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Sevgili İZSİAD üyeleri ve İZSİAD Dergisi’nin değerli
okurları;

Yeni bir sayıda daha sizlerle buluşmanın, sizlere
hitap etmenin tadını ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu mutluluğun biraz
buruk olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Zira ülkemizin içinde
bulunduğu koşullar, bitmek bilmeyen acılar nedeniyle ruhlarımızı saran
kara bulutlar, sizleri olduğu gibi beni ve İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
arkadaşlarımı da fazlasıyla hırpalıyor, mutsuz ediyor.

Umuyor ve diliyorum ki en kısa zamanda bu koşullardan sıyrılır, içerde
dışarda bizleri acılara boğan terör ve savaş belasından bir an önce
kurtuluruz. Uzlaşının ve ortak aklın hakim olduğu, herkesin birbirine
sevgi ve saygıyla baktığı, ırk, dil, din, mezhep ayrımlarının ortadan
kalktığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun hakim olduğu bir ülke,
bir dünya hepimizin en büyük özlemi…

Geçen üç ayda, İZSİAD yönetimimiz, Danışma Kurulumuz ve çeşitli
alanlarda oluşturulan komisyonlarımız iş yapmaya, fikir ve hizmet
üretmeye devam etti. İZSİAD olarak, dünyanın hızla yenilebilir enerji
teknolojilerine yatırım ve geçiş yaptığı bir dönemde, İzmir’de öncü
olmamız gerektiğini hissettik ve Üyemiz Özkan Mucuk’un
koordinatörlüğünde “Yenilenebilir Enerji Komisyonu”muzu oluşturduk.
İzmir’de bu alanda yatırımların önünün açılabilmesi hedefiyle,
KOSGEB’in de desteğini alarak, İZSİAD ve EBSO üyelerinden oluşan
bir inceleme heyetinin, Tayvan’da düzenlenen Uluslararası Güneş
Enerjisi Fuarı’na katılımını organize ettik. Önümüzdeki günlerde
Tayvan’dan gelecek heyeti de İZSİAD olarak biz ağırlayacağız. Bu
girişimlerin, kentimiz ve ülkemiz için olumlu sonuçlar doğuracağına
inancımız tam. 

Ulusal çaptaki İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Zirvesi ve Fuarı’nı,
A Artı OSGB işbirliğiyle üçüncü kez düzenledik. Ülkemizde İSG kültürü
ve bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek. 

İZSİAD’ın geleneksel Kente ve Bölgeye Katkı Ödülleri merakla
bekleniyordu. Bu yıl 12’ncisini düzenledik. Alanlarında ilklere imza
atan ve büyük başarılar gösteren Vestel A.Ş.’yi, İZDEMİR Enerji Üretim
A.Ş.’yi, Tire Süt Kooperatifi’ni ve Heykeltıraş Harun Atalayman’ı
ödüle layık gördük. Gecede, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Nazif Zorlu ile Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Eskiyörük’ü üyemiz yaparak İZSİAD Ailesi’ne kattık.

İZSİAD olarak sosyal sorumluluk konusunda öncü olmayı da
sürdürüyoruz. Yılın ilk yarısında başlattığımız giyim yardımlarına
havaların soğumasıyla birlikte devam ediyoruz. Son üç ayda İzmir
genelindeki okullarda ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin çift bot, 1100 adet
mont ve 6 bin çift çorap dağıttık. 

Geleneksel Cumhuriyet Balomuz yine çok görkemliydi. Cumhuriyet
değerlerinin bilincinde olmanın, onlara sahip çıkmanın ve

gelecek kuşaklara aktarmanın önemini bir kez daha
vurguladık. 10 Kasım’da, İzmir Büyükşehir Belediyesi
işbirliğiyle düzenlediğimiz Atatürk’ü Anma Konseri’nde, usta
sanatçı Fatih Erkoç, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde

sahne aldı. İzmirliler olarak Ata’mızı bir kez daha sevgiyle,
saygıyla, minnetle, özlemle andık. 

İyi ve faydalı işler yapmaya, ülkemiz ve
milletimiz için çalışmaya, üretmeye devam
edeceğiz. Gelecek sayıda, daha güzel, daha
mutlu, daha huzurlu günlerde buluşmak
dileğiyle…

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları 

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

yapılamaz.

Baskı Tarihi: 24 Aralık 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 (İZSİAD),
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 93’üncü
yıldönümünü Cumhuriyet Balosu ile kutladı.
Tarihi Alsancak Havagazı Fabrikası Kültür
Merkezi’ndeki geleneksel organizasyon, İzmir
cemiyet hayatının seçkin isimlerini buluşturdu. 

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, sözlerine;
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve
gazileri rahmetle, minnetle andıklarını
vurgulayarak başladı. Konuşmada, 
“Cumhuriyet için birlik” mesajı öne çıktı.
Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini söyleyen
Küçükkurt, “Sınırlarımız içindeki terör belası
yetmezmiş gibi, çevremizdeki savaş ateşi de her

Cumhuriyet için el ele
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geçen gün büyüyor. Sivil-
asker-polis, kadın-çocuk
fark etmiyor; insanlarımızı,
ana-baba kuzularını hain
teröre, savaşa kurban
veriyoruz. Bu tablo canımızı
çok yakıyor” dedi. 

Ülkenin, bu zor günleri
atlatmasında, Atatürk’ün
emaneti Cumhuriyet’in
korunmasında ilk ve en
önemli şartın, milletin
birliği ve beraberliği
olduğunu vurgulayan
Küçükkurt, sözlerini şöyle
tamamladı: “Türkiye
Cumhuriyeti, Türk’üyle
Kürt’üyle, Laz’ıyla
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Çerkez’iyle, sünnisiyle
alevisiyle bir bütündür,
olağanüstü bir mozaiktir.
Farklılıklarımız dezavantaj
değil, en büyük
zenginliğimizdir. Yeter ki
bunun bilincinde olalım,
birbirimize sarılalım, sırt
sırta, gönül gönüle, el ele
verelim. Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk,
‘Benim naçiz vücudum elbet
bir gün toprak olacaktır.
Ancak Türkiye Cumhuriyeti
ilelebet payidar kalacaktır’
demişti. Yüreklerine
Cumhuriyet sevdası
nakşolan; beyinlerine
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Atatürk ilke ve inkılapları
kazınan; damarlarında
Anadolu’nun cesur ve yiğit
hamuruyla yoğrulmuş asil
kanı taşıyan vatan evlatları
var oldukça Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar
kalacaktır.”

Atatürk’ün anısına, O’nun
çok sevdiği zeybek ve vals
gösterileriyle devam eden
balo; Burcu Gümrükçü’nün
şarkılarıyla renklendi. Gece,
hep bir ağızdan söylenen
10’uncu Yıl Marşı ile
sonlanırken, İzmirlilerin
Cumhuriyet coşkusu
görülmeye değerdi…



09

Cumhuriyet Balosu



10

Cumhuriyet Balosu



11

Cumhuriyet Balosu



12

Cumhuriyet Balosu



13

Cumhuriyet Balosu



14

Bizden Haberler

Fatih
Erkoç

Hem Ata’ya hem de 
İzmir’e çok yakıştı 

Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk, Cumhuriyet
döneminin yetiştirdiği en
önemli sanatçılardan
Ahmed Adnan Saygun’un
adını taşıyan sanat
merkezindeki muhteşem
konserle anıldı.
Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 78’inci  yılında
İzmir Büyükşehir
Belediyesi, İzmir Sanayici
ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) ve İzmir Devlet
Senfoni Orkestrası



(İZDSO) işbirliğiyle
düzenlenen “10 Kasım
Atatürk’ü Anma Haftası” özel
konseri, Fatih Erkoç’un
söylediği “Ellerim Bomboş”
adlı eserle başladı. Erkoç’un,
İZDSO sanatçıları eşliğinde
birbirinden güzel şarkılarını
seslendirdiği gece,
İzmirlilerden büyük ilgi gördü. 

15
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İZSİAD)
geleneksel Kente ve Bölgeye Katkı Ödülleri Töreni,
Alsancak‘taki Tarihi Havagazı
Fabrikası Kültür Merkezi’nde
düzenlendi. Geceye, İzmir
ekonomi, sanat ve spor
camialarından önemli
isimlerin yanı sıra Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila
ve İzmir Emniyet Müdürü
Hüseyin Aşkın da katıldı.
İZSİAD 2016 Kente ve Bölgeye
Katkı Ödülleri; Vestel, İZDEMİR
Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Tire Süt Kooperatifi ve
Heykeltıraş Harun Atalayman’a verildi. Vestel’in
ödülünü, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Vestel, İZDEMİR Enerji, 
Tire Süt ve Heykeltıraş 
Atalayman ödüllendirildi

Vestel, İZDEMİR Enerji, 
Tire Süt ve Heykeltıraş 
Atalayman ödüllendirildi

Vestel, İZDEMİR Enerji, 
Tire Süt ve Heykeltıraş 
Atalayman ödüllendirildi

Vestel, İZDEMİR Enerji, 
Tire Süt ve Heykeltıraş 
Atalayman ödüllendirildi

Vestel, İZDEMİR Enerji, 
Tire Süt ve Heykeltıraş 
Atalayman ödüllendirildi

İZSİAD 2016 Kente ve Bölgeye 
Katkı Ödülleri sahiplerini buldu

Harun
Atalayman

Ahmet
Nazif
Zorlu

Halil
Şahin

Hasan
Küçükkurt

Atilla
Sezgin

Mahmut
Eskiyörük



Gecede Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif
Zorlu’yu da üyemiz yaptık, İZSİAD Ailesi’ne dahil ettik. 

Ahmet Nazif Zorlu’ya, İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt takdim etti.
İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin
ödülünü, İDÇ Yönetim Kurulu Başkanı Halil
Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Salih
Esen’den aldı. Tire Süt Kooperatifi’nin
ödülünü, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Eskiyörük’e, İZSİAD Danışma Kurulu
Başkanı Ayhan Baran verdi. Heykeltıraş
Harun Atalayman ise ödülünü, Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila ve İzmir Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın’dan aldı. Gecenin
sponsoru Türkerler Holding’e de plaketle
teşekkür edildi. Teşekkür plaketini, İZSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Semiha Güneş,
Türkerler Holding A.Ş. Koordinatörü Atilla
Sezgin’e takdim etti. 
Küçükkurt: Ne kadar alkışlasak az

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
doğruları, güzellikleri ve başarıları takdir
etmek ve ödüllendirmek gerekliliğini ifade
etti, şunları söyledi: “Bu yaklaşımın, doğru ve
güzel işleri yapan kişi ve kuruluşları
yücelteceğini, onurlandıracağını ve devamı
için şevk vereceğini biliyoruz. Aynı zamanda
bu gibi insanların ve onlara verilen ödüllerin;

17
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topluma örnek teşkil edeceğini, ülke
ve millet için büyük hizmetlere imza
atacak yeni isimlere rol model
olacağını düşünüyoruz. 

Üç başarılı kuruluşumuzu ve
sanatçımızı ne kadar alkışlasak azdır.
Başarılarının katlanarak devamını
diliyorum.”
“Bu millet terörü yenecek”

Türkiye’nin içinde bulunduğu acı ve
gözyaşı dolu sürece de değinen
Küçükkurt, terör belasının milletin
birliğiyle yenileceğine
inandığını dile getirdi. Barış,
kardeşlik, huzur ve güven
ortamı istediklerini
vurgulayan Küçükkurt,
sözlerini şöyle
tamamladı:  “İş dünyası
olarak bizler de bu
mücadeleye sonuna kadar
destek vermeye hazırız. Kan,
şiddet, nefret, acı ve gözyaşı, bu
coğrafyanın kaderi değil, olamaz.
Ülkemiz ve milletimiz için çalışmak,
sadece işimize odaklanmak, iyilikleri,
güzellikleri düşünmek, konuşmak ve
yaşamak istiyoruz.  Artık kimsenin
kimseyi öldürmediği bir Türkiye, bir
dünya istiyoruz.  Ağlamaktan yorulduk,
gülmek istiyoruz…”

Olgun 
Atila

Harun
Atalayman

Salih
Esen

Halil
Şahin

Hüseyin
Aşkın

Hüseyin
Aşkın

“Bu millet terörü yenecek”
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Mahmut
Eskiyörük

Ayhan
Baran Semiha

Güneş
Atilla

Sezgin

Vestel, Manisa’dan çıktı,
elektronikte bir dünya markası
oldu, göğsümüzü kabarttı.
Yurtiçi ve yurtdışı
organizasyonlarda sayısız ödül
alan elektronik üssü Vestel,
Avrupa Endüstriyel
Mükemmellik Ödülleri’nde
dünya devlerini geride
bırakarak “Avrupa Şampiyonu”
oldu. Bu başarıyı elde eden ilk Türk firması olarak da
gurur verdi. 

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş., İngiltere
merkezli verilen ve dünyanın en prestijli çevre
organizasyonu olan “Yeşil Elma Çevre Ödülü”nü
kazandı. Bu ödülü, dünya çapında sanayi
alanında alan ilk kuruluş oldu. 

Tire Süt Kooperatifi, kırsal
kalkınma modeliyle yalnızca
ülkemize değil, dünyaya örnek
oldu. Alım garantisiyle üreticinin
pazar derdine son verdi, böylece
üretimin artmasını sağladı.
Yıllardır süt, et ve bunların yan
ürünlerini en modern ve sağlıklı
koşullarda işleyip paketliyor,
sofralarımıza ulaştırıyor. Bu
başarılı yapı, yurtiçinde pek çok

ödüle layık görüldüğü gibi, 2012 yılında Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da “Örnek

Kırsal Kalkınma Modeli” seçildi. 
    ise gerçekten ustalık isteyen ayrıcalıklı bir

sanatkarlığa imza attı. Yeşildere Caddesi’nde
yaptığı devasa Atatürk Maskı ile İzmir’e yepyeni ve

çok anlamlı bir simge kazandırdı.  

ÖDÜLLER NEDEN VERİLDİ?
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) ve A Artı OSGB işbirliğiyle
düzenlenen 3. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Zirvesi ve Fuarı, bir kez daha İSG
sektörüne damga vurdu.  Üç gün süren oturumlarda, yerli ve yabancı dev
firmaların temsilcileri iyi ve örnek İSG uygulamalarını paylaştı. 

Oturumların
dışında üç çok özel
konuşmacı vardı…
Onur Konuğu
Yönetmen Ümmiye
Koçak, Anadolu’nun
bağrından çıkış
öyküsünü anlattı,
“İmkansız diye bir şey
yoktur. İnsan isterse
her şeyi başarabilir”
mesajı verdi. İletişim
Uzmanı Görkem
Başaran, İSG
uygulamalarının
hayata geçirilmesinde
çok önemli yeri olan
bir konuyu, “ikna”yı

İş güvenliği seninle başlar
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, organizasyonun mimarları İZSİAD Başkan Yardımcısı Cengiz Yavaş, İZSİAD Genel Sekreteri ve A Artı OSGB
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Aslanoğlu, İSG tedbirlerinin işe yaramasında ilk ve en önemli etkenin “kurallara uyulması” olduğunu belirtti. 

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Cengiz,
Ümmiye Koçak’a plaketle teşekkür etti.

İZSİAD Başkanı Küçükkurt ile gösteri sponsoru
www.emlaksitem.com sahibi ve İZSİAD Başkan Yardımcısı Ali
Talak, Sunay Akın’a teşekkür etti. 

Bizden Haberler
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irdeledi; damaklarda tat bırakan
anlatımıyla unutulmayacak dersler
verdi. Şair, yazar, tiyatro oyuncusu,
gazeteci ve araştırmacı Sunay Akın,
engin bilgi birikiminden bir
bukleyle sahnedeydi. Bir toplumda
en önemli ülkünün; uzlaşmacı,
saygılı, analitik düşünen, soran,
sorgulayan, değişimin ve gelişimin
öncüsü bireyler yetiştirmek olması
gerektiğini vurgulayan Akın, keyifle
izlenen gösterisini, “Her şeyin başı
insan. İnsanı doğru yetiştirirsek
sağlık, güvenlik, huzur ve gelişme
çalışma hayatında da olur, yaşamın
her alanında da” sözleriyle bitirdi. 

“İş İşten Geçmeden” sloganıyla
düzenlenen organizasyonu
değerlendiren İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, ulusal çaptaki
organizasyonun yine çok geniş
katılımla gerçekleştiğini vurguladı,
şöyle konuştu: 

“Hedefimiz, kaza önleyici tüm
tedbirlerin alınması ve bu yöndeki
eğitimin artırılması hususunda
bilinç yaratmak. Sadece iş
hayatında değil, toplumun her
kesiminde iş sağlığı ve güvenliği
farkındalığını artırmak için yola
çıktık. Kamu iradesi, işveren,
çalışan, halk ve ilgili her kurum ve

kuruluşun işbirliğiyle
insanlarımızın hayatlarını
kurtarmak; Türkiye’yi de
Avrupa’nın en çok iş kazası yaşanan
ülkesi konumundan çıkarmak
istiyoruz. İş işten geçmeden ibaresi
önemli… Çünkü kaza geliyorum der
ve her sektördeki işverenler bunun
önlemlerini mutlaka almak
zorunda. Ancak en az tedbir almak
kadar önemli olan bir şey daha var

ki o da herkesin bu tedbirleri
özümsemesi ve mutlaka ama
mutlaka kurallara uyması. O
nedenle önemli bir mesaj daha
verdik, ‘İş güvenliği seninle başlar’
dedik. Temennimiz, hiç iş kazasının
yaşanmadığı, ölümlerin,
yaralanmaların, sürekli
sakatlıkların olmadığı bir Türkiye.
O nedenle bu konuda çalışmaya
devam edeceğiz.”

Bizden Haberler
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt, Başkan
Vekili Mukaddes Çelik, Başkan
Yardımcıları Cengiz Yavaş ve Ali
Talak ile Sayman Yardımcısı Yeşim
Özbudaklı, İzmir’in yeni Emniyet
Müdürü Hüseyin Aşkın’ı ziyaret etti.
İZSİAD Ailesi adına, Aşkın’a,
“Kentimize hoşgeldiniz” diyen
Başkan Küçükkurt, görevinde başarı
diledi. İZSİAD’ın üye yapısı, vizyonu,
misyonu ve icraatları  hakkında
bilgiler de veren Başkan Küçükkurt,
“Her zaman yanınızdayız, destek
vermeye hazırız” mesajı verdi.

İstikrarlı ekonominin, yatırımın ve
istihdamın emniyet teşkilatı
açısından da büyük önemi olduğunu
vurgulayan İl Emniyet Müdürü Aşkın,
“Yatırımcının önü açılmalı, işi
kolaylaştırılmalı. Çünkü sizler
insanlara ‘iş’ sağlıyorsunuz. İşi olan,
refahlı, ferah yaşayan insanlar
işlerine, yaşadıkları düzene sahip
çıkar ve suçtan uzak durur. Suç
işleyenlere baktığınızda, hemen
hepsinin, düzenli bir işe sahip

olmadığını görürsünüz” dedi.
İZSİAD yönetimindeki kadın

ağırlığına özellikle dikkat ettiğini de
kaydeden Aşkın, sözlerini şöyle
tamamladı: “Bana ziyarete gelen iş
kuruluşları içinde gördüğüm
kadarıyla kadınlara en çok yer veren
dernek İZSİAD. Tebrik ediyorum. Bir
ülke, sadece erkeklerle, yani

nüfusunun yarısıyla kalkınamaz.
Kalkınma için yüzde 100’ün, kadın
erkek omuz omuza çalışması şart”
diye konuştu. Aşkın, kendisinin de
kadın çalışanlara ayrıca önem
verdiğini ifade etti, “Yakında pek çok
önemli görevde, ilçe emniyet
müdürlüklerinde kadın amirleri,
müdürleri göreceksiniz.”

Yeni Müdür’e “Hoşgeldiniz” dedik
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD), İzmir ve Ege’de güneş enerjisinden
elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımlar
için ilk adımı attı. Bu amaçla KOSGEB
desteğiyle Uluslararası Tayvan Güneş
Enerjisi Fuarı’na yapılan üç günlük ziyarette
önemli işbirliklerinin kapısı açıldı. İZSİAD
heyeti; Tayvan Dış Ticareti Geliştirme
Konseyi (TAITRA) Başkanı Peter W.J. Huang,
Tayvan-Türk İşadamları Ajansı Genel
Sekreteri George Lien ve Tayvan Taipei Türk
Ticaret Ofisi Temsilcisi İsmet Erikan
tarafından ağırlandı.

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, fuar
ziyaretleri kapsamında yenilenebilir enerji
alanında faaliyet gösteren pek çok büyük
firmanın temsilcileriyle görüşmeler
yaptıklarını, Hsinchu Bilim Parkı ve Endüstri
Teknoloji Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret
ettiklerini, laboratuvarları ve Ar-Ge
tesislerini incelediklerini söyledi, şu bilgileri
verdi. 

“Yaptığımız ön görüşmeler
son derece verimli geçti. Bu
bölgedeki yatırımların devlet-
üniversite-sanayi işbirliğiyle
hayata geçirildiğini ve ne kadar
olumlu sonuçlar verdiğini
gördük. Bu işbirliği sayesinde
bilim ve teknolojide ne kadar
çok ilerlediklerine şahit olduk.

Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi
Başkanı Peter W.J. Huang, Ocak 2017’de
İzmir’e gelecek. İZSİAD Çarşamba
Toplantısı’nda girişimcilere bilgiler verecek.
Beraberinde, ön görüşmeler yaptığımız
Tayvanlı firma sahipleri/temsilcileri de
olacak ve temellerini attığımız yatırımların
detay görüşmelerini yapacaklar.”

Türkiye bütçesinde cari açığın çok büyük
kısmını başta petrol ve doğalgaz olmak
üzere enerji giderlerinin oluşturduğunu
hatırlatan Küçükkurt, İZSİAD olarak
hedeflerinin, yenilenebilir enerji
yatırımlarının artmasına katkı sağlamak
olduğunu vurguladı, sözlerini şöyle
tamamladı: “Ülkemiz, bir an önce yenilebilir
enerji teknolojilerine yatırım yapmalı.
Hedef, teknoloji transferinden öte, teknoloji
geliştirmek olmalı. Enerji ihtiyacında çare
güneş. Bu hedef doğrultusundaki
çalışmalarımız devam edecek.”

İZSİAD
Tayvan’da
kapıyı açtı

Güneş enerjisi 
için ilk adım atıldı

Fuara
kimler
gitti?
İZSİAD Başkan Hasan
Küçükkurt, Başkan
Yardımcısı Ali Talak,
Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Kayaönü,
Danışma Kurulu Üyesi ve
İZSİAD Yenilenebilir
Enerji Çalışma
Komisyonu Başkanı
Özkan Mucuk, İZSİAD
üyeleri Nazım Özer,
Bülent Demiral, Hasan
Duran, Eşref Deniz ile
geziye Ege Bölgesi
Sanayi Odası (EBSO)
kontenjanından katılan
Murat Güler, Ali
Karakurt, Mustafa
Uğurlu, Hüseyin Turhan,
Didem Mumkaya, Kasım
Kutlu ve Okan İrizalp…



İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Cengiz, roman türündeki
ikinci kitabı “Ve Sonra Yol Bitti”yi,
Bortar Event Hall’da tanıttı. Geceye,
başta İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD
Yönetim Kurulu üyeleri ve İSZİAD
üyeleri olmak üzere, BASİFED
Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Akgerman, Şair-Yazar Namık
Kuyumcu ile edebiyat tutkunları
katıldı. Hüseyin Cengiz, Destek
Yayınları’ndan çıkan ve kısa sürede
6’ncı baskısı yapılan kitabın,
muhacir olmaya zorlanmış,
Anadolu'nun kadim insanlarından
Ermeniler, Dersimliler ve
Türklerin, Munzur Dağları'ndan
başlayıp Ege'nin iki yakasına
savrulan ortak hayatları ışığında bir
kardeşlik romanı olduğunu söyledi. 

Sanayici yazardan “kardeşlik” romanı

İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt,

İZSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi,

Yazar Hüseyin
Cengiz, Şair-Yazar

Namık Kuyumcu
bir arada… 

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Özbudaklı, Bortar Group Yöneticisi Bahar Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Gülcüler, Yazar Hüseyin Cengiz’e böyle destek verdi. 
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“Laftan İbAret” adlı oyunu
başarıyla sergileyen İZSİAD Kadın
Tiyatro Topluluğu, ikinci oyunları
‘Deliler’i sahneleme hedefiyle
provalara başladı… 

İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Kadın Komisyonu
bünyesinde oluşturulan İZSİAD Kadın
Tiyatro Topluluğu, unutulmaz ikili
Zeki Alasya-Metin Akpınar’la tanınan
ve yıllarca herkesi güldüren “Deliler”
adlı tiyatro oyununu sahnelemeye
hazırlanıyor. Topluluğun eğitmeni,
usta tiyatrocu ve dizi oyuncusu Kekeç
Oğlan Fatih Altın, ilk olarak Yazar
Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler”
adlı eserinden uyarladığı “Laftan
İbAret” adlı oyunu, çeşitli
platformlarda pek çok kez
sergilediklerini ve büyük beğeni
aldıklarını söyledi. Kadın patronların
tiyatroyu çok sevdiğini ve keyif alarak

oynadıklarını vurgulayan Altın, şöyle
konuştu:  “Yeni bir oyun hazırlamanın
vakti gelmişti. Rahmetli Turgut
Özakman’a özel bir sevgim ve saygım
var. İkinci oyunumuz da
Özakman’dan olsun istedim ve
oyuncularımızla da görüşerek
‘Deliler’i seçtik. Zeki Alasya-Metin
Akpınar ustaların Deve Kuşu Kabare
Tiyatrosu’nda yıllarca başarıyla
sergilediği ve izleyenleri çok
güldürdüğü bu eşsiz eseri biz de çok
iyi sahneleyeceğiz. İzleyenlerin çok
eğleneceğini düşünüyorum; çünkü
İZSİAD’lı kadınlara sahne mikrobu
bulaştı bir kere…”

İZSİAD Başkan Vekili ve Kadın
Komisyonu Başkanı Mukaddes Çelik,
20 kadının yer aldığı topluluğun, iş
dünyasının başarılı isimlerinin yanı
sıra İZSİAD üyesi işadamlarının
ailelerinden oluştuğunu kaydetti.

“Deliler’i ilk kez bir kadın tiyatro
grubu sahneleyecek” diyen Çelik, şu
bilgileri verdi:  “Hedefimiz, ilk oyunu,
Haziran 2017’de Fuar İsmet İnönü
Sanat Merkezi’nde sahnelemek.
Sonrasında bir Almanya
programımız olacak. Bizler tiyatrocu
değiliz, profesyonellere saygımız
büyük. Hedefimiz, tiyatro
oyunlarımızın, çeşitli dezavantajlı
kesimlere yardım amacıyla organize
ettiğimiz sosyal sorumluluk
projelerimize platform teşkil etmesi.
Topluluk üyelerimiz de 1.5 yıl önce
başladığımız bu işi çok sevdi. 
Haftada bir günlerini provalara
ayırıyorlar ve çok mutlu oluyorlar.
Gözlemim o ki, bu hobi, onların
özel hayatlarına da olumlu
yansıyor. İZSİAD’ olarak faydalı işlere
imza atmaya ve güzelliklerle
anılmaya devam edeceğiz.” 

“Deliler”geliyor
İZSİAD’lı kadınlara
sahne mikrobu
bulaştı bir kere… 



İzmir İl milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İZSİAD Yönetim
Kurulu toplantısına konuk oldu. İstanbul Kadıköy İlçe Milli
Eğitim Müdürü iken yaklaşık dört ay önce İzmir’e atanan Yahşi,
kentin eğitimdeki son durumu hakkında bilgiler verdi; İZSİAD
Yönetim Kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı. 

İzmir’de büyük ölçüde derslik eksiği bulunduğunu kaydeden
Yahşi, “Kentimizde özel okul sayısı çok az. Devletimizin bu

konuda öğrenci başına yıllık 4 bin TL’lik teşviği var. Ayrıca özel
okul kuranlara vergi teşviği de mevcut” dedi; “Bu konuda bir
girişiminiz olursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü
desteğe hazırız” mesajı verdi. 

Yahşi’ye teşekkür eden İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
İZSİAD’ın özel okul kurma konusunda bir ön çalışma başlattığını
belirtti, “Süreç içerisinde desteğinizi isteyeceğiz” dedi. 

İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar
Lisesi Piyano Bölümü öğrencisi Beril
Zorlu, Kanada’nın Vancouver
kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden
çocukların ve gençlerin katıldığı 7’nci
ANCA WORLD AUTISM FESTIVAL’den
ödülle döndü. Organizasyon ulaşım ve
konaklama masrafları için İZSİAD’ın
maddi destek sağladığı 18 yaşındaki
Beril, aldığı “Genç Performans
Sanatçısı” üçüncülük ödülü ile birlikte
İZSİAD’a teşekkür ziyaretinde
bulundu. Anne Yeşim Zorlu, “İZSİAD
Ailesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.
İZSİAD’ın en güçlü yanlarından birinin
“sosyal sorumluluk duygusu”
olduğunu vurgulayan Başkan
Küçükkurt, “Böyle parlak
gençlerimize destek vermek, bizim
için en büyük mutluluk kaynağı.
Benzer desteklerimiz devam edecek.
Beril’in başarılarının devamını
diliyorum” diye konuştu.

İZSİAD’ın desteklediği Beril, Kanada’dan ödülle döndü
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İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İZSİAD’ı ziyaret etti





Arabuluculuk, son yıllarda Türk yargı sisteminde yeni bir
dönem başlattı. Tüm hukuk yargılamalarında ve ceza
davalarında kullanılmaya başlaması ile tarafların kendileri
tarafından seçilen ya da ilgili makamca atanan arabulucu
marifeti ile daha hızlı, daha tarafsız ve daha ekonomik
çözümler üretilmeye başladı.

İş dünyasının en önemli ve çok karşılaşılan
anlaşmazlıklarından olan işçi-işveren anlaşmazlıklarının, her
iki tarafı da mağdur ettiği bir gerçektir. Bu anlaşmazlıkların
en kısa zamanda ve en efektif şekilde çözülmesi iş kanununa
bağlı davaların çözülmesini de sağlayacaktır. 

Son günlerde iş yaşamına ilişkin düzenleme çalışmaları
gündemimizi işgal etmeye başladı. 

Yeni düzenleme ile bireysel veya toplu iş
sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle
açılacak davalarda zorunlu arabuluculuk uygulaması
getirilecek.

Basında yer aldığı üzere, Adalet Bakanlığı,
yargıda iş yükünün azaltılması amacıyla iş
davalarında arabuluculuk zorunlu hale
getirecek. TBMM'ye sevk edilmesi beklenen "İş
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı" ile
bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi
alacağı ve işe iade talebiyle açılacak davalarda,

dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu
olması öngörülüyor. Uyuşmazlıkların arabuluculukla
çözülememesinin ardından iş mahkemelerinde dava
açılabilecek. Başvurular, yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı
yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılabilecek.

Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise başvurular,
adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından
görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri
müdürlüğünce alınacak. Arabulucu, hazırlanacak listeden
taraflarca belirlenecek.

Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde
anlaşamamaları halinde görevlendirme, arabuluculuk
bürosu tarafından yapılacak.

Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk
görüşmelerine katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek
ve davada lehine karar verilmiş olsa bile yargılama
giderinin tamamını ödemeye mahkum edilecek. İşçi,
işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilmesi

planlanan "arabuluculuk" uygulaması, özellikle
mahkemelerin yükünü hafifletmekle kalmayacak

aynı zamanda zaten açık olan ve yoğun bir
yargılama gerektirmeyen durumları bir an önce

karşılıklı anlaşılarak sonuca götürecektir. 
Hepinize bol kazançlı günler dilerim...

avukat NİLHAN ANTİTOROS
İZSİAD Danışma

Kurulu Üyesi

İş davalarında arabuluculuk

Makale
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EGİKAD Başkanı Betül Elmasoğlu

İzmir iş dünyasının en önemli
kadın aktörlerinden, İZSİAD Üyesi
Betül Elmasoğlu ile konuştuk.
Elmas Grup Lojistik Yönetim Kurulu
Üyesi Elmasoğlu, aynı zamanda Ege
İşkadınları Derneği Yönetim Kurulu
Başkanlığı, İzmir Ekonomik
Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu
Dönem Başkanlığı, BASİFED
Yönetim Kurulu Üyeliği,
TÜRKONFED İş Dünyası’nda Kadın
Komisyonu Üyeliği, Türkiye
Soroptimist Kulüpleri Federasyonu
Denetim Kurulu Üyeliği, Karşıyaka
Soroptimist Kulübü Üyeliği ve
DESEM Danışma Kurulu Üyeliği gibi
önemli görevleri bir arada ifa
ediyor. Ticaret hayatına son derece
hakim olan Elmasoğlu, “Üretimde
ve istihdamda çok daha fazla kadın
yer almalı” diyor. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
İzmir doğumluyum. Okul

hayatımı burada bitirdim. Ege
Üniversitesi İşletme Fakültesi
Pazarlama ve Reklamcılık bölümü
mezunuyum. Daha sonra İngilizce
öğrenmek için ABD’ye gittim ve üç
yıl daha orada İş Yönetimi İdaresi
konusunda eğitim aldım. Türkiye’ye
döndüm ve kariyerime Yaşar

Holding Halkla İlişkiler Birimi’nde
başladım. 1.5 yıl kadar çalıştıktan
sonra ticaret hayatına atıldım. 

Bir süre ithalat-ihracat işleriyle
uğraştıktan sonra da gümrük
komisyonculuğu ve yurtiçi lojistik işi
yapan aile şirketimize geçtim.
1996’da benim de dahil olmamla
birlikte Elmas Lojistik bünyesinde
Uluslararası Nakliye Departmanı’nı
kurduk ve antrepo işletmeciliğine
başladık. 
İşinizin içeriği hakkında bilgi verir
misiniz?

Şu an Türkiye’deki en ciddi ve
kurumsal lojistik şirketlerinden
biriyiz. Kara nakliyesinde İzmir’de
en büyüğüz. Şirketimiz öncelikle
gümrükçülük yapıyor. Gümrük
bölümümüz ayrı. Bu bölümde ayrıca
sanayicilere ithalat-ihracat

Ülkedeki en ciddi ve
kurumsal lojistik
şirketlerinden biri

Elmasoğlu...

İş dünyasında
daha fazla
kadın 
yer almalı

İş dünyasında
daha fazla
kadın 
yer almalı

İş dünyasında
daha fazla
kadın 
yer almalı

İş dünyasında
daha fazla
kadın 
yer almalı

İş dünyasında
daha fazla
kadın 
yer almalı

Ege İşkadınları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı ve
İZSİAD Üyesi Betül Elmasoğlu: 
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danışmanlığı hizmeti veriliyor.
Gümrük mevzuatı çok sık değişiyor.
Tüm bu değişimlere sürekli adapte
olmak ve müşteriyi en doğru şekilde
yönlendirmek ayrıca önemli bir
çaba gerektiriyor. 

Bunu sürekli takip eden bir
uzman kadromuz var. Hata
yapmamamız gerekiyor. Çünkü en
ufak bir hatanın maliyeti milyon
dolarlara kadar gidiyor. Bizde
genelde ithalat-ihracat işleri AB
ülkeleriyle oluyor. Dolayısıyla
AB’nin gümrük mevzuatına da çok
iyi hakim olmak gerekiyor. 

Bunun dışında karayolu
taşımacılığı yapıyoruz. TIR filomuz
tüm Avrupa ülkelerine mal taşıyor;
oralardan Türkiye’ye de mal
getiriyor. Daha önce Ortadoğu
ülkelerine de taşımacılık

yapıyorduk. Ancak kaos ortamı,
terör tehdidi ve iç savaş gibi
nedenlerle Ortadoğu taşımacılığını
durdurduk. Acil mallarda havayolu
ile nakliye hizmetimiz de var. 

Ayrıca Kemalpaşa’daki
yerimizde de antrepo işletmeciliği
yapıyoruz. Müşteri yurtdışından
gelen malın transferini, bazen belli
süre depolanmasını, bazen parti

parti transferini istiyor. Stok
takiplerini de yapıyoruz. Antrepo
işletmemizle de bu ihtiyaçlara yanıt
veriyoruz. 

Bir de lastik-akaryakıt
konusunda dış ticaret birimimiz var.
Orada da madeni yağ, akaryakıt ve
lastik satışımız var. 
Gümrük Birliği Anlaşması’nın
Türkiye için pek çok dezavantajı,
haksız uygulamaları olduğu
konuşuluyor yıllardır… Bu konuda
bizi aydınlatır mısınız?

Büyük sıkıntı var. Türk TIR’larına
kota var. Yılda belli bir sayıdan
sonra bizim TIR’larımız AB
ülkelerine giremiyor. Ancak onların
bizim ülkemize gönderdiği mallar
(TIRLAR) için böyle bir kısıtlama
yok. Yabancı taşıma şirketleri
Türkiye’de serbest dolayım

Gümrük Birliği
anlaşmasında

Türkiye için büyük
dezavantajlar var
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yapabiliyor. Büyük bir haksızlık var.
Türkiye’nin ihracatına sınır varken,
AB’den Türkiye’ye satışlarda sınır
yok. Bu haksızlığı, bizi AB’ye
alacaklar diye kabul etmişiz. Sözler
bir kez daha tutulmamış.
Türkiye’nin aleyhine olan bu durum
yıllardır böyle devam ediyor.
Gümrük Birliği’nde Türkiye olarak
biz yokuz aslında. 
Sektörünüzün bu sıkıntının
aşılmasıyla ilgisi talebi, çalışması
var mı?

Her sene var. İlgili bakanlıklarla,
kurumlarla sürekli görüşmeler
yapılıyor. Türkiye ile AB ülkeleri
arasında ikili anlaşmalarla bu sıkıntı
aşılmaya çalışılıyor. Zaman zaman
bazı ülkeler Türkiye’den gelen TIR
sayısının artmasına izin veriyor ama
yine de yeterli değil. Türk

şoförlerine vize verilmesi
konusunda da büyük sıkıntılar
yaşanıyor. 
Sektörel açıdan başka sıkıntılarınız
var mı? Çözüm önerileriniz neler?

Çalıştığımız firmaların finans
açısından sıkıntıya girmesi, üretim
kısıtlaması bizi de doğrudan
etkiliyor. Avrupa peşin çalışıyor. Biz
onlara peşin ödeme yapıyoruz.
Ancak içerde bize yapılan
ödemelerde yaşanan sıkıntı, bizim
borçlanmamıza neden oluyor.
Çünkü bu durum bankadan kredi
çekmekten başka seçenek
bırakmıyor. Dövizin aşırı
değerlenmesi ise bir başka büyük
handikap. 

Tüm bunların yaşanmaması için
ekonominin çarklarının iyi dönmesi
gerekiyor. Herkes birbirine bağlı.
Teşvikler ama çok da yararlı
kullanılmıyor. Örneğin Doğu illerine
çok büyük teşvikler var yatırımcı için
Ancak güvenlik boşluğu nedeniyle
yatırımcı oraya gitmiyor. Nispeten
güvenli yerlere ise çok az teşvik
imkanı sunuluyor. 

Dolayısıyla ülkenin iki tarafında
da ciddi bir yatırım, üretim ve
istihdam boşluğu var. Ülkede

devamlı siyasi sıkıntı olması zaten
başlı başına bir ekonomik istikrarsız
nedeni. Yeterli yatırım yok. Yabancı
sermaye uzak duruyor, mevcutlar
çekiliyor. Sanayide, tarımda,
turizmde sürekli gerileme var,
negatif tablo var. 

Yatırım yoksa üretim ve istihdam
da yok. Kazanç olmayınca, pasta
küçülünce doğal olarak kaos ortamı
doğuyor. Bütün bu sorunlar
dururken, büyürken; biz sistem
değişikliğini tartışıyoruz. Eksikler
varsa elbette konuşulur, düzeltilir
ama bunun da seviyesi, takvimi
olmalı. Referanduma gidilecekse de
önce getirilmek istenen sistemin ve
mevcut sistemin eksileri, artıları
çok iyi anlatılmalı. Şu anda
Türkiye’de ekonomiyi sanayiciler ve
işadamları ayakta tutmaya çalışıyor.

Röportaj
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Türkiye bir an önce içerde, dışarda
normalleşmeli; siyaseten,
toplumsal ve ekonomik olarak
istikrarlı, huzurlu ve güvenli bir
yapıya kavuşmalı. Yoksa 2023
hedefleri hayal olur… 
İş dünyasında başarılı bir kadın
figürsünüz… Erkek egemen bir
dünyada kadın olarak zorluk yaşıyor
musunuz?

İş dünyasında çok daha fazla
kadının yer alması gerekiyor. Bunun
için gerekli teşviklerin daha fazla
sağlanması gerekiyor. Nüfusun
yarısı kadın ama bunların büyük
bölümü istihdamın, üretimin dışında
kalmış durumda. Kadını ekonomiye
daha fazla dahil etmenin yolları
bulunmalı. Bunda da bence ilk adım
eğitim… Eğitim konusunda
ülkemizin çok ciddi reformlara

ihtiyacı var. 
İzmir’in ekonomik durumunu,
yapılan ya da yapılmayan yatırımlar
meselesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hem genel idarenin hem de yerel
yönetimlerin yatırımlar konusunda
çabaları var. Biliyorsunuz, benim de
üyesi olduğum İzmir Ekonomik
Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu
var. Bu dönem Başkan olarak beni
seçme teveccühünde bulundular,
sağ olsunlar. Orada her ay İzmir’in
yatırımlarını konuşuyoruz. İzmir’de
yatırımlar hemen olmuyor. Genelde
itirazlar oluyor. Projeler
mahkemelere taşınıyor. Durdurma
kararları çıkıyor. Sonra geri alınıyor
filan ama tüm bu süreçler İzmir’de
yatırımların hayata geçme sürecini
ciddi manada uzatıyor. 
Sizin sivil toplumcu yönünüz hayli
güçlü. İZSİAD’ın da üyesisiniz.
Geçmişte yöneticiliğini de yaptınız.
İZSİAD’ı nasıl
değerlendiriyorsunuz? Size
kattıkları neler? 

İZSİAD’ın Danışma Kurulu Üyesi
idim. Yönetim Kurulu’nda yer aldım
geçmişte, Başkan Yardımcılığı
görevinde bulundum. İZSİAD sürekli

aktif ve güzel projelere imza atıyor.
Üyelerine çevre edinme ve
sosyalleşme imkanı sağlıyor.
Önemli meselelerdeki
organizasyonlarıyla üyelerinin
olduğu kadar kamuoyunun da fikir
edinmesine önayak oluyor.
İZSİAD’ın, geçmişten gelen güçlü ve
oturmuş bir karakteri var. Bundan
böyle de İzmir’de etkinliğinin
artarak devam edeceğini
düşünüyorum. 
Kendinize vakit ayırabiliyor
musunuz?

Zaman yönetimi çok önemli.
Kendime ve aileme de zaman
ayırıyorum elbette. Kızımla birlikte
vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Birlikte gezmeyi, sinemaya gitmeyi
çok seviyoruz. Fırsat buldukça
haber programlarını izliyorum. 

Röportaj
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Mert Optik’i bilmeyen var mıdır?
Bu sorunun en doğal cevabı,
“Mümkün değil” olmalı… 1958’de,
Türkiye’nin ilk fenni optikçilerinden
Zühtü Pala’nın kurduğu; oğlu Mert
Pala, gelini Melisa Pala ve torunu
Doruk Pala’nın büyüttüğü Mert
Optik, bugün, Türkiye ve Kıbrıs’a
yayılan 55 mağazasıyla ülkenin en
tanınmış ve güvenilir optikçilik
markalarından biri… Büyüklük
açısından Türkiye’de ilk üçte yer
alan Mert Optik’in Yönetim Kurulu
üyesi ve aynı zamanda İZSİAD Üyesi

Melisa Pala ile bu önemli markanın
bugününü ve yarınını konuştuk. 
Kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

İzmir doğumluyum. Mert
Optik’te İnsan Kaynakları’na
bakıyordum. Ancak
kurumsallaşma sürecimiz
kapsamında bu görevi
profesyonellere devrettim. Şu anda
daha ziyade yurtdışı ve çocuk
mağazalarıyla ilgileniyorum. 18
yıldır optik sektöründeyim.
Gözlükçülük ailemden geliyor.
İzmir Ticaret Odası Meclisi

üyesiyim. İZSİAD üyesiyim. Pek çok
başka kuruluşa da üyeyim. Aktif bir
iş kadını olarak zamanımın büyük
bölümünü çalışarak geçiriyorum.  
Mert Optik’in yapılanması hakkında
bilgi verir misiniz?

Mert Optik, eşim Mert Bey’in
babası Zühtü Pala tarafından
1958’de kuruldu. Büyüme ve
genişleme süreci, Mert Bey’le
birlikte başlıyor. Şu an üçüncü
kuşak yönetici olarak Doruk Pala da
yönetim kurulunda. Şu an İzmir,
İstanbul, Ankara, Manisa, Antalya,

Türkiye’nin
güvendiği
İzmir
markası

Türkiye’nin
güvendiği
İzmir
markası

Türkiye’nin
güvendiği
İzmir
markası

Türkiye’nin
güvendiği
İzmir
markası

Türkiye’nin
güvendiği
İzmir
markası

Yurt içi ve dışındaki
55 mağazasıyla

alanında ülkenin
3. büyük kuruluşu
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Muğla ve Kıbrıs Magosa’da
toplam 55 mağazamız mevcut.
Mert Optik, güvenilir bir marka.
Bunun yansımalarını, gittiğimiz
her şehirde fazlasıyla görüyoruz.
Kıbrıs halkından da çok güzel
geri dönüşler alıyoruz. 

Sektörümüzde ciro olarak
Türkiye’de ilk 3’teyiz. Ancak ilk iki
markanın, yabancı sermayeli
şirketler olduğunu özellikle
belirtmek istiyorum. Yerli
sermayeli bir şirket olarak
onlarla yarışıyoruz. Bu bizim için
büyük bir gurur vesilesi.
Sektörümüzde İzmir’den çıkıp
marka olmuş tek şirketiz.
Çalışan sayımız şu anda 200’den
fazla. 

İki yılda bir makine
parkurumuzu yeniliyoruz. Son
teknoloji ürünü makineleri
tedarik ediyoruz ve
müşterilerimize en kaliteli
hizmeti veriyoruz. Camlar el
değmeden ve sıfır hatayla
hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez
bizim uyguladığımız bir gözlük
kaskosu var. Müşteri, ürünü
alırken, ürün fiyatının yüzde 30’u
kadarını kasko karşılığı olarak
ödüyor. Karşılığında, bir yıl içinde
kullanıcı hatasından
oluşabilecek tüm hasarların
sonucunda ürünü yeniliyoruz.
Yine Türkiye’de çocuk mağazası
açan ilk ve tek optik markasıyız. 

Bunun dışında bilinçli satış
personeline sahip olmak
açısından hizmet içi eğitim
konusunu çok önemsiyoruz.
Yılda iki kez personelimizi
eğitime alıyoruz. Büyük bir
aileyiz. Ailemize yeni bireyler
katmak da hoşumuza gidiyor.
Mert Bey her zaman, “Tüm
çalışanlarımız benim
çocuğumdur” der. Hakikaten de
o anlayışla ve hassasiyetle
yaklaşır. 
Çocuk mağazası fikri nasıl ortaya
çıktı? Hedef nedir?

Mert Optik olarak çocuk
mağazası konseptinde dünyada
dördüncü, Türkiye’de ilkiz…
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Normalde
biliyorsunuz gözlük mağazaları
zincirimiz var. Her yaşa, her
bütçeye hizmet veriyoruz. Çocuklar
da önemli bir müşteri kitlesini teşkil
ediyor. Ancak fark ettik ki onlara
çok da fazla önem verilmiyor
sektörde. Dünyada da yeni bir trend
bu. Sadece çocuklara yönelik
hizmet verilen, özel tasarımlı,
onların seveceği bir mağaza
kuralım istedik. Disneyland havası
vermek istedik, çocuklar mağazayı,
gözlüğü sevsin istedik. Henüz iki
aylık bir mağaza. Hem doktorlardan
hem de ailelerden inanılmaz övgü
alıyoruz. Bu kadar çocuk gözlüğü
çeşidini hiç bir arada

görmediklerini söylüyorlar.
Yenidoğan numaralı gözlük
modellerimiz dahi var.
Biliyorsunuz çocuklarda
gözlüğe karşı bir defans

oluyor. Pek çok çocuğun,
mağazadan memnuniyetsiz

çıktığını, gözlüğü sevmeden
aldığını fark ettik. 

Fakat bu mağaza çocukları bu
yönde pozitif etkiliyor. Kapıdan
girer girmez bir gözlük alma,
gözlük takma hevesi içerisinde
oluyorlar. Sırf bu nedenle,
çocuklarla en doğru ve sağlıklı
iletişimi kurabilmek amacıyla bir
çocuk gelişimi uzmanı istihdam
dahi ettik. 

Bir de bebeklerde ve çocuklarda
göz kusurları çok geç fark
edilebiliyor. Bu nedenle aileleri
bilinçlendirmek amacıyla bir
kitapçık hazırladık. Bu
kitapçıkta çocuk
mağazamız, gözlük
modellerimiz
tanıtılıyor.
Çocuklarda göz
bozukluğunun

belirtileri, ne zaman muayene
ettirilmesi gerektiği anlatılıyor.
Aslında tüm anasınıflarında ve
ilköğretim okullarında, Milli Eğitim
ve Sağlık bakanlıkları işbirliğiyle
her sene göz muayeneleri
yapılmalı. Yine çocuklara yönelik
eğlenceli bulmacalar, boyamalar
da var kitapta. Uyku öncesi
okunması için gözlük temalı
öykülerimiz de var içinde. 
Gelecek vizyonunuz nedir?

Franchising sistemiyle bayilikler
vermeyi planlıyoruz. Bayimiz olmak
isteyen çok kişi var. Tabii ki marka
olmanın sorumluluğuyla hareket
etmek durumundayız. Bayiliğin bazı
kriterleri olacak. Bu kriterler
ışığında Mert Optik isminin
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kullanılmasına izin vereceğiz. 
Mağazalarımız kendi içinde A

Plus, A ve B olmak üzere üç gruba
ayrılıyor. Mağazalarımızda,
bulundukları çevrelere göre ürün
satış fiyat aralıkları farklı oluyor.
Kategorilerin nedeni bu…
Alsancak’ta A PLus mağazamız
varken, çevre ilçelerde daha orta
ölçekli müşterilerimize hitap eden
A ya da B tipi mağazalarımız
bulunuyor. Yani şu var; Mert
Optik’te herkese ve her bütçeye
uygun gözlükler var. 
Sektörünüzde sıkıntılar var mı?

En büyük sıkıntımız merdivenaltı
tabir ettiğimiz, müşteri

memnuniyetini ve ürün kalitesini
hiçe sayan firmalar. Bugün
sokaklarda, işporta tezgahlarında
bile numaralı gözlükler, menşei
belirsiz güneş gözlükleri satılıyor.
Sokakta numaralı gözlük satılabilir
mi? Güneş gözlüğü satılır mı?
Burada göz sağlığından
bahsediyoruz. Bu konularda daha
sıkı denetim yapılmalı diye
düşünüyorum. Gözlük alışverişinde
kesinlikle dikkat edilmesi gereken
şey şu: Nereden alışveriş ederseniz
edin, mutlaka ürünün garanti
kartını isteyin. Bilinçli müşteri
olmanın ilk şartı budur. Garanti
kartsız her ürün, göz sağlığınız için

tehdittir. 
Lazerli göz ameliyatları optik
sektörünü etkiledi mi?

Bu bir tercih meselesi tabii ki…
Bununla ilgili yorum yapmam çok
doğru olmaz. Neticede bu da önemli
bir sağlık meselesi ve yorum
yapmak için uzmanlık gerekiyor.
Sadece şunu söyleyebilirim; lazer
ameliyatı yapıldığı halde ilk baştan
ya da sonradan gözlüğe ihtiyaç
duyan çok müşterimiz var. 
Sosyal sorumluluk projeleriniz var
mı?

Elbette var. KİTVAK, LÖSEV,
Baba Beni Okula Gönder, Bir
Dileğim Var gibi projelere maddi
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manevi desteklerimiz var. Zaten ihtiyaç sahibi
çocuklara yardımda bulunmak, şirket olarak
önceliklerimizden biri…  Sosyal medyada son
derece etkiniz. Türkiye’nin en ünlü bloggerleri
ile çalışıyoruz. Örneğin her yıl yaptığımız
takvim çekimlerini geçen sene onlarla yaptık.
Onbinlerce takipçisi olan bu insanların Mert
Optik’i yazması, etiketlemesi, marka
bilinirliği açısından son derece önemli. Bu yıl
da takvim çekimlerimizi çocuklara yönelik
organize ettik. Sosyal medyada bir yarışma
başlattık. “Gözlük En Çok Bana Yakışıyor”
hastag’iyle fotoğrafını yollayanlar arasından
seçim yapacağız ve 2017 takvimimizde
onların fotoğrafları yer alacak. 
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İletişim araçlarının alabildiğine çoğaldığı ve her gün,
her saat, her dakika sayısız miktarda bildirim aldığımız
günümüz dünyasında, maalesef şirket içi iletişim giderek
artan bir hızda sorun olmaktadır. Ve bu iletişim sorunu,
şirketlerin başarısının önündeki en büyük engel olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şirket içi iletişimsizliğin nedenleri
ve çözüm yolları özetle aşağıdaki gibidir:

1. Şirketlerde, şirket amaçlarının gerçekleşmesi için
belirli yetenek ve özellikteki kişiler bir araya gelirler ve
ortak amaca ulaşmak için organize olurlar. Birbirleriyle
etkileşim ve iletişim içinde olmayan insanların organize
(ekip) olmaları mümkün değildir. Şirket demek; iletişim ve
etkileşim ağı demektir. Etkin iletişim olmadan işbirliği ve

koordinasyon olmaz. Bunu birinci kural olarak
almamız lazımdır!

2. Şirketin merkezinde “insan” vardır.
Şirket başarısındaki en önemli unsur
insandır. Bu hep unutulan bir unsurdur. Etkin

iletişim basit anlamda insanların gönülden
gönüle, kalpten kalbe bir yol yapması,

köprü kurmasıdır. Tıpkı Mevlana’nın

dediği gibi: Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları
paylaşanlar anlaşırlar!

3. Şirket içinde birbiriyle anlaşamayan, bilginin
paylaşımını gerçekleştiremeyen ve aralarında iletişim
engelleri bulunan çalışanlar ile başarılı şirket olunamaz.

4. Şirketlerde her çalışanın rolü ve pozisyonu hiyerarşik
yapı içinde akıllıca tanımlanmalıdır. Organizasyon şeması,
kurumun (tamamen olmasa da önemli ölçüde) iletişim
haritasını da belirlemelidir. Öncelikle, kurumda tüm
süreçlerin belirli, kuralların net ve görev tanımlarının açık
olmasını sağlayın. Kargaşaya izin vermeyin!

5. İletişim iki yönlü bir süreçtir. Kişiye değil, kişiyle
yapılır. Karşımızdakini etkilerken etkileniriz de.
Karşılıklılık durumu söz konusudur. Bu ikinci kuralımızdır!

6. Etkin iletişim; kendimizi doğru ifade etmek ve
karşımızdaki doğru anlamaktır. Anlamak ve anlaşılmak:
İşte bütün mesele bu!

7. İletişim tekrarlanamaz! Ağzımızdan sözcükler bir
kez çıktığında geriye alınması mümkün değildir. O yüzden;
iletişim kurarken çok dikkatli olmalıyız. İletişim kazalarına
ve yanlış anlaşılmalara kesinlikle geçit vermemeliyiz!

Samİ Berk kuter 

Makale
Stratejik İletişim

Danışmanı

Şirketlerin Yeni Sendromu:
İLETİŞİMSİZLİK

Şirketlerin Yeni Sendromu:
İLETİŞİMSİZLİK

Şirketlerin Yeni Sendromu:
İLETİŞİMSİZLİK

Şirketlerin Yeni Sendromu:
İLETİŞİMSİZLİK

Şirketlerin Yeni Sendromu:
İLETİŞİMSİZLİK
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8. İletişim kazası olursa; hemen hasar tespiti
yapılmalıdır. Bazen özür dilemek hasarın ve kaybın
ortadan kalkmasını sağlamaz. Tıpkı avuç içinde
buruşturulan bir kağıdın ütüleme veya presleme yoluyla
tekrar ilk haline döndürülemediği gibi. Gerektiğinde, özür
dilemenin ötesinde yaraları saracak bir yaklaşımı
uygulayın!

9. Gerek sözlü olsun, gerekse yazılı ya da sözsüz (beden
hareketlerimiz, ses tonumuz vb.) iletişim bir bütündür.
Yazılı, sözlü ve sözsüz mesajlarımızın uyumuna dikkat
etmeliyiz.

10. Aslında beden dilimiz ile sözcüklerden daha fazla
etkili oluruz. Araştırmalar, iletişimde beden dilimizin % 60,
ses tonumuzun % 32, sözcüklerin ise sadece % 8 etkili
olduğunu göstermektedir. Öyleyse, ne söylediğinden
ziyade nasıl söylediğin önemlidir. Büyük liderleri düşünün.
Atatürk, Churchill, Castro, Mandela, Hitler… Onlar
konuşurken aslında etkilendiğiniz şey sözleri değil, beden
dilleridir!

11. Beden dilinizle karşınızdakine “onu çok
önemsediğiniz ve söylediklerini çok değerli bulduğunuz”

ifadesini net olarak verin! Beden diliniz söylediklerinizle
çelişmesin. Çünkü insanlar kulaklarından çok gözlerine
inanırlar!

12. Etkin iletişim sonradan kazanılabilen ve
öğrenilebilen bir yetenek olsa da sadece eğitimle ve
teknikle başarılı olunamaz. Çünkü merkezinde insan olan
iletişim; gönül zenginliği, sevgi, hoşgörü ve anlayış ister.
Bu özellikleri taşımayan bir kişi veya şirket etkin
iletişemez.

13. İletişimde kendini referans alma ve kendini doğru
kabul etme yapılan en büyük yanlıştır. Kişi kendini doğru
kabul ederse, kendisinden farklı düşünen ve davranan
herkesi yanlış zanneder. 

Başkalarının da kültürlerinden, içinde bulundukları
durumdan veya geçmiş tecrübelerinden dolayı farklı
olabileceklerini düşünün. Sizin iğrenç bulduğunuz bir
hamam böceği, bir Çinli için harika bir akşam yemeği
olabilir.

14. Empati kurun! Kendinizi, karşınızdaki insanın yerine
koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak
anlamaya çalışın. Karşılaştığınız olaylarda konuya “karşı
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açıdan” bakabilin. Tek açıya bağlanıp kalmayın. Nasreddin
Hoca’nın damdan düştüğünde neden doktor yerine daha
önce damdan düşmüş birini istediğini düşünün!

15. Duygusal olgunluğa ulaşamamış bir insan etkin
iletişim kuramaz. Duygusal olgunluk, önce kendini tanıma,
duygularını kontrol edebilme ve sosyal olabilme
becerisidir. 

16. İletişime engel tüm unsurları ortadan kaldırın.
Önyargı bunların başında gelir. Önyargı, bir kişi hakkında
önceden öğrenilmiş ve bir kalıp olarak yerleşmiş
algılardır. Önyargılarımız otomatik kararlarımızdır.
Aslında yargısız infazlarımızdır. 

17. Bir konunun nasıl söylendiği bazen konunun
kendisinden önemlidir. Ahmet Cevdet Paşa’nın dediği gibi:
“Usul esasa mukaddemdir.” Yani, usul esastan önce gelir!

18. İletişimde “Sen Dili” kullanılmamalıdır. "Sen zaten
hep böyle bağırırsın!", "Sen çok anlayışsızsın!” türü
cümleler kurmayın. Onun yerine karşınızdaki yargılayan
değil, karşınızdakinden nasıl bir davranışı beklediğinizi
belirten cümleler kullanın. “Daha alçak sesle konuşmanı
rica ediyorum.”, “Bana biraz anlayışla davranmanı
bekliyorum.” gibi.

19. Dolaylı değil, direkt konuşun, ima etmeyin, bir

konuyu karşınızdakinin bildiğini varsaymayın! Az kelime
ile çok şey ifade edin!

20. İyi bir şey yaptıklarında insanları takdir edin.
“Marifet iltifata tabidir!”

21. Aktif dinleyin. Aktif bir dinleyici, iletişim kurduğu
kişinin yalnız söylediklerini değil, yüzü, eli, kolları ve
bedeniyle yaptıklarını da “duyar”. Söylenenlerin dışında,
söylenmeyen “satır aralarını” okur!

22. İletişim uzlaşmaya çalışmaktır. Uzlaşmaya hazır
olduğunuz duygusunu karşınızdakilere aktarabilirseniz,
her şey sandığınızdan daha kolay gelişir. İletişim, bir
üstünlük kurma veya karşınızdakileri alt etme oyunu
değildir. İletişim işbirliğidir.

23. Güvenilir olun. Her şey güvenle başlar.
24. Önce beyninizi, sonra sözlerinizi devreye sokun. İki

kulağımız, bir ağzımız olduğuna göre; iki dinleyin, bir
konuşun!

25. Bazen susmanın da bir iletişim aracı olduğunu
aklınızdan çıkarmayın.

26. Ve en önemlisi gülümseyin. Sıcak bir gülümseme
iletişimde tüm buzları kırar. Sonra da bumerang gibi size
geri döner. Telefonda bile gülümseyin. Sesinize
yansıdığına şahit olacaksınız!
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Mart ayının üçüncü haftasında
kutlanacak Yaşlılar Haftası
kapsamında, Türkiye’nin yetiştirdiği
en değerli Geriatri uzmanlarından
Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile
konuştuk… Halen Ege Üniversitesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
ve İzmir Tabip Odası Başkanlığı
görevlerini de yürüten Akçiçek,
sağlıklı yaş alma konusunda çok
önemli bilgiler verdi. Tıbbın, yaşlılar
için ayrıca ihtisaslaşması gerektiğini,
yaşlılara özel hastaneler

kurulmasının şart olduğunu
söyleyen Akçiçek, İzmir’de başlatılan
önemli projeleri de İZSİAD okurları
için anlattı… 
Sayın Akçiçek, öncelikle bize
“Geriatri” kavramının ne olduğunu
açıklar mısınız?

Kelime, köken olarak
Yunancadan geliyor. Antik çağlarda
“Yaşlı” ve “Yaşlılar Meclisi”
anlamlarında kullanılmış.
Amerikalılar Geriatri ve Gerontoloji
kelimelerini eş anlamlı olarak

kullanıyor. Bizim de dahil olduğumuz
Avrupa ülkelerinde ise Geriatri
kelimesinin karşılığı, tıbbi yaşlılık
sorunları. Gerontoloji’nin karşılığı
ise yaşlılığın sosyal sorunları… 

İlk defa 1870’lerde Prusya
imparatorluğunda “yaşlılık yaşı”
tespiti yapılıyor. 65 yaş ve sonrası,
yaşlılık için evrensel bir değer haline
geliyor. Halbuki bugün artık 65 yaş,
yaşlılığın başladığı yaş olarak kabul
edilmiyor. En son ABD’de California
Eyeleti, yaşlılığın başlangıcının 72

Yaşlılar 
için ayrı 

hastaneler 
şart

Yaşlılar 
için ayrı 

hastaneler 
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Yaşlılar 
için ayrı 
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Yaşlılar 
için ayrı 

hastaneler 
şart

Prof. Dr. Fehmi
Akçiçek: Tıp bilimi
yaşlılar için ayrıca
ihtisaslaşmalı...
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yaş olduğu yönünde karar aldı. Batı
Avrupa da bunu 70’e çıkardı.
Türkiye’de halen yaşlılık başlangıcı
olarak 65 yaş esas alınıyor. Bizde de
bu artık 70’e çıkarılmalı. Çünkü artık
insanlar daha temiz şartlarda
yaşıyor. Ömürlerde belirgin bir
uzama oldu. Kadınlar bütün dünyada
erkeklerden daha uzun yaşıyor. 
Yaşam kalitesi açısından Avrupa ile
Türkiye aynı mı?

Türkiye homojen bir ülke değil.
Halâ temel şehir sorunları olan
yerler var. Bizler İzmir’de görece
daha iyi şartlarda yaşıyoruz. Tam
teşekküllü hastanelerimiz var,
belediyelerimiz her türlü hizmeti
veriyor. Öyle şehirler var ki pek çok
olanaktan yoksun. Elbette bu insan
ömrünü etkiliyor. 

Elbette yaşam kalitesi, tüm
bunların ötesinde, aslında bizzat
kişinin kendisine bağlı bir şey. Çünkü
insanoğlunun isteklerinin sonu yok.
Hayatımızda nelerin gerçekten
önemli olduğuna karar vermeli ve
bunun ötesindeki şeylere
imrenmemeliyiz. 

Böyle yaparsak, hırslardan
arınırsak yaşam kalitemiz
yükseliyor. Daha iyi insan olmak için
hırslı olabiliriz. Daha fazla yardım
edebilmek, çevremize daha faydalı
olabilmek için hırs yapmak çok güzel
bir şey. Ama daha yeni bit otomobil
için, o kırmızı elbise için, yat için, kat
için bu hırsı yapıyorsan, kendi yaşam
kaliteni aşağı çekersin. 
Yaşlı dediğimiz kesime yönelik tıpta
daha farklı bir yaklaşım olmalı mı?

Yaşlılar, tıbben iki büyük risk
altında. Bunun biri yaş ayrımcılığı
denilen durum. Örneğin 70-80
yaşında vatandaş… Dizi ağrıyor,
ameliyat olması gerekiyor. “Bu yaşta
bu ameliyatı kaldıramazsın.
Yaşamışsın işte, daha ne olacak” gibi
yaklaşımlarda bulunursa sağlık
personeli, bu yaş ayrımcılığı oluyor.
Halbuki o, bilinen tüm tıbbi tedavileri
alma hakkına sahip. Bir insanın, sırf
yaşlı olduğu için, hak ettiği tedaviyi
alamaması riski var. İşte buna yaş
ayrımcılığı diyoruz. Hak ettiği tedavi
hizmetini alamamak, o yaşlı insanda

çok ciddi bir psikolojik yıkım da
yaratıyor. İyileşeceği varsa bile
iyileşmiyor.

Bunun bir de tam aksi ucu var. O
da çok tehlikeli. Yaşlı insanlar, pek
çok sağlık problemini bir arada
yaşayabiliyor. Kalbinde de problem
olabiliyor, böbreğinde de, dizlerinde
de... Tıp uzmanları, yaşlılara sadece
kendi alanlarının penceresinden
bakıyor. Bir dahiliyeci onu sadece
böbrekler olarak görüyor. Bir kalp-
damarcı sadece kalp ve damar
sağlığını iyileştirmeye odaklanıyor.
Buna “organ tıbbı” diyoruz. 

Doktor, diğer kullandığı ilaçları
hiç dikkate almadan ilaç tedavisi
uyguluyor. Ancak aynı anda
kullanılan tüm o ilaçların yaşlıya pek
çok zararı olabiliyor. Bir yeri
iyileştireyim derken başka yeri
bozuyorsunuz. Başta baş dönmesi ve
mide bulantısı olmak üzere pek çok
yan etki doğuyor. Buna da “aşırı
teşhis” riski deniyor. Halbuki insan
bir bütün. O yüzden Geriatri’ye gelen
bir hastanın neredeyse tüm ilaçları
kesiliyor. Çünkü yaşlıların tedavisi,
mümkün olan en az ilaçla yapılmalı. 
Bu durumda Geriatri’nin hedefini
biraz açabilir miyiz?

Geriatri bütüncül bakmaya, insan

olarak bakmaya gayret ediyor. Tabii
bu biraz da ülkelerin geldiği
noktalarla ilgili. Bu konunun
kavranması çok önemli. Örneğin Ege
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,
“Klinik Eczacılık” diye yeni bir
program açtı. Batı’da klinik eczacılar
hekimleri uyarır; “Şu ilacı alıyor. Siz
bu ilacı veriyorsunuz. 

Bunlar birbiriyle etkileşir, ortaya
şu şu yan etkiler çıkar” diye.
Türkiye’de de yavaş yavaş klinik
eczacılar devreye girecek ve
hekimleri hata yapmaktan
alıkoyacak. Yani Geriatri bir ekip işi.
Farklı dallardaki hekimler, klinik
eczacılar, psikologlar, sosyal hizmet
uzmanları bir arada çalışır
Geriatri’de… Bence yakında
hastaneler; “çocuklar” ve
“erişkinler” dışında “yaşlılar” olarak
ayrıca hizmet vermeye başlayacak.
Yaşlılar için ayrı hastaneler
kurulacak. Avrupa şimdiden
yaşlılara özel acil servisler kurdu. Bu
da yeterli değil aslında; yoğun bakım
servislerinin de ayrılması gerekiyor.
Nitekim Batı’da var bu. 
Türkiye’de buna yönelik bir ön
çalışma var mı? 

İzmir’de var. Güney Kamu
Hastaneleri yönetimine bağlı Urla

Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, İzmir’in eski
belediye başkanlarından, bir dönem

de İzmir milletvekilliği yapan
Selahattin Akçiçek’in oğlu… Merhum

Selahattin Akçiçek, aynı zamanda
İzmir tabip Odası’nın da ilk başkanı.
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Devlet Hastanesi’ndeki
meslektaşlarımızla birlikte yaklaşık
bir yıldır bir çalışma yürütüyoruz.
Yaşlıların acilde ayrı yerden girmesi,
ayrı bir bölümde değerlendirilmesi,
yoğun bakım ihtiyacı olursa da ayrı
yatması konularında bir pilot
uygulama başlatıldı. Buna biz “yaşlı
dostu hastane” diyoruz. Darısı
inşallah diğer hastanelerin başına… 

Tabii bunun bir ayağı daha var.
Yaşlılara mümkün olduğu kadar
hastaneye yatmadan, evinde tedavi
imkanı, iyi sağlık hizmeti sağlanmalı.
Bu da Geriatri’nin çok önemli bir
hedefi. Evlerde tedaviyi organize
eden palyatif bakım merkezleri
kurulmalı ve yaygınlaşmalı. Evde
hizmetin maliyeti devletçe tam
olarak karşılanmıyor. 

Belediyeler ve bakanlığa bağlı
hastaneler gerçekten çaba
sarfediyorlar. Ancak bu konuda
atılması gereken daha çok adım var.
Henüz ortada bir standart yok.
Kurumların yaptığı ya da yapmaya
çalıştığı hizmetler birbirinden çok
farklı. Şu anda her şey iyi niyetle,

hekimlerin kişisel çabalarıyla
yürüyor. 

65 yaş ve üzeri kesim, Türkiye
nüfusunun yüzde 7.6’sını
oluşturuyor. Yaşlılar homojen
dağılmıyor. Bazı yerlerde
yoğunlaşmalar var. Bunlardan biri
de İzmir. İzmir’in içinde de yaşlıların
dağılımı homojen değil. Evde sağlık
hizmetlerinin resmen, şeffaf,
korkusuzca yapılabilmesi için
mutlaka bazı düzeltmeler yapmaya
ihtiyaç var. Bunun bir sistematiğe
bağlanması, sağlık giderlerinin
düşürülmesi açısından da son
derece önemli. Hastaneye yatışların
azalmasının, genel sağlık
giderlerinde ciddi düşüş sağladığı

istatistiksel bir gerçek. 
Sağlıklı yaş almayla ilgili önerileriniz
neler?

Bilinen tek anti-aging uygulama
var; egzersiz. İkincisi, aşılama
önemli. Başta zatürre aşısı olmak
üzere bazı aşıların olunması yaşlılık
dönemi için çok önemli. Bu konuda
büyük bir bilgi eksiği var.
Huzurevinde kalıyorsa 60’lı
yaşlardan itibaren, değilse 65’ten
itibaren bu aşının olunması
gerekiyor. Aşı beş yıl koruma
sağlıyor. Buna benzer birkaç aşı var;
bunların olunması son derece
önemli. 

Bir de kitaplarda yer almayan bir
şey var. Kendimizi yetiştirmeye
devam etmeliyiz. Okuduklarımıza,
izlediklerimize, dinlediklerimize
dikkat etmeliyiz. Herkes kendine,
“Nasıl mutlu, yaşamımdan tatmin
olacağım bir hayat sürebilirim”
sorusunu sormalı ve bunun yanıtına
göre yaşamalı. Koşuşturarak
yaşamamalıyız. Dostlarla
daha sık bir araya gelmeliyiz. 
Güzel sohbetler etmeliyiz. 

“Yaşlı Dostu
Hastane” yolunda

ilk adım Urla Devlet
Hastanesi’nde atıldı
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Yaşlılık
Üniversitesi 
ve Fuarı
kurulacak

Sağlık Bakanlığı’nın, yerel
yönetimlerin, çalışmalarınıza yaklaşımı
nedir? Planlanan, hazırlığı yapılan
projeler var mı?

Bence bakanlığın yaklaşımı son
derece olumlu. Bununla ilgili yaptığımız
toplantılar, kamu yöneticilerinin de
katılımıyla yoğun olarak devam ediyor.
Bu bakımdan kendilerine de
müteşekkiriz. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
örneğin, 2017 ilkbaharında Türkiye’de
ilk defa “Yaşlılık Fuarı” düzenleyeceğiz.
Burada tıbbi gelişmeler konuşulacak,
yaşlıların daha sağlıklı ve güvenli hayat
sürebilmesi için gerekli araç-gereçler
tanıtılacak. Yaşlılarımız, eğlenerek bilgi
sahibi olacak. Bunda İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun,
eşi, meslektaşım Türkegül Hanım’ın
eşsiz katkıları var. Başlı başına bir
kurum gibi çalışıyor. Ona minnettarım.

Bunun yanı sıra Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde görev yapan,
Türkiye’nin değerli gerontologu, daha
çok yaşlıların sosyal dünyasıyla ilgili
çalışan Prof. Dr İsmail Tufan ile de
çalışıyoruz. National Geographic’in
katkısıyla Türkiye’nin yaşlılık haritasını
da çıkarıyor şu anda kendisi. İsmail
Hoca ve ekibinin Antalya’da ilk adımını
attığı, bizim de şimdi İzmir’den destek
verdiğimiz bir Yaşlılık Üniversitesi
projemiz var. Bu üniversitenin somut bir
mekanı olmayacak. Öğrencileri yaşlılar
olacak. Fuardaki alanlarda zaman
zaman bir araya gelinecek. Akıllı
telefon, tablet gibi teknolojik cihazların
kullanımından tutun da sağlıkla ilgili
temel bilgilerin verildiği pek çok farklı
ders olacak. Katı bir müfredatı
olmayacak. Akışkan bir üniversite
olacak. Toplantılarımız, hazırlıklarımız
devam ediyor; Eylül 2017’de hayata
geçirmeyi planlıyoruz. 
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Toplumsal
kültürü en iyi

yaşlılar aktarır
Prof. Dr. Akçiçek’in bu sözleri

çok önemli: “Yaşlılar
huzurevlerinde, toplumdan
izole şekilde yaşıyor. Onları

oraya hapsediyoruz adeta. Şu
var ki onlar bizimle olurlarsa,

biz kültürümüzü devam
ettirebiliriz. Değilse onların

yerlerini TV alıyor, 
bilgisayarlar, akıllı telefonlar
alıyor.  O zaman da bambaşka

bir kültür ortaya çıkıyor.
Yaşlıların kültürel aktarması

çok daha kıymetli. 
Çünkü milli değerlerimizi, 

aile değerlerimizi 
onlardan daha iyi 

kimse aktaramaz.”
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Elektronik iletişim devlerinin
İzmirli çözüm ortağı Me-Bu
Telekominikasyon’un sahibi, İZSİAD
Üyesi Nazım Özer’le konuştuk… Me-
Bu, Türk Telekom ve diğer GSM
şirketlerine hizmet veriyor; mobil ve
sabit telefon hatları ile internet
hatlarının elektronik donanımlarını
kuruyor. Sektörlerinde İzmir-Antalya
aksının en büyük firması olduklarını
belirten Özer, “İş yaptığımız firmalar
ulusal ve uluslararası ölçekli.
Merkezleri İstanbul. Dolayısıyla biz
İstanbul’un parasını İzmir’e
getiriyoruz” diyor. 
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1961 Sivas doğumluyum. Eğitim
hayatımı Sivas, İzmir ve İstanbul’da
tamamladım. Üniversiteden sonra
İstanbul’da bir Fransız fabrikasında
işbaşı yaptım. 1987’de fabrikanın İzmir
Bölge Müdürlüğü görevine atandım.
Burada da 1994’e kadar çalıştım.
Sonrasında ayrıldım ve kendi şirketimi
kurdum. Elektrik taahhüt ve
telekominikasyon taahhüt hizmetleri
veriyoruz. Telekominikasyon alanında

elektronik sistemler kuruyoruz. 
İşinizin içeriği nedir?

Ağırlıklı müşterilerimiz Türk
Telekom ve diğer GSM şirketleri…
Askeriyeye hizmet veriyoruz. Biz
telefon ve internet kullanan herkese
dokunan bir sektörde faaliyet
gösteriyoruz. Mobil ve sabit telefon
hatları ile internet hatlarının
elektronik donanımlarını kuruyoruz.
Cep telefonu denince insanların aklına
baz istasyonu geliyor. Bu baz
istasyonlarının topladığı sinyallerin
gönderildiği ana dağıtım istasyonları
vardır. Mobil ya da sabit hatlar

arasındaki haberleşme ağını sağlayan
istasyonlardır bunlar. Biz işte bu
istasyonları kuruyoruz. Gerektiğinde
teknolojisini yeniliyoruz. Bakımlarını
yapıyoruz, bazen işletmesini de
yapıyoruz. 
Firmanız hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Firma olarak; İzmir, Aydın, Manisa,
Muğla, Denizli, Uşak, Afyon, Antalya,
Konya, Karaman, Burdur ve Isparta
olmak üzere toplam 12 kentte hizmet
veriyoruz. İzmir’de rakipsiziz
diyebilirim. Çünkü bizim işimizi yapan
firma sayısı çok az. Şu anda mühendis,
tekniker, teknisyen ve idari personel
olmak üzere 50’ye yakın kendi
çalışanımız var. İzmir dışında hizmet
verdiğimiz her kentte bir temsilcimiz
görev yapıyor. Bunun dışında taşeron
hizmeti aldığımız firmalar da var. İzmir
merkezli bir firma olarak şunu gururla
söyleyebilirim; biz İstanbul’un parasını
İzmir’e getiriyoruz. Çalıştığımız
firmaların hepsi ulusal ve küresel
çapta. İstanbul merkezli bu firmalara
verdiğimiz hizmetler karşılığında

Nazım Özer, Me-Bu
Telekominikasyon ile
dev GSM şirketlerinin

İzmir ve Ege’deki
altyapı işlerini yapıyor

İstanbul’un
parasını İzmir’e
getiriyoruz

İstanbul’un
parasını İzmir’e
getiriyoruz

İstanbul’un
parasını İzmir’e
getiriyoruz

İstanbul’un
parasını İzmir’e
getiriyoruz

İstanbul’un
parasını İzmir’e
getiriyoruz
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İzmir’den fatura kesiyoruz. İşimize
ilişkin tüm kalite yönetim sistemi ve
çevre sağlığı belgelerine de sahibiz.  
Sektörünüzde bulunduğunuz yer
nedir?

Biz İzmir-Antalya aksındaki en
büyük firmayız. Rakibimiz yok. Sektöre
eleman yetiştirmek de çok zor.
Genelde Elektrik Elektronik Mühendisi
ve bu dalla ilgili eğitim veren meslek
liseleri ve yüksek okulların
mezunlarını istihdam ediyoruz,
yetiştiriyoruz. 

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nın
FATİH Projesi’ni İzmir’de biz yaptık.
Okullarda akıllı tahtaları biz
kuruyoruz. Proje halen devam ediyor. 

Çoğunu tamamladık. Türk
Telekom’un teknolojisi eskimiş
sistemlerini de biz yeniliyoruz. Bunu
İzmir dışında, Karadeniz’de, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu kentlerinde
yapıyoruz. 
Sektörünüzün kronikleşen sıkıntıları
var mı? Çözüm önerileriniz neler?

Firma olarak daha önce 3000’e
yakın baz istasyonu kurduk. Şu anda

yapmıyoruz. Bu konuda biliyorsunuz
bazı sıkıntılar var. Baz istasyonlarının
sağlığa zararlı olduğu, kanserojen
olduğu yönünde halk arasında iddialar
var. Bu nedenle istasyonların
kurulduğu yerlerde genellikle halk
tepkisi oluyor. Öncelikle şunu
söylemek istiyorum, baz istasyonunun
iddia edilen zararları olduğuna ilişkin
kanıtlanmış bir bilimsel çalışma yok.
Biz bu sektörün göbeğindeyiz. Cep
telefonu Türkiye’ye 1994’te geldi.
Hayatı direkt o sinyalle muhatap

olmayla geçen insanlar var bu
sektörde. 

Şu ana kadar bir tek kanser
vakasına rastlamadık. Şunu
söyleyeyim, bir baz istasyonunu sinyal
gücü 4 MB’dir. Bir cep telefonunun
sinyal gücü ise 2 MB’dir. Dolayısıyla üç
tane cep telefonunun bir arada olduğu
ortamda, baz istasyonundan daha
güçlü sinyal gücü ortaya çıkar. Yani bu
bir şehir efsanesi… Hatta en büyük
manyetik alanı saç kurutma
makineleri oluşturur. Cep telefonunun

50
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10 katıdır. Bu mantıktan gidersek, tüm elektrikli ve elektronikli
aletlerden uzak durmamız gerekir. 
Sektörünüzde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ne derecede
önemli? Firma olarak bu konuda neler yapıyorsunuz?

Sektör olarak “tehlikeli işler” sınıfındayız. İlgili İSG
Belgesi’ne de sahibiz. Bununla ilgili tüm yaptırımlarımı,
tedbirleri uyguluyoruz. Personelimize mesleki eğitimlerin yanı
sıra İSG eğitimlerini de sürekli aldırıyoruz. Zaten hizmet
verdiğimiz firmalar da ulusal ve uluslararası ölçekli dev
firmalar.  Bu konuya onlar da çok büyük önem veriyor ve
sürekli denetim yapıyor. Kullandığımız araçların lastik
dişlerine kadar bakıyorlar. Firma olarak bu konuda eksiğimiz,
kusurumuz asla olmamalı. Hem personelimizin can sağlığı ve
güvenliği hem de işimizin devamı açısından İSG konusu sürekli
gündemimizde. 
İZSİAD hakkındaki düşünceniz nedir? Üyeliğin size kattıkları
neler?

Yaklaşık 12 yıl öce girdim İZSİAD Ailesi’ne… İZSİAD, İzmir’de
çok önemli bir konumda. Artık herkes tarafından, her kesimde
tanınıyor, biliniyor. Ekonomik ve sosyal pek çok konuda,
sorunda sözü geçiyor; yalnızca iş dünyasının değil, İzmirlilerin
de sesi, gözü, kulağı oluyor. Bu anlamda İZSİAD, İzmir’in
TOBB’udur diye düşünüyorum. Bu ailenin içinde olmaktan çok
mutluyum. Çeşitli komisyonlarda da görev alıyorum. Halen
Yenilenebilir Enerji Komisyonu’nda görev yapıyorum. 
Bu komisyonun görevi ve hedefi hakkında da bilgi alabilir miyiz
sizden?

Başta üyelerimiz arasında olmak üzere İzmir’de çevre
duyarlılığı bilincini artırmayı ve çevreci yatırımların önünü

açmayı hedefliyoruz. Dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Bizden
sonra çocuklarımız yaşayacak. Enerji olmazsa olmaz. Ancak
bunu çevreye ne kadar az zararla üretebilirsek o kadar iyi. Bu
konuda katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Biliyorsunuz Bir Tayvan ziyaretimiz oldu. Oradaki
uluslararası fuarda pek çok önemli bağlantı kurduk. Yatırımcı
firmaların temsilcilerini İzmir’e davet ettik ve yakında
gelecekler. Kentimizde çevreci yatırımlara önayak olabilirsek
ne kutlu bize… İşin ekonomik boyutunda da önemli kazanımlar
var aslında. Enerji üretimi maliyetli bir süreç. 

Bu maliyet ne kadar düşürülebilirse o kadar iyi. Güneş,
sonsuz bir enerji kaynağı. Bu konuda yapılacak yatırımlar, hem
kentimiz ve bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli katma
değer yaratacaktır. Bu konuda devlet desteği de şart.
Devletimizin bu konudaki duyarlığını artırmak da bir diğer
önemli hedefimiz. İZSİAD olarak bu konuda da lokomotif olmayı
hedefliyoruz.
İş dışında neler yapıyorsunuz? Hobileriniz var mı? Stresinizi,
yorgunluğunuzu nasıl atıyorsunuz?

Futbolu çok seviyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. İzmir
şubesinde temsilci üyeyim. Maçları takip etmeye çalışıyorum;
izlemeyi seviyorum. Bunun dışında olabildiğince yürüyüş
yapıyorum. İşimiz, 7/24 ilgi gerektiren bir iş. Telefonumuz
sürekli açık olmak zorunda. Dolayısıyla bazen hafta sonu bile
işle uğraşabiliyoruz. Dolayısıyla bulduğum her fırsatı ailemle
geçirmek için özel bir çaba harcıyorum. Onlarla olunca tüm
yorgunluğum, stresim geçiyor. Bir de tabii İZSİAD
etkinliklerimiz var. Bunlar da sosyalleşme anlamında önemli
bir artı sağlıyor bize.
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CENGİZ YAVAŞ
İZSİAD Başkan

Yardımcısı

Birbirlerine
köprü ile bağlı 

14 adadan
oluşan kent

İskandinavya turumuzun
şimdiki durağı:
İskandinavya turumuzun
şimdiki durağı:
İskandinavya turumuzun
şimdiki durağı:
İskandinavya turumuzun
şimdiki durağı:
İskandinavya turumuzun
şimdiki durağı:

SToC
hk olm

SToC
hk olm

SToC
hk olm

SToC
hk olm

SToC
hk olm
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Yaklaşık 450 bin kilometrekare
yüzölçümüyle İsveç, Avrupa Birliği
ülkeleri arasında en büyük üçüncü
ülke. 9.3 milyon kişilik nüfusa sahip
ülkede, kilometrekare başına
yalnızca 20 kişi düşüyor. 

1 Ocak 1995’ten beri AB üyesi
olan İsveç, The Economist’in
Demokrasi İndeksine göre birinci,
BM İnsani Gelişme endeksine göre
de 7’nci sırada… 

2008 verilerinde göre Başkent
Stockholm’ün metropol alanı, tüm
İsveç nüfusunun yüzde 21'inin
yaşadığı ve tüm İsveç sanayisinin
yüzde 35'inin bulunduğu yer…
Stockholm, 811 bin kişilik metropol
nüfusu, 1.3 milyonluk çevre nüfusu
ve toplamda 2.1 milyonluk
nüfusuyla İsveç'in en büyük kenti. 

Şehir, birbirlerine 57 köprü ile
bağlı olan 14 adadan oluşuyor.

Çevresinde ise sadece 1000’inde
yaşam bulunan toplam 24 bin
adanın bulunduğu sıra dışı bir kent. 

Stockholm, bir kültür şehri aynı
zamanda.  Cam bir kare kulenin
merkezde olduğu Kulturhuset,
Şehrin Kültür Merkezi. Bu meydan
aynı zamanda Tunç Okan’ın
yönetmenliğini yaptığı Otobüs
filminin çekildiği yer. Hemen
yanındaki Devlet Tiyatrosu binası,

birçok sanat gösterisine de ev
sahipliği yapıyor. 

İsveç, Avrupa’nın kuzeyinde
bulunmaktadır. Dolayısıyla genel
anlamda soğuk bir ülkedir. Fakat
önemli bir avantajı var bu ülkenin; o
da Golf Stream sıcak su akıntısı. Bu
sıcak su akıntısı ülkenin havasını
nispeten yumuşatıyor. Stockholm,
ülkenin merkez hatta güneye doğru
olan bölgelerinde yer aldığı için
hava sıcaklığı daha yüksek. Kış,
kuzey bölgelere nazaran daha
sıcak. Kışın ortalama sıcaklık -1
derece gibi iken yazın bu 22-23
derecelere kadar yükselebiliyor.
İlkbahar ve sonbaharda ise hava
sıcaklıkları ortalama 1-12 derece
arasında seyrediyor. Şehir içi
ulaşımda otobüs, tramvay ve metro
sıklıkla kullanılıyor. Fakat şehir
takım adalardan oluştuğu için

Kilometrekareye
sadece 20 kişinin
düştüğü İsveç’in

en kalabalık kenti

İSVEÇ AKADEMİSİ

OLD CITY SOKAK MASAJCILARI

DAR SOKAKLAR
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feribotlar da ulaşımda büyük rol
oynuyor. Bunun dışında yoğun bir
bisiklet kullanımı da göze
çarpıyor. 

İsveç mutfağı, görece yoksul
bir malzeme çeşitliliği gösterir ve
bu açıdan diğer İskandinav
mutfaklarına benzer. Balık,
özellikle de ringa balığı, patates
ve köfte İsveç mutfağında önemli
bir yere sahip. İsveç toprağında az
yetiştiği için baharatlar çok az
kullanılıyor. İsveç mutfağının
zirvesi, geleneksel olarak et suyu
ve haşlanmış patates ile sunulan
İsveç köftesi. İsveç'e özgü
yiyecekler arasında köfte hariç en
tanınmışları Knäckebröd (kuru,

sert, peksimete benzeyen bir çıtır
ekmek) ve lingon’dur (yabani
kızılcık reçeli). Yöresel
yemeklerden Surströmming
(Kuzey İsveç'e ait bir tür balık
yemeği) ve Güney İsveç'te de
yılanbalığı örnek olarak
verilebilir. Akvavit, en yaygın
damıtık içkidir.

Turistik açıdan akla ilk gelen
yer, Ortaçağ kent dokusunu en
yoğun gözlemleyebileceğiniz,
parke taşları, dar sokaklarıyla
tarihi bir şehir olan Gamla Stan.
1252 yılında kurulan
Stockholm’un merkezi burası.
Yerleşik yaşam geçmişinin taş
devrine kadar uzandığı biliniyor.
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Bu bölge ayrıca pek çok hediyelik
eşya dükkanının, birbirinden güzel
kafelerin, dondurmacıların ve
restoranların olduğu, mutlaka
ziyaret edilmesi gereken bir yer.
Meşhur İsveç Akademisi (Nobel
Müzesi), The Royal Palace ve şehrin
90 cm genişliğindeki en dar sokağı
de bu bölgede. İşte, Stocholm’de
görülmesi gereken başlıca yerler… 
Stockholm Royal Palace

Burası kraliyet sarayıdır ve
yaklaşık 608 odası bulunmaktadır.
İçinde beşten fazla müze olan bu
saray, kraliyet ailesinin ve ordunun
eski eşyalarının sergilendiği bir
saraydır. Eskiden The Kronor
denen bir İsveç sarayının olduğu
yere yapılmıştır. Yangından dolayı
tahrip olmuş kalede, İsveç tarihinin
yazılı olduğu pek çok eserin de
yanmasına neden olmuş. 

Royal Palace yakınındaki
meydanda 1785’ten beri hizmet
veren Sundbergs Konditori Cafe,
gezintiye keyifli bir mola için gayet
ideal… Kahvesi ve elmalı strudeli

oldukça leziz. Bu kafenin konsepti
şöyle: Ikea’lardaki gibi içecek
bedelini ödüyorsunuz ve istediğiniz
kadar kahveyi dükkânın içinde yer
alan bakır kahve güğümünden
dolduruyorsunuz. Self servis, her
şeyi ücretini ödeyip kendiniz
alıyorsunuz.  

Akşam yemeğini, Gamla
Stan’daki İtalyan restoranı
Michelangelo’da yiyebilirsiniz.
Bilginiz olsun; fiyatlar, diğer
İskandinav ülkelerindeki gibi
Stockholm’de de oldukça yüksek.
Alley of Marten Trotzigs

Burası, İsveç’in en dar sokağı.

En dar yeri 90 cm’dir ve Gamla
Stan’dadır. 
House of Parlaments

1905 yılında kullanıma açılmıştır
ve Neoklasik tarzda inşa edilmiştir.
Royal Palace’a çok yakındır.
Parlamento binası ilk
kurulduğunda hem parlamentonun
hem de İsveç Ulusal Bankası’nın
yeriymiş. Daha sonra Ulusal Banka
buradan taşınmış. Bu yapı aynı
zamanda parlamento tarafından
her sene seçilen ve alternatif bir
Nobel ödülü olan, “sorunlara acil
çözümler üretenlere” verilen Right
Livelihood Ödülü’nün de verildiği
yer. Hatta Türkiye’de Tema Vakfı
kurucusu Hayrettin Karaca da
ödülünü burada almış.
Nobel Müzesi - İsveç Akademisi

İsveç Kraliyet akademilerinden
biri olup, 1786 yılında İsveç Kralı III.
Gustav tarafından kurulmuştur.
Nobel Ödülü, 30 Aralık 1896’da
Stockholm’de açıklanan
vasiyetnamesiyle Alfred Nobel
tarafından kurulan derneğin

Yerleşik yaşam
geçmişinin Taş
Devri’ne kadar

uzandığı biliniyor

AfTOn BLADET 
BİnASI
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verdiği, insanlığa hizmet edenleri
ödüllendirmek amacını taşıyan
prestijli bir ödüldür. İlk Nobel
Ödülleri 1901’de verilmeye
başlanmıştır.
Skyview

Ericsson Globe denen küresel
bir yapı ve telefon firması Ericcson
tarafından yaptırılmıştır. Yapının
üzerindeki raylı sistem sizi şehir
manzarasının mükemmel olduğu
bir noktaya ulaştırıyor. Bu yapı aynı
zamanda bir buz hokeyi pisti ve
konser alanı. Rihanna, Jb, Pharrell
Williams ve Muse gibi pek çok ünlü
isim burada konser vermiş. Aynı
zamanda 2015 Eurovision Şarkı
Yarışması’nın finali de burada

yapılmıştır.
Drottningholm Sarayı 

İsveç Kraliyet Ailesi’nin özel
konutudur. Drottningholm
şehrinde yer alır. Lovön adası
üzerinde yer alan Saray, İsveç
Kraliyet saraylarından biridir. İlk

olarak 16. Yüzyıl’ın sonlarında inşa
edilmiş. 18. Yüzyıl’dan itibaren
İsveç Kraliyet Ailesi’nin yazlığı
olarak işlev görmeye başlamış.
Saray, İsveç Kraliyet Ailesi’nin
rezidansı olmasının yanı sıra
İsveç'teki en popüler turistik
mekanlardan birisi. UNESCO
tarafından Dünya Mirası ilan
edilmiş. Mirası oluşturan bölümler,
Drottningholm Saray Tiyatrosu ve
Çin Köşkü'dür. Listeye 1991 yılında
dahil edilmiş.
The City Hall ve kulesi

Burası şehrin belediye binası.
Binanın içini müze olarak
tasarlamışlar. 106 metrelik kuleye
daracık merdivenlerden

Drottningholm
Sarayı, Dünya
Kültür Mirası
Listesi’nde

OLD CITY

SUnDBERGS KOnDITORI CAfESUnDBERGS KOnDITORI CAfE

ROYAL PALAS
GEÇİT TÖREnİ
ROYAL PALAS
GEÇİT TÖREnİ
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çıktığınızda, kulenin içinde
heykeller ve en üstünde ise devasa
çanlar sizi bekliyor. Ayrıca demir
parmaklıklar da. Şehir manzarasını
demir parmaklıklar etrafından
görebiliyorsunuz. Stockholm’ün
tam ortasında bu yükseklikten
şehri seyretmek müthiş.
Merdivenlerden iniş ve çıkış için 10
dakika, kulenin tepesinde
manzarayı seyretmek içinse 15
dakika veriliyor. Bol bol fotoğraf
çekmek için ideal. 
The Iron Boy

Gamla Stan’da şehrin en küçük
meydanlarından birinde bulunan
bu heykel, aynı zamanda çok küçük,
15 santimetrelik bir heykel. Liss
Ericcson tarafından yapılmıştır ve
“Aya bakan çocuk” olarak da bilinir.
Bu heykele atılan paralar, buradaki
Fin Kilisesi tarafından
toplanmaktadır. Paraların
başkaları tarafından alınmasının,
alana kötü şans getireceğine
inanılır. Çünkü çocuk her şeyi
görür. Kışın bu heykelin üzerinde
şal ve bere de görebilirsiniz.
Skansen

Skansen 1891 yılında kurulan
dünyanın en eski açık hava müzesi.
Kuruluş amacı İsveç’te köy
hayatının ve eski geleneklerinin
turistlere tanıtılması ve bir nevi
kültürün yaşatılmasıdır. Müzede
hayvanat bahçesi, turistler için
birebir kurulmuş köyler ve
genellikle 18. Yüzyıl’ı yansıtan
çiftlik evleri var. Bunların yanı sıra
geleneksel yemekleri
tadabileceğiniz mekanlar da yer
alıyor.

Vasa Museum
Eski bir savaş gemisinin

sergilendiği Vasa Müzesi mutlaka
ziyaret edilmeli. Dünyada 17.
Yüzyıl’dan bugüne bozulmadan
korunan bu tek geminin üzerinde
pek çok heykelcik var. 1628’de
batan bu gemi, 333 yıl boyunca suda
kalmış ve 1900’lü yılların başında
çıkarılmış. Geminin koruma
çalışmaları ve güvertedeki yaşam
sergileniyor. 
Gröna Lund Tivoli

Eskiden dönme dolap ve
eğlence parkı olan ismi sonradan
Gröna Lund yani “Yeşil Bölge”
olarak değiştirilmiş bir eğlence
parkı. Giriş için ödediğin ücret

dışında bindiğiniz oyuncaklara bilet
almanız gerekli. Çoğu eğlence
parkından küçük olmasına rağmen
içinde 7 tane roller coaster
bulunuyor. Bob Marley dahil pek
çok sanatçı burada konser vermiş.
Özellikle çok yükseğe çıkan dönme
salıncağa binmelisiniz. Ve tepeden
Stockholm bir harika.

İsveç'ten komşu ülkelere
gitmek isteyenler için
Stockholm’de çok güzel fırsatlar
sunuluyor. Viking Line gibi tur
firmalarının gemileriyle Finlandiya,
Norveç ve Estonya'ya geçebilirsiniz.
16 saate kadar süren yolculuklar
genelde geceleri yapılıyor. Beş
yıldızlı gemilerin içi otel gibi dizayn
edildiği için gayet keyifli vakit
geçirebilirsiniz. 

Biz de Stockholm’e veda edip
bizi Helsinki’ye götürecek Viking
Line gemisine biniyoruz. Gemiye
adım attığımız andan itibaren keyifli
saatler başlıyor bizim için. Ama
keyifli geçen gemi yolculuğu ve
Helsinki gezi notlarımız bir sonraki
sayımızda.
Gemide ve Helsinki’de görüşmek 

Dünyanın en
eski açık hava

müzesi de 
bu kentte

MICHELAnGELO  
RESTORAn
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Makale

Türkiye’de tüketici olmak cesaret
ister. Herkesin tüketici olduğu
düşünüldüğünde, tüketilenin ne kadar
önemli olduğu çok daha iyi irdelenebilir.
Gıda hileleri ve taklit gıdalar Türkiye’de
yeni değil; eskiden beri vardı. 

Ancak nüfusun artması, ortalama
gelir düzeyinin azalması ve piyasadaki
vahşi rekabetle birlikte hileli ve taklit
gıdalar fazlalaştı. 

Artık ne yiyeceğimize karar
vermekte oldukça zorlanıyoruz. Bunu
zorlaştıran nedenlerden biri de gıda
konusunda uzman olan ya da
olmayanların söylemleri. Medyada
gıdalarla ilgili spekülasyonlar,
suçlamalar, inkarlar ve bilgi kirliliği
gırla gidiyor. Örneğin ben gıdacı
olmasaydım kime inanacağımı
inanın bilemezdim. 

Bakınız gıda güvenliği;
“çiftlikten sofraya,
üretiminden tüketimine

kadar olan tüm aşamalarda gıdaların,
yasal düzenlemelere uygun olarak ve
insan sağlığına zarar vermeyecek
şekilde üretilmesi, işlenmesi, amacına
uygun olarak korunması, etiketlenmesi,
satılması ve tüketilmesi” olarak
tanımlanıyor.

Ancak bu böyle oluyor mu?
Olmadığını yukarıda anlattık. Çünkü
kontrol edilen ve kontrol edilemeyen
birçok faktör gıda güvenliğini bozuyor.  

Bu faktörler arasında bulunan
fiziksel etmenler ve mikrobiyolojik

etmenler, bunlardan önlem
alınabilinenleri. Ancak kimyasal
etmenler olarak anılan kalıntı ve
kontaminantların önemli bir
kısmının kontrolü zor. 

Gıda maddesinin yapısında doğal
olarak bulunmayan üretim,

depolama, paketleme gibi
işlemler sırasında gıda
maddesinin tat, koku,

görünüm, yapı ve diğer
niteliklerini düzeltmek
veya arzu edilmeyen
değişiklere engel
olmak ya da biyolojik
değerlerini
düzeltmek,
kalitesini uzun süre
korumak amacıyla
kullanılan madde
veya maddeler
karışımına gıda katkı
maddesi, bunların ürün
içerisinde kalan kısmına da
kalıntı deniyor. 

Bunun uluslararası
literatürdeki ismi de rezidü. Yani
üreticiler, işleyiciler bunları kendi
elleriyle gıdalara katıyorlar.

Pestisitler, antibiyotikler,
sülfonamitler, parazitisitler, hormonlar,
deterjan ve dezenfektanlar, gıdalarda
bulunabilen kalıntılardan yalnızca

Ege Üniversitesi Zirat Fakültesi 
Öğretim Üyesi

Türkiye olarak gıda 
güvenliğinde
neredeyiz?

Türkiye olarak gıda 
güvenliğinde
neredeyiz?

Türkiye olarak gıda 
güvenliğinde
neredeyiz?

Türkiye olarak gıda 
güvenliğinde
neredeyiz?

Türkiye olarak gıda 
güvenliğinde
neredeyiz?
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birkaçı.  
Kontaninant ise;

gıda üretim zincirinde
bulunan ve ürüne
istenmeyerek ya da
kontrol edilmeyen
koşullar altında
bulaşanlar.  Bunlar
kontaminantlar

arasında;  böcek
kalıntıları, kemirgen

tüyleri, ağır metaller,
mikotoksinler, poliklorin

bifeniller, dioksin, ve
furanları sayabiliriz.
Bunların yanı sıra

gıdalara ambalaj
materyallerinden geçen
maddeler de bulunuyor. 

Söz konusu maddeler de,
kalıntı ve kontaminantlar
gibi, hem gıda güvenliğini
hem de insan sağlığını

tehdit ediyorlar. Monomerler, boyalar
(kurşun), yumuşatıcılar (fitalatlar),
bisfenol A, semikarbazid, antimon,
perfluorooktanoik asit bunlardan
birkaçı.

Diğer bir başka bileşen de “yeni
tehditler” olarak adlandırılan ve halk
arasında kısaca GDO diye bilinen
genetiği değiştirilmiş gıdalar… 

Tüm bunların karşısında biz ne
yapıyoruz? Ucuz diye

piyasadaki

hileli, taklit gıdaları satın alıp
sağlığımızın bozulmasına neden
oluyoruz. Bunu bize yapanlar da
ürünlerini rahatça satıp sefa
sürüyorlar. 

Hadi
birçoğumuz
bunları
bilmeden
yiyoruz

diyelim…
Denetlemekle, engellemekle
yükümlü resmi kurumlar ne
yapıyor? Kontrol mekanizmaları yok
mu?  Ya da yeterince kontrol
edilemiyor mu? Yüzde 100
kontrol olsa sahte, taklit gıdalar
satılır mıydı? Halkın sağlığı ile
böylesine göz göre göre oynanabilir

miydi? Yorumu size bırakıyorum. 
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Ekonominin ana damarlarından
biri de esnaf kesimi… Sağladıkları
katma değer ve istihdamla fazlasıyla
saygıyı ve ilgiyi hak eden esna ve
sanatkarı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı Zekeriya
Mutlu ile konuştuk. Başkan Mutlu,
son yıllarda esnafın sorunlarının
çözümüne yönelik önemli adımların
atıldığını belirtmekle beraber, halâ
yapılması gereken pek çok şey
olduğunu söylüyor… 
Sayın Mutlu, esnaf sanatkar,

ekonominin en önemli
dinamiklerinden biri… Dolayısıyla
gelişen siyasi ve ekonomik
olaylardan kolayca etkilenen bir
kesim. Esnaf sanatkarlara
ekonomide, toplumda nasıl bir rol
biçiyorsunuz?

Her şeyden önce esnaf ve
sanatkarları sadece ekonomik
anlamda değerlendirmenin yanlış
olacağını söylemek istiyorum. Evet,
esnaf sanatkarlar ekonomik alanda
reel sektörün güçlü dinamiği, Türk

ekonomisinin çimentosudur. Ancak
esnaf sanatkarların rolü ekonomiye
verdikleri katkı ile sınırlı değildir.
Esnaf sanatkarlar tarihten bu yana
Türk toplumunun mozaiği olmuş,
toplumu yönlendiren, sosyal ve
siyasal işlevler üstlenen bir kesim
olmuştur. Osmanlı’nın pek çok
padişahı esnaf oluşumu Ahi
ocaklarından yetişmişlerdir. Geçmişi
Selçuklulara kadar uzanan Ahi
teşkilatları, devletin yapılanmasına
öncülük etmiştir. Tüketiciye saygıyı,

Zekeriya Mutlu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu: 

Esnaf için olumlu adımlar 
var ama fazlası gerekiyor
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Zekeriya
Mutlu

kaliteli hizmeti, sosyal
yaşamda dayanışma
ve yardımlaşma
ruhunu geliştirmeyi
ilke edinmişlerdir.
Genç cumhuriyetten
itibaren Türk
toplumunun
birleştirici unsuru
esnaf sanatkarlarımız
olmuştur. Bugün de
halkın içinde yaşayan, hem üreten
hem tüketen ve doğrudan halka mal
ve hizmet veren esnaf
sanatkarlarımız, toplumun sayısal
anlamda da çoğunluğunu
üstlenmektedirler. Her ailede en az
bir esnaf vardır. Herkesin yaşamında
akrabası, dostu, tanıdığı bir esnaf
sanatkar bulunur. Dolayısıyla esnaf
sanatkarların sadece ekonomik
alanda değil, sosyal ve siyasal alanda
da önemli rolü vardır.
Esnaf sanatkarların var olma
mücadelesi verdiğini biliyoruz. Peki

ekonomi yönetimi, bu
kesime gereken ilgiyi
gösteriyor mu? 

Tabii toplumsal
yaşamda önemli yeri
bulunan
üyelerimizin, gelişen
ekonomik, sosyal  ve
siyasal olaylardan
etkilenmemeleri
mümkün değildir.

İzmir Birliği'nin çeşitli platformlarda
dile getirdiği sorunlar ve beklentiler
hükümet tarafından kabul görmüş,
özellikle son beş yılın AK Parti
hükümetleri kesimimize oldukça
duyarlı yaklaşmışlardır. Bu noktada
Sayın Başbakan Binali Yıldırım'ın
şahsında esnaf sanatkar kesimine
destek veren herkese teşekkür
etmeyi bir borç biliyoruz. Üst
kuruluşumuz TESK’in özverili
çalışmalarının, ülke yöneticileri ile
kurduğu iyi diyalogların katkılarını da
gözardı etmemek gerekir.

Esnafın önemi
ekonomiyle sınırlı
değil. Sosyal ve

kültürel rolü de var
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Esnaf kesimi için atılan olumlu
adımları aktarır mısınız?

Esnaf sanatkarları sevindiren
gelişmeleri ise şöyle özetleyebiliriz:
Banka ve kredi kartı borçlarına,
vergi, SGK gibi kamu alacakları
borçlarına yapılandırma imkanı
tanınması, Bağ-Kur prim
ödemelerinde 5 puanlık düşüşe
gidilmesi, kamuoyunda
Hipermarketler Kanunu olarak
bilinen 6585 sayılı kanunun
çıkarılması, faaliyetini sürdüren
üyelerimizin emekli maaşlarından
yapılan Sosyal Güvenlik Destek Primi
(SGDP) kesintisinin kaldırılması,
SGK’ya prim borcu bulunan esnaf
sanatkarların sağlık
hizmetlerinden
yararlandırılması, basit usulde
çalışan ve yıllık kazancı 8 bin
liranın altında kalan
üyelerimize vergi muafiyeti
imkanı tanınması, Kadın Bağ-
Kurlulara doğum borçlanma
hakkı tanınması, Esnaf Kefalet
Kooperatifleri ve KOSGEB kredi

limitlerinin artırılması gibi konulara
çözüm getirilmesi bizleri son derece
memnun etmiştir. 
Tüm sorunlar çözüldü mü? 

Tabii biz çözülen sorunlar için
teşekkür ederken, halen
üyelerimizin sıkıntı duyduğu konuları
da dile getirmekten geri
kalmayacağız. Bunları başlıklar
halinde ifade etmem gerekirse… 
1- Mevzuatlardan, kanunlardan
beklentilerimiz var: 

Uzun bir sürecin ardından

çıkarılan ve AVM’lerin haksız
rekabetinin önlenmesini amaçlayan
6585 Sayılı Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun
maalesef ihtiyaca cevap
vermemektedir. Özellikle AVM’lerin
çalışma gün ve saatlerinin
belirlenmesi, bu merkezlerde esnaf
sanatkarlara ayırılacak alanlar gibi
konularda kanunun revize edilmesi
gerekmektedir. Öte yandan teşkilat
yasamız olan 5362 sayılı kanun günün
şartlarına göre güncellenmeli,
‘Esnaf’ tanımı yeniden yapılmalıdır.
Aynı şekilde Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu'nda da düzenleme
gerekmektedir. Bir süre önce

Yargıtay 19. Ceza Dairesi
tarafından verilen bir karar,

işletmelerde yayınlanan
müziğin 'Hak İhlali' olmadığına
kanaat getirmiştir. Dolayısıyla
müzik yayını ile ticari kazanç
elde etmeyen işletmelerin, hiç

olmazsa esnaf sanatkar
işletmelerinin bu kanunun

hükümlerinden muaf tutulmasını
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öngören bir düzenleme artık hızla
gerçekleştirilmelidir. 
2- Sosyal güvenlik konusu: 

Prim borcu bulunan Bağ-
Kur’lular sağlık hizmetlerinden
yılbaşına kadar yararlanacaklardır.
Süre konusundaki sınırlama
kaldırılmalı ve borçlu üyelerimiz de
sağlık hizmetlerinden sürekli
yararlanabilmeli. Neticede tek çatı
altında buluştuğumuz diğer SGK
sigortalıları bu haktan yararlanıyorsa
Bağ-Kurlular da yararlanmalı.
Üstelik borçlu üyemiz, borcunu faizi
ile ödediği zaman zaten sağlık
hizmetleri bedelini de ödemiş
olacaktır. Aynı şekilde, üyemizin
emekli olması için 9000 iş günü
istenmekte, ancak aynı kurumun
çatısı altında çalışan sigortalısı
7200 işgünü ile emekli
olabilmektedir. Ayrıca iki
kesim arasındaki emekli
maaşları da üyelerimizin
aleyhine farklıdır. Haksızlık
yaratan bu etkenler gözden
geçirilmeli.

3- Mesleki eğitim gözardı
edilmemeli: 

Üyelerimiz özellikle 4-4-4 eğitim
sistemine geçildiğinden bu yana çırak
kalfa bulamamaktadırlar. Çocuklar
çırak olma döneminde okumakta, 12
yıl eğitim bitince de çırak olma vasfını
yitirmektedirler. Dolayısıyla, çıraklık
eğitiminin bu sistemin içine dahil
edilmesi gerekmektedir. 
4- ÖTV’siz akaryakıt bizim de
hakkımızdır:

Bugün deniz ve havayollarında

araçlar ÖTV'siz akaryakıt
kullanıyorlarsa, karayollarında
ulaşım ve nakliye alanında çalışan
üyelerimiz de ucuz akaryakıt temin
edebilmelidirler.
5- En önemli sorunumuz ise
terördür: 

Terör eylemleri, akan kan
durmadıkça biz mutlu olamayız.
Türkiye, barındırdığı birçok sosyo-
kültürel farklılığı özümseyebilmeli,
barış içinde birlikte yaşam kültürünü
oluşturmalıdır. Terör nedeniyle
kaybedilen hayatlar canımızı
yakmaktadır. Esnaf ve sanatkar
olarak en öncelikli talebimiz terörün
sona ermesi, toplumumuzda barış

ve istikrarın yeniden
sağlanmasıdır. 

Netice itibarıyla, köklü
devlet geleneğine ve güçlü
kardeşlik ruhuna sahip
Türkiye’nin, bu zorlukların da
üstesinden geleceğine ve 

daha güzel yarınlara sahip
olacağına olan inancımız

dünden daha fazladır.
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Kış ayları bağışıklık sistemi zayıf bireyler için grip
aylarıdır. Havaların soğuması ile birlikte vücudumuzun
soğuğa uyum sağlaması ve bağışıklık sistemimizin güçlü
çalışması için güzel beslenmek önemlidir.

Vücuttaki her sistem, organ ve hücre bir düzen
içindedir. Bağışıklık sistemi, bu düzenin
sürdürülmesindeki en önemli sistemlerden biridir.
Bağışıklık sistemi bünyesindeki akyuvarlar, timus bezi,
kemik iliği, lenf sistemi, hormonlar ve bazı proteinler ile
vücudumuzu virüs, bakteri ve parazit gibi
mikroorganizmaların zararlı etkilerine karşı korur ve
tümör hücrelerini tanıyıp onların yok edilmesini
sağlar. 

Mevsim geçişleri bağışıklık sistemini etkiler.
Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar,
gebe ve emziren kadınlar risk altındadır. Pandemik
ya da mevsimsel gripten, soğuk
algınlıklarından korunmak için güçlü bir
bağışıklık sistemine sahip olunmalıdır. 

İnsan vücudu, yaşamının her anında çok
sayıdaki mikrobun saldırısına uğrar. öyle

ki bağışıklık sistemi saat başı 10 milyondan fazla antikorla
savaşır. İnsan, bu saldırılardan sadece bağışıklık
sistemini güçlü tuttuğu sürece galip çıkar. Yani sağlıklı bir
vücuda sahipseniz karşılaştığınız hastalık etkenlerini ve
yabancı maddeleri çoğunlukla yenersiniz. Nature
Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, bağışıklık
sisteminin, yardımcı ‘T’ hücreleri yardımıyla potansiyel
karaciğer kanseri hücrelerini, kötü huylu tümöre
dönüşmeden önce tespit edip yok ettiğini, bağışıklık

sistemi sorunu olanlarda ise hücrelerin kanserli
hücrelere dönüştüğü kanıtlanmıştır. 

Düşük bağışıklık işlevinin en yaygın nedeni,
beslenmedeki yanlış alışkanlıklardır. Protein,
vitamin ve mineralden fakir, şeker, alkol ve diğer
boş kalori kaynaklarından zengin beslenme biçimi,
bağışıklık sistemini zayıflatır. Enfeksiyonlardan
korunmak ya da enfeksiyonlarla savaş halindeki

vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlü tutmak
için tabağımızı ‘sağlık’la doldurmak çok
önemlidir. 

Peki güçlü bir immün sisteme sahip olmak

DERYA ZÜNBÜLCAN

MAKALE

Diyetisyen

Bağışıklık sisteminin
gücü “sağlıklı 
tabak”tan 
geçiyor

Bağışıklık sisteminin
gücü “sağlıklı 
tabak”tan 
geçiyor

Bağışıklık sisteminin
gücü “sağlıklı 
tabak”tan 
geçiyor

Bağışıklık sisteminin
gücü “sağlıklı 
tabak”tan 
geçiyor

Bağışıklık sisteminin
gücü “sağlıklı 
tabak”tan 
geçiyor
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için nasıl beslenmeliyiz? Bağışıklık sistemi, protein
ve enerji bakımından yetersiz ve dengesiz
beslenme durumunda zayıflar. Karbonhidrat,
protein ve yağdan dengeli, lif içeriği yüksek bir
programla beslenmek bağışıklık gücünüzü artırır. 

Kurubaklagiller hem protein, hem lif hem de
bağışıklık sistemi için önemli minerallerden biri
olan demir açısından zengindir. Haftada en az 2
defa kurubaklagil tüketilmelidir. Kolesterol
probleminiz yoksa kahvaltıda mutlaka yumurta
olsun. Kahvaltıda yumurta tüketmek hem
metabolizmanızı hızlandırır, hem de kan şekerinizi
dengeleyerek kilo artışını önler. Kahvaltıda tahıllı
ekmek, yarım yağlı peynir, doğal bal, zeytin,
domates, biber ve yumurta ile de bağışıklık
sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Günde bir bardak kefir için. Kefir; bağışıklık
sistemini güçlendirir, mide barsak florasını

dengeler, hazmı kolaylaştırır, kabızlığı önler,
kansere karşı koruyucudur, yüksek

tansiyonun, kolesterol
düşürülmesinde etkilidir.  Vitamin

ve mineraller bağışıklık
sisteminin korunmasında büyük
önem taşır. Sonbaharda
bağışıklık sistemimizi
güçlendirmek, hastalığın
seyrini hafifletmek için A, C, E

vitaminlerini bol tüketmeliyiz. C
vitamini, soğuk algınlığında

antihistaminik etki göstererek
belirtileri hafifletir. 

Alışveriş sepetinize limon, portakal
gibi turunçgillerle değil, özellikle kuşburnu,

kırmızı ve yeşil sivri biber, kivi, maydanoz, roka
ekleyerek C vitamini alımınızı arttırabilirsiniz. A
vitamini kandaki beyaz hücre aktivitesini artırır.
Beyaz hücreler bağışıklık sisteminin önemli
bileşenleridir. Havuç, ıspanak, kabak, domates,
karaciğer, havuç, ıspanak, brokoli, marul, kayısı
tüketerek A vitamini alımınızı arttırabilirsiniz.  

Sofranızda haftada iki defa balık olsun.
Balık bağışıklık sisteminin temeli olan
Omega-3 yağ asitlerinden zengindir.
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için
pişirme yöntemi de önemlidir. Mevsim
balıklarını ızgara şeklinde, buğulama
yaparak veya fırında pişirerek
tüketebilirsiniz. 

Yapılan bilimsel çalışmalarda alkol
tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz
etkiler yaptığı kanıtlanmıştır. 

Güçlü bir bağışıklık sistemi için alkolden uzak durun.
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Türkiye’nin ilk markalı zeytinyağı
olma unvanına sahip Kristal Yağları,
Riviera zeytinyağını üreten ve
zeytinyağını ambalajlanmış olarak
piyasaya sunan ilk marka... Aynı
zamanda yurtdışına ambalajlı ve
markalı zeytinyağı ihracatını
gerçekleştiren ilk firma da olan Kristal,
bugün 25’in üzerinde ülkeye zeytinyağı
ihracatı yapıyor. 2007’de Arkas Holding
ortaklığı ile yatırımlarını ve üretim
kapasitesini artıran Kristal Yağları’nı,
sektörün bugününü ve yarınını, şirketin
Genel Müdürü, İZSİAD Üyesi
Christopher Dologh ile konuştuk… 
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1975 İzmir doğumluyum. Tevfik
Fikret Lisesi’nden mezun olduktan
sonra İngiltere’ye gittim. Lisans
eğitimimi orada gördüm. Geldim,
askerliğimi yaptım. Babamla birlikte
tavukçuluk sektöründe çalışmaya
başladım. 2000 yılında o sektörden
çıktık. 2001’de yine yurtdışına gittim ve
lisansüstü eğitim gördüm. 2002 sonu
döndüm. Mayıs 2003’te Kristal’de
çalışmaya başladım. Sırasıyla
muhasebe, ihracat, satış, üretim
derken Genel Müdür oldum. 6 yıldır
Genel Müdür olarak devam ediyorum. 

Röportaj
Kristal Yağları Genel Müdürü Cristohper Dologh
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Firmanızı tanıtır mısınız? 
Sıkım tesisimiz Ayvalık’ta,

Bornova’da da rafineri, dolum,
ambalajlama, depolama ve lojistik
faaliyetlerini yaptığımız sanayi
tesisimiz var. Tüm Türkiye’ye ve
yurtdışına ürün gönderiyoruz.
Zeytinliğimiz yok, üreticiden
alıyoruz zeytini ve sıkılmış yağı. Bu
sene bir projemiz var, bir zeytinlik
almayı düşünüyoruz. 
Kapasiteniz, pazar payınız nedir?

Dünya sıvı yağ tüketiminin yüzde
2.5-3’ü ancak zeytinyağı… Dünyada
toplam tüketim miktarı yılda 2.5-3
milyon ton arasında değişiyor.
Bunun yüzde 50’sini İspanya
üretiyor. Bu ülkeyi İtalya ve
Yunanistan takip ediyor. Sonra da
Türkiye, Tunus ve Suriye geliyor.
Türkiye’nin dünya zeytinyağı
pazarındaki payı yüzde 5-7 arasında
değişiyor. Tarım politikalarımız çok
iyi bir plana oturmadığı için, sulu
tarım yapılan arazimiz yüzde 10’un
altında olduğu için üretim ve
rekolte büyük oranda iklim
şartlarına göre değişiyor. Kuraklık
ya da sel gibi etmenler Türkiye’nin
zeytin ve zeytinyağı üretiminde,

rekoltesinde, kalitesinde ve
ihracatında çok etkili oluyor. 

Üllkemiz yıllık 150-200 bin ton
zeytinyağı üretimi yapıyor. Bunun
15-20 bin tonu ihraç edilirken,
kalanı da iç piyasada satışa
sunuluyor. Kristal’de de durum bu.
Üretimimizin yüzde 80-85’ini iç
pazara, yüzde 10-15’ini de dış
pazara satıyoruz. Sektörümüzde
Pazar payı olarak ikinci
büyük firmayız. 175
çalışanımız var. 
Sektörünüzün sorunları
neler? Çözüm
önerileriniz var mı?

Bu iş hem döviz
kuruna hem de iç
piyasada oluşan
fiyatlara çok bağlı
olarak yürüyor. Ne
yazık ki son
zamanlarda spekülatif
hareket yapmak çok
kolaylaştı. Bu çok
büyük bir problem.
Zeytinyağında önemli
olan kalitedir. “Türk
zeytinyağı”
dendiğinde bir kalite,

algısı yok ne yazık ki. Bunun olması
için üretim kalitesinin artması,
üretim tekniklerinin gelişmesi
gerekiyor. Kaliteli, marka olmuş
Türk zeytinyağı, fiyat
değişimlerinden çok etkilenmez.
Fiyat istikrarsızlığı, üretimde
kalitenin önündeki en büyük
engellerden biri. İki yıl önce örneğin
yurtiçinde fiyatlar yüzde 100 arttı.

Bunu yurtdışında
kime gidip
anlatabilirsin?
“İçerde maliyet yüzde
100 yükseldi, o
nedenle zam yaptık”
diyemezsin, kimseye
anlatamazsın bunu.
Üretici malını tutuyor.
Bu, fiyat artışına neden
oluyor. Bunun en
büyük nedeni,
dolardaki artış.
Sanayici verdiği fiyatı
artırdıkça, üretici, “Kur
daha da artacak.
Dolayısıyla fiyat da
artacak” deyip ürününü
elinde tutmaya devam
ediyor. Bu durumun iç

67

Röportaj



piyasaya olumsuz etkisi çok daha
fazla. Çünkü vatandaş, çok daha
pahalıya zeytinyağı almak
durumunda kalıyor. 

Bunun aşılması için Tarım
Bakanlığı’nın bir “baz üretici fiyatı”
belirlemesi gerekiyor. Üretici, bu
fiyatın altında satış yapmamalı.
Tarım politikalarının biraz daha yön
verici, planlayıcı olması gerekiyor.
Kaldı ki sektörümüzde bir de çok
başlılık sorunu var. İç pazar üretim
kontrolü görevi Tarım Bakanlığı’nda;
ihracat yapacaksan kontrolü yapan
Ekonomi Bakanlığı; bizi küresel
kararların alındığı Uluslararası
Zeytin Konseyi’nde temsil eden
kurum ise Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı… Dış Ticaret Müsteşarlığı,
kontrollerini uluslararası kriterlere
göre değil TSE’ye göre yapıyor. Dış
dünya TSE’yi tanımaz ki! Herkesin
uyduğu bir gıda kodeksi var.
Zeytinyağının değerini Uluslararası
Zeytin Konseyi belirler. Diyelim ki
fiyat artışı yapar. Tarım Bakanlığımız
buna uyuyor, revize ediyor; Dış

Ticaret Müsteşarlığı revize etmiyor.
Eski fiyatta bırakıyor. Yani bir politika
olmaması çok doğal. Çünkü işin
içinde üç bakanlık birden var.
Zeytinliklerin maden sahası olması
konusunda sık sık yasal düzenleme
yapılmaya çalışılıyor. Ne diyorsunuz?

14 yıldır bu sektördeyim;
problemler hep aynı. Bir maden
yasası var; kaçıncı kez gündeme
geliyor artık bilmiyorum. Zeytin
ağacına zarar vermenin cezası 200
TL. Birilerinin, zeytinlikleri satın alıp
yok etmesi son derece kolay.
Nitekim de bu oluyor. Öte yandan son
yıllarda zeytin ağaçlarının sayısının
artırılması için de ciddi bir çaba var.
70-80 milyon zeytin ağacımız vardı,
bugün 170 milyonlara geldi. Bu yıl
144 milyon meyve veren ağaç tespiti
yapıldı. Bu tezatı anlamak mümkün
değil. Hangisi devlet politikası?
İspanya örneğin belli şeyleri devlet
politikası olarak kabul edip hayata
geçirdiği için dünya zeytinyağı
pazarının yüzde 50’sine sahip oldu.
“İspanya ile yarışacağız. Lider

olacağız” diyorsak, bu iş mutlaka
devlet politikası olmalı. Bu
zeytinlikler bizim değil; gelecek
kuşakların bizlere emaneti… 
Zeytinyağımızda kalite ve iç tüketim
nasıl artırılır?

Şu anda Ege’de kişi başı yıllık
tüketim 7-8 litreden az değildir.
Anadolu’da bu miktar yıllık yarım
litreyi, bir litreyi geçmiyor. Pahalılık
nedeniyle de ne yazık ki alım gücü
düşük kesim zeytinyağına
yaklaşamıyor bile. Türk
zeytinyağcılığının en büyük
sorunlarından biri de tağşiş… Yani
zeytinyağına çiçek yağı, pamuk yağı
gibi başka yağların karıştırılması ve
“saf zeytinyağı” diye satışa
sunulması. Bu hem kalitesizliği
getiriyor hem de gerçek tüketimin
artmasını engelliyor. Tağşiş, genel
olarak ambalajsız, yol kenarlarında,
köylerde satılan ürünlerde oluyor.
Bakanlığın bu konuda çok daha etkin
olması gerekiyor. Cezaların çok daha
caydırıcı ve denetimin de çok daha
sıkı olması gerekiyor. Bir kamyon

Cristohper
Dologh
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tağşişli mal düşünün. Üçte biri
zeytinyağı, gerisi pamuk yağı. Adam
bundan 200-300 bin lira kazanıyor.
Yüzde 200 kâr ediyor. Yakalanırsa
cezası ne kadar? Sadece 15 bin TL.
Bunun cezasını 500 bin lira yap
bakalım bir daha kimse bu
sahtekarlığa cesaret edebilir mi?
Sadece tağşiş engellense, zeytinyağı
tüketimi artacak zaten. 
Türk zeytinyağının markalaşması
çalışmaları ne durumda?

Markalaşmanın önünde iki büyük
engel var. Bir, doğru teşvik politikası
yok; iki, Türk zeytinyağı başlı başına
bir marka değil. İhracata çok güzel
ürünler çıkarılıyor. Ancak ülkemizde
ekonomik istikrar olmadığı için çok
güzel ürünler bir sene sonra
kaybedilebiliyor. Bakanlığa, “Bu
verdiğiniz destekleri her yıl dünya
rekoltesine göre şekillendirelim”
dedik. Bugün ihracatta ton başına
1400 TL kadar bir devlet teşviği var.
Bir kiloluk ambalaja kadar olan
ürünler için geçerli bu. Geçen yıl
dünyada sızma zeytinyağının litresi

3 Euro seviyelerindeydi. İç piyasada
ise sızma zeytinyağının litresi 18 TL
idi. Demek ki biz yurtdışına
gittiğimizde kafadan yüzde 50 gibi bir
farkımız var. Bakanlık dese ki,
“Teşviği 2400 TL yaptım”, 15 bin ton
ihracatta 15 milyon lira bir ekstra
teşvik çıkıyor ortaya. Nedir 15 milyon
lira devlet için? Bunu yaparsan
markalaşırsın. Zeytinyağı, dış ticaret
açığı olmadan destek verilen tek
ürün. Fazladan verilecek 1000 TL ile
ihracat ve markalaşma
desteklenmiş olur. Ertesi sene iç
piyasa fiyatları uygun mu? Hiç
vermesin desteği... Neden? Çünkü
ben zaten satabiliyorum. “Sene
başında oturup bunu konuşalım;
dünyadaki duruma göre pozisyon
alalım” diye bir teklifimiz var. 
İZSİAD’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İZSİAD benim kalbimde.
Yönetimde de görev yaptım. Bayrağı
devrettiğimiz arkadaşlar çok iyi
gidiyor. Bence İZSİAD, bu aktif ve
dinamik yapısıyla İzmir’de büyük bir
boşluğu dolduruyor. 

Stresi nasıl yönetiyorsunuz?
Hobileriniz var mı?

İtebileceğin büyüklükte bir kayayı
ittiğini düşün. İtersin itersin,
yorulursun, dinlenirsin, sonra yine
itmeye devam edersin. Bir de
yerinden oynatamayacağın bir kayayı
itmeye çalıştığını düşün. Ne kadar
efor harcarsan harca kayayı bir
milim bile kıpırdatamazsın. Çok
yorulursun, hiç yol alamazsın,
şevkini, umudunu kaybedersin. İşte
stresi yaratan şey budur.
Yapabileceğinden fazlasını tek
başına yapmaya çalışırsan stresli ve
verimsiz olursun. İtebileceğin
taşların arkasına geçmen lazım.
İşler aksayabilir, problemler
çıkabilir. Bunlar normaldir.
Probleme değil, çözüme
odaklanmak gerek. Çok iyi bir
çalışma ekibim var. Takım
çalışmasıyla yönetiyorum stresi.
Bunun dışında müzikle
ilgileniyorum, düzenli egzersiz
yapıyorum. Aileme vakit ayırıyorum.
Hayatım, işimden ibaret değil. 
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Büyükelçi Tai-
hsaing: “İki ülke de
ilişkileri geliştirme
konusunda istekli”

Röportaj
Tayvan’ın Türkiye Büyükelçisi Yaser Cheng Tai-hsaing:
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), güneş zengini
ülkemizin çevreci enerji alanında
adımlar atması için öncülük etmiş
ve Tayvan’daki Uluslararası Güneş
Enerjisi Fuarı’nda bir heyet
göndermişti. Güneş enerjisinden
elektrik enerjisi elde etme
konusunda yatırımların hayata
geçirilmesi için ikili ilişkiler
kurulmasının hedeflendiği ziyaret,
son derece olumlu geçmişti.
Tayvan’ın Türkiye Büyükelçisi
Yaser Cheng Tai-hsaing ile iki ülke
arasındaki ilişkileri ve çevreci
enerji konusundaki işbirliğinin
geleceğini konuştuk. 
Öncelikle kısaca kendinizi tanıtır
mısınız?

Tayvan’ın (Çin Cumhuriyeti)
Türkiye Büyükelçisiyim. Tayvan
hükümetinin diplomatı olarak,
daha önce Birleşik Arap

Emirlikleri’nde, Suudi
Arabistan’da ve Belçika’da
hizmette bulundum. 2013’ten bu
yana Türkiye’de görev yapıyorum.
Muazzam kültür mirası,
birbirinden güzel manzaralar,
lezzetli yemekler ve en önemlisi
misafirperver insanlar sayesinde
Türkiye’de çalışmak benim için
büyük bir şans...
Tayvan’ı anlatır mısınız? Geçim
kaynakları, nüfusu, ticaret hacmi,
dünyadaki yeri ve hedefleri
hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Tayvan, Doğu Asya
bölgesindedir. Çin’in güneydoğu
sahil kıyısında, Japonya’nın
güneyinde ve Filipinlerin kuzeyinde
bir adadır. Nüfusumuz yaklaşık 23
milyondur. Tayvan’ın resmi dini
budizmdir. Taoizm, Çin Halk Dini,
Katolik inancı, Protestanlık ve
İslam içimizdeki diğer dinlerdir.

Temel endüstrilerimiz; elektronik
parça, kimyasallar, metal, petrol
ve kömür ürünleri, bilgisayarlar,
elektronik, elektronik, makine,
motorlu taşıtlar ve parçalardır.
Tayvan’ın gayrisafi yurtiçi hasılası
yaklaşık 530 milyar dolardır.
2015’te Tayvan 285 milyar dolar
olan toplam değeriyle dünyanın
17’nci büyük ihracat ülkesi ve 238
milyar dolar olan toplam değeriyle
de dünyanın 18’nci ithalat ülkesidir.
Tayvan-Türkiye ilişkileri ne
durumda? İlişkilerin gelişimi için
hem Tayvan hem de Türkiye
tarafından neler yapılıyor?

Türkiye, Tayvan’ın önemli ticari
partnerlerinden biri… 2015’te ikili
ticaret hacmi yaklaşık olarak 2
milyar dolardı. Tayvan, Türkiye ile
aralarındaki ticari talep
fazlalığından memnun.
Türkiye’den Tayvan’a daha çok

Röportaj
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ihracat talebi görmeyi
umuyoruz. Türkiye de
Tayvan’dan gelen turist talebini
görmekten oldukça memnun.
Mart 2015’te İstanbul-Taipai
arasındaki direk uçuşlardan
beri Türkiye’yi ziyaret eden
Tayvanlı turistlerin sayısı yıllık
olarak 40 binden 80 bine
çıkmıştır. Turistler ve transit
yolcular Türkiye için dikkate
değer şekilde fayda getiriyor.
Ticaret ve turizmin ötesinde
Tayvan ve Türkiye arasında
eğitim, kültür, insani yardım,
bilim, teknoloji ve benzeri
konularda işbirliği yapmaktalar.
İnanıyorum ki; Türkiye ve
Tayvan arasında daha birçok
alanda işbirliği olacaktır.
Türk işadamlarının Tayvan’a
bakışı nasıl? Aynı şekilde
Tayvan’dan Türkiye ve Türk
insanı nasıl görünüyor? Ticari ve
kültürel ilişkiler nasıl ileriye
taşınabilir?

Çin, Japonya ve Güney
Kore‘ye kıyasla Tayvan, Türkiye
ticaret pazarına oldukça geç
girdi. Bununla birlikte Tayvan
olabildiğince hızlı davrandı. Son
üç yıldır Tayvan’dan çeşitli
sektörlerdeki firmalar
potansiyel iş fırsatlarını
keşfetmek için Türkiye‘ye akın
ediyor. Örneğin EVA Havayolları,
bu yılın mart ayında İstanbul-
Taipai arasında direk uçuş
başlattı. Şu an için askıya alınsa
da umudumuz en kısa sürede
tekrar başlatılması yönündedir. 

Geçen süre zarfında
hükümet yetkililerinden yabancı
ticaret odası genel başkanı ve
Hinchu Bilim Parkı Odası Genel
Başkan Vekili Türkiye’yi ziyaret
etti. Uygulamalı araştırma ve
teknik servis organizasyonu
R&D olan ITRI firması da işbirliği
fırsatlarını tanımlamak adına
Türkiye ziyaretinde bulundu.
Türkiye tarafından da başta
Ekonomi Bakanlığı, Bilim ve
Teknoloji Araştırma konseyi ve
Türk Standartları Enstitüsü



yetkilileri olmak üzere ilgili pek çok
kurumun yöneticileri Tayvan’ı ziyaret
etti. Aynı zamanda çeşitli dernekler,
ticari delegelerle Tayvan’a gezi
organizasyonları düzenledi. Türkiye
ile Tayvan arasında etkileşim oldukça
yoğun.  Şu anda aralarında HTC, Acer,
Asus, Foxconn ve Zyxel gibi tanınmış
firmaların da olduğu 25 Tayvan
şirketi, Türkiye‘de şube ofisleri
açmakta ya da fabrikalar
kurmaktadır. Ve biz Tayvan’daki
çeşitli uluslararası ticari fuarlara
katılmaları için Türk derneklerini ve
şirketlerini içtenlikle teşvik
etmekteyiz. Tayvan endüstrisinin
kapasitesini ve ticari işbirliği
fırsatlarını görmelerini amaçlıyoruz.
İşbirliğinin, Türk dostlarımıza
oldukça fazla kazanımlar
sağlayacağını belirtmek isterim. 
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

(İZSİAD) üyeleri, Ekim ayında
Tayvan’da düzenlenen Güneş Enerjisi
Fuarı’na katıldı. Amaç, Tayvan ve Türk
işadamlarının, Türkiye’de, güneş
enerjisi santralleri konusunda
işbirliği yapmasıydı. Çeşitli
bağlantılar kuruldu. Yakında TAITRA
aracılığıyla Tayvan’dan gelecek bir
heyet de İzmir’de ağırlanacak. Bu
konuya bakışınız nedir? Katkınız
olabilir mi?

Türkiye fosil yakıtlarının
eksikliğinden kaynaklı yüklü
miktarda petrol ve doğalgaz
ithalatında bulunmakta. Bunun yanı
sıra, Türkiye güneş ışığı bakımından
oldukça bereketli. Enerji konusunda
kendi kendine yetebilme amacına
güneş enerjisi sayesinde
varabileceklerdir.

Ayrıca bu potansiyel Tayvanlı
firmaların da dikkatini çekmektedir.

Örneğin; 2015 Şubat ayında TATUNG,
iş çevrelerinde bilgi toplamak ve yeşil
enerji sektöründeki yatırımlar için
potansiyel fırsatları görmek adına
Türkiye’yi ziyaret etti. Aynı yılın mayıs
ayında uluslararası yarı iletken
ekipmanlar ve materyeller (SEMI)
doğal yenilenebilir enerji
şirketlerinden ticari delegeler
organize ederek Türkiye’yi ziyarette
bulundular. GUNDER (Uluslararası
Güneş Enerjisi Komitesi’nin Türkiye
Departmanı) Türk firmalarıyla
toplantı düzenledi. 

PV Tayvan 2016 da İZSİAD ‘ı
ağırlamaktan oldukça memnun
olduk. Bu fuar Tayvan’ın güneş
enerjisi sektöründeki en önemli
fuardır. Daha fazla işbirliği fırsatlarını
tanmlamak adına PV Tayvan’a
katılımlarınızı devam ettirmenizi
destekliyoruz.
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KADIN-ERKEK 
EŞİTLİĞİ

devlet politikası olmalı

Röportaj

Prof. Dr. Konca Yumlu

MURAT ÖZKEN

Türkiye’de kadının durumu
hepimizin malumu… Gün geçmiyor
ki bir kadın öldürülmesin,
yaralanmasın ya da sakat kalmasın…
Kadersizlikleri, aile içi şiddetle de
sınırlı değil aslında. Ekonomide,
eğitimde ve sosyal yaşamda da ne
yazık ki ikinci plana atılan,
ötekileştirilen, hırpalanan, çoğu
zaman hiç görülmeyen milyonlarca
kadın var ülkemizde… 

Tam tabiriyle bir “toplumsal
yara” olan ve nedense yıllardır da
kanamasına göz yumulan bu
meseleyi, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü öncesi, Ege Üniversitesi Kadın
Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EKAM) Müdürü Prof. Dr.
Konca Yumlu ve EKAM Yönetim
Kurulu üyeleriyle konuştuk.
Yumlu’ya göre başta kadına şiddet
olmak üzere toplumsal cinsiyet
eşitliği problemini doğuran tüm
sorunların çözümü önce devlette… 

Öncelikle EKAM hakkında bilgi
alabilir miyiz?

EKAM 1996’da rektörlüğe bağlı
olarak kuruldu. Kadın-erkek
eşitliğinin tam olarak sağlanması ve
uygulanması temelinde; kadının
toplumdaki yerinin yükseltilmesi için
araştırmalar yapmak, kadın
haklarının savunucusu olmak,
kadına ilişkin yasal düzenlemelerin
takipçisi olmak gibi hedeflerle
kurulan ve halen bu amaçlar
doğrultusunda çalışan bir
merkez. Kadın sivil toplum
örgütleriyle çok aktif iletişim ve
etkileşim halindeyiz.
Yaptığımız akademik
çalışmaları sıkı takip
ediyorlar, örnek alıyorlar,
yayıyorlar ve bize büyük
destek veriyorlar. STK’lar ile
işbirliği içindeyiz.

Nasıl bir işbirliği?
“İzmir kadın Kuruluşları

Birliği” kentteki tüm kadın sivil
toplum örgütlerini EKAM
önderliğinde birleştirdi. Geçtiğimiz
yıl birlikte bir “medya gözlem”
projesine imza attık. Önemli bir
araştırmaydı ve çok ses getirmişti.
Benzer araştırmaları, kadın
sorunları gündemine dair
çalışmaları, etkinlikleri birlikte

organize etmeye ve aktif işbirliğine
devam ediyoruz

Medya Gözlem Projesi’nden
bahseder misiniz biraz? Amaç
neydi; sonuçları neler?

Temel hedef, medyanın
kadına bakışını sorgulamaktı.
Özellikle yerel basını mercek
altına aldık. Bu aslında
küresel gözlem projesinin
İzmir ayağıydı. Çünkü proje

tüm dünyada, gelişmiş,
gelişmekte olan ve gelişmemiş

tüm ülkeleri kapsayan
uluslararası bir projeydi.
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EÜ EKAM Müdürü

Prof. Yumlu’nun

önerilerine kulak

vermek gerek

Biz de İzmir’den destek verdik. Tüm
dünyada aynı gün gazeteler
incelendi. 

Biz ayrıca iki ay boyunca yerel
basını takip ettik. Örneğin kadına
yönelik şiddetle ilgili bir haberin,
basında nasıl yer aldığını
gözlemledik. Haberi yazanların,
yayına hazırlayanların kadına
bakışını analiz ettik. Kadını güçsüz,
ezilen bir varlık olarak
gösterdiklerini söyleyebilirim. 

Türkiye’de kadının ekonomideki
ve siyasetteki yeri hakkında neler
söyleyeceksiniz?

Kadın lehine yapılan yasal
düzenlemeler var ama bunlar bir
yandan da kadın çalışanların tercih
edilmesini engelleyen kriterler
olabiliyor. Doğum öncesi ve sonrası
daha fazla izin hakkı, süt izni hakkı,
ücretsiz izin hakkı gibi kadına özel
uygulamalar, pek çok sektörde
işverenlerin erkek çalışanları tercih

etmesi sonucunu doğuruyor.
Kadınların zaten önemli ölçekte bir
işsizlik sorunu var. En küçük bir
krizde önce kadınlar çıkarılıyor işten.
Bu anlayışın terkedilmesi gerekiyor.
Zira bir toplum, ancak kadın ve erkek
birlikte çalışırsa kalkınabilir. 

Siyasete gelince, kadınlar ne
yazık ki bu alanda da yeterince temsil
edilmiyor. Zaten kadına şiddetin,
kadının ötekileştirilmesinin en
temelinde de bu var aslında.

Kadınlar yönetimde yoklar. Bu
konuda EKAM olarak Kadın Siyaset
Okulu açtık ve her kesimden kadına
siyaset dersleri verdik. 

Hedefimiz, daha çok kadının
siyaset sahnesine çıkmasına önayak
olmaktı. Mezunlarımızın çoğu da
siyasi partilerde, sivil toplum
kuruluşlarında aktif olarak görev
yapıyor şu anda. Ama elbette yetmez.
Ülke genelinde çok daha fazla
kadının siyaset arenasında aktif
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olarak görev yapması gerekiyor.
Kadınların yaşadığı sorunların

temelinde neler var sizce? Ve neden
aşamıyoruz biz bu sorunları?

Tüm dünyada olduğu gibi, kadın-
erkek eşitsizliğinin temelinde ‘güç
eşitsizliği’ var. Erkek fizik olarak
güçlü ve geçmişten gelen bir
hükmediciliği var. Bu gücü bırakmak
ya da paylaşmak istemiyor. Ataerkil
anlayışın temelinde bu var. “Ailenin
reisi” deniyor. 

Bu zihniyet kalıplaşmış, kırmak
çok zor. Demokrat olmak, uzlaşmacı
olmak istemiyor. Bu konuda eğitim
olarak da maalesef çok gerideyiz.
Bugün geleneksel Türk aile yapısına
baktığınızda, çocuklar suskun,
kendini ifade edemiyor. Öyle
yetiştiriliyor çünkü, bastırılıyor
sürekli. Üniversiteye geliyor, burada
bile kendini ifade edemiyor.
Yetiştiriliş itibariyle erkek
egemenliği içselleştirilmiş,

tamamıyla kabullenilmiş oluyor; hiç
sorgulanmıyor. Toplumda kadına ve
erkeğe atfedilen rollerin artık
sorgulanması gerekiyor.

Bu, topyekün bir mücadele
olmalı. Yasal düzenlemelerden
basının bakışına, TV dizilerinden
sinema filmlerine, çizgi filmlerden
kamu spotlarına kadar her alanda
bir bilinçlenme gerekiyor. Son
yıllarda bazı dizilerde toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine karşı duruş ve
yenilikçi rolleri görüyoruz. Öte
yandan pek çok dizide, filmde ise

halâ erkek egemen mesajlar, kadını
ötekileştiren, önemsizleştiren,
küçülten mesajlar bilinçli ya da
bilinçsiz şekilde veriliyor.

Film deyip geçmeyin, genç
nesiller bunları izliyor, öğreniyor,
örnek alıyor. Siz ne kadar doğru
örnekler, doğru mesajlar verirseniz,
o kadar olumlu sonuçlar alırsınız.
Aynı şekilde doğru eğitim biçimleri,
ailede ve okullarda da mutlaka
oluşturulmalı. Toplumsal cinsiyet
eşitliği meselesinin çözümü, ‘devlet
politikası’ ciddiyetiyle, bir toplumsal
seferberlik ağırlığıyla ele alınmalı. 

Devletin bu konuya bakışı nasıl?
Yasal anlamda daha caydırıcı
tedbirler alınması gerekiyor mu?
Eğitim konusunda eksikler var mı?

Kadına şiddetle mücadele için
imzalanmış bir Uluslararası İstanbul
Sözleşmesi var. Bizim devletimizin
de bu sözleşmede imzası var. Yine
YÖK, tüm üniversitelere “toplumsal

Sorunun çözümü
için toplumsal

seferberlik ilanı gibi
ciddi çalışılmalı

EKAM yöneticileri bir
arada… Sumru Üzan
(EKAM Koordinatörü) Öğ.
Gör. Dr. Huriye Göncüoğlu
(Müdür Yardımcısı), Prof.
Dr. Konca Yumlu (Müdür),
Prof. Dr. Nevin Koyuncu
(Yönetim Kurulu Üyesi),
Prof. Dr. Dilek Direnç
(Yönetim Kurulu Üyesi)
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cinsiyet” dersi konulması yönünde talimat verdi.
Devlet bunu sorun olarak görüyor. 

Ancak çözümde farklı yaklaşımlar var.
Uygulamada zorluklar var. Tam anlamıyla,
ciddiyetle gündeme alınmıyor kadın sorunları.
Geleneksel bakış açısından bir türlü
sıyrılamıyoruz. Ülkemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği
endeksinde çok gerilerde. Giderek de geriliyoruz.
2015’te hazırlanan “Küresel Toplumsal Cinsiyet
Uçurumu Raporu”nda Türkiye, 145 ülke arasında
130’uncu sırada. 2014’te 125’inci sırada; 2013’te ise
120’nci sıradaydık. Yani 5’er 5’er geriye gidiyoruz.

Bu tablo, otoriter ve ataerkil bir toplum olmanın
en doğal sonucu. İlkokuldan itibaren bu mesele
eğitim süreci içine alınmalı. Ebeveynin de
çocuğuna bu konuda vereceği eğitim önemli.
Çocukların bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Tam tersine, ilkokullardaki ders kitaplarında
kadın-erkek eşitsizliğine yönelik olumsuz mesajlar
olduğu konusu sık sık gündeme geliyor…

Evet. Bunun etkisini araştırıyoruz. Tüm ders
kitaplarını inceliyoruz. Bunu bir rapor haline getirip
Nisan 2017 gibi ilgili mercilere sunacağız ve
kamuoyuyla da paylaşacağız. Olması gereken
görsel içerikleri de eğitim kartları şeklinde
hazırlayacağız. 

Kadın sorunlarının aşılması için atılması
gereken adımlar neler?

İlk ve en önemli adım, hükümetler değişse de
bu konudaki politikaların kararlılıkla
sürdürülmesi olur. Ancak bu şekilde meselenin
çözümü toplumsal olarak ele alınabilir. Ne
yazık ki bu konuda pek de olumlu yaklaşım
göremiyoruz. 

Bu durumda en önemli platform, sivil toplum
kuruluşları ve üniversiteler oluyor. Bu konudaki
duyarlılığın ve farkındalığın artmasını sağlayacak
eğitim ve etkinlik süreçleri oluşturulmalı. Biz
üniversite gençliğine ulaşabiliyoruz. Onların
bilinçlenmesi için Ege Üniversitesi ve EKAM olarak
elimizden geleni yapıyoruz.



Sony markalı pek çok ağ güvenlik kamerasının, hacker'lar ve botnet
yazılımları tarafından ele geçirilebildiği ortaya çıktı. SEC Consult
araştırmacıları, 80 profesyonel Sony kamera modelinde iki arka kapı
hesabının var olduğunu ve genel olarak firmalar ve hükümet
ajansları tarafından kullanıldıklarını söylüyor. Değiştirilemeyecek
şekilde kodlanmış olan bir giriş izni Web ara
yüzünde bulunmakta ve uzaktan
bağlanan bir saldırganın
kameradaki Telnet hizmetini
aktif eden istekler göndermesi
mümkün oluyor. Kodlanmış
olan ikinci şifre ise, Telnet
üzerinden kameranın tam
kontrolünü almak için
kullanılabilecek bir root
hesabı için bulunmakta.
Sony, bu riske karşı,
28 Kasım’da, tüm kamera
modelleri için firmware yazılımı
güncellemesi yayınladı.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Popüler mesajlaşma uygulaması
WhatsApp, artık iyice eskiyen akıllı
telefonunuzu bu yılbaşı tatilinde bir
yenisiyle değiştirmeniz için oldukça
geçeli bir sebep sunmaya
hazırlanıyor. Zira
kullandığınız cihaz,
Android 2.3
Gingerbread,
Windows Phone 7
ya da iOS 6'dan
eski
versiyonlardan
biriyle
çalışıyorsa ve
WhatsApp'tan
vazgeçemeyecek

gibiyseniz büyük ihtimalle mevcut
telefonunuzu yenilemek durumunda
kalacaksınız. Firma yetkilileri, eski
iletişim sistemleri ile çalışan
telefonlarda Whatsapp hizmetini

devre dışı bırakmanın;
gelecekte yeni hizmetler

sunmalarına olanak
sağlayacağını

söylüyor. Diğer
yandan eski
BlackBerry ve
Nokia cihazları
için bu tarihin
30 Haziran

2017'ye çekildiği
belirtiliyor.
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Dışarıdan sızmalara açık
Bu haber endişelendirecek, neyse ki  çaresiz değilsiniz

Yeni bir telefon almanız gerekebilir
WhatsApp'tan son uyarı!

Sony kameralarındaki gizli tehlike...
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Ulaşımda devrim yapması beklenen, Silikon Vadisi’nin çılgın
işadamı Elon Musk’un projesi, saatte 1000 km hızı aşan tren
“Hyperloop”, Türkiye İnovasyon
Haftası’nda tanıtıldı. Havası
alınmış tünellerin içinde
oluşturulan manyetik
alanlar sayesinde
havada giden
Hyperloop, saatte
1000 kilometre

hızın üzerine çıkabiliyor. Bu da onu dünyanın en hızlı toplu ulaşım aracı
yapıyor. Tren, sürücüsüz hareket ediyor. İnsan hatalarından
kaynaklanacak kaza yapma şansı yok. Uçakların hata yapma olasılığının
sadece 10’u kadar risk taşıyor. Şu anda test aşamasında olsa da birçok ülke,
üzerinde çalışmaya başladı. İlk olarak Dubai ile Abu Dabi şehirleri arasında
kurulması planlanıyor. Kuruluş maliyeti ise kilometre başına 12.5 milyon dolar…

Endüstri 4.0 devrimi kabusunuz olmasın

Dijital fabrikanızı korumalısınız
Siber korsanlara karşı hangi önlemleri alabilirsiniz?
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İşte Elon Musk'ın çılgın projesi
1000 km hızla giden tren

Endüstri 4.0 ile sanayinin kavuşacağı akıllı fabrikalar ve ürünler
şimdiden siber korsanların iştahını kabartıyor. Sadece
KOBİ’ler değil, finans sektörünün de ciddi adımlar atması
gerekiyor. Zira siber korsanlar, ATM makinelerinden internet
bankacılığına birçok alanda sistemleri ele geçirebiliyor.
Uzmanlar; almanız gereken önlemleri kısaca şöyle özetliyor:
Tüm yazılımları mutlaka güncel tutun. Çalışanlarınızı
mutlaka eğitin. Zayıf altyapıya sahip donanım kurmayın. Zira
ağır çalışan sistemler hackerların en sevdiği durumlardır. Ağ

performansını koruyan ve yavaşlatmayan
uygulamaları satın alın. Ücretsiz

Wi-Fi kullandırmayın.
Yatırımlarınızı dijital fabrika

altyapısı mantığına uygun
olarak inşa edin. Ancak
insan faktörünü gözardı
etmeyin. Robotik
üretim süreçlerini

mutlaka izletin. 
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ABD yapımı erotik-dram yine nefesleri kesecek

Başrollerinde
Jennifer
Lawrence ve
Chris Pratt'ın yer
aldığı filmde,
Andy Garcia ve
Laurence
Fishburne gibi
usta oyuncular
da var.
Yönetmenliğini, Morten Tyldum’un
üstlendiği yapımın senaryosu ile Jon
Spaihts'e ait. Pratt'in, ilaç ayarlı
uykusundan erken uyanan bir uzay
yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı
canlandırdığı yapımda, Lawrence ise

Preston'ın yalnız
kalmamak için
uyandırdığı bir
diğer yolcu olan
yazar Aurora'yı
canlandıracak.
İkili bu süreçte
birbirlerine aşık
olsalar da
Preston'ın,

Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış
olmasının sebebi olduğunun ortaya
çıkması ve gemideki büyük bir 
teknik arıza, ikisi arasındaki
gerilimin yükselmesine sebep olacak.
Vizyon tarihi 13 Ocak 2017…

Anastasia, tutkulu milyoner Christian Grey ile yaşadığı ilişkisini geride bırakmaya
çalışmaktadır. Ancak bu, sandığı kadar kolay olmaz. Yeniden bir araya gelen çiftin
yaşadıkları zorluklar, barışmalarıyla bitmeyecektir.
Christian geçmişinden gelen şeytanları ile yüzleşmek

zorunda kalırken, Anastasia da
Grey'in geçmişinde kalan
ancak onu unutmamış
kadınların öfkeleriyle ve
kıskançlıklarıyla yüzleşecektir.
Başrollerini Dakota Johnson ve
Jamie Dornan'ın üstlendiği
filmin kadrosunda Tyler
Hoechlin, Kim Basinger,
Marcia Gay Harden, Bella
Heathcote ve Marcia Gay
Harden gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen James Foley…
Vizyon tarihi 10 Şubat 2017…

Karanlığın Elli Tonu
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Grinin Elli Tonu’nun devam filmi yakında vizyonda

Uzay Yolcuları / Passengers
Lawrence’tan bilimkurgu-aksiyon



Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından düğün şarkıcılığı yaptırılan Salih ve
Gürkan’ın tehlike ve eğlence dolu macerası bu filmde de devam ediyor. Sevdiği
kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan’a, bunu
gerçekleştirebilmeleri için tek bir şart koyulur. Gittikleri düğündeki nikah
memurunu kaçırmaları. Görevi mecbur kabul eden ikilinin başına beklenmedik
ve birbirinden ilginç olaylar
gelecektir. Filmin
senaristliğini ve
yönetmenliğini ilk filmde
olduğu gibi Selçuk Aydemir'in
üstlendi. Oyuncu kadrosunda
ise yine Murat Cemcir, Ahmet
Kural, Rasim Öztekin, Ayhan
Taş ve Şinasi Yurtsever gibi
isimler yer alıyor. Vizyon
tarihi 6 Ocak 2017…

S Sinema

Murat Boz, Yasemin Allen ve İrem Sak'ın başrolleri paylatığı filmin yönetmenliğini Erol
Özlevi üstleniyor. Senaryoda ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe'nin imzası var. Boz’un
reklam fotoğrafçısı Mehmet karakterini üstlendiği

filmde, Allen,
Mehmet’in hayatının
aşkı Selin'i, Sak ise
Mehmet’in arkadaşı
Defne'yi
canlandırıyor.
Mehmet'in Selin'le
ayrılıklarının
ardından onu geri
kazanmak için
Defne'yle giriştiği
işbirliğini konu alan
filmin yapımcılığını
TAFF üstleniyor. 23
Aralık’ta vizyona girdi.

Giden sevgiliyi geri kazanmak mümkün mü?
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Boz, Sak ve Allen’dan keyifli bir romantik komedi
Dönerse Senindir...

Çalgı Çengi: İkimiz
Kural ve Cemcir’den, gülme garantili bir film daha



Nüvit Osmay’ın yazdığı,
baskısı Alfa Yayınları
tarafından yapılan İnsan
Mühendisliği, Türkiye'nin
bir kişisel gelişim ve
yönetim kılavuzu
klasiğidir. Kitap,
Osmay'ın telif ve tercüme
makalelerinden
oluşmaktadır. Zengin
içeriğiyle Türkçe’nin en
çok alıntı yapılan
eserlerinden biri
olmuştur. İnsan
Mühendisliği'nin bir
özelliği de modern
yönetim, eğitim ve
kişisel gelişim öğreti ve
uygulamalarını Türkçe’ye kazandıran ilk eserlerden biri

olmasıdır. Kapsamının genişliğini ve içeriğinin
zenginliğini anlamak için 'içindekiler' kısmına 
bakılması yeterlidir.  Sabah Yazarı Hıncal Uluç, bu kitap
için bakın diyor: “Uzanıp rastgele bir sayfa açmak ve
okumak, insana öyle keyif veriyor; hem öyle şeyler
kazandırıyor ki... Yatağınızın başucunda bu kitap yoksa
eğer, inanın çok şey kaybediyorsunuz. Gidin bir alın,
karıştırın sayfalarını, ne demek istediğimi
anlayacaksınız. Bu kitap her evde olmalı...”

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap
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Stratejik yönetim, asla bitmeyen
bir süreçtir. Çünkü hızla değişen
çevresel koşullar işletmeler için
her an yeni tehditler ve fırsatlar
oluşturur. Bu tehdit ve fırsatlara
uygun davranışlarda
bulunabilmekse işletmenin
rakiplerine göre sahip olduğu
üstünlüklere bağlıdır. Bu nedenle
stratejik yönetim; yaşamın devam
ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet
üstünlüğü, ortalamanın üzerinde
getiri sağlanması gibi uzun
dönemde nihai sonuçlara odaklı olmak zorundadır.
Günlük işlerle bunalmış her düzeydeki yöneticinin, uzun
dönemli davranışları belirleyecek olan stratejik yönetim

sürecine zaman
ayırabilmeleri ne
derecede mümkündür?
Bunun yanı sıra yaygın
görüşe göre ‘başarı’
garantili olmayan
stratejik yönetim
çalışmalarının
önemsenmesi
gerçekten önemli

midir? Bilinen şu ki; nereye varmak istediğini bilen ve
hedeflerini buna göre belirleyenler, günlük yaşayanlara
göre her zaman bir adım öndedir. Beta Yayınları’ndan
çıkan bu kitap, okuyucunun sahip olduğu bilgileri
pekiştirecek; terim, kavram ve süreçlerin daha da fazla
anlam kazanmasını sağlayacak...

Bir kişisel gelişim ve yönetim kılavuzu klasiği
İnsan Mühendisliği  / Nüvit Osmay

İşletmelerde Stratejik Yönetim
Geleceği planlayabilenler hep bir adım öndedir

Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze
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İnsan zihni kontrol altına alınabilir mi?
Elektromanyetik dalgalarla insanların
beyinlerine ve şuurlarına müdahale edilebilir
mi? KGB Generali Ratnikov, resmi bir
açıklamasında, “Benim başında bulunduğum
birimin görevi, Rus devletinin tepe
yöneticilerinin bilinçaltlarını dış etkilere karşı
korumak” diyor. Peki, Türkiye’nin tepe
yöneticilerinin bilinçaltları korunuyor mu?
Telekinezi yoluyla, uzaktaki bir canlının
kalbini durdurmak mümkün mü? Psikotronik

silahlar, birkaç yüz kilometre mesafeden insan üzerinde nasıl etki yapıp ölüme yol
açabiliyor? Subliminal (bilinçaltı) mesajlar yoluyla toplumlar yönlendirilebilir mi?
Tübitak ve Aselsan'da yaşanan intiharlara ilişkin neden hiçbir ipucu bulunamadı,
zihin kontrol yoluyla insanların intihar etmesini sağlamak mümkün mü? 
Daha pek çok sorunun yanıtı, Pegasus Yayınları’ndan çıkan bu kitapta…

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

İlk baskısı, “Tesla:
Anlaşılamamış Dahi” adıyla
yayımlanan kitap, bir kez daha
Aykırı Yayınlarından raflarda…
Adı Edison veya Marconi
kadar bilinmese de
Nikola Tesla, gelmiş
geçmiş en büyük
mucitlerden biri, hatta
birincisi kabul ediliyor.
Sırp asıllı, Hırvatistan
doğumlu ve ABD
vatandaşı olan bu dâhi
sayesinde bugün ışıl ışıl
aydınlanan kentlerde
yaşıyoruz. Zamanının çok
ilerisinde yaşayan Tesla,
patentinin Marconi’ye değil
kendisine ait olduğunu ABD

Yüksek Mahkemesi
kararıyla kanıtlayabildiği
radyodan televizyona,
robotlardan telsiz

haberleşmesine,
bilgisayardan füzelere
kadar bugün gündelik
yaşamımızda yer alan
pek çok şeyin mucidi
veya fikir babasıdır.
Bu büyük mucit, bilim
tarihinde hak ettiği
yeri çoktan almıştır
ama insanların da
zihninde ve gönlünde
hak ettiği yeri
almalıdır. Bu kitap bu

işin daha fazla gecikmemesine
katkıda bulunmak için yazılmıştır.

Tesla: Zamanın Ötesindeki Deha
Margaret Cheney 

Dikkat! Zihniniz kontrol altında olabilir

Zihin Kontrol...
Ömer Özkaya 



Türk Pop
Müziği'nin
efsane
yorumcusu
Nilüfer, 45’inci
sanat yılına özel
olarak
hazırladığı
"Yeniden, Yeni,
Yine" isimli
albümünü, 16
Aralık'ta DMC etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu...
"Seni Kimler Aldı", "Yazık", "Ağlama Anne", "Ellerimde
Çiçekler", "İstanbul", "Gönül Yareler İçinde", "Yalnızlığa
Hüküm Giydim", "Sevdam Ağlıyor", "Unut", "Seninle Olmak
Var Ya", "Memleketim" ve "Hoşgör Sen" gibi pop müziğin
unutulmaz şarkılarını yeniden yorumlayan Nilüfer'in yeni
albümünün aranjörlüğünü Volga Tamöz üstlendi.

M Müzik

Yeniden, Yeni, Yine
Nilüfer efsanesinden 45’inci sanat yılına özel

Cenk Eren,
"Repertuvar" başlığı
altında yaptığı proje
albümler
çalışmasında
geçtiğimiz yıl ilk
olarak "Tanju Okan
Şarkıları" projesi ile
müzik marketlerde
yer almış ve yılın en
iyi proje
albümlerinden birine
imza atmıştı. Ünlü sanatçı,
"Repertuvar" serisinde bu kez
"Ferdi Özbeğen Şarkıları"nı
yorumladı. 8 Aralık’ta Şafak

Karaman Production
etiketi ile tüm müzik
marketlerde yerini
alan albümde Cenk
Eren, Ferdi
Özbeğen’in; Kandil,
Dilektaşı, Seninle
Aşkımız Eski Bir
Roman, Büklüm
Büklüm gibi 10 hit
şarkısını yorumladı.
Ferdi Özbeğen

diskografisinden özenle 
seçilen 10 eser, yeni projenin de
yılın en iyi albümlerinden biri
olacağının habercisi... 

Repertuvar - Ferdi Özbeğen Şarkıları
Bu kez de Özbeğen’in en hit 10 şarkısını yorumladı

Cenk Eren’den bir “en iyi proje adayı” daha
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Aşk'tan Olsa Gerek
Albümde ustaların imzalarını taşıyan beş şarkı var

Dünyanın saydığı Livaneli’ye de bu yakışırdı
Livaneli 50. Yıl: Bir Kuşaktan Bir Kuşağa

Aşkın Nur Yengi’den, beş yıl sonra albüm

Türk Pop Müziği'nin en güçlü kadın
seslerinden Aşkın Nur Yengi, Sony Music
Türkiye etiketi ile yayınladığı “Aşk'tan Olsa
Gerek” albümü ile beş yıllık aranın ardından
müzikseverlerle buluştu... Beş şarkılık
albümde; sözü ve müziği Soner
Sarıkabadayı imzası taşıyan "Altın
Kaplama" adlı parçanın yanı sıra Ayla Çelik
imzalı üç şarkı ile  Gökhan Tepe ve Şebnem
Sungur imzalı bir romantik şarkı yer alıyor.
Her insanın ruhuna dokunmuş, herkesin
kendinden bir şeyler bulduğu, Türk Pop
Müziği'ne kazandırdığı sayısız şarkılarıyla
bilinen Aşkın Nur Yengi’nin yeni albümü
“Aşk'tan Olsa Gerek” tüm müzik
marketlerde ve dijital platformlarda…

San Remo'da en iyi besteci ödülünü
alan, bir kuşaktan bir kuşağa
besteleri ve 40 dilde yayımlanan
romanları ile milyonların gönlüne
taht kurmuş büyük sanatçı Zülfü
Livaneli'nin 50’nci Sanat Yılı için 50
sanatçı bir araya gelerek 50 Livaneli
bestesinden oluşan üç CD'lik büyük
bir projeye imza attı. Dev proje, şu
ana kadar yapılanlar arasında en
büyüğü olma özelliğini taşıyor...
Albümde; Sezen Aksu’dan Selda
Bağcan’a, Fazıl Say’dan Zuhal
Olcay’a, Suavi’den Teoman’a,
Nükhet Duru’dan Feridun
Düzağaç’a, Kubat’tan Halil Sezai’ye,
Haluk Levent’ten Ata Demirer’e pek
çok ünlü ismin sesi ve imzası var… 
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