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Değerli İZSİAD üyeleri ve saygıdeğer okurlar;
12’nci sayımızla karşınızda olmanın mutluluğu ve gururu

içindeyim. Geçen üç ayda da arı gibi çalıştık. Ayda bir
düzenlediğimiz Çarşamba Toplantıları’na üç önemli konu ve değerli konuklarla
devam ettik. Nisan toplantımızda; Borsa İstanbul A.Ş. yöneticileri, şirketlerin
halka arz prosedürlerine ilişkin bilgiler verdi. Mayıs konuğumuz KOSGEB İzmir
Kuzey Müdürü Özgür Armaneri oldu. KOBİ’lere ve girişimcilere sağlanan
destekleri ve ilgili mevzuatı anlattı. Haziran toplantımızda ise Metropoll Stratejik
ve Siyasi Araştırmalar Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sencar’ı ağırladık.
Sencar, “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının sonuçlarını ilk kez bizlerle paylaştı.
Seçmenin Başkanlık Sistemi’ne bakışı, parti tabanlarında durum, MHP’de Genel
Başkanlık yarışı gibi konulardaki bilgiler, ülke gündeminde yer buldu. Ardından
yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptık. TÜSİAD Yargı Reformu Çalışma
Grubu, hazırladığı, “Yargı Hizmetlerinde Kalite Talebi ve Kalite Unsurları” başlıklı
raporu üyelerimize sundu. Hukukçu üyelerimiz, tecrübeleriyle ve önerileriyle
yargıda reform arayışına katkı yaptı.

Belarus’un Türkiye Büyükelçisi Andrei Savinykh’i ağırladık; Belarus’taki
yatırım imkânları konusunda bilgilendik. Kardeş ülke Bosna Hersek’in Doboj Jug
Kenti Belediye Başkanı Jasminca Begic de konuğumuz oldu. Kendileri de bizleri,
ortak ticari adımlar atmak üzere kentlerine davet etti.

İZSİAD Kadın Tiyatro Topluluğu, Şakran Cezaevi’ne konuk oldu; birkaç
saatliğine de olsa kader mahkumlarına özgürlük havası soluttu. TSM Koro’muz,
Bostanlı’da halka açık ve ücretsiz konser verdi, kulaklarımızın pasını sildi. Sonra
Narlıdere Huzurevi’ne de konuk oldular ve yaşlılarımızın gönül tellerini titrettiler.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 101’inci yıldönümünde, çocuklarımıza
Çanakkale ruhu, vatan ve millet sevdası aşılamak amacıyla son derece anlamlı bir
organizasyona imza attık. Konak, Bornova, Buca ve Karabağlar belediyelerinin
tahsis ettiği salonlarda; araştırmacı yazarlar Bünyamin Nami Tonka ve Ali Öztaş,
öğrencilere, varoluş mücadelesini ve Türk milletinin yenilmez azmini anlattı.

Geleneksel Anneler Günü buluşmamızda yine annelerimizi onore ettik,
küçük-büyük bir olduk, çok eğlendik. Meme kanseri hastalarına tedavi ve barınma
desteği veren SAĞKAL Derneği’nin kurduğu Umut Evi’nin tüm mutfak
ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca meme kanseri hastaları için farkındalık yaratması
amacıyla hazırlanan ve ücretsiz dağıtılan özel bilekliklerin üretimine de 3 bin 500
TL’lik katkıda bulunduk. Bornova Belediyesi Dost Market’e; Yönetim Kurulu
üyelerimiz Nurettin Avcı, Hüseyin Cengiz, Yeşim Özbudaklı ve Ali Talak
aracılığıyla deterjan, gıda, ikinci el giyim eşyası ve nakit yardımları yaptık.
Yönetim Kurulu üyelerinden 500’er TL toplayarak oluşturduğumuz nakdi de
Bornova Belediyesi’nin kurduğu iftar çadırlarında kullanılmak üzere İZSİAD adına
bağışladık. Rasime-Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’nin Bergama’da açılan
son halkasına, 5000 TL’lik destekte bulunduk. Ayrıca Karşıyaka’nın Filizleri
projesi kapsamında dört üniversiteliye de burs verdiğimizi belirtmek isterim.

Değerli üyelerimiz; hepimiz kendi sektörlerimizde ekonomiye katkı yapmak,
üretimi ve istihdamı artırmak ve ülkemizi kalkındırmak için canla başla

çalışıyoruz. Bu doğrultuda ve aynı zamanda sosyal sorumluluğumuz
çerçevesinde İZSİAD olarak ulusal çapta organize ettiğimiz İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi’nin üçüncüsünü Ekim ayında
düzenleyeceğiz. Yine Türkiye’nin en önemli kurum ve

kuruluşlarından temsilciler İzmir’de buluşacak, örnek İSG
uygulamalarını kamuoyuyla paylaşarak farkındalık
yaratacak. Zirveye paralel olarak düzenlenecek fuarda
ise İSG alanındaki tüm sektörlerden firmalar, ürünlerini,
hizmetlerini tanıtacak, son gelişmeleri sergileyecek.
Üyelerimizden zirveye ve fuara izleyici ya da katılımcı
olarak destek vermelerini bekliyorum.

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum…

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları

Derneği adına
İmtiyaz Sahibi:

HASANKÜÇÜKKURT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
Yayın Koordinatörü

CENGİZYAVAŞ

Yayın Kurulu
HasanKüçükkurt

CengizYavaş
MukaddesÇelik

YönetimYeri:
Şair Eşref Bulvarı No: 27/2 Huzur İşhanı

Kat 8, Daire 801 Çankaya -İZMİR
Telefon-Fax: (0232) 422 3242-422 4080

izsiad@@izsiad.org.tr  
www.izsiad.org.tr

Dergi İçerik ve Baskıya Hazırlık
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

(İZSİAD)
Telefon-Fax: (0232) 422 3242 – 422 4080

Editöryal Yönetmen
MURAT ÖZKEN

Görsel Danışman
SERDAR AĞIR

Basım Yayın Matbaacılık 
Makine San. Tic. Ltd. Şti.

Tuna Mah. 5501 Sk. No: 6/A Çamdibi-İZMİR
Tel: (0232) 433 3335

info@anadolumatbaacilik.com.tr

İZSİAD, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin yayın organıdır. Yayınlanan
görüşler yazarlara ait olup, İZSİAD’ın
görüşlerini yansıtmaz. İzinsiz alıntı

yapılamaz.

Baskı Tarihi: 24 Temmuz 2016
Yerel süreli yayın:

3 ayda bir yayınlanır.

Başkan’ın kaleminden

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD) başarılı
üyelerinden BECKER Türkiye CEO’su Volkan Kebir, İZSİAD

Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi Başkan Hasan Küçükkurt
ve İZSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin konuğu oldu. Bu yıl

Süper Lig biletini kılpayı kaçıran BECKER 35 Albatros Kadın
Basketbol Kulübü’ne verdiği destek nedeniyle İZSİAD

yönetimine teşekkür eden Kebir, Başkan Hasan Küçükkurt’a
forma ve plaket sundu.  Türkiye’nin ilk ‘kadın hakları’

konseptli kadın basketbol turnuvası olan “KARAR VER

CUP”ın ikincisini 7-9 Eylül tarihleri arasında yine İzmir’de
düzenleyeceklerini anlatan Kebir, İZSİAD’dan da destek
istedi. Kebir ayrıca; başta kız çocukları olmak üzere
dezavantajlı küçükleri spora kazandırmak amacıyla
düzenlenecek Basketbol Festivali ve BECKER 35 Albatros
Kadın Basketbol Kulübü için sponsorluklar konusunda da
İZSİAD yönetiminden destek talep etti. Üç konuda da gerekli
desteğin sağlanacağını söyleyen İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, “Üyelerimizin yanındayız” mesajı verdi. 

İzmir’de son dönemde pek çok önemli
sosyal sorumluluk projesine imza atan
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği
(LİYAKAT) Yönetim Kurulu Başkanı
Berkay Eskinazi ve LİYAKAT Yönetim
Kurulu üyeleri, İZSİAD’a konuk oldu.
Toplantıda, iki derneğin ortaklaşa
projeler geliştirmesi hususu görüşüldü.
Hem Berkay Eskinazi hem de Hasan
Küçükkurt, bu yönde irade gösterilmesi
konusunda fikir birliğine varırken;
yapılabilecek ortak projelerin
belirlenmesi amacıyla iki dernekten 3’er
kişi olmak üzere toplam 6 kişiden oluşan
bir komisyon kurulmasına karar verildi. 

BECKER 35 Albatros’tan teşekkür ziyareti

İZSİAD ve LİYAKAT, İzmir için el ele verdi
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Anneler Günü’nü kutladık
İZSİAD üyeleri ve aileleri, bir kez daha
Anneler Günü’nü birlikte kutladı. Buca

Kaynaklar Sembol Garden’de
düzenlenen ücretsiz organizasyonda

buluşan İZSİAD Ailesi, keyif dolu saatler
geçirdi. Kahvaltının ardından başlayan

eğlence, yaklaşık dört saat boyunca 
hız kesmedi. Büyüklerin katıldığı tavla 

ve dart turnuvaları ile ip çekme ve
çuvalla zıplama yarışmaları, birbirinden

renkli görüntülere sahne oldu.
Palyaçolar eşliğinde eğlenen çocuklar

ise hem şişme oyun parkurunda 
hem de dart ve çuval yarışlarında büyük

heyecan ve keyif yaşadı.



Belarus Büyükelçisi’ni ağırladık 
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Belarus’un Türkiye Büyükelçisi Andrei Savinykh, İzmir
Konsolosu Murat Reha Yorgancıoğlu ve Dış Ekonomik

İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı
Sefa Gömdeniz, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

(İZSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu. Ülkesinin
iktisadi olanakları hakkında bilgiler veren Savinykh, “Türk
işadamları ülkemizde otomotiv yan sanayi, tekstil, inşaat,

tarım ve gıda endüstrisi, mobilya ve ahşap ürünler, nakliye 

ve lojistik alanlarında yatırım yapabilir. Ülkemdeki sanayi
bölgelerinde tüm altyapı unsurları hazır. 10 milyon doların
üzerindeki yatırımlarda tüm altyapı imkanları, kurulacak
fabrikanın kapısına kadar getiriliyor” dedi. İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, Belarus’a bir tanıtım gezisi
düzenleyebileceklerini söyledi, “Farklı sektörlerde faaliyet
gösteren üyelerimizi, Belarus’ta kendi sektörlerindeki iş
insanlarıyla tanıştırmayı arzu ediyoruz” mesajı verdi.

Bizden Haberler

Rasime-Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’ne
bir halka da Bergama’da eklendi. Bergama
Belediyesi’nin desteğiyle kurulan “Tepeköy
Kültür Merkezi”ne, İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği (İZSİAD) yönetimi de 5000
TL’lik nakdi yarımda bulundu. İZSİAD’ı ziyaret
eden, Başkan Hasan Küçükkurt ve
Başkanvekili Mukaddes Çelik ile görüşen Recai
Şeyhoğlu, destek nedeniyle teşekkürlerini
sundu. Yaklaşık 100 bin lira harcamayla
kurulan, iki kütüphane ve “Aydınlanma Evi”
adlı bir müzeden oluşan Tepeköy Kültür
Merkezi’ne, İZSİAD’ın adını da levha olarak
çaktıklarını belirten Şeyhoğlu, kendisinin de
yeni kitabında İZSİAD’a ayrıca yer verdiğini
kaydetti.   İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
kent merkezinden uzakta yaşayan
öğrencilerin, gençlerin ve hatta büyüklerin
kütüphane ve müze gibi kültürel merkezlere
erişimini önemsediklerini ifade etti, “Bu
konuda sosyal sorumluluğumuzun gereğini
yerine getirmeye her zaman hazırız” dedi.  

İZSİAD’dan kütüphaneye yardım
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Yarının büyüklerine
“Çanakkale” ruhu aşıladık

İZSİAD, yine örnek bir sosyal
sorumluluk projesine imza attı.
Çanakkale Kara Savaşları’nın 101’inci
yıldönümünde, araştırmacı yazarlar
Bünyamin Nami Tonka ve Ali Öztaş,
Çanakkale’den İzmir’e geldi; dört ilçede
ilk ve ortaöğretim öğrencileriyle
buluştu. 

Halen Çanakkale’de rehberlik yapan
ve ziyaretçilere ‘destan’ı anlatan
Tonka ve Öztaş; sırasıyla Buca,
Karabağlar, Konak ve Bornova’da sahne
aldı. İlçe belediyelerinin salon ve teknik
altyapı desteği verdiği “Sevinç ve Gözyaşı
1915” adlı proje kapsamında,
araştırmacı yazarlar, ateşten 
günlerde yaşananları anlattı. 

Çanakkale kahramanlarından Niğdeli Ali Uğur’un torunları Kadir Erdem (soldan
üçüncü), Leman Uğur Çaylak (sağ başta), Gülşen Erdem (sol başta / Kadir Erdem’in

eşi), Özlem Erdem (soldan ikinci / Kadir Erdem’in kızı)
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İkili, tarihi belgeler ışığında, Çanakkale’de
savaşan tüm tarafların anlatımlarıyla bir
milletin var oluş mücadelesine ışık tuttu,
yarının büyüklerine Çanakkale ruhunu, 
vatan-millet sevdasını aşıladı. 

Çanakkale kahramanlarından Niğdeli Ali
Uğur’un torunları Kadir Erdem, Leman Uğur
Çaylak, Gülşen Erdem, Özlem Erdem ve
Handan Yılmaz da Konak ve Bornova’daki
anlatılarda sahneye çıktı, dedelerinin
hatıralarını anlattı.İzmirli ama müzisyen 
Cam Cansız ve ekibi de gösterilerde yer aldı;
Çanakkale temalı türküleriyle duygulara 
hitap etti; etkinliklere tat kattı.

Handan Yılmaz (Niğdeli
Ali Uğur’un torunu)

Handan Yılmaz (Niğdeli
Ali Uğur’un torunu)

Handan Yılmaz (Niğdeli
Ali Uğur’un torunu)

Handan Yılmaz (Niğdeli
Ali Uğur’un torunu)

Handan Yılmaz (Niğdeli
Ali Uğur’un torunu)
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Bosna Hersek’ten cazip teklif
Kardeş ülke Bosna
Hersek’in Doboj Jug
Kenti Belediye Başkanı
Jasminca Begic,
Başkan Danışmanı ve
İşadamı Sanel Catovic,
Belediye Meclisi Üyesi
ve Doboj Jug Kadınlar
Derneği Başkanı Emira
Arnaut, Doboj Bölgesi
Baş İmamı Bajro Dzafic
ile Bosna Hersek Fahri
Başkonsolosu Ahmet
Kemal Baysak, İZSİAD
Yönetim Kurulu
toplantısına konuk
oldu. Begic, İZSİAD
yöneticilerine,
ülkesinin ve kentinin
ekonomik yapısı ve
ticari işbirliği
olanakları hakkında
bilgiler verdi. Bosna
Hersek Fahri
Başkonsolosu Ahmet
Kemal Baysak da iki
ülke arasında sersest
ticaret anlaşması
olduğunu, Bosna
Hersek’in 140 ülke ile
‘sıfır’ gümrükle ticaret
yapabildiğini vurguladı.

Başkan Atila’nın konuğu olduk
İZSİAD Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs tarihli olağan toplantısı, Bornova

Belediyesi’nin daveti üzerine Şahin Tepesi Restoran’da yapıldı. Gündemdeki
konuların konuşulması sonrası, İZSİAD Danışma Kurulu üyelerinin de

katılımıyla, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın ev sahipliğinde buluşuldu.
Gecede, İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt’a, doğumgünü sürprizi de yapıldı.

Fahrettin
Dokak

Hasan
Küçükkurt 

Olgun
Atila
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Çarşamba toplantılarımız
tüm hızıyla devam etti

İZSİAD’ın, kent ve ülke gündemine
damga vuran Çarşamba Toplantıları, Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarında da devam etti.
Nisan konukları; Borsa İstanbul A.Ş.
Pazarlama Servisi Yöneticisi Mert Süzgen,
İzmir Temsilcisi Dr. Emre Can ve Özel Pazar
Baş Uzmanı Dr. Yusuf Muğaloğlu oldu. Üçlü,
İZSİAD üyelerine, şirketlerin halka arz
prosedürlerine ilişkin bilgiler verdi. 

Mayıs konuğu, KOSGEB İzmir Kuzey
Müdürü Özgür Armaneri idi. Armaneri,
küçük ve orta ölçekli işletmelere ve
girişimcilere sağlanan destek başlıkları,
destek alt ve üst limitleri, oranları, mevzuat
hakkında bilgi verdi; bazı örnek
uygulamaları da tanıttı. 

Haziran konuğu ise Metropoll Stratejik
ve Siyasi Araştırmalar Şirketi Yönetim
Kurulu Başkanı Özer Sencar oldu. Sencar,
“Türkiye’nin Nabzı-Mayıs 2016”
araştırmasının sonuçlarını ilk kez 
İzmir’de açıkladı. Seçmen’in Başkanlık
Sistemi’ne bakışı, parti tabanlarında
durum, MHP’de Genel Başkanlık yarışı 
gibi konulardaki çarpıcı bilgilere, 
Türkiye gündeminde yer buldu. 
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İZSİAD Kadın Komisyonu
bünyesinde faaliyet gösteren
İZSİAD Kadın Tiyatro Topluluğu,
sosyal sorumluluk zincirine bir
halka daha ekledi… Duyarlı
kadınlar, Şakran Cezaevi
Kampusü’ndeki Kadın
Cezaevi’ne konuk oldu; tutuklu
ve hükümlü hemcinsleri için
sahne aldı. Sıra dışı bir gün
yaşayan, iki saatliğine de olsa
“özgürlük” havası soluyan kader
mahkumları, keyifle izledikleri
“Laftan İbAret” adlı oyunun
sonunda İZSİAD’lı kadınları
ayakta alkışladı. İZSİAD Başkan
Vekili Mukaddes Çelik, tiyatroyu
kurma amaçlarının sosyal
sorumluluk projelerine destek
vermek olduğunu vurguladı,
“Benzer projelerde yer almayı
sürdüreceğiz” dedi.

Kader mahkumlarına
özgürlük molası



İZSİAD, sosyal sorumluluk
projelerine bir yenisini ekledi… 

Meme kanseri ile savaşan dar gelirli
ve imkânları kısıtlı hastalara tedavi ve
barınma desteği sağlamak amacıyla
faaliyet gösteren SAĞKAL Derneği’nin,
Alsancak Kahramanlar’da oluşturduğu
Umut Evi’nin 3000 TL tutarındaki mutfak
araç ve gereçleri, İZSİAD Yönetim
Kurulu üyelerince tedarik edildi. 

İZSİAD Başkan Vekili Mukaddes
Çelik; tabaktan tencereye, bardaktan
çay makinesine, tost makinesinden
ketıla tüm araç ve gereçleri,
Kahramanlar Umut Evi’nde, SAĞKAL
Derneği Başkanı Prof. Dr. Cüneyt
Tuğrul’a teslim etti. 

İZSİAD Yönetimi ayrıca, meme
kanseri hastaları için farkındalık
yaratması amacıyla hazırlanan özel
bileklerin üretimine de katkı yaptı. Bu
bilekliklerden yaklaşık 700’ünün maddi
karşılığı olarak 3 bin 500 TL de yine Çelik
tarafından Tuğrul’a takdim edildi.

Bir yardım eli de SAĞKAL’a
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İZSİAD TSM Korosu
kulakların pasını sildi

İZSİAD Türk Sanat Müziği Korosu, ikinci konserini
verdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi
Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr.
Özgen Küçükgökçe yönetiminde çalışan koro,
Karşıyaka Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
Tiyatrosu’nda sahne aldı. “Yeşilçam Şarkıları” temalı
gecede, bir döneme
damga vuran Türk
filmlerinde
seslendirilen
birbirinden güzel Türk
Sanat Müziği
eserlerine yer verildi.
Şarkı aralarında,
barkovizyonda,
unutulmaz Türk
filmlerinden kesitler
oynatılırken; Hulusi
Kentmen’den Cüneyt
Arkın’a, Türkan
Şoray’dan Hülya
Koçyiğit’e, Sadri
Alışık’tan Ediz Hun’a

sevilen Yeşilçam oyuncuları da sevgiyle, saygıyla
anıldı. Halka açık olarak ve ücretsiz düzenlenen
konseri izleyenler, profesyonelleri aratmayan İZSİAD
Korosu’nu ayakta alkışladı. Gecenin sunuculuğunu
ise İzmir’in başarılı spikerlerinden Tarık Yenen yaptı. 

Konser sonrası İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt
ve İZSİAD Danışma
Kurulu Başkanı Ayhan
Baran, Koro Şefi Ege
Üniversitesi Devlet
Türk Musikisi
Konservatuvarı
Öğretim Görevlisi
Yard. Doç. Dr. Özgen
Küçükgökçe’ye,
kristal mikrofon ve
çiçek vererek
teşekkür etti. Ayrıca
İZSİAD üyeleri ve
eşlerinden oluşan
tüm koro üyelerine de
plaketle 
teşekkür edildi.



Gençleri yazarlarla buluşturduk
Şair-Yazar Namık
Kuyumcu ile İZSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi
de olan Yazar Hüseyin
Cengiz, Dokuz Eylül
Üniversitesi Güzel
sanatlar
Fakültesi'nde,
öğrencilere ve
akademisyenlere
seminer verdi. Rauf
Beyru Seminer
Salonu'ndaki
etkinlikte, Kuyumcu,
son kitabı "Her Veda
Elvada Değildir"i;
Cengiz ise
denemelerden 
oluşan kitabı
"İçindeki Bana
Dokun"u anlattı.
İlgiyle dinlenen
yazarlar, öğrencilerin
sorularını da
yanıtladı. Etkinliğin
sonunda teşekkür
belgesi verilen
yazarlar; gençler
için kitaplarını da
imzaladı...

İZSİAD TSM Korosu 
bu kez huzurevindeydi

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, bu kez
Narlıdere Huzurevi’nde sahne aldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Özgen Küçükgökçe yönetimindeki koro, huzuruevi sakinlerine
sıra dışı ve keyif dolu dakikalar yaşattı. Yaklaşık iki saat süren konserde, Türk Sanat 

Müziği’nin en sevilen eserleri solo ve koro olarak seslendirilirken, huzurevi sakinleri 
adeta gençlik günlerine döndü. Hemen her esere eşlik eden, kâh hüzünlenen kâh coşan

yaşlılar, bol bol alkış tuttukları  koroyu her zaman görmek istediklerini dile getirdi. 
Şef Özgen Küçükgökçe, “İlk fırsatta yine sizlerle olacağımıza söz veriyoruz” dedi. 
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Yargıda
reform
arayışına
katkı 

Yargıda
reform
arayışına
katkı 

Yargıda
reform
arayışına
katkı 

Yargıda
reform
arayışına
katkı 

Yargıda
reform
arayışına
katkı 

TÜSİAD bünyesinde faaliyet gösteren
Yargı Reformu Çalışma Grubu,
hazırladığı, “Yargı Hizmetlerinde Kalite
Talebi ve Kalite Unsurları” başlıklı rapor
kapsamında, ülke genelinde
sürdürdüğü yuvarlak masa
toplantılarının üçüncüsünü İzmir’de
düzenledi. 

Tepekule Kongre Merkezi’ndeki
toplantı, İZSİAD ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. TÜSİAD ve
TÜRKONFED’den temsilcilerin yanı sıra
ağırlıklı olarak İZSİAD’ın hükükçu
üyelerinin yer aldığı toplantıda, TÜSİAD
Yargı Reformu Çalışma Grubu Başkanı
Av. Mehmet Gün, rapor hakkında bilgi
verdi, ardından da görüş ve önerileri
dinledi. 

Yuvarlak masa toplantılarının
tamamlanması sonrası nihai şeklini
alacak raporun, yargıda reform talebiyle
hükümete sunulacağı belirtildi.
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İş Sağlığı-Güvenliği Zirvesi ve
Fuarı 3’üncü kez düzenleniyor

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), iş
sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında Türkiye’nin ön
önemli buluşmalarından biri olan İzmir Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı’nın üçüncüsünü
düzenlemek için kolları sıvadı. A Artı Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi işbirliğiyle, Ekim ayında, Bayraklı
Tepekule Kongre
Merkezi’nde
gerçekleştirilecek dört
günlük
organizasyonda; bir kez
daha Türkiye’nin ve
dünyanın en büyük
kurum ve
kuruluşlarının
temsilcileri buluşacak;
iş güvenliği
konusundaki iyi ve
örnek uygulamalar
paylaşılacak. 

İş sağlığı ve
güvenliği konusunun
Türkiye’de yıllarca geri
plana atıldığını ve sırf
tedbir alınmaması
nedeniyle yüzlerce
işçinin öldüğünü ya da

sakat kaldığını hatırlatan İZSİAD Genel Sekreteri ve A
Artı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yönetim Kurulu
Başkanı Şenol Aslanoğlu, “İş kazalarının yüzde 98’i,
tedbir alınması halinde önlenebilir. Bir işveren örgütü
olarak hedefimiz, hem bu konudaki farkındalığın ve
bilinç düzeyinin artmasını sağlamak hem de sektörün

bileşenlerini bir araya
getirerek ekonomiye
katkı yapmak. Yine
Türkiye’nin ve
dünyanın önde gelen
şirketlerinin,
kuruluşlarının
temsilcileri, kamu
kurumlarının
yöneticileri İzmir’de
buluşacak. Örnek İSG
uygulamaları
paylaşılacak. Ayrıca
zirveye paralel devam
eden fuarda da
katılımcı firmalar
ürünlerini,
hizmetlerini tanıtacak;
sektördeki son
gelişmeleri
sergileyecek” dedi. 

Geçen yılki zirve kapsamında ilköğretim öğrencileri
arasında iş sağlığı ve güvenliği temalı “Canım Ailem”

resim yarışması da düzenlenmişti. Yarının büyüklerinde
İSG bilinci oluşturmak amacıyla organize edilen

yarışmaya katılan çocuklar da açılışta yer almıştı.
Dereceye giren öğrenciler, bisikletle ödüllendirilmişti. 

Nasuh
Mahruki

Metin
Uca

Zirveye paralel olarak İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı da düzenlenmişti.
Sektörün önde gelen firmaları, kurum ve kuruluşlar; ürün ve

hizmetleriyle birlikte; sektördeki son gelişmeleri sergilemişti. 
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Röportaj
Deniz Ticaret Odası

1TemmuzKabotajveDenizcilik
Bayramıöncesi, İMEAKDenizTicaret
Odası İzmirŞubesiBaşkanıYusuf
Öztürk ilebuluştuk…İzmirLimanı’nı,
AligağaveÇandarlı’dakigelişmeleri,
kruvaziyerturizmi,dündenbugüne
Türkdenizciliğinivegeleceği
konuştuk. İzmirLimanı’nınmutlaka
özelleştirilmesigerektiğini,çağı
yakalaması içinbununşartolduğunu
belirtenÖztürk,“Buyapılamıyorsa,
kamuvelimanınpaydaşlarından
oluşanbirotonomyapıyla
yönetilmeli”diyor.
İzmir’inlimanvedenizkenti
kimliğinipekiştirmekiçinneler
yapılabilir?DTOİzmirolaraksiz
neleryapıyorsunuz?

Türkiye’de ikideniz ticaretodası
var.Biri İstanbul,diğeriMersin.
İstanbul’un7şubesivar.Onlardan

biriveenbüyüğüİMEAKDeniz
TicaretOdası İzmirŞubesi…Ülke
genelinde;balıkçılık,deniz turizmi,
marinacılık,armatörlük,suürünleri
yetiştiriciliğigibi46adetaltsektörde
faaliyetgösterenyaklaşık8bin500
üyemizvar.Denizcilikle ilgili faaliyet
gösterenherkes,TürkiyeOdalarve
BorsalarBirliğiKanunugereğince
bizeüyeolmakzorunda.Bizözellikle

İzmir’deveİstanbul’da,üye
memnuniyetiüzerineçokçalışmalar
yapıyoruz.“Nasılolsakanuni
zorunluluktandolayıüyelikvar”
diyerekoturmak,bizehiçbirşekilde
uymaz.Bu46sektörünçokönemli
oyuncularıvar.Limancılar,
armatörler, tersanecilergibi…
AyvalıkveDidimarasında
denizcilikle ilgilihersöktörütemsil
ediyoruz.Bubölgeçokönemlidir.
İzmir’inolmazsaolmazı8bin500
yıllık tarihesahip; tarihi ticaret
yolları İpekYoluveKralYolu’nunçok
önemlibirnoktasıolanİzmir
Limanı’dır.Bununanlamışu: İzmir,
denizcilikteçok ilerinoktalarda
olmakzorunda…

MarmaraBölgesi,hersektörde
olduğugibidenizciliksektöründede
dominantpozisyonunda.Marmara,

İMEAKDTOİzmir
ŞubeBaşkanı
Öztürk,çözüm

önerilerinianlattı

İzmirLimanıözelleştirilmeli
OLMUYORSA
‘otonom’yapı

İzmirLimanıözelleştirilmeli
OLMUYORSA
‘otonom’yapı

İzmirLimanıözelleştirilmeli
OLMUYORSA
‘otonom’yapı

İzmirLimanıözelleştirilmeli
OLMUYORSA
‘otonom’yapı

İzmirLimanıözelleştirilmeli
OLMUYORSA
‘otonom’yapı
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özellikle tersanecilikanlamında
kümelenmişdurumda.Bu, temelde
doğrubirsistem.Ancakbuhaliyle
sağlıklıdeğil.Kümelenmebaşka
bölgelerdedeolmalı. İzmirTicaret
BorsasıBaşkanı IşınsuKestelli
Hanımefendi’nin,bukonudaçok
doğrubirnitelemesivardır;
“Marmara’daobezbüyümevar”der.
Bütüntersaneleribirbölgeye
yapmakdoğrudeğil.Asıl
kümelenmemodeli, farklıbölgelere
dağılımınıyapmaktır.Düşünün;
Yalova’danİskenderun’akadarolan
sahilşeridiboyuncabir tanetersane
yok!

İzmirLimanı,bölgelimanıolarak
geliştirilmeli.Aliağa’daçokgüzel
limanyatırımlarıyapılıyor.Şuanda
13 iskelevar.PetkimLimanıörneğin,
tamkapasiteyleçalışmaya
başladığında, İzmir’inyükünübüyük
orandaalacak.Dolayısıylabiz,“İzmir
Limanı”değil, “İzmirBölge
Limanları”yada“EgeLimanları”
diyedüşünmemizvesistemi,çağın
gereklerineuygunşekilde
kurgulamamızgerekiyor.Örneğin
Avrupa’daRotherdamLimanı
dediğimizyer, tekbir limandeğildir;
kıyıboyuncanakışgibi işlenmişbir
sürülimandanoluşur.Hamburgve

Bremenlimanlarıdaöyle…
Doğu’nunenbatısı,Batı’nınen
doğusuİzmir’dedeböylebiryapı
oluşturulmalı.Bizdeodaolarak
bununiçinçalışıyoruz.Ancakşu
haliyle İzmirLimanıhergeçenyılkan
kaybediyor.
Peki İzmirLimanı’nıntaşınmasıve
özelleştirilmesi tartışmalarınınasıl
değerlendiriyorsunuz?

Taşınmadiyebirşeysözkonusu
olamaz.Nedenolamaz?Limanlar,
bulunduklarıkentemedeniyet
getirir. İzmirLimanıbirdeğerdir.Bu
değerintaşınması,düşünülecekbir
şeydeğildir.Yatırımlardevam
ediyor.Çandarlı’daçokönemlibir
limangeliyor.Odevreyegirmeye
başladığındaİzmirLimanı’nınyükü
dahadahafifleyecek.Zatenşimdide
Aliağalimanlarınındevreye
girmesiylebirliktehafiflemeye
başladı.Hatırlarsınız;birkaçyol
öncesinekadar, limandakiyoğunluk
nedeniylehergün5-10gemi
Körfez’desırabekliyordu.Artıkbu
yok.BirkısımyüklerAliağa’ya
kanalizeoldu.Birsüresonrada
Petkim’e,Çandarlı’yakanalize
olacak.Bununşöylebir tehlikesivar:
İzmirLimanı’nadageliştirici
yatırımlaryapılmazsa, limanın

önemiyokdenecekkadarazalır.
Netüryatırımlaryapılmalı?

İzmirLimanı’nınyaşatmamız,
büyütmemizgerek.Stratejikönemi
çokbüyük.Dünyadaherşey
maliyet…Ticaretyapanherkes
maliyetleriminimizeetmeyeçalışır.
Limanlar,deniz taşımacılığı,
taşımacılıkmaliyetiniençok
minimizeedenyöntemdir.
Türkiye’dekargohareketininyüzde
92’sinikarayolutaşımacılığı
oluşturuyor.Buçokkötü.Üçtarafı
denizleçevrilisin,nedenizinede
trenidoğrudüzgünkullanmıyorsun.
İştebunedenle İzmirLimanı,
yaşamalı,gelişmeli,büyümeli.Deniz
taşımacılığımutlakageliştirilmeli.
NitekimUlaştırma,Denizcilikve
HaberleşmeBakanlığı,sonyıllarda
bukonudaönemli işleryapıyor.Kilit
noktalardakibirçokçalışanı,
meslektengelenkişiler.Sorunları,
çözümyollarını iyibiliyorlar.Yavaş
yavaşbununyansımalarını
görüyoruz.Demiryollarıyatırımları
ve limanlararasıbağlantılar için
çalışmalar,otobanyatırımlarıdevam
ediyor.Taşımacılıktadenizin
kullanılması içinbirtakımteşvikler
veriliyor.

İzmirLimanı’na,yeninesilağır
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tonajlıgemileryanaşamıyor.Yeterli
derinlikolmadığı için.Bukonuda
TCDDveİzmirBüyükşehirBelediyesi
arasındabirprotokolvar.
Derinleştirme,Körfeztemizliğivesu
sirkülasyonununartırılmasına
yönelik.Buprojeninbirazdahahızlı
ilerlemesigerekiyor.ÇEDonayının
dahaçabukgelmesigerekiyor.Birde
limanın,otonomyapıylayönetilmesi
gerekiyor.Limanıkimler
kullanıyorsa,bunlarınoluşturduğu
yapıylayönetilse, İzmirLimanıçok
önemlibir limanhalinegelir.
İzmirLimanıözelleştirilmelimi,
otonomyapıylamıyönetilmeli?

İzmirLimanı’nınşuankamuda
olmasınınenbüyükavantajı,denge
unsuruolmasıdır.Fakatbununyanı
sırabirsürüdezavantajı var.Yatırım
yapmaktazorlanıyorsun.Heran
özelleştirilebilir. İhaleKanunu’na
tabiolduğuiçin,eksiklerin
giderilmesisüreciçokağır işliyor.
ÖrneğinMersinLimanıdadevlet
limanıydı;kapasiteolarakİzmir
Limanı’nınüçtebirikadardı;
özelleştirildi, İzmir’denbeşkat fazla

elleçlemeyapıyorşimdi.Bizegöre
burasıözelleştirilmeli.Eğerbu
mümkünolmuyorsaotonomyapıyla
yönetilmeli.Bulimandanfaydalanan
herkeselini taşınaltınakoysun.
Burayıdahanasılgeliştiririz;buna
kafayoralım.Buranıngelişmesi
demek, İzmir’ingelişmesidemek.
Burasıbizimmalımız.Bunueniyi
şekildedeğerlendirmemizgerek.
Aliağabölgesindepekçokliman
yatırımıyapıldı,yapılıyor.Bu
gelişmelerinİzmir’evebölgemize
etkilerinelerolacak?

AliağaEgeBölgesi’nindış
ticaretininyüzde46’sınıelleçliyor.
Bölge,Türkiyedış ticaretinin ise

yüzde8’inielleçliyor.Buyatırımların
dahadaartmasıenbüyük
temennimiz.Limanlarımızınsayısı
nekadarartarsadenizciliğimizde
gelişecek.
İzmir’inveEge’ninlojistikaktarma
gücününartırılmasıyolundaneler
yapılmalı?

ŞuandaİzmirKemalpaşa’dabir
lojistikmerkezoluşturuluyor.
Lojistik,dünyanınşuandaengözde
alanı.Bir tekKemalpaşa’dayetmez.
Ege’debelirlinoktalardaböyle
lojistiküsleroluşturulmalı.Örneğin
Aliağaveçevresinintamamınıbir
lojistikmerkezolarakdüşünmek
lazım.AynızamandaAnadolu’da
limanlarlabağlantılıböyleüslerin
kurulmasıgerekiyor.Demiryolu,
lojistiküsvelimanbağlantısını
maksimumseviyeyeçıkarmamızve
lojistiktemaliyetleriasgariye
çekmemizşart.Bunuyaparsanız,
Türkiyegenelindekikamyontrafiğini
azaltırsınız.Akaryakıtmaliyetlerini
düşürürsünüz.Bu,devletincari
açığınındabüyükölçüdekapanması
demektir.Maliyetlernekadar

Limanınkamuda
olmasınınpekçok

avantajıkadar
dezavantajıdavar

Yusuf
Öztürk
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düşerserekabetgücünokadar
artar.
1TemmuzKabotajveDeniz
Bayramı…Denizciliktedurumumuz
nedir?

Yavaş ilerliyoruz…İzmir
Limanı’nınbugünkühalinegelmesi
için ilkadımlar1954’teatılmış.Geç,
hiç’ten iyidiramabirazdaha
hızlanmalıyız. İzmirpekçokyerden
iyi,bunuyadsıyamayızamadünya
durmuyor,koşuyor.Bizimdekoşar
halegelmemiz lazım.Çağdaşlığı
yakalamamız lazım. Bizdünyanın
13’üncübüyükfilosunasahibiz,ama
eriyoruz.TürkbayraklıyadaTürk
sahipligemilerinsayısında,geçen
yılagöreyüzde10düşüşvar.Sadece
bizerimiyoruzaslında, tümdünya
eriyor.Şuandadünyagenelinde
gemiarzı fazla, taşınacakyükaynıya
dadahadüşük.Navlunlar inanılmaz
derecededüşük.Küresel
ekonomidekidaralma,denizciliğide
fazlasıylaetkiliyor.Üretimdüştü,
pastaküçüldü,dolayısıylapaylarda
düşüyor.ÖrneğinYunanlar,
gemilerinibüyükorandabağlamış

durumdalar.Çalıştırmıyorlar,çünkü
zararyazıyor.Butabloda,gemilerini
büyüten,maliyetleridüşüren,bu
pastadanbirazdahafazlapayalıyor.
İzmir’dekruvaziyerturizm
tepetaklakoldu.Bununnedenleri
nedir?Tekrariyiyegidiş içinneler
yapmakgerek?

2003’te3000yolcuylabaşlayanbu
serüven,2012’de510binyolcuya
kadarçıktı.Sonragitgidedüştü
maalesef.Bununaltındaküresel
problemlervar,bölgeselproblemler
var,ülkeselproblemlervar,kişisel
problemlervar.Küreselde
ekonomikkriz,daralmavar.
Bölgemiz,özellikleOrtadoğukarışık.

Ülkemizkezaöyle.Bizle ilgili
önyargılarvar.Avrupabasını,
“Türkiyetehlikeli”dediğianda iş
bitiyor.Gemininarmatörüde
bakıyor,azyolcuolunca seferden
vazgeçiyor.Bununyanısıra İzmir
Limanı’nınkapasitesinindemutlaka
artırılmasıgerekiyor.Altyapı
sorunlarınınçözülmesigerekiyor.
Limanlarınmasraflarınıminimize
etmemiz lazım.Kalitelihizmetve
ekonomikfiyatlarherkesecazipgelir
veherzamanbir tercihnedenidir.
Bunusağlamamızgerekiyor.
Devletinkararmekanizmalarının,
bunuoturupkonuşmasıgerekiyor.
“Bizkruvaziyerturizmistiyormuyuz,
istemiyormuyuz”sorusununyanıtı
vermelerigerekiyor. İsteniyorsa
eğer,azöncesaydığımeksikler
giderilmeli.Kruvaziyerşirketlerine
cazipkampanyalarsunulmalı.
“Yılda60’ınüzerindegemingelirse,
limanmasraflarınayüzde30
indirim”denilebilir.Örnekveriyorum
yani,butfşeylerdüşünülebilir.
Kruvaziyerturizm,ancakbu
şekildecanlanırveartar.

Kruvaziyerturizmin
canlanmasıiçin
şirketlereteşvik
verilmesişart



Avukat NİLHAN ANTİTOROS
MAKALE

Ticari hayatta olmasa olmaz ödeme aracı çek
hakkında yeniden düzenleme yapılması gündemde...
2012 yılında ticari ve sınai hayatta bazı haksızlıkların
önlenebilmesi için çekin karşılıksız çıkması halinde
verilen hapis cezasının kaldırılması, büyük bir
rahatlama, ancak yoğun da bir suiistimaller zincirini
beraberinde getirmiştir.

Alacaklı, elinde Türk Ticaret Kanunu’na göre
düzenlenmiş bir çek bulunmasına rağmen
alacağını bir türlü tahsil edememekte; herhangi
bir yaptırımı olmaması nedeni ile de netice dahi
alınamayan icra takipleri ile boğuşmaktadır.

Kısaca hukuki anlamda bakıldığında çek bir
bankaya hitaben yazılmış ve TTK da belirtilen
hükümlere göre düzenlenmiş, ödeme emri
niteliğinde olan kıymetli bir evraktır.

Çek, görüldüğünde ödenir. Buna
aykırı herhangi bir kayıt (vade),
yazılmamış hükmündedir, dolayısıyla
geçersizdir. Keşide günü olarak
gösterilen günden önce ödenmek için

ibraz olunan bir çek, ibraz günü ödenir. Karşılığı yok ise
arkası yazılır. Ancak, ticari bazı zorluklar nedeni ile çek
müessesesinin ruhuna aykırı olarak kanuni düzenleme
ile çeke vade getirilmiştir.

Yılın ilk dört ayında 8.4 milyar TL’lik çekin karşılıksız
çıkmasının ardından 2012 yılında kaldırılan ‘karşılıksız
çeke hapis cezası’ düzenlemesi yeniden gündeme
gelmiştir.

Bu da çeke olan güveni gitgide azaltmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticari hayatı

canlandırmak, bir ödeme aracı olarak piyasada çeke
olan güvenin artırılması ve karşılıksız çek
suiistimallerini önlemek amacıyla hazırladığı çek
kanun taslağı ile önemli düzenlemeler ve yenilikler

getiriyor.
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği'nin (TOBB) görüşleri de alınarak, 27 yıl
yürürlükte kalmış olan ve 2012 yılında

kaldırılan "karşılıksız çeke hapis cezası"
düzenlemesi geri getiriliyor.

Ancak, geçmişteki mağduriyetlerin

Karşılıksızçekehapis
cezasıgerigeliyor

İZSİAD Danışma
Kurulu Üyesi
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tekrar yaşanmaması için kanun
taslağına başka denge
mekanizmaları konuldu. Yasanın
mantığı; cezalandırmadan çok
piyasanın sağlıklı ve dengeli
şekilde işlerliğini sağlamak,
denetimi artırarak suiistimalleri
önlemek olarak özetleniyor.
Taslak, ticaret oda ve
borsalarının, ilgili kurumların ve
bankaların da görüşüne açılacak.

Bu konuda bazı istatistiksel
verilere de göz atmak lazım;
Karşılıksız çek tutarı, bu yılın dört
aylık döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre azaldıysa da son
yıllarda yüksek oranda artış
kaydetti.

2009 yılında 23 milyar lira
dolayında olan karşılıksız çek
tutarı 2010'da 13.3 milyara,
2011'de 11.5 milyar liraya kadar
geriledi. Fakat hapis cezasının
kalktığı 2012'de 20.9 milyara
tırmandı.

2013'te 18.1 milyar liraya
gerileyen karşılıksız çek tutarı,
2014'te 19.9 milyara, 2015
sonunda ise 27.3 milyar liraya
fırladı. Taslak düzenleme aynen
kabul edilirse karşılıksız çekte

2012'de kaldırılan hapis cezası
geri getirilecek. Ceza miktarının
istişareler sonucunda
belirleneceği ve Bakanlar
Kurulu'na sunulacağı bilgilerini
aldık.

Yine basından öğrendiğimiz
kadarı ile Yeni Çek Kanunu'nda
yer alan diğer düzenlemeler şöyle
olacak:
� Arkası yazılan çekler üç gün
içinde piyasadan çekilecek.
Banka, çeki yazılan müşteriden
çek koçanını geri isteyecek,
müşteri-kredi itibarı sağlayacak.
� Çekin üzerindeki kare kod
okutulduğunda müşteri, kaç
bankadan çek kullanmış; çek
sahibi geçmişte ödemelerini
düzgün yapmış mı; şirketin
üzerinde iflas erteleme veya

tedbir kararı var mı, tüccar
tarafından görülebilecek.
� Bir şirketin yönetiminde görev
yapan, adına çek düzenlenen kişi,
çekleri ödenmiyorsa başka
şirketin yönetiminde görev
alamayacak.
� Ciranta (ciro eden kişi) için de
Merkezi Sicil Sistemi veya TC
kimlik numarası zorunlu olacak.
Ciranta da ödeme konusundaki
yükümlülükleri yerine getirecek.
Bu bilgiler ticari sır kapsamından
çıkarılacak.
� Karşılıksız çek veren kişi başka
şirketin yönetim kurulunda olsa
dahi beş yıl çek yazamayacak.
Bugüne kadar, birkaç şirket kurup
her biri adına çek alınabiliyordu;
bunun önüne geçilecek.

Bankalar Birliği bünyesindeki
Risk Merkezi'ne Adalet Bakanlığı
ve TOBB da destek verecek.

Tüm bu düzenlemelerin
ardından; bir kredi aracı olarak
kullanılmaya başlanan çekler asli
işlevine dönecek ve ödeme aracı
olarak kullanılacak.

Temennimiz; alacaklının da
borçlunun da mağdur olmaması…

Bol kazançlı günler dileğiyle…

Avukat NİLHAN ANTİTOROS
İZSİAD Danışma

Kurulu Üyesi
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Yasanınmantığı,
cezalandırmaktan
ziyadepiyasanın
sağlıklı işlemesi
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İzmir turizmini,Yaşar
Üniversitesi İktisadive İdariBilimler
FakültesiTurizmRehberliğiBölüm
BaşkanıProf.Dr.Orhanİçöz ile
konuştuk.Turizmolanakları
açısındanbüyükpotansiyelesahip
İzmir’in,nedenolmasıgerektiği
yerdeolmadığını irdelediğimiz İçöz,
enbüyüksıkıntının,buhedef için
çalışacak icracıyapıların
oluşturulmamasıolduğunu
söylüyor...
İzmirturizminedurumda?
Potansiyelimiznedir?Kullanabiliyor
muyuzbupotansiyeli?

İzmir turistikaçıdan ikibakımdan
değerlendirilebilir.Kentmerkezive
çevresi…Çevreaçısından
baktığımızdaİzmirbirçokmerkezin
demerkezinde.Hinterlandı içinde
Çeşme,Alaçatı,SelçukveFoçavar,
Aydın’abağlıolsadaKuşadasıvar.

Buralar turistlerin ilgigösterdiği
yerler.Yani, İzmir turizmini
çevresiylebirliktedüşündüğümüzde
çokyüksekbirpotansiyelivar.Her
merkezegelenturistlerinprofili ve
gelişamaçları farklı.Çeşme’ye
gelenlerle,Selçuk’agelenlerin
amaçlarıbirbirindenfarklı.O
nedenlebufarklılıklaragörestrateji
belirlemekgerekiyor.

“İzmirkentmerkezi turizmeaçık
mı”derseniz;“Amanturistgelecek”
denilebilecek ilginçbiryönüyok
İzmir’in.Amaolabilir.Turistşunu
düşünür:Gideceğimizyerdegitmeye
değerşeylervarmıdır?Önemliolan
birsorudaturiste,destekürün
olaraksunabileceğiniznevar,
sorusudur.Birincisiaçısından
değerlendirirsek; İzmir’inbirEyfel
Kulesiyokmaalesef.Yadabir
Disneyland’ıyokveyatarihi

mimarininkorunduğubireskikent
merkeziyok.BirKemeraltı ilginç
gelebiliramaoradadakaotikbir
ortamvar.Kemeraltı’nıngeneli
KızlarağasıHanışeklindebir
yapılanmayasahipolsaoçok ilgi
çekebilir.Ancakşuhaliyle
Kemeraltı’ndasadecebiralışveriş
karmaşasıvar.
İzmir’in turizmçeşitliliğizengin.Din
turizmivar,sağlıkturizmivar…
Bunların içindenbiranadala
yoğunlaşılmasımıgerekiyor?

Hrıstiyanlardakidinanlayışı
Müslümanlardakigibideğil.
Avrupa’dabellibaşlımerkezlervar.
Buralardabüyükayinleryapıyorlar.
Ancakburalarınhepbiröyküsüvar.
ÖrneğinPortekiz’demeşhur
“Fatima”diyebirkasabavar.Üç
çobançocukyolunukaybetmiş,
karşılarınaMeryemAnaçıkmışve

Potansiyelimizfazla;
bunlarısatmakiçin
mutlakayapmamız

gerekenlervar...

Potansiyelimizfazla;
bunlarısatmakiçin
mutlakayapmamız

gerekenlervar...

Potansiyelimizfazla;
bunlarısatmakiçin
mutlakayapmamız

gerekenlervar...

Potansiyelimizfazla;
bunlarısatmakiçin
mutlakayapmamız

gerekenlervar...

Potansiyelimizfazla;
bunlarısatmakiçin
mutlakayapmamız

gerekenlervar...

Turizmingelişmesiiçin
‘ürün’yaratmamızşart
Turizmingelişmesiiçin
‘ürün’yaratmamızşart
Turizmingelişmesiiçin
‘ürün’yaratmamızşart
Turizmingelişmesiiçin
‘ürün’yaratmamızşart
Turizmingelişmesiiçin
‘ürün’yaratmamızşart
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onlarayolugöstermişgibibiröykü
üzerinekurgulanmış.Bukasaba,
aynıandaüçmilyonkişiyi
ağırlayabiliyor.Papadageliyorbu
ayinlerevedolayısıylabizdeki
MeryemAna’dançokdahaönemsiz
olanbuyer,milyonlarcaturist
çekiyor.Bizdedeöykülervar,Yedi
Uyuyanlarvs. filan…Amabizbunları
birmithalinegetiremiyoruz.Önce
bunlarınbirprojeolmasıgerekiyor.
Basındayeralmasıgerekiyor,
yurtdışındaöykülerinin,
romanlarınınyazılmasıgerekiyor, tv
programlarınınyapılmasıgerekiyor.
Bunla ilgilibiralgıoluşturulması
gerekiyor.Tabiibunlarınhepsininbir
bedelivar.Yapılabilirmi?Evet.
ÖrneğinEfes,dünyadaeşiolmayan
biryer.Roma’dakieserlerbile
Efes’inyanındafasafiso…Roma’da
bir tekKolezyumvar;onun
dışındakiler ıvırzıvırşeyler.
Dolayısıylaburalarıetkinbirşekilde
kullanmamızgerekiyor.Bunaturizm
dilinde“ürünyaratmak”deniyor.

Turistnerelerigezecek,hangi
aktivitelerekatılacak,bizbunubir
paket turolaraknasıl
pazarlayabiliriz?Busorularakafa
yorulmasıgerekiyor.Birdeİzmir’in
enbüyükavantajı,Türkiye’ninen
modernkentiolması.Yabancıların
enfazlarahatedebileceğikent.
Bellikibuplanlamalardaeksikler
var.Nelerdironlar?Neler
yapılmalı?Bukonudakimler,hangi
kurumlarinisiyatifalmalı?

Yıl2016, İzmir’inhalânetbir
turizmhedefiyok.Neyisatalım,nasıl
yapalımsorularınınyanıtı
verilmemiş.Elyordamıylayürüyor

turizm. İzmirTurizmiGeliştirme
Vakfıkuruldu.Ancakbunları
oluşturmakdemekçözümdemek
değil.Aktifolarakçalışmak
gerekiyor.Herolayınbirsürükleyeni
olmasıgerekir.Birisibunuiş
edinmeli,kendisinivakfetmeli.Bu
işinprofesyoneliolacakvebedeli
neysedealacak.Hesapverilebilirliği
deolacak.Bukişiyeyadakişiler
grubunagörevverilecek,bütçe
verilecek, işplanıalınacak,bellibir
dönemsonundadahesapsorulacak.
Uluslararasıçözümortaklarıylada
çalışmakgerekiyor.Büyükşehir
BelediyeBaşkanıAzizKocaoğlu,
vakfınbaşkanıolmuş.Güzelama
bunlargündemiyoğuninsanlar.
Kafasındabintane işvarken, İzmir
içinhayatibukonuyanekadarvakit
ayırabilir?Nekadaryoğunlaşabilir?
Neyapabilir?Onunyapacağı tekşey,
belediyeninkaynaklarıvarsabuişi
desteklemekiçin,yasaların izin
verdiğiölçüdekullanmaktır.
Türkiye’deyapılanenbüyükyanlış

AntikEfes’inbireşi
benzeridahayok.
Romabileonun

yanındafasafiso...

Orhan
İçöz
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bu.Başlanıyorbir işe, toplanılıyor,
konuşuluyor,kararlaralınıyor,
sonrasıyok.Çünküicracıyapı
oluşturulmuyor.Takipedendeyok;
konuşulduğuylakalıyor işler.
Sizce,son50yılda, İzmirplanlama
zafiyetlerinedeniyleçokönemlibir
turizmmerkeziolmafırsatını
kaçırmışolabilirmi?Ziraturizmin
hertürlüsüneimkânvarbukentte…

Bendebunufazlasıyladüşündüm
aslında. İzmirbirkere ilkbaşta
kentleşmeaçısındankaybetmiş.Eski
kentkorunmamış.Yıkılmış,beton
bloklarladoldurulmuş.Bugün
sadece400yıllıkgeçmişesahip
ABD’debileeskikentlervar,
korunmuş, turistakıyordüşünün…
Bukentinyöneticilerineyapmış?
RahmetliOsmanKibarmesela,
lakabıbile“AsfaltOsman”dı.Tarihi
BirinciKordon’ubile taşlarınısöküp
asfaltyapmıştı.Bütünsahillere
betonbloklarınsetgibi inşa
edilmesine izinverdi. İzmir’in imbatı
bilebuyüzdeniçkesimleregiremez
oldu.Yapılaşma,kentleşme,daha iç
kısımlarda,yükseklerdeolmalıydı.
Sahildeolmamalıydı.Kısavadeli rant
düşünceleri,bugünolduğugibidün
devardıve İzmir’inkaderini işte
böyleetkiledi.Artıkhiçolmazsa
mevcutdeğerlerlerikorumakgerek.
Alsancak’ınarasokaklarındaçok
güzelbinalarvar.Onlarınrestore

edilip turizmekazandırılmasıbile
büyükbirdeğerolur.
Yönetimselaçıdan,planlamave
pazarlamaaçısındanzafiyet içinde
miyizsizce?

Yönetimselbazda,genel ideolojik
bazıhatalarvar.Muhafazakar
toplumyapısı, turizmingelişmesinin
önündekienbüyükengel.Yönetimin
buişesempatikbakması,hoşgörüyle
bakmasıanlamınagelmiyor.
“Mevcutşekildegitsin”denmesi
başka,“Geliştirelim”denmesive
bununiçinçabagösterilmesibaşka.
Adambira içmekistiyorsa içecek
tabii, çünküonunyaşamtarzıbu.
Bugünkümevcutyönetimin, turizme
çokyoğundesteğininolmasıpek
mümküngörünmüyor.Tabii
yönetimlergelipgeçicidir. İzmir’in
sadecedeniz,kum,güneşturizmi
yok.Sağlık turizmi, termal turizmi
var.Sağlık turizmineçokciddi
yatırımlaryapılmasıgerekiyor.
Buradadişyaptırmak,göztedavileri,

Avrupa’yagöreçokdahaucuz.
İnsanlarakınakınbutedaviler için
geliyorlar.
Kruvaziyerturizmdeniyetepetaklak
olduİzmir?

Turizmnarinbirolaydır,nazlıdır.
İzmir’egelmekhiçkimseiçinzorunlu
değil.Gelmeleri içinbircazibe,birde
güvencelazım.Yaniadambilecekki;
yediğiyemektenbirzarar
gelmeyecek,otelderahatuyuyacak,
sokaktarahatsızedenolmayacak,
bir terörtehlikesiylekarşıkarşıya
gelmeyecek, insanlarmisafirperver
olacakvs…Bunlarolduğuzaman
gönülrahatlığıylageliyor.Bir iki tane
decazipgezimekanıvarsaonada
geliyor.Denizkenarındabalıkyemek
içinbilegelebilir insanlar. İştebiz
Türkler,gitmiyormuyuzYunan
adalarına?Kruvaziyerturizm,
insanlarınbugüvenihissetmemeleri
nedeniylesekteyeuğradı.Çünkü
Türkiye’nindışarıyayansıması,bizim
içerdengördüğümüzgibideğil.
Türkiye içinoluşmuşbirolumsuz
yargıvar.Bombalarpatlıyor,
insanlarölüyor, turistlerölüyor.
Türkiye’yideSuriyegibi, Irakgibi
görüyorlar.Kıramıyorsunuzbu
yargıyı.Öncebunuönlemeklazım.
Bu,basınasansürgetirerekfalan
olmaz.Buolaylarıbiranönce
önlemekgerekiyor.
İzmirturizminigeliştirmeyolunda

Yıl2016;İzmir’in
halanetbirturizm
hedefi,planlaması
yok!İcraatşart...

Portekiz’in
Fatimakasabası

turist çeken
öyküsüyle

dünyanınen
gözde

dinturizmi
merkezlerinden

biri...
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hemenatılmasıgerekenadımlar
neler?

Hemenbir turizmürünü
çıkarmakçokzor.Bellibiraraştırma
vesüreçgerektiriyor.Ancaktemel
noktapazarlama.Bizimturizmimiz
aslındadiğerülkelerinturizminden
çokgerideğil.Hattaotellerimiz,
ulaşımimkânlarımızvearaçlarımız
dahabile iyi.ABD’demeselaulaşım
rezalettir.Araçkiralamıyorsanız
yandınız.Otobüsfalanbulamazsınız
yani. “Bizonlarkadar iyideğilizki,
nasılpazarlayalım”diyebirşeyyok.
ŞuandaişteEfes’i,Alaçatı’yı,
Pamukkale’yi, İzmir’debireğlence
gecesinirahatrahatpazarlarsın.
Euronews’temesela,sürekliçeşitli
ülkelerintanıtımfilmlerini
görüyorum.Bugünekadarbirkez

Türkiye’nintanıtımfilmini, reklamını
görmedim!Nedenyok?Bunuben15
seneöncedesöylemiştim.Turist
çekmekistiyorsanız,birkere
insanlarınkafasındaTürkiye imajını
butipgörüntülerleoturtabilirsiniz.
Buişler,sadecebireyselyadafirma
bazındauluslararası fuarlara
katılmaklaolmaz.Oralardaenfazla
turoperatörlerinibağlarsınız.Onun
kötüyanıdaşu; türoperatörlerine
çokbağlıkalırsanızmalınızı iyi fiyata
satamazsınız.Yüzde5kârmarjıyla
çalışan işletmelervarmesela.Hedef
kitlemiz,bağımsızgelenturistler
olmalı.Küçükamaetkili jestler
sunmalıyızonlara.Ulaşımbedava
yapılabilirmesela.Adamulaşıma
harcayacağıparayıalışverişeharcar.
Ülkesindeherkeseulaşımınbedava
olduğunuanlatır.Bubileyeni

turistleringelmesi içinbüyük
etkendir.Birde internetiyeterince
kullanamıyoruz.Turizmle ilgili
uluslararasıwebsitelerindemutlaka
Türkiye ili ilgilibirmesajolmalı.Artık
internet,gazetevetelevizyonlardan
çokdahaetkili. İzmir, iyibir internet
sitesikurmalı.Busayfanın,çok
tıklananturizmsitelerindereklamı
olmalı.BakıyorsunuzTurizm
Vakfı’na,etkin isimlerin içindebir
taneakademisyenyok. İnsan
şaşırıyor,üzülüyor.Parapul
istemiyoruz,arayın,çağırın, İzmir
için fikrimizisöyleyelim.
Akademisyen,doğruneyseonu
söyler,politikdavranmaz.Öyle
olanlarvardırbelkiama,
olmayanlardanyararlanmak,olaya
birazdabilimselaçıdanyaklaşmak
gerekiyor.



Bilindiğiüzere,satış faaliyeti,bir işletmenintüm
faaliyetleri içinde işletmeyeparaakımınısağlayantek
faaliyettir. İşletmelerdeyapılanyatırımlarıgeridöndüren
tekfaaliyetdeyinesatıştır.Busebeplerlesürekliveyeterli
satışıolmayanbirşirketdüşünülemez.Diğeryandan,
müşteriler isepazardasınırlısayıdadır.Müşterilerşirketler
içinkıtkaynaktır.Ayrıcagünümüzdemüşterilerdahafazla
ürünalternatifinesahiptir.Dahanazlıdırlar.Ürünve
teknolojigelişmelerinedahakatılımcıdırlar.Ayrıcadüşünce
vetaleplerihızladeğişmektedir.Yani;satışçıların işleri
giderekzorlaşmaktadır.

Tümbuzorluklardandolayıgünümüzdesatışçılar
yaratıcıolmakzorundadırlar.Aslındasadecesatışçılar
değil, işadamları,mühendisler,doktorlar,yaniherkes…
Gelecektenedoktor,nebankagişegörevlisi,nebilet
acentesi,nedeşoförlükkalacak.Herşeyirobotlar
yapacak.Yaratıcıdüşüncebelkiderobotlara

kaptırmayacağımıztek işkolu
olacaktır.Oyüzdenhepimizbir
anönceyaratıcıdüşünceyeve
yenilikyapabilmebecerisine
sahipolmalıyız.Gelecek;

kesinlikle“eskiköyeyeniadetler
getirenlerin”olacaktır.Yaratıcılık

anlamolarak;sorunlara

getirilecekalışılmadıkyadaorijinalveyasıradışıbir
yaklaşımgetirebilmeyeteneğidir.Başkalarıylaaynışeye
bakmakamafarklıbirşeyigörebilmektir,sürekliyenilik
peşindekoşmaktır.Yaratıcılığın tekşartı; yaratılanürünün
veyahizmetinmüşterinezdinde işeyaramasıvefaydaya
dönüşmesidir.Öteyandan,yaratıcılıkhiçbirzamansona
ermeyecekbirprosestir.Çünküsorunlarınçözümüiçin
önerilenyöntemleryenisorunlarıyaratırvebudurum
aslındabirçelişkizinciri (Aksiyon–Reaksiyon)yaratarak
devameder.Buyüzdenyaratıcılıkhepvarolacaktır.

İnsanyapısı iseyaratılışolarakyaratıcıolmayaterstir.
İnsanlarherzaman, tecrübeveakılbağlamında,belirli
problemlereotomatikolarakbelirli çözümleribeynine
kodlar. İşlerinirutinleştirerekkolaylaştırmayaçalışır.
Benzerdurumlarahepaynıperspektiftenbakmayaçalışır.

Çeşitliparadigmalarlahayatınıyönetir. İştebudurum
insanyaratıcılığınıöldürür.Bizlerbudurumu

ikiyollaaşabiliriz:Çoköğrenerekveedinilen
çeşitlibilgilerarasındayeniköprüler
kurarak…

Satışatekrardönersek,birsatış işleminin
oluşabilmesi içinyandakiyemadakibeş

faktörüneşzamanlıolarakgerçekleşmesi
gerekir.Bubeşfaktörübirarayagetirmeye
dayanansatışçılıkmesleği,zatenbelirlinitelikleri

SAMİ BERK KUTER
Makale
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Yaratıcısatışçıolmakve
müşterialgılarınıyönetmek
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gerektirenveözellikledesosyalbecerileraçısından
donatılmışözelbirgrubuteşkiletmektedir.Yaratıcısatışçı
iseenkısa ifade ilesorunçözücüolanveproaktifolaraksatış
süreciniyönetenprofesyoneldir.Yaratıcısatışçıözetle;
müşterileri iknaederekürünlerinetalepyaratabilen,
firmayayenimüşterilerkazandıran,müşterileringerçek
ihtiyaçlarını tespitedip işletmeyezamanındaaktaran,
rakiplervetrendlerle ilgilibilgileri işletmeyedüzenli
raporlayan, iyidonanımlı,genelkültürüolan,herzaman
motivevecoşkulu,gerçekçideğil iyimserolabilenveen
yüksekdüzeydemüşteri tatmininisağlayanvegeliştiren
kişidir.Yaratıcısatışçıbirantropologgibiolaylarıve
insanları tarafsızcagözlemler.Müşteri ihtiyaçlarını tespit
edipproblemleriniçözer.Yaratıcısatışçıkendinimüşterinin
yerinekoyarveböylecemüşterisininnedüşündüğünü,
davranışınınneanlamageldiğini,sunumundahangi
noktalaravurguyapmasıgerektiğinidahakolayanlayabilir.
İlişkimimarıdır, ilişkilerkurar,yaşatırveşirkethedefleri
doğrultusundayönetir. İnsanlarıetkileyicidirve
iknakabiliyetiyüksektir.Amabunlarınhiçbiri
yetmez.Asılolanmüşterialgılarınıyönetmek,
müşteriyi tüketimeteşviketmek, talep
yaratmakvetüketicilerindavranışlarını
değiştirmektir.Yaratıcısatışçılığınesasını
oluşturanalgıyönetimininhedefi,
insanlarınalgılarınıbellibiryöne
kanalizeetmektir.Amaç,eldekibilgiler
vasıtasıylahedefkitlelerinduygularını
değiştirmekyadamarkaya/ürüneitibar
yaratmaktır.Nihaihedef; tüketicizihninde
“karlıvetekrarlısatınalmalar” ile
sonuçlanacakdavranışyönlendirmesi
yaratmaktır.

İstersenizdevametmedenöncealgınınne
olduğunutartışalım.Bildiğimizgibi;duyu
organlarımızçevredeki fizikseluyarıcılardan(ses,koku, tat
vb.)gelenenerjiyiemerler.Duyureseptörleri isebuenerjiyi
sinirsistemi iletilerineçevirerekbeynegönderir.Bubir
duyumdur.Beyimizbuiletileriyaniduyumlarıorganize
ederekve işleyerekanlamlıbirhalegetirir. İştebuanlamlı
halegelmesüreciher insanınbeynindefarklı işler.Çünkü
her insanınbeyni,hangi iletininanlamlıolacağınave
üzerindeodaklanarakbilgiyedönüşeceğinefarklıkarar
verir.Algı, insanınçeşitliduyumlarıdahaönceki
yaşadıklarınındaetkisiyleyorumlaması,düzenlemesive
anlamlıhalegetirerektanımasıdemektir.Duyumise
uyarıcılarınduyuorganları tarafındanalınıpbeyne
iletilmesidir.Görmekbirduyumiken,görüleninne
olduğunuanlamakalgıdır.Duyumherbireydeaynışekilde
gerçekleşirken,algıbireydenbireyefarklılıkgösterir.
Algınıntemelinde,kişinin içindeyaşadığı toplumunkültürel
özellikleri,dini inançlarıvedeğerleribulunmaktadır.
Örneğinbaykuş,Türkiye’ninbazıyörelerindeuğursuzkabul

edilirken,Çin'deuğurgetirdiğine inanıldığı içinsevimli
olarakalgılanır.Algı farklılığınadahabirçokörnek
verilebilir.Öyleyse;aynıduyumabağlıbiralgıkültürden
kültüredeğişebilir.Herhangibirolay,kuralveyasistem,bir
ülkekültüründeolumlu ikenbirbaşkaülkekültüründe
olumsuzolabilir, farklıalgılanabilir.Ayrıca;algılar
gerçeklerolmakzorundadeğildirler.Örneğingüneşinbatısı
vedoğuşunuizlesemveKopernik-Galileoyasalarından
habersizolsam,güneşindünyanınetrafındadöndüğü
algısınıkolaylıklaedinebilirim.Algınıngerçek
olmayabileceğinivemanipüleedilebileceğigöstermek
açısındanbirörnekdahaverebilirim:Sihirbazlar...
İllüzyonistinleraslında insanlarınalgılarınıyönetmekten
başkabirşeyyapmazlar.Bizler illüzyonistinyaptığışeyi
değil, illüzyonistneyigörmemizi istiyorsaonugörürüz.
Böylece imkansızgibigörünenşeylerbizişaşırtır.

Yaratıcısatışçı,dahaöncesırladığımtümsatışbecerileri
yanında,aynızamandamüşterisininalgısınıyönetenkişidir.

Yaratıcısatışçılar,müşterininalgısınıyöneterek
onlarladuygusalbirbağkurarlar.Böylece

eklenendeğeroluşturulur.Müşterilerinin
gelenekvekültürdeğerlerinibilirler,değer

kriterlerineönemverirler.Yaratıcısatışçı,
tamamenfarklıkültürdeğerlerineve
algılarasahipolanbirAmerikalıyasatış
yapmakilebirSuudi’yesatışyapmanın
kesinlikle farklısüreçlerdengeçtiğinibilir
vesatışsürecinibugerçeğegöreyönetir.

Bunailaveolarak;günümüzsatışçıları
içinyalnızca IQ(IntelligenceQuotient-zeka

katsayısı)düzeylerininyüksekolmasıyeterli
olmamaktadır.Başarınınsağlanmasında

satışçılarınyüksekdüzeydeduygusalzekaya
(EQ)dasahipolmalarıgerekmektedir.Sanılanın

aksinesatıştabaşarınınsadeceyüzde20’si IQ’dangelir,
gerisiEQ’dur.Yaratıcısatışçı, yüksekduygusalzekadüzeyi
ilekendininvebaşkalarınınduygularınıyönetebilenve
sosyalkapasitesiyükseksatışçıdır.EQgeliştirilebilir ikenIQ
doğuştandır.Çoknetolarak ifadeedeyim;duygusalzekası
düşüksatışçıdengesizdir.Yaratıcısatışçı; temelEQ
yetenekleri ilekendikuvvetli vezayıfyönlerinianalizeder,
kendiduygularını tanır,özbilincivardırherşeydenönce.
Ayrıca,duygularınıyönetebilir,motivasyonuherzaman
yüksektir,başkalarınınduygularınıanlayabilir,empatikurar
ve ileridüzeydesosyalbecerileresahiptir.

Sonolarak;satıştayaratıcılıkvealgıyönetimibüyük
avantajsağlar.Amaunutmayınkiyalnızdeğilsiniz!Sizin
yarattığınızürünalgısıaynızamandarakiptarafındantakip
edilirvemüşterilerinizkısabirsüresonrayönlendirilir.
Ayrıca,yanlışalgıoluşturmakbirdezavantajdır.Oyüzden
müşteri ile ilk temastan itibarendikkatliolmak
zorundasınız.Oluşmuşbiralgıyıdeğiştirmekoldukça
zordur,amaimkansızdadeğildir.

SAMİ BERK KUTER İZSİAD Üyesi
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O, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin en tanınmış
üyelerinden biri… Futbolla ilgisi
olan herkes, Tolga Özkalfa ismine
aşina… 22 yıldır hakemlik yapan,
2003’ten bu yana da Süper Lig
maçlarını yöneten Özkalfa, FİFA
Kokartı taşıdığı dört yılda da
Avrupa’da pek çok üst düzey maçta
düdük çaldı. İzmirli Özkalfa ile
elbette futbolu konuştuk.
Hakemler maç sonuçlarını etkiler
mi? Türk futbolu nasıl daha iyi
olur? Türk hakemliği nerede?
İzmir futbolundaki gerilemenin
nedenleri neler? 22 yıldır futbolun
kalbinde olan Tolga Özkalfa,
sorularımızı içtenlikle yanıtladı.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Aydın Nazilli doğumluyum.
39 yaşımdayım. Ege Üniversitesi
Diş Hakemliği Fakültesi
1999 mezunuyum. Normalde hem
mesleğimi hem de futbol
hakemliğini bir arada
yürütüyordum. Ancak Ağustos
2015’te Türkiye Futbol
Federasyonu ile profesyonel futbol
hakemliği sözleşmesi imzalamam
sonrası, diş hekimliği mesleğime
ara verdim. Şu anda sadece futbol
hakemliği yapıyorum. Evliyim ve
bir oğlum var.
Hakemliğe nasıl başladınız?

Futbolu çok seviyorum.
Nazilli’de 5 Eylül Spor’da amatör
olarak 5 yıl kalecilik yaptım. Okul

yıllarımda da fakülte takımının
kalecisiydim. İzmir takımlarının
maçlarına gitmek istiyordum ama
bir öğrenci için biliyorsunuz maç
biletleri her seferinde öyle kolay
karşılanmıyor. Bir gün
Nazilli’deyken babam, “Hakem
olursan kart veriyorlarmış,
maçlara ücretsiz giriyormuşsun”
dedi. Hatta Nazilli’den bir
arkadaşım hakem olmuş. Çıkardı
kartını da gösterdi, “Her maça
ücretsiz giriyorum” dedi. Ben de,
“Neden olmasın” dedim. Okulda
eski hakemlerden Necdet Erdilek
bizim hocamızdı. Ders sırasında,
“Hocam ben hakem olmak
istiyorum” dedim. “Yaz hemen bir
dilekçe” dedi. Derste yazdım,
verdim ve 1996’da hakemlik
maceram işte böyle başladı. Futbol
izlemek uğruna hakem oldum. İki
sene sonra kendimi 3’üncü ligde
yardımcı hakem olarak buldum.
2001’de 2. Lig’de orta hakemlik
yapmaya başladım. 2002’de PTT 1.

Lig’de, 2003’te de Süper Lig’de
maç yönetmeye başladım.
Süper Lig’deki ilk maçınızı
hatırlıyor musunuz?

Ankaragücü-İstanbulspor
maçıydı. Çok güzel geçmişti.
Başarılı bir yönetim göstermiştim.
90+3’te Ankaragücü lehine bir
penaltı vermiştim. Kaptan Yılmaz
da topu auta atmıştı, çok iyi
hatırlıyorum. Ondan sonra zaten
devamı hep geldi. Verilen şansları
iyi kullandım. Ama tabii bunlar hep
çalışmanın ve azmin meyvesi.
Özellikle ilk 3-4 yıl amatör
maçlarda, tozun toprağın içinde
görev yaptım. İzmir’in en ücra
köşelerinde maç yönettim.
Cumartesi pazarları arka arkaya
üç maça çıktığım oldu. İki yan
hakemlik, bir orta hakemlik
şeklinde.
Hocam fiziki zorluğun yanında
güvenlik açısından da sıkıntılı…

Tabii… Tabiri caizse kelle
koltukta gidiyorsunuz maçlara.
Amatörde en unutulmaz maçınız
hangisiydi?

Diş hekimliği öğrencisi
olduğum için ilkyardım biliyordum.
Bir maçta genç bir oyuncu kafa
travması nedeniyle dilini
yutmuştu. Ona müdahale ettim
hemen, dilini çıkardım. Geç kalınsa
biliyorsunuz nefessiz kalır ve
hayatını kaybedebilir. Sonra o
oyuncu oyuna devam etti ve bir

Kariyerim,çok
sevdiğimfutbol

maçlarınaücretsiz
girişkartıalmak

istememlebaşladı

HAKEM
takım tutmaz
HAKEM
takım tutmaz
HAKEM
takım tutmaz
HAKEM
takım tutmaz
HAKEM
takım tutmaz
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pozisyonda şiddetli itirazda bulunduğu için sarı
kart gösterdim.
Hocam oldukça güleryüzlü ve sempatiksiniz.
Maç içinde de böyle misiniz?

Bazen öyleyim, bazen değilim. Maçın
atmosferine göre değişiyor. Hakemliğin belli
bir periyodu var. Bu işte uzun soluklu olmak
istiyorsanız çok ciddi, büyük hatalar
yapmayacaksınız. Çok çalışacaksınız.
Hata yapma ihtimali stres yaratıyor mu?

Tabii ki yaratıyor. Bu stresle başa çıkmak
kolay değil. Hakemlikte tüm kriterleri yerine

getirmiş ama asla başarılı olamamış, kalıcı olamamış pek çok
arkadaşımız var. Çünkü bir şeyler eksik oluyor. Hakemlikte tecrübe
arttıkça güleryüz, sempati, empati, iletişim de maksimum düzeye
çıkıyor. Örneğin bir oyuncuyla konuşurken kuralları moda mod
uygularsınız, siz de zararlı çıkabilirsiniz, oyuncu da…

Ortam gerilir, maçın atmosferi bozulur. Çözmeye çalışırken daha da
kördüğüm olur. O nedenle biraz esnek olunmalı. Trafikte mesela ceza
gerektiren bir şey yaptınız. Evden çıktınız, emniyet kemerini
takacaksınız ama o şekilde 100 metre gittiniz.

Bu sırada polis gördü ve durdurdu. Sizin aslında kurallara uyan biri
olduğunuzu gördü, ceza kesmek yerine, “Bir daha yapmayın lütfen”
dedi. Siz hemen bağlıyorsunuz ve o polise sempati duyuyorsunuz.

Bir daha da asla o hatayı yapmıyorsunuz. O sempati sayesinde,
örneğin kırmızıda geçme potansiyeliniz varsa, yapmıyorsunuz. İşte
futbolda da böyle. Futbolcunun anlık ruh halini görebilir, anlayışla
karşılayabilir ve çözebilirseniz, futbolcuyu kazanırsınız.

Ki biz hakemler bir nevi ‘abi’ konumundayız sahada. Ben
futbolcunun sahada kırmızıda geçmesini önlersem, hakem olarak çok
büyük bir iş yapmış olurum. Bunun ada önleyici hakemlik…
FİFA kokartınız vardı bildiğim kadarıyla… Yurtdışında maç
yönetmekle Türkiye’de yönetmek arasında fark var mı?

İki dönem taktım. 2011’den 2015 sezonuna kadar. Tabii bu bir
bayrak yarışı, gençlere devrettik. Doğrusu bu. Avrupa’da 14’ü
Şampiyonlar Ligi olmak üzere 80 civarı maçta orta hakem, yan hakem

Tolga
Özkalfa
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ya da dördüncü hakem olarak görev
yaptım. Orada tabii kültürel yapı çok
farklı. Özellikle Batı Avrupa’da.
Oyuncusu da, teknik heyeti de,
taraftarı da hakeme çok saygılı.
Hakemin hatalı karar verebileceğini
biliyorlar ve buna itirazı
abartmıyorlar.

Bu noktada şunu da söylemek
istiyorum: Futbolda en az hata
yapan unsur hakemdir. Neden?
Futbolcu hata yapar, yönetici yanlış
transfer yapar, taraftarlar zaten
hata yapma potansiyeli yüksek olan
bir grup. Oysa bir hakem, bir maç
içinde ortalama 300 karar veriyor.
Bunun sadece 3-4’ü hatalı olabilir.
Oysa seyircinin tek bir hatası koca
takımı yakar, cezalar anlamında.
Peki Türk hakemliğini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Avrupa ve
dünyaya göre daha mı iyiyiz, daha
mı kötüyüz? Aynı mıyız?

Bundan 10 yıl önce Avrupa’da
Türk hakemlerine bakış, üçüncü
dünya ülkesi hakemi şeklinde idi…
Önemsenmeyen, dikkate alınmayan
hatta belki küçümsenen bir
pozisyondaydı Türk hakemliği. Bu
bir gerçek. Ancak Cüneyt Çakır’ın
açtığı çok önemli bir yol var. “Biz

buradayız, biz de varız” duruşudur
bu. Çakır, müthiş planlı, sistemli,
disiplinli çalışır. Hakemliğin hakkını
verir. Zaten bu da Cüneyt’i bugün
“dünyanın en iyi hakemi” konumuna
getirdi. Bugün Türk hakemliği
dünya kupasında yarı final
yönetiyor, Avrupa’da final yönetiyor.
İşte Türk hakemliğinin bugünkü yeri
nedir sorusunun yanıtı budur…
Şimdi Türk hakemlerine müthiş bir
saygı var.
Türkiye’de iyi futbolun önüne geçen
çok unsur var…

Türkiye’de anlayış biraz farklı
biliyorsunuz. Futbolu yaşam tarzı
haline getirip hayatının merkezine
oturtmak tribün olaylarını
doğuruyor. Yöneticilerin ya da
futbolcuların sorumsuz
davranışları, sözleri de bu tehdidi
artırıyor. Sadece hakeme karşı
değil, herkes herkese karşı
hoşgörüsüz oluyor. Avrupa’da
seyirci, tiyatro izler gibi maç izler.
Temennim Türkiye’de de böyle
olması…

Üç ihtimal var, bunu herkes
kabul edecek. Yenersiniz,
yenilirsiniz ya da berabere
kalırsınız. Ve hayat devam eder…

Bir de bizde günlük yaşanıyor, uzun
vadeli plan program yapılmıyor.
Başarı ya da başarısızlık tamamen
skora odaklı. Gerçek başarı için bu
kültürü aşmamız gerekiyor. Bu
konuda TFF’nin ve Kulüpler
Birliği’nin çalışmaları var. Bu bir
geçiş dönemi, zamanla Türk futbolu
da, seyircisi de hakemliği de çok
daha iyi yerlere gelecek.
Maçlara göre özel bir hazırlığınız
oluyor mu?

İyi bir analizci gibi analiz yaparım
maçlardan önce. Takımları,
futbolcuları… Korner
organizasyonlarından taç atışlarını
kimin kullandığına, atak
organizasyonlarının gelişim
biçiminden ortalama pozisyon
sayısına, faul ortalamalarından
oyuncu profillerine hepsini çıkarır,
incelerim. Futbolcunun maç içinde
nerede, nasıl vuruş yapacağına
kadar bilirim. Bunları bilmek,
alacağınız pozisyonu, duracağınız
yeri belirlemek açısından çok
önemli. Bu analizlerin çok büyük
faydası var. Çünkü olası krizleri de
biliyorsunuz ve onları yönetmeye
hazır oluyorsunuz. Bu, hata yapma
ihtimalinizi asgariye indiriyor.

Röportaj
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Hakemliğe ne kadar devam etmeyi
düşünüyorsunuz?

20 yıldır hakemlik yapıyorum.
Süper Lig’de 13’üncü sezonum. 174
tane Süper Lig maçı yönettim.
Bunların dördü derbi maçtı.
Hakemlik için limit yaş 47... Fiziksel
yeterliliğimi korudukça devam
etmeyi düşünüyorum.
Beslenmeme, uyku düzenime,
antrenmanlarıma çok dikkat
ediyorum. Fiziksel ve mental
olarak sürekli hazır
durumdayız. 45 yaşına kadar
devam etmek gibi bir hedefim var.
Yılda iki kez performans testine
giriyoruz. Bu testleri geçebildiğim
sürece devam ederim. Bir de 1990’daki
futbolla, günümüz futbolu arasında çok
fark var. Artık futbol, o günlere göre iki
kat hızlandı. Oyuncular gibi hakemler de
çok koşmak zorunda. Ayak
uydurabildiğim yere kadar gideceğim.
Hakemlerin takım tuttuğuna, maç
sonuçlarına etki ettiğine dair yaygın
kanı hakkında ne düşünüyorsunuz?

22 yıldır bu camianın içindeyim.
Bunlar şehir efsanesi. Hakem,
başarısız olmak için sahaya çıkmaz.
Sadece kendi başarısını düşünür.
Yaptığınız her hata, hele de büyük
hatalar sizin kariyerinizi bitirir.
Profesyonel hakemliğe başladıktan
sonra içinizdeki takım sevdası gibi
duygular tamamen ölüyor. Sizin için
artık yalnızca A ve B takımları var.
Kurallar var. Ve bu kurallar ışığında
maçı yönetirsiniz. Hayatında hiç
hakemlik yapmamış insanın, “Ben
takım tutmuyorum” diyen hakemi
anlamamasını ben anlayışla
karşılıyorum. Pilot değilseniz, uçak
kullanmanın ne olduğunu
bilemezsiniz. Bu da onun gibi bir şey…
Atmosferi itibariyle sizi en çok
zorlayan stat hangisi?

Öyle bir stat yok… Hatta ben baskının
en çok olduğu statları seviyorum. O bende
doping etkisi yapıyor, çok daha iyi maç
yönetiyorum. Bu, bozuk yolda arabayı daha
dikkatli kullanmak gibi bir şey…
İzmir takımlarında genel bir başarısızlık
var… Bunu neye bağlıyorsunuz?

Bence en büyük nedeni, Altınordu dışında

altyapılara yeterince önem vermemeleri…
Defalarca örneği yaşanmıştır; para

harcamakla, lejyonerlerden değil de
generallerden takım oluşturmakla
başarı gelmiyor. Onun dışında
İzmir, tesis anlamında da biraz
geri kalmış durumda. Bu
eksiklerin de giderilmesi

gerekiyor.
Unutamadığınız bir hatıranız var

mı?
Çok var da şu anda aklıma geleni

paylaşayım sizinle. Play Station’ı çok
oynarım ben. Orada hep Real Madrid’i

alırım. FİFA kokartı taktıktan sona bir Real
Madrid-Olympic Lyon maçı yönettim. Play
Station’da oynattığım Ronaldo’nun,
Benzema’nın maçını yönetmek çok farklı
bir duyguydu.
İZSİAD üyeliğinin size kazandırdıkları
neler?

Başkan Hasan Küçükkurt’un davetiyle
üye oldum. Çok ciddi bir sosyal
organizasyon. Hakemliğin getirdiğin bir
çevremiz var. Ancak İZSİAD’ın sunduğu
dostluklar çok daha farklı ve güzel.
Hayata farklı pencerelerden bakan
insanlarla bir arada olmak, bir şeyleri
konuşmak, paylaşmak, benim için
büyük zenginlik. Birbirinden faydalı
etkinliklere olabildiğince katılıyorum.
Çarşamba toplantılarının birkaçına
katıldım. Özellikle yaz sezonunda
daha iyi bir katılım gösterebilirim diye
düşünüyorum.
Oğlunuz Orhan Efe futbolla ilgili mi?
Takım tutuyor mu?

Orhan Efe 6 yaşında ve futbolu çok
seviyor. Yeteneği de var. En büyük
sıkıntımız takımla ilgili. Ona
öğrettim ben, “Oğlum biz takım

tutmuyoruz. Milli Takım’ı
tutuyoruz” diye. Anaokuluna

gidiyor. Arkadaşlarına,
“Ben milli takımlıyım”
diyormuş. Onlar da, “Milli
takım diye bir şey yok.
Fener, Cim Bom,
Beşiktaş var” diyormuş.
Bana geliyor, “Baba
milli takım diye bir şey
yokmuş” diye
soruyor. Biraz

sıkıntılıyız bu
konuda.

Röportaj Murat Özken
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İzmirSanayicive İşadamları
DerneğiBaşkanVekiliMukaddes
Çelik,erkekegemenbirsektörde,
plastikgeridönüşümünde,oğlu
ArdaBey ilebirlikte faaliyet
gösteriyor.Sektörlerininen
kurumsal firmalarındanbiriolan
ARDPlastik’te,hemplastiküretimi
yapanfabrikalarahammadde
üretiyorlarhemdedoğadayok
olmasıenuzun zamanalanplastik
atıklarıekonomiyegeri
kazandırarakçevreyekatkı
sağlıyorlar.MutaddesHanımile
işini,ailesinive İZSİAD’ıkonuştuk…
Önceliklekısacasizi tanıyabilir
miyiz?

1960İzmirdoğumluyum.Esnaf
vesanayiciağırlıklıbiraileninkızı
olmamarağmen,birbankacı ile
evlendim.Üniversitebirincisınıfta
evlendim.ZiraatFakültesiBitki
SağlığıBölümümezunuyum.Eşim
EnverBeybankacıolduğuiçin

Türkiye’ninçeşitlikentlerinde
görevyaptı, tabiikibirliktegezdik.
Dolayısıylaokulubitirmeme
rağmençalışmahayatına
başlayamadım.Buarada19yıl
siyasetleuğraştım.Biroğlum,bir
kızımvar.Kızımbabamesleğini
seçti,bankacıoldu.Oğlumiseİzmir
EkonomiÜniversitesiBilgisayar
yazılımıBölümü’nübitirdi.
Pekibuişinasılkurdunuz?

Eşimemekliolduktansonra,

kuzenimolanAkmercanlar
aracılığıylabirakaryakıt istasyonu
satınaldık.Benimdeçalışma
hayatımaslındaböylebaşladı.Oara
İZSİAD’la tanıştım.EşimİZSİAD
YönetimKuruluüyesiolmuştu.Ben
dederneğegidipgelmeye
başladım.OdöneminYönetim
KuruluBaşkanı İlknurDenizli
Hanım,“MukaddesHanım,Enver
Beyçokzamanayıramıyor.Seni
alalımyönetimkuruluna”dedi.
EnverBey’inayağınıkaydırdım
(gülüyor),yerinebengeldim
yönetime.BusüreçteoğlumArda
mezunoldu. İşkurmakistediğini
söyledi.Akaryakıt istasyonuçok
ortaklıbirşirketolduğuiçin,yenibir
iş fikribizedemakulgeldi. “Ne
yapalım”diyearaştırırken,plastik
geridönüşümsektöründekarar
kıldık.Nedenplastik? İhracatçı
kuzenlerim,geridönüştürülen
plastikhammaddesininçokaranan

Fabrikalara
hammadde

sağladıklarıgibi
sağlıklıçevreyede
katkıyapıyorlar...

Plastikgeri
dönüşümde
anne-oğul

kurumsallığı

Plastikgeri
dönüşümde
anne-oğul

kurumsallığı

Plastikgeri
dönüşümde
anne-oğul

kurumsallığı

Plastikgeri
dönüşümde
anne-oğul

kurumsallığı

Plastikgeri
dönüşümde
anne-oğul

kurumsallığı
Mukaddes

Çelik Arda
Çelik
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birmamulolduğunusöyledi.Bizdebunayoğunlaştık
ve2011yılındaARDPlastik’ikurduk.Kuruluş
aşamasındaki ikibüyükdesteğisöylemeden
geçemem.Nakit ihtiyacımızvardıvebukonuda
kuzenimNuriAkmercan’dandestek istedim.Sağ
olsunbirsözde istediğimizdesteğibizesağladı.Birde
işebaşlarkenRızaAkça’nınbüyükdesteğioldu.
Kendisiçokeskiailedostumuzdur. İZSİADüyesidir
aynızamanda.DenizlimerkezliAkçaHolding’in
fabrikalarıçokbüyükbiliyorsunuz.Onunatıklarını
alabilmekiçinRıza’yıaradım. İşkurduğumuanlattım,
bendenbüyükolmasınarağmenbanahep“Abam”
der.Sağolsun“Tamamabamsenmeraketme”dedi.
BeşyıldırAkça’nınatıklarınıalıyoruzveonunla
başladığımız içindebunoktalarageldik.Buvesileyle
hemNuriAkmercan’ahemdeRızaAkça’yabirkez
dahateşekkürediyorum.Kiradabaşlamıştık,beşyıl
içindekendi tesisimizinsahibiolduk.20kişiye
istihdamsağlıyoruz.ÖzmüşlerAilesi’yledeyinebu
sektördeayrıbirortaklıkkurduk.Oradada işlerimiz
devamediyor.
İşinizle ilgilibirazbilgiverirmisiniz?Üretimsüreci
nasıl işliyor?

Bizgünde3ila6.5tonorasındaplastik
hammaddesiüretiyoruz.Dolayısıylahergün7-8ton
plastikatığınınburayagelmesigerekiyor.Budaiki
ayaktanoluyor.Birhurdacılarıntopladıkları…
Onlarınki toplamamerkezlerinegeliyorveoradanda
bizegönderiliyor.Birdefabrikalarınatıklarını
alıyoruz.Bizburadasadeceambalajatıklarını
dönüştürüyoruz.Atıklar türünegöreayrıştılıyor,
temizleniyorvemakinalaragiriyor.Eritilip,mercimek
tanesigibiplastikhammaddesinedönüştürülüyor.
Çuvallanıyorveplastiksektöründeki fabrikalara
satılıyor.Aynızamandaçevrecibir iş.Biliyorsunuz
plastikatıklardoğadayüzlerceyılkaybolmuyor.Bunu
geridönüştürüpyenidenekonomiyekazandırarak,
çevreyedekatkısağlamışoluyoruz.
Sektörünüzdepekkadınyokgaliba?Busektörde
kadınolmanınzorluklarıvarmı?

Bildiğimkadarıyla İzmir’debusektördetekkadın
benim.Hatta ilkaçtığımızda ‘hayırlıolsun’agelen
sektörelarkadaşlardan,“Dahaöncehiçbirkadın
tutunamadı.Zorbir işegirdiniz”diyenleroldu.Benda
onlaraheptakıldım,“Benfarklıyım.Kavur’ların
kızıyım.Bizgirdiğimizyereköksalarız.Sizkendinizi
düşünün”diye…Çokşükürbugünleregeldik.Burada
oğlumArdailebirlikteçalışıyoruz.Ardaüretime
bakıyor,bendasatınalma,satış, finans işleri ile
meşgulüm.EşimEnverBeydeÖzmüşler ile
yaptığımızortaklığınbaşında.

Erkekegemenbirsektördekadınolmaktabiiki
zor.Çünküağırlıklıolarakhurdacılarla,
kamyoncularlamuhatapoluyorsunuz.Amabenim
anaçyönümçokgüçlü.Hepsininablasıyım.Onlara
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sevgide,saygıdakusuretmiyorum,onlardabeniçokseviyorlar,
sayıyorlarsağolsunlar.
Firmaolaraksektörünüzdedurumunuznedir?

Rekabetinçokyoğunolduğubirsektörümüzvar. İnanılmazfazla firma
var.Neyazıkkibunlarınbirçoğu“merdivenaltı”dediğimiz türden,
gereklisertifikasyonlaradasahipolmayanfirmalar.Bizbumecrada
öndegelenkurumsal firmalardanbiriyiz.Tümkalitesertifikasyonlarına
sahibiz.Çünkübenbuişebaşlarkenşunudedim:“BenbuişinVakko’su
olacağım.”Kaliteden,dürüstlüktenaslaödünvermedençalışıyoruz.Bu
işigayetciddivetemizşekildeyapıyoruz.Sektörümüzdebukadarkuralcı
olantekfirmayızdiyebilirim. İzmir’inenbüyükplastik fabrikalarına
hammaddeveriyoruz.ÖrneğinEsengibibir firmaylaçalışmakçok
zordur.Hergidenkamyonkalitekontrolündengeçer.Butip firmalarla
çokrahatçalışıyoruz,çünkübiliyorlarkikalitedenaslaödünvermiyoruz.
Sektörünüzünenbüyüksıkıntısınedir?

EnbüyüksıkıntımızÇevreBakanlığı’ndanlisanssız firmaların
faaliyeti.Merdivenaltıdediğimiz firmalar iştebunlar.Atık toplama,
üretimgibikonulardabakanlığınverdiği lisanslarvar.Kocaİzmir’debu
sektördelisanslı firmasayısıbirelinparmaklarınıgeçmez.Bizde
onlardanbiriyiz.Dahabaşlarkentümlisanslarımızıaldık.Şimdibiz
süreklibakanlıkkontrolüaltındayız,sürekli teftişediliyoruz. İşgüvenliği
uzmanımızvar, işyerihekimimizvar.Bunlarhepekstramaliyetdemek.
Sıkıntımızyok,olsunelbette.Bunlarbizeartıgetirenşeyler.Ancakaynı
kontrolmekanizmasımerdivenaltı firmalarauygulanmıyor.Benimmal
ettiğimfiyataonlarhammaddesatıyor.Bukonudabakanlığaçokşikayet
dilekçemizoldu.Onlarındadenetlenmesini istiyoruz.Buyapılırsa
merdivenaltısorunuortadankalkar.Bizlerdehaksızrekabet

ARD Plastik beyin takımı bir arada... Mukaddes Hanım ve oğlu Arda Bey’in en büyük yardımcıları, aynı
zamanda Mukaddes Hanım’ın ağabeyi olan Teknik Müdür Nuri Kavur ile asistan Müjgan Onat...

Röportaj
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koşullarıylamağdurolmayız.Tek
isteğimizeşitşartlardarekabet
etmek.
İşsağlığıvegüvenliğikonusuna
bakışınıznasıl?

Bizentehlikeli işyerleri
sınıfındayız.Dolayısıyla İSG
önlemlerinienüstdüzeydealmak
zorundayızvealıyoruz.Zatenbu
konudakikriterlerintamamı işçinin
lehineolduğugibi işvereninde
lehine.Benhemişçimihemde
kendimikorumuşoluyorumbu
tedbirlerle.Bizdetümişçilerintüm
hakları tamolduğugibi,onları
korumaamaçlıönlemlerdetam
olarakalınıyor.
Ekonominingenelgidişatınınasıl
değerlendiriyorsunuz?Bir
durgunlukolduğusöyleniyor;size
deyansıyormu?

Bizpeşinalır,peşinsatarız.
Gerçekçiolmakgerekirseson
dönemekadarekonomik
durgunlukhissetmemiştimben.
Çünkübendenhammadde
almazsa, fabrikalarkapanır.Fakat

artıkböyledeğil.Bizimpiyasaya
kadar indiysebudurgunluk,demek
kigerçektenciddisıkıntıvar.Kimse
yatırımyapmakistemiyor.Herkeste
bir ‘bekle,gör’stratejisivar. İkigün
çalışan,üçgünkapalıduran
işletmelervar.Hattayatırımını
sonlandıran, işyerinikapatanvar.
Ekonomininçarklarınındaha
sağlıklı vekesintisizdönmesi
gerekiyor.Terörbelasındanbiran
öncesıyrılmamız,dahasağlıklıbir
ekonomikdüzenkurmamızve
üretimeodaklanmamızşart.
Yıllardır İZSİADbünyesindesiniz,

yönetimdesiniz... İZSİAD’ın
hayatınızakattıklarıneler?

Buaileninbirparçasıolmaktan
çokmutluyumvegururduyuyorum.
İZSİADolarakhemİzmir’dehemde
ülkegenelindeçoketkinbir
derneğiz.Üyelerarasındakisıcak
ilişkihemsosyalhemdeticari
anlamdapekçokartısağlıyor.
İZSİAD’ınetkinliğiniveüyeler
arasındaki işbirlikleriniartırmak
içindesüreklimesaiharcıyoruz.
ÖrneğinKadınKomisyonu’muzbile
çokbüyüksinerjigetirdiderneğe.
Tiyatrotopluluğuylaolsun,TSM
Korosuileolsunpekçoksosyal
projeye imzaatıyorveses
getiriyorlar.
İşdışındakivaktinizinasıl
değerlendiriyorsunuz?

Benimişdışında,hattabazen
işimindeönünegeçentekyervar,
İZSİAD…İZSİADkocamanve
sımsıcakbirailebenimiçin.Ailemin
bir ferdigibi.Çocuğumgibi…Ona
zamanayırmazsamolmazdiye
düşünüyorum.

Sektörünenbüyük
sıkıntısımerdivenaltı
işletmeler...Bakanlık

birimleridahasıkı
denetimyapmalı

Röportaj
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Becker’i
sporun

vesporcunun

hamisiyapan

Volkan
Kebir:

Panjur,perde, tenteve
endüstriyelkapısistemleri için
motorvekontrolüniteleriüreten,
dünyacaünlüAlmanşirketBecker’in
38yaşındakiTürkiyeCEO’suVolkan
Kebir’lekonuştuk.Başarılıbir
işadamıolmanınyanısırakurduğu
35AlbatrosKadınBasketbolKulübü,
sporadesteğivesosyalsorumluluk
projeleriyledeöneçıkanKebir,her
sportifbaşarının, İzmir’inher
alandakipotansiyelininaçığa
çıkmasınıntetikleyicisiolacağını
düşünüyor. İşte,gençvebaşarılı
işadamınınalkışlanasıvizyonunu

yansıtanröportajımız…
Sizi tanıyabilirmiyiz?

İzmirdoğumluyum,babam
FethiyeGöcek’li,annemSelanik
göçmeni.Makinemühendisiyim.
1997’deüniversitedenmezunoldum
veİngiltere’yegittim.Pazarlama
üzerineyükseklisansyaptım.Daha
sonraAlmanya’yagittimvebirsüre
oradakibirşirketteprojeyürütücüsü
olarakçalıştım.SonraTürkiye’ye
döndümveDalmecIndustrial
Manipulators’tasatışmühendisi
olarakçalışmayabaşladım.Biryıl
içinde işiçokbüyüttükveSatış

Müdürüoldum.Şirketkendi
organizasyonları içindesatıştadünya
birincisioldu.DahasonraPolinas
Plastics’teÜrünGeliştirme
Mühendisiolarakçalıştım.Sonrada
AlmansermayeliKarcherServisTic.
A.Ş.’deSatıştanSorumluGenel
MüdürYardımcısıolarakçalıştım.
Buradadasuarıtmasistemleri
satışındadünyabirincisioldum.
Konya’dabir firmadanGenel
müdürlükteklifialıncakabulettim.
Biryıloradagörevyaptım.Eşimin
hamileliğinedeniyle İzmir’edönmek
istedik.2009’dadöndükveBecker

İzmir,sporlakalkınır
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Türkiye’yikurdum.
İşininizinmahiyetihakkındabilgiverirmisiniz?

Becker,28ülkedefaaliyetibulunan,2milyardolar
cirolubirholding.BeckerTürkiyeolarakTürkiye’deüretimi
yapılanbütünotomatikperde,otomatiktente,panjurve
endüstriyelkapılarınmotorlarınıveriyoruz.300binEuro
cirodan,12milyonEurociroyaulaştık.Şuandaciroolarak
enyakınrakibimize5milyonEurofarkatmışdurumdayız.
DünyadaAlmanyahariç,
dışorganizasyonlarda
28’inciliktenbirinciliğe
yükseldik.Becker
Almanya,AlmanTicaret
Odası’nda,bizi
“YurtdışındakiEnBaşarılı
OrganizasyonÖdülü”ne
adaygösterdi.
Sektörelaçıdan
sorunlarınızvarmı?

HalenAlüminyum
Koruma,Kapatma,GölgelendirmeÜreticilerive İşadamları
Derneği’nin (AKGİAD)deKurucuBaşkanıolarakgörev
yapıyorum.Ekonomiyeciddikatkısıolangenişbirsektörüz.
Ancakkağıtüzerinde ‘sektör’olarakgörünmüyoruz.Bir
kısmımızperdecilerin,birkısmımıznayloncuların içinde,
birkısmımızdemircilerin içindegörünüyor.Oysabizimtek

Volkan
Kebir

Burcu
Kebir

Becker,28
ülkedefaaliyet

gösteren,
2milyardolar

cirolubirholding
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çatıaltında,birsektörolarak
tanınmamızgerekiyor.Buolmalıki
devletindebizimsektörümüzün
kalkınmasına,gelişmesineyönelik
özelpolitikalarıolsun.Kamununbu
sektördenhaberdarolup,busektöre
özelsanayisitelerikurması,özel
teşviklergeliştirmesigerekiyor.
Sektörünstandardizasyonunun
oluşturulmasıgerekiyor.Bugünbir
berberdükkanıaçmakiçinbile
sertifikaalmanız,Berberler
Odası’ndanonayalmanızgerekiyor.
Ama“Benpanjurüreteceğim”diyen
anındabuişebaşlayabiliyor.Bu
denetimsizlik,kalitesorununu
doğuruyor.Bizimişinbirdeenerji
tasarrufuyönüvarkidevletin
politikalarıyladaörtüşüyor.
Sektörümüzünbukonudadasöz
sahibiolmasıgerekiyor.
VolkanKebirveBecker,sadece
ticariyönüyledeğil,spora
desteğiyle,sosyalsorumluluk

projeleriyle,35AlbatrosKadın
BasketbolKulübüiledetanınıyor…
Türkiye’denparakazananyabancı
sermayelibir firmaolarak,
kazandığımızıTürkiye’ninhizmetine
harcamakistiyoruz.“Parakazandım,
çokbaşarılıoldum,dünyabirincisi
oldum”demekhiçkimseiçinhiçbir
şey ifadeetmez. Ama,“Birkızı
eğitimevesporakazandırdım,milli
takımakazandırdım”demek
önemlidir. “İzmir’inkadınbasketbol

takımıyoktu,aldım1’nciLig’e
çıkardım; inşallahSüperLig’e
çıkaracağım, İzmir’in tanıtımını
yaptım”demekönemlidir.
“Kadınlarımızekmekkazandı”
demekönemlidir.Tanınırlık,
sevilirlik,gazetedeçokgörünerek
olmaz. İnsanlarıngönlünegirmek
gerekiyor.Örneğinzihinsel
engelliler içinbirçalışmayaptık
BornovaBelediyesi’nde,bana
doğumgünümdekendiaralarında
paratoplayıpçiçekalmışlar;ben
ağladım.Aslolanonlarıngönlünde
yeretmek.Yarın işinigücünü
kaybettiğindeyadaemekli
olduğundaitibarınzamanlaazalır,
unutulursun.Hedefim,Becker
olarak insanlarıngönlündeyer
etmek.ÖrneğinTürkiye’nin ilk ‘kadın
hakları’konseptlibasketbol
turnuvasınıyapıyoruz.Türkiye’ninen
büyüktakımlarıgeliyor,maçyapıyor.
“Çocukgelinlerehayır,kadına

35Albatros’a,İzmir
işdünyasından,
derneklerdenve

STK’lerdendestek
bekliyoruz...

Röportaj BECKER
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şiddetehayır”mesajlarıveriyoruz.
Bunugelecekseneuluslararası
çaptadüzenleyeceğiz.

Bölgelerdebasketbol festivalleri
yapıyoruz,çocuklarbasketbol
oynuyorlar.Şiddetemaruzkalan
kadınları, zihinselengellilerialıp
maçlaragetiriyoruz.Facebook
karartarak,Twitterkarartarakkadın
haklarınadestekvermeninelle
tutulurhiçbir faydasıyok.Aslolan,
somutşeyleryapmakveo insanlara
gerçektensahipçıkmaktır,onları
toplumakazandırmaktır.Bu
çocuklarokulagidecek,spor
yapacak.Kimisibilimadamıolacak,
ikibuluşlaülkeninkaderini
değiştirecek.Kimisibaşarılıbirmilli
sporcuolacak,büyükbaşarılarda
paysahibiolacak.Bizbunu
seviyoruz,bununiçinçalışıyoruz.
Siyasiolmadan,sadeceşehreve
insanlarahizmet için…Bornova’da
örneğinzihinselengellileri
idmanlarataşıdık,millisporcularla
sporyapmalarınısağladık.Onların
yaşadığımutluluğubirdüşünün…
Aldıkmaçlaragetirdik,ellerine
bayrakverdik, tezahüratyapmayı
öğrendiler,sıradışısaatlervekeyif
doluheyecanlaryaşadılar.Şiddet
görenkadınlarımız,küçükyaşta
evlendirilenkızlarımız;kadınhakları
konusundakisorunlarıbunlar
düzeltecekler.Nasılolacakbu?
Onlaraacımakladeğil;onlarısosyal
hayata,spora,ekonomiye
kazandırarakolacak. İşteBecker
olarak isimsponsorluğuyaptığımız
35AlbatrosKadınBasketbol
Kulübü’ndebizbunlarıhedefliyoruz.
Beckerbudestekleciddi itibar,sevgi
vesaygıkazanırken;kulüpde
başarıylavegelenkaynaklarla
dezavantajlıkesimlerinsorunlarının
çözümündegündemyaratıyor,aynı
zamandakentekonomisinede
katkıdabulunuyor.Çokbüyükbir
sürprizolmadığı takdirde inşallah
2017’deSüperLig’deolacağızve
baştaüçbüyüktakımolmaküzere
tümSüperLigekipleri ile İzmir’de
oynayacağız.Şuandaİzmir’in tek
şehir takımıyız. İzmirlisporcukızlar
teveccühgösteriyorlar.Albatros

35’tedahauygunfiyatlara
oynuyorlar.“Biz İzmirliyiz, İzmir’e
şampiyonlukyaşatmakistiyoruz”
diyorlar.Buruhbiziheranlamda
başarıyataşıyor, taşıyacak.
İzmir’dendestekgörüyormusunuz?

Biz İzmir’esporundabirendüstri
olduğunugösteriyoruz.Butakım
yokkenİzmir’eyılda19tanekadın
basketbol takımıgeliyormuydu?
Gelmiyordu.Şimdigeliyorlar,
yöneticileri,sporcularınaileleri,
basını, taraftarlarıgeliyor.Otellerde
kalıyorlar,yiyiyorlar, içiyorlar,kenti
geziyorlar,alışverişyapıyorlar.
İzmir’eparabırakıyorlar.Yarınbu
takımlarımızAvrupakupalarına
katılacak,Avrupakentlerinden
kafilelergelecek.Takımlarımızher
alandaşampiyonluğaoynayacak,
şampiyonolacak.Buşehir
atmosferinelayık,sporladaanılan,
kalkınanbirkentolacak. İştebu
ekonomidir.SüperLig’debu
ekonomidahadabüyüyecek.Biz tüm
bunlarıdüşünürken,buhayallerle
çalışırken,destekkonusunda
maalesefsıkıntılıyız.Bizim
sahiplenmeduygumuzeksik.Slogan
üretmektenbaşka işyapmıyoruz.
BensadeceBeckerAlbatros35 için
değilherkulüp için,sporunherdalı
içinbütünşehirden,bütün
sanayicilerden,derneklerden,
odalardandestekbekliyorum.
Herkesgücüoranındabudestekleri
yapmalıkibukentsportifanlamda
dakalkınsın,güçlensin.Buşehir
sporlakalkınacakkiBarcelona’daki
gibi,Madrid’dekigibi,Roma’daki,

Liverpool’dakigibiyüzde25spor
turistiolsun.Ozamanşehir
hareketlenecek,kentin insanıda
kalkınacak.BunoktadaBornova
BelediyeBaşkanıOlgunAtila’yaözel
bir teşekkürdebulunmakistiyorum.
Sıfırbirsahayaptıvebizim
oynamamıza izinverdi.2bin500
gencinoradasporyapmasınaolanak
sağladı.Onlarınkötü
alışkanlıklardanuzakdurmasını,
telefonla,bilgisayaroyunlarıyla
meşgulolmasınınönünegeçti.Sağ
olsun,varolsun.
İZSİADüyeliğininsizekattıkları
neler?

İZSİAD,örnekaldığımız,
sevdiğimizbüyüklerimizinolduğubir
kuruluş.BendeİZSİAD’abu
insanlarıntecrübelerini,bilgilerini
öğrenebilmekiçingirdim.Çokda
memnunum.Bugünekadarhep
feyzlendim.Hepbizedestekoldular,
ağabeylik,ablalıkyaptılar. İzmir
sanayisininkalbini tutan,bize itibar
kazandıran,bizehepdoğruyu
gösterenbirsivil toplumkuruluşu…
Yorgunluğunuzu,stresinizinasıl
atıyorsunuz?

Yağlıboyatablolaryapıyorum.
Kısafilmçekiyorum,hikaye
yazıyorum.Yaptığımızsosyal
eylemlerdebizimhobimizaslında.
HaftasonuailecekBeckerAlbatros
35’inmaçınagitmek, işdeğil,hobi
benimiçin.Sosyalsorumluluk
projelerimizdekeyiflevakit
ayırdığımızhobilerimiz…Bunun
dışındabulduğumherboşvaktide
eşimeveçocuklarımaayırıyorum.

Röportaj BECKER
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BiziNorveç’inbaşkentiOslo’ya
götürecekgemiyedoğruyola
çıkıyoruz.Kruvaziyer limanı
şehrinyakınında.Biletlerimizialıp
gemiyebiniyoruz.Fotoğraflarımız
çekiliyor.Dahasonragemide
satışasunuluyorbufotoğraflar.
Gemiresepsiyonundanoda
anahtarlarımızıalıpodamıza
gidiyor,valizlerimizibırakıp
güverteyeçıkıyoruz.Limandan
çıkarkengörüntüyükaçırmamak
içingüvertedegüzelbiryere
yerleşipbuhatırayı fotoğraf
çekerekölümsüzleştiriyoruz…
İskandinavyaturumuzunikinci
durağı,Norveçgezisibaşlasın...

GemiyleOslo’ya18.00
sıralarındahareketettik.Akşam
yemeği içinrezervasyonyaptırdık.

Erkenrezervasyonyaptırmanın
faydası,gemininkıç tarafındaen
güzelyerdemasamızınayrılması
oldu. Beyazgecelerinyaşandığı
günlerdi.Masamızdanbol
miktardagünbatımı fotoğrafı
çekmeşansıbulduk.

Gemideyemeklerharika,
özellikledenizmahsulleri
seçenekleriçokfazla.Havyardan

karidese,somondanyengeç
bacağınavehatta İKEA’dada
yediğimiz İsveçköftesinesayısız
lezzetsunuluyor.Şarabı fıçıdan
kendinizalıyorsunuz.Çokgüzel
birakşamyemeğindensonra
kahvelerimizi içip,geminincanlı
müziksalonlarındanbirine
gidiyoruz.Geçvaktekadareğlenip
kamaramızaçekiliyoruz.

Denizebakangenişpencereli
birkamaraydı.Beyazgeceler
yaşandığı içinhavakararmıyordu
vemanzaramüthişti.Kamaranın
karanlıkolmasıveuyuyabilmek
içinkalınperdeyiçekmekşart.
ErkenkalkabilmekveOslo’ya
girerkendoğaharikası fiyortları
görebilmekiçinuykuyadaldık.
Gemibüyükolmasınarağmen,

Gemi yolculuğu
bile başlı başına
keyif... Özellikle
yemekler harika
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geceboyuncafazlasıylasalladı.
Sabah, fiyortlarıneşsiz
manzarasını izledik,bolbol
fotoğrafçektik.Ardından
kahvaltımızıyaptıkve
valizlerimizihazırlayıp
güverteyeçıktık.OsloLimanı’na
girişimizigüvertedeseyrettik.
9-9.30gibiOsloLimanı’na
yanaştıgemimiz.

Yaklaşıkbirsaatkadar
otobüsbekledik.
Konaklamamızıdayapacağımız
çizgi filmkahramanıHeidi’nin
köyügibibiryerolanLaerdal’a
doğruyolakoyulduk.Yolumuz
üzerindebulunanveVikingler’in
12’nciYüzyıl’da inşaettiği
BorgundStaveKilisesi’nide
ziyaretettik.

Norveçtopraklarındasıkça

rastlananStaveKiliseleri
ahşaptanoluşan,Ortaçağ'aait,
keresteçerçevelerle
tutturulmuşyapılar.Borgund
Kilisesi,Norveç'tekaybolmamış
28StaveKilisesi'ndenenünlü
olanı.Norveçce’de"Stavene"
kelimesindengelen"Stave"
kelimesi"çubuklarıyadaköşe
iletileri"anlatmaktadır.Buda
kiliselerinyapımındaayakta
durmasınısağlayantemel
malzemedir.Kabartmave
ejderhabaşlarıylasüslüyüksek
kornişlersadeceVikingler'de
bulunmaktadır.Vikingler'in
gemilerindedemutlaka
bulunanejderhaveyılanbaşı
figürlerinin;kötülükten,kötü
ruhlardankoruduğuna
inanılıyordu.Kilisenin
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duvarlarındaniseRunikYazıtları
vardırkiRunikalfabesini
Vikinglerkullanmıştır.

BuradansonraLaerdalyolu
üzerindebirkasabanıngöl
kıyısındayemekmolasıverdik.
Ardındanepeybiryolculuktan
sonraLaerdal’aulaştık.Somon
balığıçiftliklerinindeolduğu,bir
dağıneteklerindekibirkasaba
Laerdal.Çokgüzelbahçeleriolan
evlerimevcut...Laerdal fazla
büyükbiryerdeğil.Onu
uluslararasıçaptatanıtanen
önemliözelliği,dünyanınenuzun
karayolutünelininbaşlangıç
noktasıolması…

1600metreyüksekliğindeki
dağsırasınınaltından,Laerdal’ı
Aurland’abağlayanbutünelin
uzunluğu24.5kilometre…Tünel
içindemavi ışıklarlaaydınlatılmış
üçbüyükmeydanmevcut.
Daralan,sıkılanyolcularınolası
klostrofobikkrizlerekarşıdurup

dinlenmesi içinyapılmışbu
alanlarınmavi ışıklarla
aydınlatılmasınınnedeni isemavi
ışığın insanıuyanıktuttuğunadair
bilimsel tespitmiş.Ayrıcatünelin
ışıklandırmaları, insanların
tünelinbirsonuolduğuna
inandıracakşekildedüşünülmüş.

KaldığımızLindstormHotel,
kasabanınmerkezinde…Akşam
oteleyakınbirrestorandaçok
lezzetlibirNorveçsomonuyedik.
Ogecesarpbirdağınkıyısındayer
alanotelimizdedeliksizbiruyku
çektik.Tabiibeyazgecelerin

etkisiylekararmayanbirhava
olduğuiçinkalınvekoyuperdeleri
sonunakadarçekmek
koşuluyla...

Sabahmisgibiamabirazserin
birhavanıneşliğindedışarıda
kahvaltımızıyaptık.Unutmadan
söyleyeyim;bizimorada
olduğumuzgünlerAğustosayının
başlarıydıamakardagördük,
soğukdagördük.Ağustosayında
insanyanınakabanalmaz
dersiniz…Bizdealmadıkama
özelikle fiyortlarıgezerken
dondukvekabansatınalmak
zorundakaldık.Kahvaltısonrası
yenidenotobüsümüzebindik.
Akşamkonaklamamız,Norveç’in
engüzelşehirlerindenveülkenin
ikincibüyükkentiBergen’de
olacak.

AncakönceFlam-Myrdalarası
seferyapanözelbirmanzara
treninebineceğiz.Yaklaşıkbir
saatlikyolculuktansonraFlam’a

Beyaz gecelerde
uyumak için

kalın perdeleri
çekmek şart...
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ulaştık.Biletlerimizialıp trene
bindik.Trendahaönceuzun
mesafeliçalışanbir trenmiş.Şu
andaturistikolarakfazlauzun
olmayanbirgeziyapıyor.Arada
Norveç’teyeralanşelalelerinden
birisiolan94metreyüksekten
dökülenKjobgosten‘daduruyor,
20-25dakikafotoğrafçekimi
yapıldıktansonratekrarkalkıyor,
ilerideki istasyonolanMyrdal’da
duruyor.

Myrdal,denizden862metre
yükseklikteyeralanbiryerleşim.
Karlar içindedağdabirsüre
fotoğrafçekimi içinbekledikten
sonraFlam’adoğru inişegeçiyor.
TabiibirazsonraKjobgosten
şelalesindebirdahaduruyor.Yine

iniyoruzfotoğraflamakiçin,bu
sefermüzikçalmayabaşlıyor,
kayalarınarasındanbirkız
beliriyordansederek, aynıkız
dansederkenanidenkayanın
arkasındandüşmüşizlenimi
vererekbaşkabirkayanın
ardındanaynıölçülerdeaynı
kıyafetvesaçrengiylebaşkabir

kızdansetmeyebaşlıyor. İkinci
dansçıkızdadüşmüşgibi
kayalarınardındakaybolup
üçüncüdansçıkızaynışekilde
müzikeşliğindedansediyor.Son
kızdakayalıklarınarasında
kaybolupmüzikbitincetrenimize
binipFlam’adoğruhareket
ediyoruz.Yolboyunca iriliufaklı
şelalelergörüyoruz.

Flam’datrendenindikten
sonraNorveç’eözgühediyelik
eşyalaralarakotobüsümüze
biniyoruz.Flam-Gudvangenarası
Norveç’inenuzunveenderin
fiyorduSagnefjord’ugörmek
üzere iskeleyedoğrugidiyoruz.Az
önceanlatmıştım,Ağustosbaşı
olmasınarağmensoğuktanhasta

Birbirinden
güzel tabiat

harikaları, göreni
mest ediyor...



59

Gezi

olmamakmümkündeğil.Hemen
limanınkıyısındayeralan
dükkandanbir tanekabansatın
aldım,yoksaferibottadışarı
çıkmakmümkündeğil.
Mükemmelgörüntülerve
martılareşliğinde2saat45dakika
sürenfiyortgezimizi tamamlayıp
Bergen’egeçiyoruz.

Bergen,Norveç’in,Başkent
Oslo’dansonra ikincibüyükkenti
olmasınakarşın,aslında270bin
kişiliknüfusuylaküçükveşirinbir
kuzeykasabası.Turistler için
popülerolmasınınbirkaçnedeni
var.Bunlardanilki,Norveç’inen
önemli turistikzenginliği,doğa
harikası fiyortlar…VeBergeniçin
bufiyortlarıngirişkapısı
denilebilir.Buzuldöneminde
buzullarınaşındırarak
oluşturduğuvadilerden,
buzullarıneriyipgeriçekilmesive
yükselendenizsuyununbu
vadileridoldurmasıylaoluşan
fiyortlar,gerçektengörülmesi
gerekendoğaharikaları…

Şehir içindehemenheryer
yürümemesafesinde.Buyüzden
büyükihtimalle,Floryen
Tepesi’neçıkarkenbineceğiniz
fünikülerdışındabaşkabiraraca
gerekduymayacaksınız.Şehir
merkezindenbineceğiniz
füniküler iledenizseviyesinin320
metreüstündekiFloryen
Tepesi’ndenşehirmanzarasınıve
fiyortları izleyebilirsiniz.Ayrıca
buradabirşeyleryiyebileceğiniz
birkafe-restoran ilehediyelik
eşyadükkânıdabulunuyor.Şehir
merkezineyürüyerek
inebiliyorsunuzvekarşınıza
dünyacaünlübalıkpazarıçıkıyor.

Haklıbirünesahipolanbalık
pazarında,balinaetinden
havyarınonlarcaçeşidinekadar
hertürlüdenizürününü
bulabilmekveanındatadabilmek
mümkün…

Balıkpazarınınhemenyanı
başındayeralançiçekpazarıve
çevresindeçokmiktardahediyelik
eşyamağazasına
rastlayacaksınız.Buyolutakip
edersenizkendiniziBergen’in
ünlüahşapevleriarasında
bulacaksınız.Balık ticaretinin
şehrinenönemliekonomik
kaynağıolduğu,Alman
tüccarların iseşehrin
ekonomisinehâkimolduğu
yıllarda iskeleyakınındayapılan
ahşapevler,günümüzdeUNESCO
DünyaMirasıListesi’ndeyer
alıyor.Buahşapevlerarasında
gezerkenkarşınızahembirçok
hediyelikeşyamağazasıhemde
çokşirinkafelerçıkacak.

GeleceksayıdaOslo’da
olacağız…Görüşmeküzere…

Bergen,
Oslo’dan sonra

ülkenin en büyük
ikinci şehri...



Prof. Dr. GÜNNUR KOÇAR
MAKALE

Bilim ve teknolojiye odaklanan, planlı araştırma–
geliştirmeye dayalı sürdürülebilir ekonomi ve sanayileşme
politikaları, ülkelerin rekabette ön sıralarda yer almasını
sağlamaktadır. Bu noktada sürdürülebilirliği kavramak daha
da önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı genel
olarak sosyal, ekonomik ve çevre şartları iyileştirilirken,
kalkınmanın da sağlanması olarak ele alınmaktadır.
Teknolojinin rekabet unsurları ise enerji, bilgi ve hıza
dayanmaktadır. Enerji açısından dışa bağımlılığı en az olan
ülkeler, ekonomik gelişmişliklerini halkın yaşamına refah
olarak aktarabilmektedir. Yaşayan ve sürdürülebilir bir sistem
ise mutlaka bilim ve teknolojiye dayalı olmalıdır.
Sürdürülebilirliğin, “3E” sarmalıyla yani “Enerji, Ekonomi,
Ekoloji” kavramlarının birbirleriyle dengede olmasıyla
sağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu “3E”nin kesişme alanı
ise yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Ülkemizde sürekli artan elektrik enerjisi fiyatları ve
bunun paralelinde artan enerji talebi, geleneksel
yöntemlerle fosil yakıtlardan elde edilen enerjiyi çok daha
pahalı kılarken, ülkemizin konumu itibariyle mevcut
yüksek rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli,
değerlendirmeye hazır kaynaklar olarak göze
çarpmaktadır.

Türkiye, yenilenebilir enerjiler bakımından
oldukça zengin bir ülkedir. Güneş, biyokütle,
rüzgar ve jeotermal enerji kaynakları açısından
bakıldığında, yurdumuzun farklı kesimlerinde
coğrafi yapı, bitki örtüsü, kültürel ve yeraltı
zenginliklerine bağlı olarak değişkenlik gösteren

enerji türlerine uygun enerji sistemleri kurulmaya, işletime
alınmaya, enerji üretimi ve kullanımı konusunda yeni
girişimlerde bulunulmaya başlanmıştır. Ülkemizde özellikle
evsel sıcak su hazırlama gibi düşük sıcaklık uygulamaları,
güneş ısıl sistemler konusunda en yaygın olarak kullanılan
uygulamalardır. Herhangi bir yasal teşvik olmadığı halde evsel
ve turizm amaçlı kullanım sıcak suyu üretiminde güneş
kolektörü kullanımının yaygınlaşmasının başlıca nedeni; bu
sistemlerin ucuz, teknolojilerinin ve işçiliklerinin basit
olmasıdır. Türkiye’de günümüzde kurulu güneş enerjisi
kolektörlerinin toplam alanı, yaklaşık 18.640.000
metrekaredir. Toplam alan olarak Türkiye; Çin, ABD ve
Almanya’nın ardından dünyada dördüncü sıradadır. Bununla
birlikte yılda 2 milyon metrekare düz plaka güneş kolektörü
üreterek, dünya liderleri arasına girmiş durumdadır. Üretilen

bu düzlemsel kolektörlerin her yıl yaklaşık yüzde 10’luk
kısmı ihraç edilmektedir. Ayrıca son yıllarda az da olsa,
vakum borulu kolektörlerin de üretimine başlanmıştır.
Özellikle düzlemsel ve vakum tüplü güneş kolektörlerinin

büyük ölçekte üretimi ve ihracatı konusunda gözlenen
gelişmeler önemlidir.

Türkiye’nin kurulu elektrik gücü 73 GW dolayında
olmasına rağmen, güneş enerjisinden elektrik
üretiminin gerçekleştirildiği kurulu güç kapasitesi
248.8 MW civarındadır. Türkiye’nin elektrik
enerjisi ihtiyacının büyük bir kısmı termik
santrallerden (yüzde 58.2) ve hidroelektrik
santrallerden (yüzde 35.5) karşılanmaktadır.

Kurulu elektrik gücü içerisinde güneş enerjisi,

Ege Üniversitesi
Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü
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sadece yüzde 0.3 orana sahiptir.
Özellikle İspanya ve ABD gibi bol güneş
enerjisi alan ülkelerde elektrik üretimi
yapan güneş ısıl santraller mevcuttur.
Ayrıca bu santraller dünyanın birçok
ülkesinde de yapılmaya devam
edilmekte ve devletler tarafından teşvik
edilmektedir. Henüz elektrik enerjisi
üreten bir güneş ısıl santralinin
kurulmadığı ülkemizde son yıllarda,
sayıları az da olsa parabolik–oluk tip
kolektörler ile ısıtma ve soğutma
uygulamaları hayata geçirilmiştir.
Ancak dünya genelinde yapılan güneş
ısıl uygulamaları göz önüne alındığında,
düzlemsel toplayıcılarla sıcak su
üretimi dışında kalan uygulamaların
ülkemizde henüz yeterli ilgiyi
görmediği söylenebilir. Bunun başlıca
nedeni olarak güneş ısıl santral
teknolojisinin pahalı olması ve
yatırımcının herhangi bir destek
almadan bu işe girmek istememesi
gösterilebilir.

Fotovoltaik güç sistemi açısından
Dünya, Avrupa ve Türkiye’deki durumu
ele alacak olursak, 2014 yılı sonu
itibarıyla Dünya genelinde fotovoltaik
kurulu gücü bir önceki yıla oranla
yaklaşık % 30’luk bir artışla, 180 GW
mertebesine ulaşmıştır. Bu rakam
içinde 45 GW kurulu güç ile Almanya ilk
sırada yer almaktadır.

Almanya güneş ışınım potansiyeli
açısından Türkiye ile kıyaslandığında,
gerilerde kalmasına rağmen, kurulu
güç açısından Türkiye’nin yaklaşık 200
katı bir değere sahiptir. Bununla
birlikte Avrupa genelinde fotovoltaik
güç sistemleri kurulu gücü, 2014 yılı
sonu itibarıyla 150 GW seviyesine
ulaşmıştır. Türkiye açısından
değerlendirecek olursak, geçtiğimiz 2
yıl öncesine kadar Türkiye’de
fotovoltaik santral kurulu gücü
toplamda birkaç MW iken, bu değer
günümüzde 250 MW seviyesine
ulaşmıştır. Eylül 2015 itibarıyla
Türkiye’de projesi onaylanan ve yapım
aşamasında olan GES’lerin toplam
gücü ise 1.25 GW’tır.

Ayrıca, toplam 600 MW gücündeki
lisanslı GES’ler için de Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu nezdindeki ihale
süreçleri, 2015 yılının ilk yarısında
tamamlanmıştır. Lisanslı fotovoltaik
güç santrallerinin (FVGS) kurulmasıyla
birlikte, 2016 yılında Türkiye GES

kurulu gücünün birkaç GW
mertebesine ulaşacağı
düşünülmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik
Planına göre; önümüzdeki 4 yıl boyunca
FVGS kurulu güç kapasitelerinin 2015
yılı için 300 MW, 2017 yılı için 1800 MW
ve 2019 yılı için 3000 MW şeklinde
olması planlanmıştır. Yoğunlaştırıcılı ve
odaklayıcı güneş kolektörlerinden elde
edilen elektrik üretimi ile birlikte,
güneş enerjisinden elektrik üretim
hedefi 5 GW olarak belirlenmiştir.
Güneş enerjisinden elektrik üretimi
konusunda yapılan başvuru miktarı da
dikkate alınarak, belirlenen bu hedefler
yükseltilmekte ve bu revize işleminin
gelecekte de yapılması gerekmektedir.
Her geçen gün devreye alınan yeni
santraller ile gözlenen artış beklentileri
yükseltse de ülkemizin güneş enerjisi
potansiyeli göz önüne alındığında
kuşkusuz yeterli değildir.

Türkiye’nin yasal düzenlemelerde
geç kalmış olması, mevcut elektrik
üretim ve dağıtım altyapısının merkezi
üreticileri ön plana çıkarması, küçük
üreticiler ve bireysel kullanıcılar için
yasal mevzuatın karmaşık ve
bürokratik yapısı, enerji planlamaları
ve politikasındaki belirsizlikler, yetersiz
teşvikler ve yerli üretici/son kullanıcı
için gerekli olan ilave tedbirlerin
alınmamış olması (KDV indirimi, yerli
üreticilerin sübvansiyonu vb.), güneş
enerjisi teknolojilerin geliştirilmesinde
ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerine
yönelik ayrılan bütçenin yeterli
olmaması gibi nedenlerden dolayı,
ülkemizde güneş enerjisi sektöründe
istenilen düzeye ulaşılamamıştır.

Devlet tarafından kanun yürürlüğe
girdikten sonra işletmeye alınan üretim
tesislerine, 10 yıllık alım garantisi
sağlanmaktadır. Bunun yanında lisans
sahibi tüzel kişilere, bu kanun
kapsamındaki yenilenebilir enerji
üretim tesislerinde kullanılan mekanik
ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt
içinde imal edilmiş olması halinde, 5 yıl
süre ile ekstra teşvik verileceği de
belirtilmiştir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarını kullanarak sadece kendi
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla azami
1 MW kurulu güce sahip elektrik üretim
tesisi ve şebeke destekli elektrik üretim
tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerin

lisans alma zorunluluğu yoktur. Ancak,
tesis kurulumuna dair uygulama
projeleri ile hesaplarının hazırlanması
ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından
onaylanması gerekmektedir. Bu
onaylar, 100 kWp altındaki kurulumlar
için Eylül 2014 itibarıyla yerel dağıtım
şirketleri tarafından verilmektedir. Bu
süreçte yaşanan sıkıntılar olmasına
karşın, yaşanabilecek olası
olumsuzlukları minimize etmek
amacıyla projelerin bilirkişiler
tarafından hazırlanması ve kontrol
edildikten sonra onayının verilmesi
kaçınılmaz ve şu an için uygun bir
çözümdür.

Enerji ve ekonominin birbirinden
ayrılamayacağı düşüncesinden
hareketle, kuşkusuz enerji ithalatının
azaltılması, ülke ekonomisine oldukça
önemli katkı sağlayacaktır. Ancak
yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip
olan ülkelerin, enerji yönünden
bağımsızlıklarını kazanmalarına
rağmen teknolojik yönden yine bağımlı
hale gelmeye devam ettikleri de göz
ardı edilmemelidir. Bu kısır döngüden
çıkış, yenilenebilir enerji teknolojileri
alanında yapılacak AR-GE
çalışmalarının sistemli ve doğru
yönlendirilmiş olmasına bağlıdır. AR-
GE çalışmalarına verilen ulusal ve
uluslararası desteklerin bu teknolojinin
gelişmesindeki, teknolojik bilgi
birikiminin edinilmesindeki rolü
yadsınamaz. Özellikle AR-GE ve ÜR-GE
faaliyetlerine özel sektörün dahil
olmasının yolunu açabilecek
mekanizmaların oluşturulması
önemlidir. Üniversite/sanayi işbirliği
kültürünün sağlanmasında devletin
ivme kazandırıcı bir rol oynaması,
eğitim ve araştırma faaliyetlerine
sanayinin dahil edilmesine olanak
sağlayacak düzenlemelerin yapılması
yararlı olacaktır. Devlet, enerji
politikasında yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımını teşvik etmeli,
fakat yasal düzenlemelerin tek başına
söz konusu teknolojilerin kullanımının
sağlanmasında yetersiz kalacağı da
unutulmamalıdır. Bu nedenle halkın bu
kaynakları kullanımına yönelik eğitim,
bilinçlendirme ve yaygınlaştırma
faaliyetlerine önem verilmelidir. Bu
konuda üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve yerel yönetimler de
sorumluluk almalıdır.

Prof. Dr. GÜNNUR KOÇAR
Ege Üniversitesi

Güneş Enerjisi Enstitüsü Müdürü
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Murat Özken

İZSİAD’ınmimarüyesiSema
Özay’akonukolduk.EşiAydınÖzay’la
birlikte1996’dakurduklarıRasyonel
Mimarlık’ı, İzmir’inenseçkin
mimarlıkbürolarındanbirihaline
getirenSemaHanım,enbüyük
hedeflerininkendilerineözgübir
mimaridilvetarzgeliştirmek
olduğunusöylüyor.Kentlerin
‘marka’olmasınınveturizm
gelirleriniartırmanınenönemli
yollarındanbirinin, ‘sembolyapılar’
inşaetmekolduğunubelirten
Özay’la;kentkimliğindenturizme,
sektörelsorunlardanülke
ekonomisinepekkonuyukonuştuk…
Öncekısacasizi tanıyabilirmiyiz?

İstanbulTeknikÜniversitesi
mezunuyum.Mimarım.1983’te
mezunoldum.Eşimdemimar.Bir
kızımızvar,oda içmimar.Şirketi
kuralı20yıloldu.1996’dakurulduk.
Eşimleberaberönceliklemimari
proje,sonradadanışmanlık,

kontrolörlükvedekorasyontaahhüt
işleriyapıyoruz. İnşaatsektöründe
önemlibirgeçmişimizvar.
Sektörünüzdeneredesiniz?İmza
attığınız ‘marka’ işlervarmı?
Hedeflerinizneler?

Enönemlihedefimiz,projeci
kalmak.Şirket isminive logosunu
belirlerkenbilebumimaride
rasyonelbakışaçımızıvurgulamak
istedik.Sadecedışcephekonseptiya
damüşteri talepleridoğrultusunda
gözükapalı işyapmakyerineakılcı
binalaryapmak, fonksiyon-form

ilişkisinikurmakadınagenellikle
moderntarzdabinalaryaptık.Kamu
binalarıdayaptık.Bornova
BelediyesiMeclisveNikahSarayı
binasınınprojesinihazırladık.Şu
andakullanılanBayraklıBelediyesi
binasınıdabizhazırladık.Ege
Üniversitesi’neuzunyıllar işyaptık.
Örneğin200’deKonakAKM’nin
zeminkat, fuayelervekonser
salonlarınındekorasyonlarınıbiz
yaptık.EgeÜniversitesi İşletme
Fakültesi,hastaneacilservisi
projeleribizeait.Bunlarındışında
Arkas’tanNiyazoğlu’na,Migros
mağazalarındanHüseyinŞairoğlu
Evi’nepekçokprojede imzamızvar.
Denizli’de,Balıkesir’de,Bodrum’da
projelerimizvar. İzmirdışındada
çalışıyoruz. İnşaatsektörüne
atlamakgibibirhedefimizhiç
olmadı.Hepprojecikaldığımız içino
ölçekte,doğrudüzgün,bildiğimiz işi
yapalımdedik.Kendisınırlarımızı

Hedefimiz,“projeci”
kalmak,akılcı
vefonksiyonel

işlereimzaatmak

EgeMedeniyetlerMüzesi
turizmiçinbüyükfırsat

EgeMedeniyetlerMüzesi
turizmiçinbüyükfırsat

EgeMedeniyetlerMüzesi
turizmiçinbüyükfırsat

EgeMedeniyetlerMüzesi
turizmiçinbüyükfırsat

EgeMedeniyetlerMüzesi
turizmiçinbüyükfırsat



kendimizçizdik.Aynımüşteriye
birkaçkezhizmetedebilmekbizim
enbüyükartımızvereferansımız…
Mimarinin, turizmekatkısı
yadsınamaz.Turizmigelişmişdünya
kentlerinebaktığınızdahepsinin
kendinehasmimarileri,sembol
yapılarıolduğunugörüyoruz. İzmir
buanlamdabirazeksikmi?Kent
turizminigeliştirmek, İzmir’i
dünyadatanıtmakadınamimari
açıdanneyapılabilir?

Kesinlikle,mimarikimliğinve
sembolyapılarınturizmaçısından
önemiçokçokbüyük.Bukonudabir
yadabirkaçyapı,uluslararası
mimariyarışmadüzenlenerekkente
kazandırılabilir.Yıllardırsöyleniyor
buamabir türlüsomutadım
atılmıyor.Örneğinben20yılkadar
önceİspanya’nınBilbaokentine
gittim.Kentinmimarisi turist
çekmekiçinyetiyordaartıyorbile.
OldCity’ninyanısıraözgün
mimarilerle inşaedilmişköprüden
binayapekçokmodernyapıda
dünyanındörtbiryanındanturist
çekiyor.Bazentekbiryapıbile
milyonlarcaturistçekebilir.Örneğin
İzmir’deşuandabirmüzeyapılması
gündemde.EgeMedeniyetler
Müzesi…Buİzmir turizmi içinçok
önemlibir fırsat.Buyapıyıöylesıra

dışıbirmimariyleyaparsınızki, tam
dasizindediğinizgibi İzmir’idünyaya
tanıtansembolyapıolur. İzmirbunu
hakediyor…
Sektörünüzüngenel
değerlendirmesiniyaparmısınız?
Sorunlarınızvarmı,varsaneler?
Çözümönerilerinizneler?

Enbüyüksorunumuz
belediyelerdeki farklıuygulamalar…
Busorunçeşitliplatformlarda
defalarcadilegetirildi,ancak

nedensebir türlüaşılamıyor.
Kişileregöreyorumlardeğişiyor.Bir
belediyeninüçtakımistediğini,biri
beş istiyor.Numaratajbelgesibile
herbelediyedefarklı formatta.
Ruhsattamesela15gündeyanıt
alınmasıgerekiyor.Süreoluyor20
gün,biray,üçay…Neredeyseher
belediyedegecikmevarvebu
sürelerhepfarklı.Budurumtüm
inşaatmaliyetlerinietkiliyor.Bu
konudabirstandardizasyonen
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Sektörolaraken
büyüksorunumuz

belediyelerdeki
farklıuygulamalar

Sema
Özay
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büyüktalebimiz.Bunundışında
piyasadanetbir tarifeninolmayışı
sıkıntısıvar.Bir işinbirbedelivar.
Ancakbazımeslektaşlarımız,kendi
işlerinihafifealarakçokdüşük
bedellerle, fabrikasyonüretimgibi
sıradanişçıkarıyor.Budurumda
mimariprojekalitesidüşüyor.
Ortayaestetikyoksunuyapılar
çıkıyor.Odamızınbelirlediğibir
asgari tarifevaraslındaamatavsiye
niteliğinde.Yaptırımyok.Birara
vardı,odamızkontrolediyordu,“Siz
maliyecimisiniz”diyekarşıçıkıldı.
Neyazıkkikontrolkalktığı için
fiyatlar iyidipoldu.Budaözellikle
gençmimarların işsizlikoranını
artırıyor. Birdemimaridekullanılan
lisanslıbilgisayarprogramları
meselesivar.Bunlarçokpahalı.
Özelliklegençmimarların,yeni
kurulanofislerinbunlarısatın
almasıçokzor.Bukonulardabelki
İZSİADveMimarlarOdası
arasındabirçalışmayapılabilir.
İşSağlığıveGüvenliğikonusuna

yaklaşımınıznasıl?
KendiofisimizölçeğindeİSG

uzmanımızvar.Buradabirçalışma
yaptı.Kaçış levhalarıkoydurdu.
Elektrikpanomuzunyerini
değiştirtti.Gerekli tedbirlerialdık
yani. İnşaatlaragelince,eğerşantiye
şefliğisorumluluğumuzvarsa
tamamenbizimuyarılarımızakalıyor
iş.Gerekliönlemlerinalınması için
ilgiliprosedürlerimutlakamutlaka
uyguluyoruz.Şantiyeşefiolmasakda
bukonudahassasızveotedbirlerin
alınıpalınmadığınıkontrolediyoruz,
eksiklikvarsamalsahiplerineve

yapıdenetimfirmalarına
bildiriyoruz.
Ülkeningenelekonomikdurumuiki
yıldırsıkıntılı…

Banagöreüçyıldırsıkıntılı.
Bundatamamenbenpolitikanın,
ekonomiyi ikinci,üçüncüplana
atmasınınrolüolduğunu
düşünüyorum.Siyasetçilersürekli
birdidişmehalinde.Sorunlara
çözümüretmesorumluluğundan
uzaktalar. İçgüvenliktetabloortada,
genelbirhuzursuzlukvarveendişe
havasıhakim.Tümbunlar,zaten
ikinci,üçüncüplandakalmış
ekonomiyidahadaolumsuzetkiliyor.
BirRusyakrizibileöyleçoksektörü
etkilediki.Yalnız turizmvetarım
değil.Rusalıcılaryapı fuarlarınabile
katılmıyor.Tamamenpolitik
sebeplerle,hatalarlabuduruma
geldiğimizidüşünüyorum.Genel
tablo iyideğil…Politikacılar
sorumluluklarının farkında
davranmalı,sorunlarbiranönce
ortakakılla,uzlaşmaylaçözülmeli,

Politikacıların
günlükkavgaları
ülkeekonomisini
kötüyegötürüyor
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ekonomiyeodaklanılmalı.
İZSİADüyeliğininasıl
değerlendiriyorsunuz.Kazanımları
neoranda?Önerilerinizvarmı?

İşçevresindekibutarz
birlikteliklerin,öncelikleüyelerarası
ticari işbirlikleriniartırması
beklenir.Öyledeolmalı.Sosyal
yöndenİZSİAD’dançokmemnunum,
pekçoketkinliğinebizdekatılıyoruz,
elimizdengeldiğincekatılmaya
çalışıyoruz.

Ancakticariyönden
işbirliklerinin,üyelerarası ticari
işbirliklerininyeterliolduğunu
düşünmüyorum.Örneğinben
düzenleneniki İSGFuarı’nada
katıldım;ancaksadecebir İZSİAD
üyesine işyaptım.Odazatenbenim
öncedentanıdığımbiraileydi.Altı
yıldır İZSİADüyesiyim,bir tane
İZSİADüyesine işyaptım. İZSİAD
üyeleriarasındaki ticari
işbirliklerininartırılmasınayönelik
etkinlik fikirlerinebirazdahaağırlık
verilmesigerekiyor.Kim,kiminneiş
yaptığınıdaha iyibilmeli,görmeli.
İşstresinizinasılatıyorsunuz?

Pazarları izinyapıyorum.50
yaşımıgeçincekendimehediye
olarakcumartesilerideverdim.
Ancakçoğukezonuda
yapamıyorum.Müşterilerimizarıyor,
onlarlabirlikteduvarkağıdı,
mobilya,çeşitlimalzemeseçimi,
alışverişigibietkinliklerlegeçiyor
çoğuzamancumartesilerim.
SoroptimistDerneği’neüyeyim.Bu

kapsamdabirsosyalsorumluluk
projemizvar, tiyatrooynuyoruz.
Üçkezsahnealdıkşimdiyekadar.
Onunçalışmaları,provaları işten
uzaklaştırıyor,benimiçin
dinlenmeoluyor. İZSİADTSM
Korosu’nadagelmeyiarzu
ediyorumamaişdurumumu
ayarlamamgerekiyor.Bakayım,
önümüzdekisezonakısmet…
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Açıklama

bekleyen14

gizemigörünce

aklatakılan

soru:

İNSANLIK
ASLINDAASLINDAASLINDAASLINDAASLINDA

geriledi mi?
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İlk durağımız, Büyük Okyanus’un güneydoğusunda,
Şili’ye bağlı Paskalya Adası… Burada, “taş
kafalar” olarak bilinen irili ufaklı birçok heykel
bulunuyor. Koca kafaları ile dikkat çeken ve
dünyanın sayılı antik harikaları arasında
gösterilen bu heykellerin, yerlilerin sahip
olduğu teknolojiyle yapılması imkânsız. Diyelim
ki yaptılar, şu anda bulundukları yere nasıl
taşındıkları ise ayrı bir muamma. Üstelik
heykellerin bazıları da kafaları dışarıda kalacak
şekilde toprağa gömülü… Araştırmacılara göre
bu şekilde yapılan heykellerin toprağa
gömülmesi hem çok zor hem de mantıksız…

Taş kafalar...

Yıl2016amadünyanındörtbiryanındahalâaçıklanması
gerekengizemlervar.Bazılarınıbiliyorsunuzdur,bazılarınıise
ilkkezduyacaksınız.İşte,insanailkanda,“Bunasılolur”diye

hayretlesorduran14antikgizem...

Yıl2016amadünyanındörtbiryanındahalâaçıklanması
gerekengizemlervar.Bazılarınıbiliyorsunuzdur,bazılarınıise
ilkkezduyacaksınız.İşte,insanailkanda,“Bunasılolur”diye

hayretlesorduran14antikgizem...

Yıl2016amadünyanındörtbiryanındahalâaçıklanması
gerekengizemlervar.Bazılarınıbiliyorsunuzdur,bazılarınıise
ilkkezduyacaksınız.İşte,insanailkanda,“Bunasılolur”diye

hayretlesorduran14antikgizem...

Yıl2016amadünyanındörtbiryanındahalâaçıklanması
gerekengizemlervar.Bazılarınıbiliyorsunuzdur,bazılarınıise
ilkkezduyacaksınız.İşte,insanailkanda,“Bunasılolur”diye

hayretlesorduran14antikgizem...

Yıl2016amadünyanındörtbiryanındahalâaçıklanması
gerekengizemlervar.Bazılarınıbiliyorsunuzdur,bazılarınıise
ilkkezduyacaksınız.İşte,insanailkanda,“Bunasılolur”diye

hayretlesorduran14antikgizem...

Ademsenmisinkanka?
GüneyAmerika’damilyonyıllık insaneli fosilibulunması,üstelik
kayayakaynamışhalde,hiçdehayraalametdeğilgibigeliyor.
Milyonyılnedemek,aklınızalıyormuahali?Veyinehemen
hemenyinemilyonyılöncebırakıldığıkarbon
testindenanlaşılanbirbaşkaörnek
deKanada’da…Milyonyılönce
taşlaştığısanılankumbir
yüzeydebir insaneli izi.
Nasılolur,nedenolur,
kimyapar?Kafada
dilesorular…



Türkiye’deyiz! 3000 yıla yakın zaman önce yaşamış
Urartular döneminden kalma bir yontma taş eseri.
Halen İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenmekte… Görmek isteyenler,
İstanbul’a gittiklerinde biletini alsın
gitsin baksın efendim. Çok net bir
şekilde rokettir. Tartışma
götürmez. Gidin görün, sizin de
fikirlerinizi bekleriz…
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Gelde
bunu
açıkla!..
YerRomanya…
Yapılanbirbuzçağı
kazısındamamut
kalıntılarından
birinesaplanmış
olarakbulunan
“Aiudçekici”
olarakbilinenbu
mereti ilginçkılan
şey,büyüklüğüve
alüminyumkaplı
olmasıdır.1808
yılındakeşfedilen
alüminyumu11000
yılöncebizimtaşve
tahtakullandığını
sandığımız
insanlarçekiç
yapıpnedenbir
mamuta
atmışlardır?Bir
başkaaçıdan
bakacakolursak;
aslındaçekiçten
çoksankibaşkabir
düzeneğe
takılabilecek
bircihazada
benzemekte
bumeret.

Güney Amerika yerlilerinden kalan
mezarlardan bu şekilde çıkan kafataslarını

gören ilk araştırmacıların nasıl şaşırdığını ve
hatta irkildiğini tahmin edersiniz…

Araştırmacılar ilk olarak insanların daha
bebeklik çağında, sıkı bir bezle sararak

kafataslarına bu şeklin verildiği görüşünü öne
atmıştı. Ancak devam eden araştırmalar bu tezi
çürüttü. Çünkü insanların kafatasları belli bir

yaşa kadar büyüme gösteriyor. Kafa sarma
ritüelini halâ uygulayan Afrika yerlilerinde

sadece alın kısmında eğilme görülmektedir ki
Mısır firavunlarında da aynı durum söz

konusudur. Yani bu kafatasları
konusu halâ bir muamma…

OriginofVecihi:TheBegining

Yoksa
bunlar

uzaylımı?

Yoksa
bunlar

uzaylımı?

Yoksa
bunlar

uzaylımı?

Yoksa
bunlar

uzaylımı?

Yoksa
bunlar

uzaylımı?
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Yer Urfa, Göbeklitepe… Bu bölge
insanlık tarihini değiştirdi. Daha
Stonehenge’in projesinin bile çizilmediği
bir dönemde. İnsanların mağaralarda
yaşadığı öngörülen, daha değil şehir oba
bile olmadığı düşünülen bir dönemde
birileri gelmiş, taştan bir şehir inşa
etmiş! Kim olduğu bilinmeyen bu
medeniyet, şehrin duvarlarını da hem
bölgede bulunan hem de bulunmayan(!)
birçok hayvan figürüyle süslemiş.

Alman arkeologlar, burada çok çarpıcı
sonuçlara ulaştı. Birincisi, Buz Çağı,
sandığımız gibi karanlık bir devir değildir.
İkincisi, dünyanın ilk şehri Urfa’da

kurulmuştur. Üçüncüsü, Batı
medeniyetler tarihinin büyük bir
bölümü yanlıştır.

Dördüncüsü, dinler tarihinde geçen
Nuh Tufanı ile Göbeklitepe direkt
bağlantılıdır. Beşincisi, insanlık
sandığımızdan daha eskidir. Altıncısı,
Taş Devri, Kıta Avrupa’sında yaşanmış
bir devirdir. Avrupa taş devrini
yaşarken Anadolu’da çok ileri
seviyede medeniyetler kurulmuştur.

Sonuncusu, Sümer, Akad, Babil,
Hitit, Urartu gibi birçok eski
medeniyetin atası Göbeklitepe’de bu
şehri kuran insanlardır.

TARİH,URFA’DA
yenidenyazılıyor
TARİH,URFA’DA
yenidenyazılıyor
TARİH,URFA’DA
yenidenyazılıyor
TARİH,URFA’DA
yenidenyazılıyor
TARİH,URFA’DA
yenidenyazılıyor
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BunlardaTürkpiramitleri
OrtaAsya’dayız…Türkpiramitleri,
benzerleriolanÇinpiramitlerigibi
ilkbulunduklarındaçokheyecan
uyandırmışlardı.TürkPiramitleri
aslenbirer“tümülüs”,yani
mezardır.Yücebirşahsiyetin
mezarınınyerinibellietmekiçin
çevresineonunşanınayaraşırbir
binaörmekiçinyapılan
tümülüslerinzamaniçerisinde
çevrelerineşehirlerveen

nihayetindemedeniyetlerkurulur.
İlginçnoktalardanbiride
tümülüslerinaslenbirAnadolu
geleneğiolmasıdır.Anadolu’da
Gordiyon’daMidas’ın tümülüsüve
NemrutDağıbununengözeçarpan
örnekleridir.Türklersözde
1071’deayakbastıkları
topraklardakibirgeleneğiOrta
Asya’yataşıyıpdevasaörneklerini
nasılyapmışlardır?
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İŞTe fRİzBİNİN ATASı
Yer Çin… 12000 yıl önce yapılmış 700 küsur taş disk. Dropa taşları
olarak bilinmekte ve net bir şekilde uzaylılarla uçan
dairelerle ilgili şeyler yazmakta. İlginç noktalardan
biri de, taşların üstünde Türkçe, Çince, Hintçe
birçok dilde yazı dillerinin kullanılması. Henüz
yazıların çözümlemesi tamamlanmamış

olmakla birlikte, barış
kardeşlik

üzerine bir
şeyler
olduğunun
ipuçları
bulun-muştur.

Yazı mı,
UfO mu?

İştebirbaşkagizem…resimdeki,
1680’lerdefransa’dakullanılan
birmadenipara.aynıdönemeait
birçokparadaulusalsimgeler,
dinisimgelervarkenbuparada
nedensebirUfOresmedilmiş.
Neden?İnsan,1680’lerdeböyle

bircisimgörülmemişolsaparaya
nedenbastırılsındiyesormadan

edemiyor.araştırmacıların
kafasınıhalâmeşguledenvebir

türlümantıklıyanıt
getiremediklerikonu…



YerLübnan;antik tapınakşehirBaalbek…Misal,
Selahaddineyyubi’ninkütüğübuşehirde…Yunanlar,
Heliopolisderlerburaya.9000yılöncekurulmuşbu
şehirkutsalkitaplardabilegeçiyor.enkalabalık
dönemindebile;asker,çoluk,çocuk,kadın,yaşlıdahil
72000kişiyaşamışburada.Şehrinyapımında
kullanılandevasataşlar,kilometrelerceötedekibir
dağdakimadendehazırlanıptaşınmış.Taşların
ağırlıklarıhesaplandığında,herbirinintaşınması için
yüzbinlerce insanınçalışmasıgerekiyordukibutaşıma
işlemi içinçevredekiülkelerinnüfuslarıyeterli
olmadığıgibiokadaryoğunişgücününgıda ihtiyacının
dakarşılanmasımümkündeğildi.Araştırmacılar,
“Yapımıpiramitlerdenbileçokzor”diyor;düşünün…
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Butaşlarnasıltaşındı
buşehirnasılkuruldu?
Butaşlarnasıltaşındı

buşehirnasılkuruldu?
Butaşlarnasıltaşındı

buşehirnasılkuruldu?
Butaşlarnasıltaşındı

buşehirnasılkuruldu?
Butaşlarnasıltaşındı

buşehirnasılkuruldu?



Mayaların hayal güçlerine akıl sır erdirmek mümkün değil tabii
de, yani bir insan durduk yere taşın üstüne böyle bir şey de
çizmez değil mi? Hani normal bir insana taş verseler ne yapar;
en fazla adını yazar, kalp çizer falan… Yani günümüz teknoloji
çağında bile kaçımız bir taşın üzerine UfO çizeriz ki? Artık
Mayalar nasıl bir dönemden geçiyorsa…

MAYALAR BİLDİğİNİz GİBİMAYALAR BİLDİğİNİz GİBİMAYALAR BİLDİğİNİz GİBİMAYALAR BİLDİğİNİz GİBİMAYALAR BİLDİğİNİz GİBİ
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Yer Güney afrika… Milyon yıllık işlenmiş
küçük taşlar... Üstlerine çizgiler çizilmiş

hatta bir tanesi zalım diktatör Darth
Vader’ın ölüm yıldızına benzemez mi?

Bunlar nedir, milyon yıl önce kim, neden
yapmıştır? alın size yepyeni deli sorular…

Milyonyıllık
gizemlitaşlar



Budosyasizibirazsarsacak.YerBosna-Hersek…
Yıllardırkonikbirerdağolduğusanılannehirkıyısı
şeridindeki tepelerinuydudançekilentermal
görüntülerindebirtakımgariplikler tespitedilir.Kazılar
başlarvebirkaçaylıkçalışmanınsonunda,bunlarındağ
değil, toprağagömülüpiramitolduklarıanlaşılır. İçlerine
girendehlizlerbulunur;antikkalıntılarçıkarılmaya
başlanır.Dahaöncehiçrastlanmamış,
Sümerce’nindeğişikbir
versiyonuolduğuöngörülen
yazılar tespitedilir.Yazılarhala
çözülememeklebirlikte,bir
krallıktanbahsettiğiSümerce
uzmanları tarafından
anlaşılmıştır.Kazıalanı
genişletildiğindeGüney
AmerikaveMısır’dakilerden
dahabüyükbirpiramitlervadisi
keşfedilir.

Sorulacaksoruçok.
Balkanlar’dapiramitlerin işine?
Sümerler’inBalkanlar’da işine?
Bupiramitlerinyaşıhenüz

hesaplanamadı.25000yıldaneskiolduğu
düşünülmektedirkiMısırveGüneyAmerikapiramitleri
bileenfazla5000yıllıktır.Benzerlerindenneredeyse
20000yıldahaeskivedahabüyükolduğuhesaplanan
Bosnapiramitlerinin;Aztekler,Mayalar,Mısırlılarve
Sümerlerdendahaeskiolmasımuhtemel.Çünküne
YunannedeRomakaynaklarındabupiramitlerden

bahsedilmiyor!BosnaHersek
devletibangırbangırbuolayın
reklamınıyapmayaçalışıyorama
Batıülkelerişimdilikolaya
tepkisiz.Temelsebepdeeğerbu
araştırmanınköküneinilirsetüm
Batımedeniyeti tarihi tamamen
değişecek.Böylebirdeğişiklik
gerekHıristiyanlık tarihigerek
isemedeniyetler tarihiaçısından
şuanakadaröğrendiğimizher
şeyiçöpeatabilir.Konunadasa
bırakılmışdurumda.Ancak
BosnaHersek’egidersenizbu
bölgeyimutlakaziyaretedin.
Aklınızduracak...
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avrupa’nın
göbeğinde
piramit
vadisi!

avrupa’nın
göbeğinde
piramit
vadisi!

avrupa’nın
göbeğinde
piramit
vadisi!

avrupa’nın
göbeğinde
piramit
vadisi!

avrupa’nın
göbeğinde
piramit
vadisi!



BURCU ÜNÜVAR
MAKALE

Güzidebasınımızınçoğunluğundayeralanekonomi
haberlerinemaruzkalmışpekçokkişigibisizde
Türkiye’debüyümeninçokyüksekolduğunu, işsizliğin
gerilediğini, faizlerindüşmesiylebirlikteyatırımların
şahlanacağınıokuyorsunuzdurdiyetahminediyorum.
Neredenbaksanıznurluufuklarbizibekliyor
denebilir.Ohaberlerdensonraböyledüşünmeniz
elbettekinormal.

Haberleriokuduktansonramidenizdebir
boşlukhattabazenağrıhissediyorda
olabilirsiniz.Odanormal!

Sınırlısayıdaresmimecradantakip
edebildiğinizamaçevrenizdenbolca
duyduğunuz“iflaserteleme”lerebakınca,
“Kimbüyüdü”diyesormakistiyorsunuzdur
eminim.Amaişteöyleyazıyoranlışanlı
gazetelerde,büyümüşüz,hemdetahminlerin
üzerindebüyümüşüz.

Hergüneştendosttane-postalargeliyor; iyi
eğitimlipırılpırılgençlerinözgeçmişleri

düşüyorpostakutunuza.Altıaydır işsizmiş, iş fark
etmezmiş,maaşönemlideğilmiş,bir tanıdıkvarmıymış,
biryerdenbaşlasınyetermiş.Sizinçocuğunuzdaseneye
tamamlayacakyükseklisansı.Karakara
düşünüyorsunuzşimdiden,nereleregönderilebilir
özgeçmişidiye.Şakamaka,bugünekadaronuneğitimine
harcadığınızparalarıbirkenarakoysaydınız,onaşimdi
bir işaçabilirdinizaslında.

Faizlerdedüşüyormuş,yatırımlarartacakmış.
Fakatkimseyesatamayacaksanızniyekrediçekip
yatırımyapasınızki?Kimedüşüyormuşbufaizayrıca?

İhtiyacıolanzatenkredikullanmıyor,zordurumda
olup ihtiyaçduyanadaodüşükfaizler
uygulanmıyor.Amaiştegazetehaberlerideyalan
atacakdeğilya!

Gelin istersenizbunlarınüzerindentektek
geçelim... Öncelikleşubüyümemeselesi:
Türkiye2015’teyüzde4’lükreelbüyümenin

ardından,2016’nın ilkçeyreğindebirönceki
yılınaynıdöneminegöreyüzde4.8’likbir

Türkiyeekonomisinde
gidişat iyideğil!

BilkentÜniversitesi
EkonomiBölümüÖğretimGörevlisi
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büyümesergiledi.Bubüyümenin,
piyasatahminlerininüzerinde
olduğunuhemennotedelim.Kim
büyümüşdiyebaktığınızda, ilk
çeyrektedevletinharcamalarının
yüzde11arttığınıgörüyorsunuz.
Bunakarşıngayrisafisabit
sermayeyatırımlarıyüzde0.1
daralmış.Özelsektörneyapmış
diyedahayakındanbaktığımızda,
2016’nın ilküçayındamakine
teçhizatyatırımlarınınbirönceki
yılınaynıdöneminegöreyüzde0.3
azaldığınıgörüyoruz.2015’in ilk
çeyreğindegayrisafiyurtiçi
hasılanınyüzde20’siniüretenözel
sektör,bukezyüzde19 ilesınırlı
kalmış,yanikatkısıazalmış.

Pekiozamanbu
“büyüdük”tantanası
nedir?Yalandeğil,
tüketimbüyümüş.
Yalandeğil,devletin
malvehizmet
alımlarıartmış.
Amabunlar,kalıcı
vesağlıklıbir
büyümeninalt
kalemlerideğildir.
Büyümenindinamiği
olmasıgerekenözel
sektörbüyümemiş.O
zamanburadasevinilecek
birşeydeyokdemektir.

Birde işsizlikmeselesivar.
Büyümeninyukarıdabahsedilen
kompozisyonuuyarınca, iş
yaratımınınhiçdeşaşırtıcıolmayan
birşekildekamusektöründen
kaynaklandığınıgörüyorsunuz.Bu
konudakiuzmanların
çalışmalarınakulakverdiğinizde
ise işyaratımınıngeçicivehatta
“şişirme”olduğunuanlıyorsunuz.
Velhasıl,sizinpostakutusuna
özgeçmişlergelmeyedevam
edecek.Oğlanın/kızınmezuniyet
sonrası içinendişelenmektede
haklısınız.

Faizmeselesibirazdaha
karışık…BuyılNisanayında

MerkezBankasıBaşkanıErdem
Başçı’nıngörevsüresininsona
ermesi ilebirlikte,yerineyeni
başkanolarakMuratÇetinkaya
atandı.Hemkendisinehemekibine
buyazıvasıtasıylabirkezdaha
başarılardilemişolayım.

Mart’taeskibaşkanınbaşlattığı
faiz indirimiserisineyenibaşkan
dadevamediyor.Şuanakadarfaiz
koridorununüstbandında1.25
puanlık indirimgerçekleştirildi.
TCMB’ninfaiz indirmeyebaşladığı
25Mart tarihinegöredeağırlıklı
ortalamafonlamamaliyetiyarım

puangeriledi.Sonuç?Sonuçşuki,
eğerticarikredikullanacaksanız
Mart’agöre30bazpuan, tüketici
kredisikullanacaksanız55baz
puandahaazmaliyetli
borçlanabilecekseniz (TCMB’nin
ağırlıklıortalamakredi faizi
verisinegöre) .Düşüşdedikleri
budur!

Pekiborçlanma
maliyetlerindekibudüşüş,sizi
borçlanıpyatırımyapmayateşvik
edermi?Sanmıyorum.Yatırım
kararıalmadanönceyanıtlanması

gerekenokadarçoksoru, ileriyi
görmeyeengelokadarbüyük
belirsizliklervarki!

ABDMerkezBankası’ndabir
faizartırımıgelecekmi?Gelecekse
nezamangelecek?BudurumABD
Doları’nındahadadeğer
kazanmasınanedenolacakmı?
Memlekettesulardurulacakmı?
Anayasa içinreferandumolacak
mı?“Erkenseçimolur”diyenler
var, takvimekoyalımmı?
Suriye’dengelenvesayılarınınüç
milyonayaklaştığısöylenen
göçmennüfusunekonomik
entegrasyonuneolacak?Avrupa
ekonomilerinde iyileşmenin

olmaması, ihracatımızınasıl
etkileyecek?Borçlanıp

harcayanhalk,borçboğazı
geçinceyinede

borçlanmayadevam
edecekmi?

Buaralarbu
sorularınyanıtlarını
arayanlar
tarafındansıklıkla
konuşmayapmak
içinçağrılıyorum.

Kesinyanıtlar
olamasada,ağırlıklı

olasılıklar
belirtebiliyoruz.Yani

gittiğimizyolbelli.Belkidebu
yazıyıokonuşmalarınsonundada

sıklıklakullandığımbircümle ile
bitirmekdoğruolacak:Herşey
düzelmedenönce,dahadakötüye
gidecek.Sizenesöyleniyor,zorla
nasılbirhikayesatılmaya
çalışılıyorgörüyorum.Amabence
boşverin! İktisatgünsonundaillaki
bireyinmutluluğuiçindir.Obirey
deTVdizilerinde izlediğimizgerçek
olmayankarakterlerdeğildir. İflas
edenbakkal, ikisenedir iş
bulamayanyeğen, iflaserteleme
isteyenesnafkomşudur.Gidiş iyi
değil!Türkiyeekonomisinde
kulakları tıkamagözleriaçma
vaktidir.Gördüğünüze inanın!

BURCU ÜNÜVAR
BilkentÜniversitesi

EkonomiBölümüÖğretimGörevlisi
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Taipe’de düzenlenen teknoloji fuarında dikkat
çekici tasarımıyla öne çıkan sürpriz bir
bilgisayar tanıtıldı. Bunun sebebi ise henüz
hangi üretici tarafından üretileceğinin
açıklanmamış olması. Porsche Design
tarafından tasarlanan ve tıpkı Surface
ürünlerinde olduğu gibi ayrılabilir klavyesi
sayesinde aynı zamanda bir tablet gibi de
kullanılabilecek olan bu bilgisayarın ekran
büyüklüğü 13.3 inç olacak. Kalemiyle birlikte
dokunmatik bir ekrana sahip bu bilgisayar,
Windows 10 işletim sistemiyle beraber
gelecek ve gücünü İntel işlemcilerden alacak.
En yeni özelliklerin ve yeni nesil bileşenlerin
mükemmel bir tasarım altında
toplandıklarını belirten Microsoft Donanım
Bölümü Başkanı Nick Parker, bilgisayarın,
Tayland merkezli bir üretici tarafından
üretileceği ipucunu verdi.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Firmatarafındanaçıklamayapılmış
olmasadaSamsungC5modelinin
çıkmasınakesingözüylebakılıyor.Basına
modelle ilgili sızangörsellerdikkate
alındığındaC5’ibeklemenin
yersizolmadığı
söyleniyor.
SamsungGalaxy
C5,1920x1080piksel
çözünürlüğündeve5.2 inç
büyüklüğünde
ekranasahip
olarakpiyasaya
sürülecek.
Cihazın1.52GHz
hızındaçalışan8çekirdekli
QualcommSnapdragon617 işlemciyle

birliktegelmesibekleniyor.Android6.0.1
Marshmallowişletimsistemikullanacak
olanGalaxyC5,4GBRAMveAdreno405
GPUözelliklerinidekullanıyorolacak.

Modelinarkatarafındaki
flaşın iseçift
tonluolduğu
belirtiliyor.

Tümbu
özelliklerde

modeliortasegmentli
modellersınıfınınbiraz

üzerineçıkaracak.Modelinçıkış
tarihikesindeğil;ancak ilkönce

Asya'dapiyasayasürüleceğisöyleniyor.
Fiyatıhakkındadahenüznetbilgi
bulunmuyor.

Özelliklerivefiyatıileçokkonuşuluyor
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Klavyesi ayrılabiliyor
Microsoft’tanikisibiraradaisimsizbilgisayar

SAMSUNG GALAXY C5

Aynı zamanda tablet gibi de kullanılabilecek
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Siber saldırılar, sistem veya insan kaynaklı
hatalar, e-defter gibi mali işlemlerini
elektronik ortamda yürüten
şirketleri zor durumda
bırakabiliyor. Gelir İdaresi
Başkanlığı (GİB) tarafından
yayınlanan bildiriler, bazı
şirketlerin bu gibi sebepler
yüzünden mağdur duruma
düştüklerini gösteriyor.
Mükellefleri; elektronik defter ve
belgelerini mutlaka farklı lokasyon ve
ortamlarda yedeklemeleri konusunda
uyaran GİB, bu sayede ortaya çıkacak
olumsuz durumların önüne
geçilebileceğine dikkat
çekiyor. e-Yedekleme
hizmeti veren şirketler,
yüzde 99.9 oranında veri
güvenliği garantisi sunuyor.

Apple’ınEylül2016’datanıtacağıakıllı telefonuiPhone7içinherşeyartık
netleştidiyebiliriz.Şimdiyekadargelensızıntılarveanalistlerin

tahminleri ile iPhone7ve iPhone7Plus’ınnasılbir tasarımave
hangiözellikleresahipolacağınıortayaçıkardı. iPhone7

modellerinin, iPhone6S’egöreyükseltmeolacağıbelirtiliyorve
şirketinasılbombayı

2017’depatlatacağı
söyleniyor. iPhone’un ilk

tanıtılışının10’uncuyıldönümü
nedeniyleApple,2017model iPhone

modelindebüyükdeğişikliklereyerverecek.Söylentiler
arasındakavislikenardanekranatasarımbilebulunuyor.Ancakşimdilik iPhone
7’yeodaklandıkvetelefonunsızıntılarınınyanısıragelenbilgilervesızdırılan
görsellerdoğrultusundakonsept tasarımlarıdagelmeyebaşladı.Popülerkonsept
tasarımcıMartinHajek, iPhone7modellerininsonsızdırılanbilgilerinedayanarak
hazırladığı iPhone7ve iPhone7Pluskonseptiniyayınladı.

Siber saldırılar sizi de mağdur etmesin

Şirketinizi e-Yedekleme ile koruyun
Elektronikortamdakimalikayıtlarheranriskaltında
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iPHONE7VEiPHONE7PLUS
En net tasarımı ortaya çıktı



S Sinema

Sürükleyici bir romantik komedi

Dahafazlagörselefekteyerverilmesibekleniyor

New York'ta
yaşayan Maggie
(Greta Gerwig)
genç ve
hayatındaki tüm
kararları kendisi
alan bağımsız bir
kadındır.
Evlenmeden
çocuk sahibi
olmaya karar verdikten sonra eski bir
arkadaşı olan Guy (Travis Fimmel) da
yardım etmeyi kabul etmiştir. Ancak bu
sıralarda tanıştığı evli antropolog John
(Ethan Hawke) tüm planlarını alt üst
eder. John'a aşık olan Maggie, zaten

sarsılmakta olan
evliliğini bitirmesi
sonrası onunla
evlenir. Ancak
aradan geçen
yıllarda Maggie,
John'a olan ilgisini
kaybetmiştir.
Maggie yepyeni bir
plan yapar, amacı

John ile aslında çok uygun olduklarını
düşündüğü John'un eski karısı
Georgette'i (Julianne Moore) yeniden
bir araya getirmektir. 24 Haziran’da
vizyona giren filmin yönetmeni
Rebecca Miller…

KurtuluşGünü2:YeniTehdit izlebeyazperdeyetaşıyaraksinemaseverler ilebuluşturacakolan
filminasıl ismiIndependenceDay:Resurgence‘dir.Filminkonusunagelince;10yılönceilki
çekilenfilmbüyükbirçıkışyaparakeniyibilimkurgufilimiseçilmiştir.Filminilkindeatmosfer
içerisindebelirenveneolduğuanlaşılamayancisimlerinbilimadamlarınınbiraraya

gelmesiylebirlikteuzaygemisiolduğu
anlaşılır.Dünyatehditaltındadır.Uzun
aradansonrailkfilmekıyaslateknolojininde
gelişmesiylebirliktebufilmdedahafazla
görselefekteyerverilmesibekleniyor.
Kısacasıgörselbirşölensizibekliyor.
Fragmandandagöreceğinizüzereilk
filimdekibirçokkarakterbufilmdederol
alıyor. İlkuzaylı istilasındankalanteknolojiyi
kullanıp insanlarkendisilahlarınıyapacaklar
ancakhiçbirşeyuzaylılarıngelişmişve
görülmemişkuvvetinehazırdeğil.Sadece
birkaçcesurkadınveerkekyokolmanın
eşiğinegelmişdünyamızıkurtarabilir.

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit
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Oscar ödüllü filmin devamı...

Kördüğüm – Maggie’s Plan



2002’deki ilk filmlebirlikte,yalnızcaçocuklar içindeğil,büyükler içindefenomen
olanbiranimasyon…Herseferinde ilgiyle izletmeyivegüldürmeyibaşaranBuzDevri
serisinin5’incisi,15Temmuz’davizyonda…Konusuisekısacaşöyle:Scrat'inmeşe
palamudununpeşindekibitmeyentakibi,bukezDünya'nındışınaçıkmasınaneden
olur.AncakScrat,birtakımşanssız tesadüflersonucundadünyayıyokedebilecek
olaylarzincirinibaşlatır.Dünyayaçarpacağıkaçınılmazolangöktaşındankaçabilmek
içinkahramanlarımızManny,Sid,Diegovearkadaşları,dahaöncehiçgörmedikleri
yerlerveyaratıklarla
karşılaşacaklarıbiryolculuğa
çıkarlar.Orijinal
seslendirmeleri;JenniferLopez,
QueenLatifah,SimonPegg,John
LeguizamoveJessieJ.Yapıyor.
Türkçedublajda iseAli
Poyrazoğlu,HalukBilginer
veYektaKopanvar.

S Sinema

Dünyada6milyarceptelefonukullanılmakta…İnsanlarıbirbirinebağlıyorlar…Yabizionlar
kontroletseydi?Telefonhatlarınıelegeçirengizemlibirsinyal,maruzkalantüminsanları
öfkekrizinetutulmuşcanavarlaraçevirmektedir.Kendinikurtarabilenazsayıdaki insan
arasındaolanClayRiddell (JohnCusack),bindiğimetronunkondüktörüTomMcCourt

(SamuelL.Jackson) ileortaklık
yapar.Metroağınınyardımıyla
Clay'inevineulaşanikili,burada
felakettenkurtulmuşbirdiğer
kişiolanAlice (Isabelle
Fuhrman) ilekarşılaşır.Clayve
yeniarkadaşları,Clay'inayrı
yaşadığıeşininyanındaolanoğlu
Johnny'i (EthanAndrewCasto)
kurtarmakiçinçoktehlikelibir
yolaçıkarlar.StephenKing’in
romanındanuyarlananve8
Temmuz’davizyonagirecek
filminyönetmeniTodWilliams…

Telefon hatlarıyla dünyayı saran dehşet
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Steven Spielberg’in romanından sinemaya uyarlandı
Frekans – Cell

Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
Onlara sadece çocuklar değil, büyükler de hayran



Nejat İşler,sevenlerine
kitapladöndü.Hastalık
sürecindeoyunculuğa
araverenveBodrum
Gümüşlük'eyerleşen,
Gümüşlüksporfutbol
takımınınbaşkanlığını
yürütenNejat İşler,
“GerçekHesapBu”adlı
kitabıylayazarlığaadım
attı. İçtenüslubu,
hesapsızdilive
sakınmadankaleme
aldığıanılarıylakişiselbir
yüzleşmedeolan Gerçek
HesapBu’da, İşler,
“kahramanlarıuydurmaolangerçekhikâyeler”
anlatıyor.Hayatı,dostluklarıvetutkularıyücelten
yaşantılar;yüreklerekazınmışsözlerokuyucuyailham

verecek.Kitabıngirişyazısındanbirbölümşöyle:
“Eğitiminialmadığımhiçbirşeydeiddiamyok.Engüzel
yazarlıkmesleği tarifiniÇetinAltan’danduymuştum:
Birini,boşkâğıtlarvesivriltilmişkalemlerlebirodaya
koyun,eğeroradankarnınıdoyuracakmalzemeyle

çıkarsa, işteyazarodur.Allah’a
şükür,sıtkısadakatleuğraştığım

birmesleğimvar.Yazarlık
benimiçinyanbiruğraş.Çok
dauzakdeğilama.
Okumayada,yazmayada
beşyaşımdabaşladım.
Yazdığımvesahnelenenüç
oyunumvar.Senaryolarım

varsırada.Birdemanitalara
iyiyazarım…”Geliri,

Gümüşlükspor’aaktarılacak
“GerçekHesapBu”adlıkitap,Can

Yayınlarıetiketiyleraflarda…

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap
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“Öbür dünya, bu hayatın en
iyi anlarının
sonsuzluğundan ibaretse
bunu bilmek istemez
misin?” “Batı Yarıküre
yalnız ABD’den
oluşuyormuş (…) gibi
yazdığım için özür dilerim.
Yaratıcı yazarlık derslerinde
öğretilen ilk kural şudur;
bence de iyi kuraldır:
Bildiğinizi yazın…”
Kurt Vonnegut, Enayinin
Portföyü’nde bildiğini yazıyor.
Kısa, alaycı ve karanlık bu altı
kısa kurgu öyküyle bir kurgudışı makale, Vonnegut’ın

hicvini ve hayatın
müstehcen
anlamsızlığını
kusursuz bir
şekilde
tanımlıyor. En iyi
romanlarında
olduğu gibi bu
Kitapta da
Vonnegut, bizleri
insan ruhunun
en karanlık

köşelerine götürüyor; ince zekâsı ve mizahıyla daha
muhteşem varlıklar olma potansiyelimizi bizlere

hatırlatıyor. Kitap, İmra Gündoğdu çevirisiyle Nora
Kitap tarafından yayımlandı.

Enayinin Portföyü

Gerçek Hesap Bu
Nejat İşler

Altı kısa öyküyle insan ruhunun en karanlık köşeleri

Kurt Vonnegut
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Cemaatpolislerininhazırladığıdosyada"Ermeni"
dediklerimuhalefet liderikim?Liseyıllarındadinci
kamptaeğitimalanBaşbakankim?İslamiDevrimiçin
ABDKonsolosluğu'nubasanAKP'liBakankim?
Erdoğan'ısüreklikandırangazetecikim?
Kılıçdaroğlu'nun"akılhocası"sağcıMilliMücadeleci
kim?Öcalan'a,"Kürtçülüğübıraksolculuktanayrılma"
diyenailebüyüğükim?PKK'yıasılbüyütensağcı lider
kim?Sağcıbilinensolcular;solcubilinensağcılar
kim?ParisgünlerindesosyalistolanCemaatçikadın
kim?AleviMezarlığı'nagizlicegömülenNazisubayı

kim?SüleymanHilmiTunahan'ın"talebesi"CIAgörevlisikim?Hitler içindua
edenNurcukim?Osmanlı'dangünümüzecasusgazetecilerkim?Atatürkve
arkadaşlarınınruhunuçağırdığıOsmanlıpadişahıkim?VeHDPmilletvekillerinin
sicili;kimaslındakimdir?SonerYalçın’ınyinesesgetirecekaraştırmalarını
içerenvebirsoluktaokunacakbukitap,KırmızıKediYayınevi’ndençıktı…

Galat-ıMeşhur/DoğruBildiğinizYanlışlar
Soner Yalçın

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Homo sapiens neden ekolojik bir
seri katile dönüştü? Para neden
herkesin güvendiği tek şey?
Kadınlar üstün sosyal becerilere
sahipken, neden çoğu toplum
erkek egemen? Güç elde etmekte
böylesine yetenekli olan
insanlar neden bu gücü
mutluluğa dönüştürmekte
başarısızlar? Geleceğin dini
bilim mi? İnsanların miadı
çoktan doldu mu? 100 bin yıl
önce yeryüzünde en az altı
farklı insan türü vardı.
Günümüzdeyse sadece Homo
Sapiens var. Diğerlerinin başına
ne geldi ve bize ne olacak? Harari,
70 bin yıl önce gerçekleşen
Bilişsel Devrim'le başlattığı bu

kitabında gelenekleri yerle bir
ediyor. Sapiens, tarihle bilimi bir
araya getirerek, kabul görmüş
anlatıları yeniden ele alıyor.
Harari ayrıca geleceğe bakmaya
da zorluyor okuru. Yakın

zamanda insanlar, dört
milyar yıldır yaşama
hükmeden doğal seçilim
yasalarını esnetmeye
başladılar. Artık sadece
dünyayı değil, kendimizi
ve diğer canlıları
tasarlama becerisi de
kazandık. Peki

bu bizi nereye götürüyor, bizi
neye dönüştürebilir? 2016
basımı bu eser, Kolektif Kitap
tarafından yayımlandı.

Hayvanlardan Tanrılara
Yuval Noah Harari

Türkiye’nin yakın geçmişine ışık tutan bir eser



Son altı yıldır Artist
Müzik tarafından
yayınlanan "Uzun Yol
Şarkıları" serisinin en
çok ilgi gören 2 albümü
ve serinin yeni 6’ncı
albümü, 20.49 TL’lik özel
fiyatla 3 CD Box Set
olarak satışa sunuluyor.
Geçtiğimiz yaz yayınlanan
ilk Box Set yıl boyunca en
çok satan albümlerden biri olmayı başardı. İkinci Box
Set'de yer alan yeni albümün yanı sıra dinleyicilerin
arşivlerindeki eksikleri tamamlamaları ve sevdiklerine
hediye etmeleri için de kaçırılmaz bir fırsat sunuluyor...
"Uzun Yol Şarkıları" serisinin takipçilerinin bildiği üzere
albümde, tatil yolu boyunca keyifle dinlenecek birçok
farklı tarzda yabancı şarkı bir araya getiriliyor.

M Müzik

Uzun Yol Şarkıları 2 - 3CD Box Set
Tatilyollarındabolboldireksiyonsallayanlara

Türk pop müziğinin
efsane ismi Erol Evgin,
“Altın Düetler”
albümüyle
gündemde… İskender
Paydaş’ın yepyeni
düzenlemeleriyle, Erol
Evgin’in unutulmaz
şarkılarını Türkiye’nin
en güçlü kadın ses
sanatçılarıyla
paylaştığı “Altın
Düetler” albümü,
yayınlandığı ilk hafta D&R Top Ten “En çok satan
CD’ler” sıralamasında bir numaraya çıktı. İşte
CD’deki şarkılar: Sevdan Olmasa / Erol Evgin & Hande

Yener… Ateşle Oynama / Erol Evgin & Sıla…
İşte Öyle Bir Şey / Erol Evgin & Emel Sayın…
Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım / Erol
Evgin & Sezen Aksu… Aldım Başımı
Gidiyorum / Erol Evgin & Candan Erçetin…
Söyle Canım / Erol Evgin & Aşkın Nur Yengi…

Bir De Bana Sor / Erol
Evgin & Nükhet
Duru… Hep
Böyle Kal / Erol
Evgin & Zuhal
Olcay… Neydi O
Yıllar / Erol Evgin
& Şevval Sam…
Rüya / Erol Evgin
& Göksel…

Altın Düetler müzik marketlerde
Çıktığı ilk hafta en çok satanlarda 1 numara oldu

Erol Evgin ve en güçlü kadın sesler aynı albümde
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M Müzik

Caz Denince Akla Gelenler
UstalaraSaygıSerisi’ninilkeseriraflardakiyerinialdı

Çokokuyanlariçinsakinşarkılarbualbümde
Kitap Okurken Müzik – 2

Caz müziğinin tutkunlarına müthiş bir arşiv albümü…

UstalarSaygıserisinin ilkalbümü"CazDenince
AklaGelenler";cazmüziğininbüyük
yorumcularınaveenönemlişarkılarınayer
veriyor. İkiCD'likalbümde30şarkıyeralıyor.
AlbümdeLouisArmstrong,RayCharles,DorisDay,
EllaFitzgerald,NatKingCole,FrankSinatra,Sarah
Vaughan,DeanMartin,JulieLondon,Liberace,
SammyDavisJr.gibiölümsüzyorumcular
birbirindeniddialışarkılarıseslendiriyor.Bu
şarkılardanbazıları;CryMeARiver,WhenIFall in
Love,TheShadowOfYourSmile,KissofFire, ILove
YouForSentimentalReasons,SomeonetoWatch
OverMe,Corcovado,AllOfMe,FlyMeToTheMoon
vb…EnözelsürprizlerdenbirideEdithPiaf ile
özdeşleşen"LaVieEnRose"unLouisArmstrong
yorumuylaalbümdeyeralıyorolması.

Geçen yıl ilk kez yayınlanan “Kitap
Okurken Müzik” albümü büyük ses
getirmiş ve haftalarca 1 numarada kalarak
yılın en çok satılan albümlerinden biri
olmuştu. Kitapseverlerin dikkatini çeken
albümün yenisi, ilk albümden daha çok
eseri bir araya getiriyor. 24 eserin yer
aldığı albümde, klasik eserlerin yanı sıra
uzun yıllardır popülerliğini koruyan
enstrümantal şarkıların özel versiyonları
da mevcut. Kitapseverlerin
konsantrasyonlarını bozmamak için
özenle seçilen eserlerden bazıları;
Song From A Secret Garden, La Vita E
Bella, Palomita Blanca, Chiquelin De
Bachin... "Kitap Okurken Müzik 2" albümü,
10.49 TL’lik indirimli fiyatıyla da
dinleyicilerin ilgisini çekecek.
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