Paul tarafından tekrarlanır. 1885 yılında

olma unvanını elinde bulunduruyor. Aslında 180

Francisco Passos ve Teixeira Soares tarafından

Copacabana, Rio de Janeiro’nun en popüler sa-

yapılan demiryolu, Corcovado'nun zirvesinin 40

hil kıyısı semtlerinden biridir.

metre altında biter. İstasyondan sonra 220 basa-

Copacabana,

mak, heykelin tabanına ve şehre bakan balkonuna

küçük bir balıkçı

ulaşır. Manzara sağda Copacabana ve İpanema

kasabası

plajlarını, solda dünyanın en büyük stadyumu Ma-

1900 lü yıllarda

düşürmüş. 1950

racana Stadyumu ve uluslararası havaalanını ve

yapılan ana yol,

yılı FIFA Dün-

ortada Sugar Loaf Dağının belirgin siluetini kap-

bölgenin

bin kişi kapasitesine sahip olan
stat, kapasitesini FIFA

geçmişte

standartları
95

iken;

ya

tali-

‘

sar. Heykel 7 Temmuz 2007 tarihinde dünyanın

hini değiştirmiş

yeni yedi harikasından biri seçilmiştir. Biz İsa

ve Copacabana’nın

bin

gereği
kişiye

Kupası'na

Brezilya’nın ev
sahipliği yapmaya
hak kazanmasının onu-

heykeline hem teleferikle hem de helikopterle git-

şehrin en gözde semtle-

tik. Dört arkadaş kaldığımız otelde broşürleri olan

rinden biri hâline gelmesine se-

runa inşa edilmeye başlanan

bir helikopter firmasını aradık. Otele VIP mini-

bep olmuş. Ana yol yapımından sonra 1923 yılında

stadın planları, Raphaël Galvão ve Pedro Paulo

büs gönderdiler. 20 dakika uzaklıktaki küçük bir

bölgede açılan Copacabana Sarayı Oteli, bölgenin

Berdardes Bastos adlı iki mühendis tarafından

havaalanına götürdüler. Hava biraz kapalıydı. Ama

popülerleşmesini

yapımının

çizilmiş ve inşasına 2 Ağustos 1948 tarihinde

mükemmel bir deneyim oldu. Rio’ya gittiğiniz

ardından Copacabana; gökdelenler, oteller ve lüks

başlanmış. Stadın inşasının tamamlanması ise 1966

zaman mutlaka Rio’yu helikopter ile havadan ge-

restoranlarla dolu bir odak noktası konumuna

yılını bulmuş.

zin. Copacabana, İpenama, Barra plajlarını, İsa

gelmiş. Zaman içerisinde şehrin merkezi de bölge-

heykelini, Maracana Stadyumu’nu, Sugar Loaf

ye doğru kaymaya başlamış. Copacabana sahili,

Maracana Stadı içerisinde Pele, Roberto Dinamite,

Dağı’nı ve denizin kenarındaki Uluslararası Rio

bembeyaz incecik kumlara sahip ve oldukça popü-

Romário ve Bebeto gibi ünlü futbolcuların ayak

Havaalanı’nı havadan görün.

ler. Özellikle futbol, voleybol gibi sahil sporlarına

izlerinin ve tarihi fotoğraflarının bulunduğu bir

oldukça elverişli olan kumsal, ayrıca güneşlenmek

“Ünlüler Koridoru” bulunuyor. Koridor, rehberler

doyasıya

için de oldukça doğru bir seçim. Copacabana sa-

eşliğinde her gün 09.00 – 17.00 arasında ziyaret

çıkarabileceğiniz muhteşem kumsallarıyla ünlüdür.

hilinin bir diğer özelliği de her yeni yıl kutlamaları

edilebiliyor. Stad, futbol maçları haricinde şehre

Plaj kültürü bir hayli gelişmiş olan eğlence şehri

esnasında beyazlar giyinmiş olan ve günahlarından

gelen Madonna, Paul McCartney gibi dünyaca ünlü

Rio içerisinde plajların eğlence ve yaşam alanları

arınmak için buraya gelip önce sahilde kutlamalar

sanatçıların konserlerine de ev sahipliği yapıyor.

Rio,

denizin

ve

güneşin

tadını

sağlamış.

Otelin
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Rio de Janeiro mutfağı
çok kültürlü
Tarih boyunca bölgede yaşamış olan Afrikalı, İtalyan, Portekiz ve Fransızlardan oldukça etkilenmiş. Rio de Janeiro’da her bütçeye uygun nefis yemekler sunan farklı
yeme içme alternatifleri oldukça çok sayıda. Özellikle sahil kıyısında yemek yemek,
şehirde gerçekleştirilen en popüler gastronomik faaliyetlerden biri. Ipanema ve Copacabana sahilleri, şehrin en lüks restoranlarına ev sahipliği yapıyor. Brezilya kültüründe yemek yemek, oldukça önemli bir aktivite. Bu yüzden geç saatlere kadar
açık bulunan Rio restoranları, misafirleri doyuncaya dek yemek ve şarap ikramını
sürdürüyor. Şehirdeki çoğu restoran 11.00 – 16.00 arası ve 19.00’dan gece yarısına,
hatta daha geç saatlere değin açık.
Brezilya, Japonya dışında en çok Japon’un yaşadığı ülkelerden birisi. Sushi ya da
sashimi gibi Japon mutfağına ait yemekleri sevenler, Rio’da birçok alternatif restoran bulabilirler. Japon mutfağının yanı sıra şehirde çok sayıda Portekiz mutfağına ait yemekler sunan restoran da var. Rio yerel mutfağını; günlük hayat içerisinde
doğal hâliyle keşfetmek isteyenler, yerel yemekler sunan büfeleri içerisinde barındıran, “comida a kilo” ları deneyebilir. Buradaki restoranlarda fiyatlandırma da tabağın ağırlığına göre belirleniyor. Gastronomik deneyimlere açık olanların Rio de
Janeiro’da keşfetmeleri gereken yemeklerin başında; baharatlı soslar ve hindistan
cevizi sütü ile tatlandırılmış olan balık yemekleri, tropikal meyveler ile bezenmiş et
ve sebze yemekleri bulunmaktadır.

ANA MALZEME KIRMIZI ET
Geleneksel Rio mutfağının odak noktası kırmızı et. Şehir içerisinde et yemeklerine yoğunlaşan ve diğer yemeklere mönülerinde sınırlı sayıda yer veren restoranlar
oldukça fazla ve bu restoranlara Churrascaria adı veriliyor. Brezilya’nın ulusal yemeği olan feijoada; fasulye, sosis ve pirinç karışımından oluşan bir yemek. Rio de
Janeiro’nun bir diğer favori yerel yemeği ise barbekü mönüleri. Barbeküde pişirilen
etler, yanında genellikle fasulye, hindistancevizi, palmiye ağacı yaprağı, kurutulmuş
karides ve pirinçle servis ediliyor.
Deniz kıyısı şehri olan Rio mutfağında, deniz ürünleri de önemli bir yer tutuyor. Taze
ıstakoz, karides, midye, kalamar, deniztarağı ve birçok farklı balık türü Rio mutfağının lezzetli tarifleriyle birleşerek servis ediliyor. Vejetaryenler için özel restorana
rastlamasam da şehirdeki birçok restoranda sayısız salata ve sebze çeşidinden oluşan
büfeler can simidi gibi.
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Pastalardan
pudinglere kadar
her çeşit tatlı,
mutlaka
TATLILAR VE MEYVELER

ALKOLLÜ ALKOLSÜZ İÇECEK
ALTERNATİFLERİ

Rio mutfağına ait tatlıların temelinde, taze tropik
meyveler var. Pastalardan pudinglere kadar her çe-

Tropik meyve suları Rio’nun en popüler alkolsüz

şit tatlı, mutlaka içerisinde ya da üzerinde birçok

içecekleri arasında yer alıyor. Özellikle çarkıfelek

çeşit tropik meyveyi barındırıyor. Manyok bitkisi-

meyvesi ve acai meyvesi suyu en popüler meyve

nin kökünden çıkarılan bir çeşit nişasta türü olan

suları. Ayrıca her köşe başında dev Hindistan ce-

tapyoka ile yapılan puding, Rio’ya özgü meşhur

vizlerinin delinip pipet takılarak servis edildiği so-

tatlılar arasında. Acai meyvesinden yapılan taze

kak tezgâhları işin cabası.

dondurmalar da sağlıklı tatlı alternatiflerinden bir
diğerini oluşturuyor.

En çok tüketilen Caipirinha, şekerkamışı suyundan
elde edilen meşhur Brezilya likörü cachaçanın li-

Pao de mel, üzeri çikolata kaplı ballı kekten oluşu-

mon, şeker ve buzla karışımından elde edilen po-

yor. Tereyağı ve kakaonun karışımından ev yapımı

püler bir alkollü içki. Bir çeşit Amazon böğürtle-

olarak üretilen çikolata ile kaplanmış olan havuçlu

ninden yapılan guarana içkisi de bir diğer popüler

keke ise bolo de cenoura deniliyor. Çok rağbet gö-

alkolsüz içki seçeneği.

ren Cajuzinho ise yer fıstığı ve caju fıstığının çiko-

içerisinde ya da
üzerinde
birçok çeşit
tropik meyveyi
barındırıyor.
Manyok bitkisinin
kökünden çıkarılan
bir çeşit nişasta
türü olan tapyoka
ile yapılan

lata ile kaplanmasından oluşan bir çeşit trüf tatlısı.

puding, Rio’ya

Rio mutfağı tropik meyveleriyle de oldukça ünlü.

özgü meşhur

Tropik bir iklime sahip olmanın getirdiği bir avantaj olarak şehirde daha önce adını bile duymadığınız değişik meyveleri tatma imkânına sahip

tatlılar arasında

olabilirsiniz. Cupuacu, bacuri, caju, umbu ve acai
meyveleri denemeniz gereken en popüler meyveler
arasında yer alıyor.
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Sambanın
ana vatanı
Her yıl, mart ayının ilk iki haftası boyunca düzenlenen Rio Karnavalı, Rio de Janeiro’yu ziyaret
etmek için en popüler sebeplerden biri. Dünya çapında büyük bir üne sahip olan Rio Karnavalı, iki
hafta süresince muhteşem samba gösterilerine ev
sahipliği yapıyor.
Rio gece hayatı efsanevi olarak biliniyor. Rio’da

Mücevherleri
ile de çok ünlü

keyifli bir gece eğlencesi; samba dans kulüplerine
ve diskolara uğrayarak; çılgınlar
gibi dans ettikten sonra, gün doğuşunu izlemek üzere sahile inip,
partiye orada devam etmeyi içeriyor. Samba kulüplerinin büyük bir
çoğunluğu, Rio’daki en prestijli ve

Rio de Janeiro, plaj, samba, karnavalı kadar kaliteli

lüks mekânlar olarak kabul edili-

mücevherleriyle ünlü bir şehir. Rio’da alışveriş

yor. Özellikle hafta sonlarında giriş

seçenekleri oldukça geniş. Lüks alışveriş merkez-

ücretleri oldukça artıyor içeri gire-

lerinden, sokak tezgâhlarına, butik mağazalardan

bilmek için de mutlaka şık giyimli

yerel dükkânlara kadar birçok alternatif içeri-

olmalısınız yoksa kapıdan dönme

sinde; her türlü bütçeye hitap edebilecek, kaliteli

olasılığınız çok fazla. Eğer samba

ürünler bulmak mümkün. Brezilya altın ve doğal

yapmayı bilmiyor fakat izlemekten

taş konusunda dünyanın bir numaralı üreticisi ko-

hoşlanıyorsanız, şehirde göz alıcı kostümleri ve

ÜLKEMİZDEN DİREK UÇUŞ YOK

numunda. Rio içerisinde bulunan birçok mücevher mağazasında ametist, zümrüt, yakut, pırlanta

çarpıcı müzikleriyle dans şovlarının sergilendiği
birçok farklı mekân bulabilirsiniz. Rio gece haya-

Türk Havayolları (THY) ile Brezilya’nın Sao Pa-

gibi taşların en kaliteli örneklerini bulabilirsiniz.

tının kalbinin attığı yer, şehir merkezinde bulunan

ulo şehrine uçup, oradan iç hat seferiyle Rio de

Mücevherlerin yanı sıra, yerel sanat eserleri ve

Copacabana ve Ipanema semtleri. Sokak partilerin-

Janeiro’ya geçmeniz gerek. Ayrıca Air Europa, Ali-

kıyafetler, Rio’ya özgü bikini ve mayolar, el işleri,

den hoşlananlar özellikle perşembe, cuma ve cu-

talia, British Airways, KLM ve Air France hava-

baharatlar, tropikal meyve kuruları, resimler ve

martesi günleri Lapa semtini ziyaret edebilir. Lapa

yolu şirketleri aracılığıyla Avrupa aktarmalı olarak

hamaklar Rio’dan satın alınabilecek hediyelik-

semti birçok bar ve kulübü barındırmasına karşın,

Rio de Janeiro’ya gitmek mümkün.

hatıra eşyaların başında geliyor.

parti sokaklarda gerçekleşmekte ve çoğu mekân
sokaklara servis yapıyor.

KONUŞULAN DİLLER
Brezilya’nın resmi dili Portekizce. Ancak Rio’da
konuşulan Portekizce, Portekiz’de konuşulandan
biraz daha farklı. Şehrin turistik merkezlerinde
çalışan çoğu kişi ile İngilizce anlaşmak mümkün.
Ancak yerel halkın çok az bir kısmı İngilizce biliyor. İspanyolca da yerli halkla iletişimde oldukça
yardımı olabilecek bir diğer dil.
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Ulaşım için
taksilerden şaşmayın

Nerelerde konaklanır?
Copacabana, Ipanema ve Leblon semtlerini
içerisine alan Zona Sul Bölgesi, Rio’daki en
lüks otelleri ve muhteşem deniz manzaralı

Rio da olduğumuz günlerin birinde Barra bölge-

İngilizce bir şeyler söyledik onu da o anlamadı. Biz

sine yakın büyük bir alışveriş merkezine gittik.

devamlı kaldığımız otelin ismini tekrarlasak da o

Alışverişin ardından otelimize dönmek üzere taksi

saf saf yüzümüze baktı. Sonra bizim biraz tedirgin,

beklerken önümüzde bir minibüs durdu. Üzerinde

biraz meraklı bakışlarımız altında minibüsü tekrar

‘Centro’ yazıyordu yanımdaki arkadaşlardan biri

hareket ettirdi. Bir benzinciye girip LPG doldurdu.

‘’bak Centro yazıyor bizim otel de merkez de bi-

İlk LPG’ li minibüsü Rio da görmüş olduk. İki tele-

nelim minibüse ‘’ dedi. ‘Yok bekleyelim, yok bi-

fon görüşmesi yaptı. Epey yol aldıktan sonra şehir

nelim’ derken biz şoförün arkasına kurulmuş halde

merkezine yaklaştığımızı fark ettik. 10 dakika son-

bulduk kendimizi. On beş dakika yol aldıktan sonra

ra da otelimizin önündeydik. Biz sonu kötü bitecek

şehir bitti. Ben arkadaşlara ‘burada inelim bir taksi

bir macera da farklı senaryolar yazarken otele ka-

bulur döneriz’ dedim ama dinletemedim. Arkadaş-

vuşmak ‘derin bir oh’ çektirdi. Türk cömertliğimizi

lardan biri ‘filmin sonunu görelim’ diye ısrar etti.

de gösterip minnet duygularıyla şoföre 100 dolar

Ben her ne kadar ‘bu filmin sonu çok iyi görün-

civarında para verdik. Başımıza geleni rehberimize

müyor’ dediysem de grup kararıyla filmin sonun

anlattığımızda ‘verilmiş sadakanız varmış’’ diyerek

görmeye karar verdik. Şehrin dışında bir gettoya

bir hafta önce bir Japon işadamını para için kaçırıp

vardık. Diğer yolcular yavaş yavaş indi. Minibüste

öldürdüklerini söyledi. Siz siz olun tedbiri elden

sadece biz üçümüz kalmıştık. Şoför arkasına dönüp

bırakmayın taksi harici hiçbir taşıta binmeyin. Tak-

Portekizce bir şeyler söyledi ama anlamadık. Biz

silere de duraklardan binin.

odaları içerisinde barındırır. Bunlardan Copacabana, denize en yakın, en lüks ve otellere sahip. Ipanema ve Leblon bölgeleri ise
son yıllarda sakinlikleri ve nezihlikleriyle
öne çıkan semtler. Şehir merkezine ve Copacabana bölgesine yeterince yakın olan bu
semtlerde, nispeten daha uygun fiyatlı ve
tarihi oteller yer alıyor. Ipanema ve Leblon,
son yıllarda gece hayatı ve alışveriş konularında büyük gelişmeler kaydetmiş, ayrıca bu
semtlerde otellerin yanı sıra apart oteller ve
pansiyonlar da bulunuyor. Yeni yıl ve karnaval kutlamaları Rio otellerinin en yoğun
olduğu dönemler. Bu dönemlerde fiyatlar
normalin birkaç misli artıyor. Yer bulma sorunu yaşamamak için rezervasyonların aylar
öncesinden en az 4 gecelik olmak şartıyla
yaptırılması gerek.
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Dr. Özgen Küçükgökçe

Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi
Konservatuvarı Öğretim Görevlisi

TÜRK MUSİKÎSİ’NE GENEL BAKIŞ

İ

nsanlar var olduğu sürece çeşitli şekilde
müzik ihtiyacı duymuş ve müzikle ilgilenmişlerdir. İnsan düşüncesinin ürünü
olduğu kadar duygusal bir deşarj yolu
da olan müzik, yaratıldığı ortamla, çağın
dünya görüşü ile birleştiğinde yaşamın

vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Her toplum kendi yaşam biçimine, değerlerine, inanç ve törelerine
uygun müzik üretmiş, kendi ezgilerini, ritimlerini
oluşturmuştur. Bunları oluşturmada insan sesini
kullandığı gibi çeşitli çalgıları da kullanmıştır.
Müziğin temelini ses oluşturmaktadır. Yaşam düzeninin önemli unsuru olan ritim buna eklenmiş ve
bunlara bir diğer önemli unsur olan dil de katıldığında müziğin temel taşları yerli yerine oturmuş
demektir. Bir ulusu diğer uluslardan ayıran önemli bir özellik, kültürel yapısıdır. Bu kültürel yapı
içerisinde dilin önemini vurgularken, dilin fonetik
yapısındaki uyum göz ardı edilmemelidir. Türk
ulusu da kendine has dilini yine kendine has müzikalitesiyle birleştirerek “Türk Musikisi” kavramını
oluşturmuştur. Türk Musikisi’nin tarihi incelendiğinde köklerinin çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı
görülmektedir. Türk kültürünün en önemli dallarından birini oluşturan Türk Musikisi, Türk kültürünün kök verdiği Orta Asya, Anadolu, Kafkasya,
Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar gibi geniş bir
coğrafyanın filizlerinden doğmuştur. Türkler Türk
Musikisi’ni geniş bir ilim haline getirmişlerdir.
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KÜ L T Ü R S A N A T

Türk Musikisi iki ana unsur üzerine kurulmuştur.

Bugün, Türk Musikisi’nde kullanılan sistem Arel-

Tarihi, yapısı ve uygulanışı ile köklü bir yapıya

Bunlardan biri makamlar diğeri ise usullerdir. Te-

Ezgi-Uzdilek sistemidir. Sekiz sesten oluşan bir

sahip olan ancak burada ana hatlarına kısaca de-

meli oluşturan bu iki ana unsura eklenen prozodi,

dizinin kuruluş esasına dayanır.

ğinmeye çalıştığım Türk Musikisi, perdeleri, ma-

üslûp ve tavır unsurları da yardımcı unsurlar ola-

kamları, usulleri, çalgı-

rak önem taşımaktadır. Makamsal yapıya sahip

Türk Musikisi makam-

ları ile köklü bir bilim

Türk Musikisi hakkında kuramsal bilgiler, müzik

sal bir yapı içerir. Mu-

dalını oluşturmaktadır.

kuramcıları tarafından yazılan eserlerden gün ışı-

siki kuramının temelini

Bu bilim dalı Türklerin

ğına çıkarılmaktadır. Bu eserler arasında, Osmanlı

oluşturan

geleneksel

Dönemi’nde yazılmış olan Türkçe musiki yaz-

Farabi’den itibaren 12

içermektedir. Gelenek-

maları ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu yazmaların

ana makam ile açık-

sel musikimiz yüzyıllar

kaynakları ise, IX. yüzyıldan itibaren yazılmaya

lanmıştır. Bu ana ma-

boyunca değişerek ve

başlanılan el yazmalarıdır. Edvâr adı verilen el

kamlarla birlikte ma-

gelişerek

yazmaları, musiki ile ilgili kuramların günümüze

kamların

oluşmasına

gelmiştir. Bugün de yeni

gelmesini sağlamıştır.

yardımcı olan âvâze ve

kuşaklara aktararak de-

şûbeler,

makamlar,

musikisini

günümüze

makamların

vamını sağlamak bizim

Türk Musikisi bilimi üzerine yapılan çalışmalar

bir araya getirilmesiyle

görevimizdir. Gelenek-

IX. yüzyılda El-Kindî ile başlamış, onu X. yüzyıl-

oluşan terkîbler açık-

seli bilmeyen çağdaşı

da Fârâbî, XI. yüzyılda İbn-i Sinâ izlemiştir. Ma-

lanmıştır.

Günümüze

başaramaz görüşünde-

kamların meydana gelmesinde büyük önem taşıyan

gelinceye kadar çeşitli

yim. Gelenekseli anla-

dizilerin oluşumu, özellikleri hakkında ilk bilgilere

kuramcıların araştırma-

yıp özümsemek, kül-

ulaşabildiğimiz bu üç kuramcı XIII. yüzyıla kadar

ları doğrultusunda orta-

türümüzü anlamak ve

olan dönemde musiki ilminin temellerini atmışlar-

ya koydukları sonuçlar,

devam ettirmek demek-

dır. Bu çalışmalar, XIII. yüzyılda en sağlam temel-

bu oluşumların tümüne

leri attığı düşünülen sistemci okul kurucularından

makam adı verilmesi ile sonuçlanmıştır. Araştır-

anlaşılır ve gelişerek yolumuza devam edebiliriz.

Safiyüddin Urmevî ile devam etmiştir. Bu sistemi

malarımıza göre başlangıcından günümüze kadar

Bu doğrultuda sözlerimi Yahya Kemal Beyatlı’nın

daha da geliştiren ve devamını sağlayan önem-

pek çok makam oluşturulmuş ancak bunlardan pek

güzel dizeleriyle bitirmek isterim…

li bir isim de Abdülkadir Merâgî’dir. Merâgî’nin

çoğu da belirli bir dönem kullanılmış, sonra unutul-

ardından diğer kuramcılar da bu kuramı daha da

muştur. Günümüzde Türk Musikisi’nde kullanılan

geliştirerek devam ettirmişlerdir. XV. yüzyılda

makamlar yüzyıllar boyunca kuramcıların ortaya

edvâr yazımı oldukça yaygınlaşmış, biçim ve içe-

koyduğu oluşumların bir sentezidir.

tir. İşte o zaman doğru

“Çok insan anlayamaz eski musikimizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden”

rik değişiklikleriyle XIX. yüzyıl sonlarına kadar
devam etmiştir. XIII. yüzyıldan itibaren edvârlarda
açıklanmaya başlanılan kuramsal bilgiler (özellikle
makam ve usuller), XV. yüzyılda daha yoğun olarak ele alınmış ve günümüze kadar çeşitli kuram
kitaplarında açıklanmıştır.
Musikiyi anlamak öncelikle ses sisteminin anlaşılmasıyla mümkündür. Türk Musikisi ses sisteminin
oluşumu ve uygulamaları üzerine çeşitli görüşler
bulunmaktadır. Nazariyat alanındaki kurulmuş sistemler, makamların açıklanması ve sınıflandırılmasında büyük önem taşımaktadır. Oldukça geniş bir
konu olarak incelenmiş ve günümüzde açıklamalar
getirilmiş nazari sistemler genel olarak üç ayrı başlık altında incelenmiştir:
1- Safiyüddin Urmevi- Abdülkadir Merâgî Sistemi
2- Rauf Yekta Sistemi
3- Arel- Ezgi- Uzdilek Sistemi
Ekim - Kasım - Aralık 2013
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TEKNOLOJİ

İblazr

Sony Xperia Z1

NEX-5T
Nymi

Fotoğraflarınızı kablosuz paylaşın
Sony’den suya dayanıklı telefon

Sony’nin yeni cep tipi fotoğraf makinesi NEX-5T, profesyonel kalitede

Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtım yapılan Sony Xperia Z1, suya ve toza daya-

leriyle fark yaratıyor. Wi-Fi ile bilgisayar, akıllı telefon ya da televizyona

nıklılığıyla dikkat çekiyor. Sony’in bu yeni ürünü, cep telefonu için Sony Exmor

kablosuz bağlanabileceğiniz NEX-5T, 16,1 megapiksellik sensörüyle de

RS® görüntü sensörü ile 20.7 megapiksel kamerası, 5.0 inç mobil için

alacakaranlıkta ya da atmosferik iç mekanlarda DSLR kalitesinde çekim

X-Reality™ görüntü motoruna sahip mobil için Full HD görüntü özellikleriyle

yapma imkanı veriyor.

fotoğraf çekimi, kablosuz paylaşım özgürlüğü, değişebilen lens özellik-

de adından söz ettiriyor. 169 gram ağırlığındaki Xperia Z1, siyah, beyaz ve
mor renk seçenekleriyle beğeniye sunuluyor.

Şifreniz artık kalp atışınız!
“İblazr” ile karanlık fotoğraflara son
Android ve İOS telefonlar ile uyumlu “iblazr” isimli mobil flaş akresuarı,
karanlık ortamlarda en iyi flaş desteğini sağlıyor. Dört adet güçlü LED’den
oluşan iblazr, kendine özel yazılımı sayesinde loş ortamlarda daha aydınlık
fotoğraflar çekmek mümkün.10 mm kalınlığındaki cihaz, standart kulaklık
girişiyle telefona bağlanabiliyor.
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Bionym adlı güvenlik firması tarafından geliştirilen Nymi isimli bileklik,
düşüncelerinize göre kalp atış şiddeti ve sayısını algılayarak, belirlediğiniz
komutu veya şifreyi cihaza gönderiyor. Android, iPad/iPhone, Mac ve
Windows’a uygun olarak geliştirilen bilekliği kasanız veya bilgisayarınızın
şifresini açmak gibi çok yönlü kullanmak mümkün. Şifrelerin güvenliğini
farklı bir boyuta taşıyan Nymi’nin satış fiyatı ise 79 Dolar.

TEKNOLOJİ

Sihirli Tahta Magic Whiteboard
Robotik top Sphero

Akıllı saat Galaxy Gear

iPhone 5C

iPhone’dan şaşırtan fiyat
Apple’ın “ucuz iPhone” olarak tanıtımını yaptığı “iPhone 5C” modeli,

Robotik top ile eğlenceye yeni boyut
İki yıl önce piyasaya sürülen ve ABD Başkanı Barack Obama tarafından da
denenen robotik top Sphero, yeni versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Saniyede
2 metre yol alabilecek hıza sahip Sphero 2.0, Bluetooth kontrolü esnasında
daha iyi manevralar yaparak yolundan sapmama özelliğiyle de dikkat çeki-

fiyatıyla hayal kırıklığına neden oldu. Apple resmi sitesinde açıklanan
fiyat 549 Dolar iken, Türkiye’deki satış fiyatının bin 900 Lira civarı
olması bekleniyor. iPhone’un 5S modeliyle arasında sadece 100
Lira fark olan iPhone 5C, malzeme kalitesi bakımından ciddi farklar
olsa da özellik bakımından iPhone 5S ile benzer özelliklere sahip
olmasıyla dikkat çekiyor.

yor. 30 Ağustos 2013 tarihinde 129.99 Dolar fiyatıyla satışa sunulan ürün ile
uyumlu 25 uygulama ve oyun bulunuyor.

Bu da saatin akıllısı!

Tahtanızı yanınızda taşıyın

Samsung tarafından üretilen akıllı saat Galaxy Gear, 25 Eylül’de

Farklı alanlarda kullanılabilme özelliğine sahip Sihirli Tahta Magic Whitebo-

lefonunuza gelen hemen her bildirimi ekranından takip etme imkanı

ard, dünyanın 22 ülkesinden sonra Türkiye’de de satışa sunuldu. Kendinden

sunuyor. Kullanıcılarını telefon ekranına bağlı kalmaktan kurtaran

durağan özelliğiyle her türlü yüzeye yapıştırılarak kolayca çıkarılabilen Magic

Gear, telefonunuzu daha az kullanarak pil ömrünü uzatma avantajı

Whiteboard, bulunduğunuz her yerde rulodan tahta yapma imkanı sunu-

da sağlıyor. Gear’ın Amerika’daki satış fiyatı 299 Dolar olarak belir-

yor. 25 adet 60*80 cm boyutunda statik yüklü yapraklardan oluşan, beyaz

lenirken, Türkiye satış fiyatı konusunda henüz net bilgi bulunmuyor.

piyasadaki yerini aldı. 1.63 inç Amoled ekrana sahip olan Gear, te-

haricinde siyah, şeffaf ve çizgili gibi çeşitleri bulunan ürünü pano gibi de
kullanmak mümkün.
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SİNEMA

Danışman
Kendisini uyuşturucu trafiğinin içinde bulan bir
avukatın hikayesinin anlatıldığı Danışman, 29
Kasım 2013 tarihinde vizyona giriyor. Gerilim
türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott
yaparken, başrollerde Brad Pitt, Cameron Diaz,
Penélope Cruz, Javier Bardem, Michael Fassben-

12 Years a Slave

der yer alıyor.

Ender’s Game
Bilim Kurgu, aksiyon, macera türündeki Ender’s
Game, Orson Scott Card'ın klasikleşmiş bir bilim
kurgu romanından uyarlanmıştır. Yönetmenliğini
Gavin Hood’un yaptığı filmde başrolleri Abigail
Breslin, Harrison Ford, Ben Kingsley, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld paylaşıyor. 2013 yapımı film
8 Kasım 2013 tarihinde vizyonda.
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Kaptan Phillips

Biyografi / dram türündeki yapım, Solomon

2009 yılında yaşanan gerçek bir olaydan

sini anlattığı romanından sinemaya uyarlanmıştır.

sinemaya uyarlanan Kaptan Phillips, Maersk Ala-

Yönetmenliğini Steve McQueen, yapımcılığını

bama adlı yük gemisinin Somalili korsanlar tara-

Brad Pitt ve Steve McQueen’in üstlendiği filmin

fından rehin alınmasını konu alıyor. Başrollerini

oyuncuları Brad Pitt, Michael Fassbender,

Tom Hanks, Catherine Keener, Corey Johnson,

Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti, Paul Dano.

Max Martini, John Magaro’nın paylaştığı filmin

Northup’un, ABD’nin kuzeyinde yaşayan özgür

yönetmenliğini Paul Greengrass üstleniyor. Dram

bir insanken, kaçırılarak köle yapılıp, 12 yıl köle

türündeki film 25 Ekim 2013 tarihinde vizyonda

olarak çalıştırılmasının hikayesinin anlatıldığı

olacak.

film, 27 Aralık 2013’te vizyona giriyor.

Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikaye-

SİNEMA

Beyaz perdede Türk “Çizgi”si
Türkiye yapımı ilk çizgi sinema filmi “Ayas” Kasım ayında görücüye çıkıyor. Pepee’nin yaratıcısı Düşyeri ve BKM Film’in ortak
yürüttüğü proje, altı yaşındaki Ayas’ın maceralarını izleyiciyle
buluşturacak. Üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan film, 22 Kasım
2013 tarihinde vizyonda.

Kısa filmlerin İzmir buluşması
Türkiye’nin en önemli kısa film festivallerinden biri olan İzmir Kısa Film Festivali 14.
kez kapılarını açıyor. Ulusal ve uluslararası kategorilerde, belgesel, animasyon,

“Sarıkamış 1915” Kanada’dan
2 ödülle döndü
Senaryosunu Alphan Eşeli ve Serdar Tantekin’in yazdığı, yönetmenliğini Alphan Eşeli’nin yaptığı, başrollerini Uğur Polat,

kurmaca, deneysel dallarındaki kısa filmlerin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağı festivalde, Türk ve dünya sinemasının önemli isimleri de İzmirlilerle buluşacak.
Son başvuru tarihi 1 Eylül 2013 olarak belirlenen İzmir Kısa Film Festivali’nde,
Türkiye'de Kısa Film Alanında uluslararası kategorisi bulunan tek ödülü olan Altın Kedi
Ödülleri’nin yanı sıra bu yıl ilk kez “Umut Veren Oyuncu” ödülü de verilecek.

Serdar Orçin ve Nergis Öztürk’ün paylaştığı Dönüş “Sarıkamış
1915” filmi Kanada’da düzenlenen Montreal Uluslararası Film
Festivali’nden iki büyük ödülle döndü. Film, 22 Ağustos-02 Ey-

Robocop yeni versiyonuyla izleyici karşısında

lül 2013 tarihlerinde gerçekleşen dünyanın sayılı film festival-

1980’li yılların efsane film serisi Robocop’un yeni versiyonu, önümüzdeki yıl sinema-

lerinden Montreal Uluslararası Film Festivali’nde Alphan Eşeli

sever ile buluşmaya hazırlanıyor. José Padilha’nın yönetmenliğini üstlendiği film, ori-

Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu tarafından

jinal serinin hayranları tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, filmin ilk fragmanı ve

verilen usta yönetmenlerin ödülü “Fipresci”ye layık görülürken,

görselleri de görücüye çıktı. Siyah RoboCop tasarımının sert eleştirilere hedef olduğu

yönetmenlerin ilk filmlerinin ödüllendirdiği “İlk Filmler Dünya

filmde, Verhoeven’ın aksine kara mizahın çok kullanılmadığı da dikkat çekiyor. Tüm

Yarışması”ndan da en iyi film ödülü “Golden Zenith”i aldı.

merakları giderecek tarih ise filmin vizyona gireceği 7 Şubat 2014.
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MÜZİK

Yeni albüm 2014’te
Son albümünü üç yıl önce çıkartan Tarkan, bu yıl çıkması beklenen yeni albümünü 2014’e erteledi. Albüm satışlarında ilk sıralarda yer alan Pop Yıldızı Tarkan,
hazırlanan şarkların içine sinmemesi nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Açıklamasıyla hayranlarını üzen ünlü sanatçı, yeni albümüyle 2014 yazında müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Placebo'dan Gezi’ye gönderme
Türkiye’deki hayranlarına sürpriz yapan Placebo, internette yayınlanan yeni video kliplerinde Gezi Parkı olaylarına gönderme yaptı. 16
Eylül 2013 tarihinde müzik marketlerde yerini alacak Loud Like Love
albümünden "Rob the Bank" şarkısına çekilen klipte, boynunda Türk
bayrağı, yüzünde gaz maskesiyle bir büst, toz maskeli bir kadın ve gaz
maskeli bir erkek bulunuyor.

Rod Stewart ile geçmişe yolculuk

Dion’dan İngilizce albüm geliyor

Sanat hayatında 50 yılı geride bırakan Rod Stewart, unutulmaz şarkılarının yer

Müzik dünyasının başarılı seslerinden Celine Dion, altı yıl aradan son-

aldığı yeni albümüyle karşımıza çıkıyor. Rock müziğinin efsane ismi Stewart,

ra ilk İngilizce albümünü piyasaya çıkarıyor. Albüm çalışmasında Da-

"Rarities" isimli albümünde, 1969 ve 1974 yılları arasında çıkardığı albümle-

niel Merriweather, Diane Warren, Tricky Stewart, Ne-Yo, Babyface ve

rindeki hit şarkılarının yanı sıra daha önce yayınlanmamış performansları ve

Stevie Wonder gibi önemli isimler ile bir araya gelen Dion, "Incredible"

kendisinin de seslendirdiği Jimi Hendrix’in Angel, Bob Dylan’ın Girl from the

şarkısında Ne-Yo, "Overjoyed" şarkısında ise Stevie Wonder düetiyle

North Country, The Who’nun Pinball Wizard gibi parçalarının coverları da

karşımıza çıkıyor. Beş Garmmy ödüllü sanatçının, "Loved Me Back To

beğeniye sunuluyor.

Life" isimli albümü, Kasım ayında müzikseverler ile buluşacak.
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MÜZİK

Türk hayranlarına büyük sürpriz
Dünyaca ünlü grup Pink Martini, 24 Eylül 2013 tarihinde yeni albümleri "Get

Lenny Kravitz’den albüm müjdesi

Happy" ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa klasik müziği ve caz müzi-

Rock müziğinin ünlü isimlerinden Lenny Kravitz’in yeni albümü 23 Eylül

ğini kapsayan repertuarlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan grup, yeni

2013 tarihinde piyasaya çıkıyor. Kariyerinde 20 yılı geride bırakan ünlü

albümlerinde "Quizas Quizas Quizas", "Smile" ve "Sway" gibi şarklarını yeniden

isim, 1993 yılında piyasaya sürdüğü "Are You Gonna Go My Way"

dinleyiciyle buluştururken, albümde yer verdikleri “Üsküdar” şarkısıyla da Türk

albümünün yeni versiyonuyla müzikseverler ile buluşacak. 20. yıla özel

hayranlarına büyük bir sürpriz yapıyor.

hazırladığı çalışmada sanatçı, albümde yer alan 20 şarkısının yanı sıra
kendi özel arşivinden seçtiği ve hiçbir yerde yayınlanmamış 10 şarkısını

Metallica’dan Soundtrack albüm

da beğeniye sunuyor.

Metal müziğin dünyaca ünlü grubu Metallica, 27 Eylül'de vizyona giren "Thro-

Mirkelam ile yeniden

ugh The Never" adlı filmlerinin müziklerinin yer aldığı aynı isimli albümlerini
piyasaya çıkardı. 1981 yılından günümüze unutulmaz şarkılara imza atan

Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan Mirkelam, yedi yıl

efsane grup, "Nothing Else Matters", "One", "Ectasy Of Gold", "For Whom the

aranın ardından yepyeni albümünü piyasaya çıkardı. 11 şarkının yer

Bell Tolls", "Fuel" gibi klasikleşmiş şarkılarının da yer aldığı 16 şarkıdan oluşan

aldığı "Denizin Arka Yüzü" isimli albümde, çıkış parçası olan "İstanbul

albümleriyle müzikseverler ile buluşuyor.

Beyoğlu"nun yanı sıra "İskorpit", "Evlenelim Gel", "Kanarya", "Aslında
Ay Lav Yu" ve "Kırık Gitar" gibi sözü ve bestesi Mirkelam’a ait eserler
bulunuyor.
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KİTAP

Senden Önce Ben
Yazar: Jojo Moyes

Bir Psikiyatristin Gizli
Defteri

Geçirdiği motosiklet kazasıyla hayatı altüst olan
Will uzun süredir karmaşık sorularla meşgul. Bu
hayatta diğer insanları mutlu eden küçük şeyler
ona biraz olsun keyif vermiyor. Çevresindeki tüm
renkler birden griye dönmüş ve böyle bir umut-

Apartman
Yazar: Emile Zola

suzluk içindeyken yapabileceği tek şeyin hayatını
sonlandırmak olduğunu düşünüyor.

Kasım ayının karanlık öğleden sonrasında havanın soğuk
olmasına aldırmayan genç adam camlardan birini açıp

Peki, asık suratlı, aksi ve geçimsiz Will, Lounun

dışarı baktı. İç içe geçmiş sokaklarda insanların kaynadığı

rengârenk yaşamıyla karşılaşırsa neler olur

bu kalabalık mahallede birden kararan güne şaşırmıştı.
Depreşen atlarına söven arabacılar, kaldırımlarda birbirine

Mucizelere inanmıyorsanız durup bir kez daha

çarparak geçen insanlar, mağazalardan akan tezgahtar

düşünün

ve müşteriler onu şaşırtıyordu; çünkü her ne kadar Parisin
daha temiz olmasını umuyorsa da bu koşuşturmacayı
beklemiyor, buranın gözüpek adamların iştahına açık bir
kent olduğunu duyumsuyordu.
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Yazar: Gray Small Gigi Vorgan
Gerçek hikâyeler kurgudan çok
daha tuhaftır, Dr. Gary Small da
bunu gayet iyi biliyor. Psikiyatriyle
ve insan beyni üstüne çığır açıcı
araştırmalarla geçen otuz yıl içinde
Dr. Small pek çok şey görmüş.
Şimdi ofisinin kapılarını açmaya ve
kariyerinin en gizemli, ilginç ve tuhaf
hastalarını anlatmaya hazır.

KİTAP

Tatlı Bela
Yazar: Jamie McGuire
Aşıksan başın belada!
Abby Abernathy karanlık geçmişiyle
arasına mesafe koymuş olan, alkol

Kız Kardeşler Arasında
Yazar: Kristin Hannah

Yerkara

kullanmayan, küfür bile etmeyen kendi

Sevgi adına yapılan hatalar...

halinde bir kız, fakat hayatını dövüşerek

Yeni bir başlangıç yapabilme umudu...

kazanan ve vücudu dövmelerle kaplı

Ve sadece iki kız kardeşin arasında kalacak anılar...

yakışıklı Travis Maddox onun hayatını

Meghann Dontess yıllar önce kimsenin cesaret edemeye-

değiştireceğe benziyor.

Aşk, ölümsüzlük ve kaybedişin dramatik

ceği bir tercih yaparak tüm hayatını sil baştan kurmaya

İyi kız ve kötü çocuk... Bu birliktelik bir

hikâyesi. Nikki altı ay önce, birden ortadan

karar verir ve başarılı bir kariyere sahip olabilmek için ağır

aşkın mı habercisi yoksa bir

yok olmuştu. Nikki bu süre boyunca yerin

bedeller ödemek zorunda kalır: Kız kardeşini terk etmek.

felaketin mi?

altında, Yerkara adı verilen bir diyarda

Başarılı ama yalnız bir kadın olan Meghannın yıllar sonra

Tatlı Bela sadece bir “bestseller” değil,

yaşamıştı; zaman burada farklı işliyor,

tekrar bir araya geldiği kız kardeşi Claire şimdi bir döne-

uluslararası bir fenomen. Yayımlan-

bambaşka yollarla besleniliyordu. Nikki,

mecin eşiğindedir ve hayatında ilk kez âşık olup kısa süre

dığı günden beri tüm dünyada büyük

Yeryüzeye, eski yaşamına ve sevgilisi Jacke

içinde evlenmeye karar vermiştir. Meghann kız kardeşini

yankı uyandıran bu kitabı okumayan

veda etmek için geri döndü. Geçmişi unut-

hata yapmaması için evlenmekten vazgeçirmeye çalışırken

kalmayacak.

mak ve hayatına devam etmek istiyor ama

kader onları tahmin bile edemeyecekleri kötü bir sürprizle

Yerkaraya döneceğine söz verdi.

Yazar: Brodi Ashton

karşı karşıya bırakır.
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İktisat Kongresi dünyaya açılıyor
5. İzmir İktisat Kongresi bu yıl ilk kez uluslararası

Mükemmelliği paylaşacaklar

boyuta taşınıyor. İzmir Valiliği ve İzmir Kalkınma
Ajansı tarafından ortaklaşa koordine edilen,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İzmir’de

Otomotiv sektörü İzmir’de
buluşuyor

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından

yerleşik üniversiteler ile Ege Bölgesi Sanayi

organize edilen 22. Kalite Kongresi 12-13 Kasım

Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret

Otomotiv dünyasının buluşma noktası Otomobil

2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde

Borsası Başkanlıkları başta olmak üzere, İzmir’de

ve Hafif Ticari Araçlar Fuarı İzmir Autoshow 8.

düzenleniyor. Ana teması “Mükemmelliği

bulunan tüm kamu ve özel sektör ile sivil toplum

yılında sektörün dev isimlerini İzmir’de ağırlıyor.

Paylaşmak” olarak belirlenen kongrede, mükem-

kuruluşlarının da katkı sağlayacağı kongre, 30

Ziyaretçilerin otomobil dünyasının en yeniler-

mellik yolculuğunda mesafe kat etmiş yerli

Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenle-

ini görme, haklarında detaylı bilgi edinme,

ve yabancı kuruluş temsilcileri, deneyimlerini,

necek. İzmir’in EXPO 2020 adaylığı dolayısıyla

karşılaştırma ve satın alma olanağına sahip

uygulamaları da içine alacak geniş bir perspek-

uluslararası olarak Cumhurbaşkanı Abdullah

olacağı Autoshow, 22 – 27 Ekim 2013 tari-

tiften katılımcılar ile paylaşacaklar.

Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da

hleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda

katılımıyla gerçekleşecek kongrede, EXPO'da oy

gerçekleşiyor.

kullanacak delegeler ve uluslararası şirketlerin
yöneticileri ile 25'i yurtdışından olmak üzere 200
panelist yer alıyor.
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TÜYAP kapılarını 32.
kez açıyor
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından
Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile

Turizmin kalbi İzmir’de atacak
Fuarı CeBIT Bilişim Eurasia
14 yaşında
Avrasya bölgesinin en büyük Uluslararası Bilgi
ve İletişim Teknolojileri, Uydu İletişimi, Yayıncılık,
Kablo ve TV Sektörü Fuarı CeBIT Bilişim Eurasia,
14. kez kapılarını açıyor. En yeni ürünleri ve
hizmetleri sergilemeye uygun teknolojik bir platform yaratan CeBIT Bilişim Eurasia, hem profesyonellere ve üst düzey yetkililere hem de ulusal
ve uluslararası ziyaretçilere için 24 – 27 Ekim
2013 tarihleri arasında CNR Expo Center’da
meraklılarını bekliyor.

gerçekleştirilecek 32. Uluslararası İstanbul
Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2013 tarihleri
arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-

Türkiye'nin turizm alanındaki en önemli

Büyükçekmece’de düzenleniyor. 620 yayınevi

buluşmalarından biri olan “Travel Turkey İzmir'”

ve sivil toplum kuruluşunun katılımı, 200

yedinci kez kapılarını açıyor. Türkiye'nin ve

etkinlik ve yüzlerce imza ile kapılarını açan

değişik ülkelerle bölgelerin turizm zenginliklerini,

Kitap Fuarı, uluslararası Salon kapsamında

farklı destinasyonlarını yerli ve yabancı turizm

50 ülkeden 300 yayınevi, telif ajansları ve

yatırımcılarına, acentelere, satın alıcılara ve tatil

yayıncı birliklerine 2-5 Kasım 2013 tarihleri

planı yapmakta olan son tüketicilere göstermeyi

arasında 12 nolu holde ev sahipliği yapıyor.

hedefleyen fuar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da

İstanbul Kitap Fuarı’nda “Onur Yazarı” Taner

farklı destinasyonlardan çok sayıda katılımcıya

Timur olurken, Onur konuğu ülke Çin Halk

ev sahipliği yapacak. Türkiye Seyahat Acenteleri

Cumhuriyeti, “İpek Yolu- Yeni Sayfa” temasıyla

Birliği (TÜRSAB), Uluslararası fuar organizatörü

100’ün üzerinde yayınevini kitapseverler ile

Hannover Fairs Turkey ve İZFAŞ ortaklığıyla

buluşturuyor.

düzenlenen Travel Turkey, 05-08 Aralık 2013
tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar
Alanında gerçekleşecek.
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