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Sevgili İZSİAD üyeleri ve İZSİAD Dergisi’nin değerli
okurları;
Kurumsal dergimizin 17’nci sayısında sizlerle
buluşmanın keyfi ve gururu içerisindeyim.
Sözlerime, “Çalışıyoruz dostlar” diyerek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz,
yaz ayları, hele de İzmir’de hepimizin hafiften tembelleştiği aylardır. Elbette tatil
mevsimidir ve biraz tembelleşmek tabii ki herkesin hakkıdır. Ancak İZSİAD
olarak bizler, yönetim kurulundan arkadaşlarım ve komisyonlarımız, yaz
aylarında da deyim yerindeyse motoru stop etmedi. Teşbihte hata olmaz;
rölantide de olsa çalıştık, kentimize ve ülkemize katkı koymaya çabaladık. Neler
mi yaptık?
Yenilenebilir Enerji Komisyonumuz, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Hedef, başta İzmir olmak üzere tüm Ege’de yeşil enerji yatırımlarının artması. Bu
doğrultuda, ilgili arkadaşlarımızı daha önce Tayvan’daki Yenilenebilir Enerji
Fuarı’na götürmüş, önemli bağlantılar kurulmasına aracılık etmiştik. Temmuz
ayında da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
bünyesinde görev yapan Gümrük ve Ticaret Uzmanı Gülsüm Gözde
Ayanoğlu’nu konuk ettik. Sayın Ayanoğlu, bu alandaki üyelerimize “yenilenebilir
enerji yatırımlarında kooperatifçilik” konulu sunum yaptı, “Birlikten kuvvet
doğar” mesajı verdi.
Biliyorsunuz, KOSGEB yeni bir kredi destek programı açıkladı. İmalat
sektöründeki KOBİ’lere, 300 bin TL’si hibe (geri ödemesiz) olmak üzere 1 milyon
TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak. Bu konuda üyelerimizin en doğru bilgiyi
alması amacıyla KOSGEB Güney Müdürü Mustafa Çanakçı’yı ağırladık.
Fuarcılıkta ülkemizin ilk gözağrısı İzmir Enternasyonal Fuarı’na, bu yıl İZSİAD
olarak biz de bir stantla katıldık, destek verdik. Derneğimizi ve üyelerimizi
tanıttık, çalışmalarımız hakkında ziyaretçilere bilgiler verdik.
Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü görevine yeni atanan
Kürşat Yılmaz Beyefendi, bizi ziyaret etme inceliğini gösterdi. Sayın Yılmaz,
kalite ve sistem belgelendirme süreçlerinde İZSİAD üyesi işyerlerine desteğe
hazır olduklarını beyan etti.
Üye İlişkileri, Gençlik ve Kadın komisyonlarımız, bir yandan üyeler arası
sosyal ilişkileri ve ekonomik işbirliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken,
bir yandan da toplumdaki dezavantajlı kesimlere iş ve eğitim imkanları
sağlanmasına yönelik proje üretmeye devam ediyor. Olgunlaşma aşamasındaki
bu projelerle ilgili net resim, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak.
Üyelerimizin yer aldığı Türk Sanat Müziği koromuz, yeni dönemde de
çalışmalarına devam edecek. Yine üyelerimize yönelik İngilizce kurslarını bu yıl
da açıyoruz. Ayrıca dijital teknoloji devi Samsung’un Türkiye distribütörlüğü ile
bağlantı kurduk ve bir yıl boyunca üyelerimize özel indirim kampanyaları
yapmaları hususunda el sıkıştık. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri, dergimizin iç
sayfalarında bulacaksınız.
Değerli üyelerimiz;
İZSİAD olarak, Türkiye’de bir işveren örgütünün organize ettiği ilk ve tek iş
sağlığı ve güvenliği zirvesi ve fuarını düzenliyoruz. Dördüncüsünü 12-14
Ekim tarihleri arasında, Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde
yapıyoruz. İSG bilinci oluşturmaya yönelik bu önemli
organizasyonda ilgili tüm üyelerimizin yer almasını bekliyoruz.
Sözlerimin sonuna gelirken, “Artık tatil bitti” demek istiyorum.
Coşkuyla, şevkle, ciddi hedeflerle çalışmaya devam etmeliyiz. Fikir
üretmeliyiz, mal ve hizmet üretmeliyiz, istihdam
yaratmalıyız, en önemlisi de Ar-Ge ve inovasyona dayalı
katma değerli ekonomi için elimizden geleni yapmalıyız.
Mutlu ve sağlıklı günler, bereketli, bol kazançlar
diliyorum.
Saygılarımla…

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bizden Haberler

4. İSG
ZİRVESİ
VE FUARI
BAŞLIYOR

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Başkan Yardımcısı Cengiz Yavaş,
Genel Sekreter Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İSG
Koordinatörü Ata Deniz, 4. İzmir İSG Zirvesi ve Fuarı’na ilişkin bilgi verdi.

İş sağlığı ve güvenliği
İzmir’de konuşulacak
İstatistiklere göre Türkiye’de
her altı dakikada bir iş kazası
oluyor. Her altı saatte de bir işçi
yaşamını yitiriyor. Bu, her gün dört
çalışanın, akşam evine, ailesine
dönememesi demek… Yine resmi
verilere göre ülkemizde iş
kazaları nedeniyle her 2.5 saatte
bir işçi de iş göremez hale geliyor.
İş kazaları istatistiklerinde; ne
yazık ki Avrupa'da ilk, dünyada ise
üçüncü sıradayız.

Alanında Türkiye’nin
en büyüğü olan
organizasyon
12-14 Ekim tarihleri
arasında Bayraklı
Tepekule’de olacak.

İZSİAD ZİRVE DÜZENLİYOR
Araştırmalar; iş kazalarının
yüzde 50’sinin kolaylıkla
önlenebilecek kazalar olduğunu,
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yüzde 48’inin sistemli çalışma ile
önlenebileceğini; sadece yüzde
2’sinin önlenemeyeceğini
gösteriyor. Bu, şu anlama
geliyor: İş kazalarının yüzde 98’i
önlenebilir…
Bu gerçeklerden yola çıkan
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), İzmir İş Sağlığı
ve Güvenliği Zirvesi Fuarı’nı, bu
yıl 4’üncü kez organize edecek.
Vestel, Tüprag, Pirelli, İnci
Holding, Folkart, Yaşar Holding,
Philip Morris, Türkerler Holding,
Mitsubishi ve Bosch gibi özel
sektör yıldızı şirketlerin
yöneticileri ve üst düzey
temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği
konusunda uyguladıkları iyi
örnekleri paylaşacak.
Bu hayati konunun kamusal
yönünde ise Cumhurbaşkanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik,

Sağlık, Milli Eğitim bakanlıkları,
Türk Standartları Enstitüsü,
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve
Bornova Belediyesi’nden üst
düzey temsilciler ile çeşitli
üniversitelerden
akademisyenler, hem kendi İSG
faaliyetlerini hem de yasa ve
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yönetmeliklere ilişkin
gelişmeleri ve bilimsel
uygulamaları anlatacak.
Zirveye paralel olarak, İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği Fuarı da
organize edilecek. İlgili firmalar,
ürün ve hizmetleriyle birlikte;
sektördeki son gelişmeleri
sergileyecek.
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Motokuryelere
ve öğrencilere
eğitim
verilecek
SG Zirvesi ve Fuarı’na paralel
olarak bu yıl da ilköğretim
öğrencilerine eğitimler
verilecek. İSG uzmanları,
yarının büyüklerine iş sağlığı
ve güvenliği bilinci aşılayacak.
Ayrıca fotoğraf sanatçıları
Cem Argun ve Turgut
Durmaz’ın eserlerinden sergi,
ziyaretçilerin ve katılımcıların
beğenisine sunulacak. Öte
yandan iş kazalarının çok sık
yaşandığı motokurye
sektörüne yönelik bir eğitim
de bu yıl ilk kez düzenlenecek.
7 Ekim’de, Konak Belediyesi
Alsancak Kültür Merkezi’nde
yapılacak organizasyonda;
motosiklet sürüş eğitmenleri,
İzmir’deki çeşitli firmalarda
görev yapan motokuryelere
“güvenli sürüş” eğitimi
verecek. Ardından
motokuryeler ve OMM Riders
Motosiklet Grubu üyeleri, iş
sağlığı ve güvenliği
uygulamalarının önemine
dikkat çekmek amacıyla kent
turu yapacak.

İ

Üç ünlü isim de geliyor
Organizasyon, her yıl olduğu gibi bu sene de ünlü isimleri konuk
edecek. Helikopterli kurtarma simülasyonu ve inşaat malzemeleri
kullanılarak yapılan ritm şov ile başlayacak açılış törenini, ünlü
tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan Severcan sunacak. “Mandıra
Filozofu” lakabıyla tanınan oyuncu Müfit Can Saçıntı özel
gösterisiyle; Karşıyaka Belediye Bandosu da hareketli şarkılarla
organizasyona renk katacak. Zirvenin kapanışını ise Ege
türkülerinin usta ismi Tolga Çandar, sazıyla, sözüyle yapacak.
4’üncü İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı, 12-14 Ekim
tarihleri arasında, Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde…

Tolga
Çandar

Müfit Can
Saçıntı
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Volkan
Volkan
Severcan
Severcan
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t
Gümrük ve Ticare
rından
Bakanlığı uzmanla
SİAD
Gözde Ayanoğlu, İZ
di.
üyelerine bilgi ver

Enerji yatırımlarında
çözüm, kooperatifçilik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü bünyesinde görev
yapan Gümrük ve Ticaret
Uzmanı Gülsüm Gözde
Ayanoğlu, İzmirli işadamlarına,
“yenilenebilir enerji
yatırımlarında kooperatifçilik”
konulu sunum yaptı. İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) Yenilenebilir Enerji
Komisyonu tarafından organize
edilen toplantı, İZSİAD Başkanı

Yenilenebilir enerjide
maliyet göz korkutuyor.
Yatırımların
artması, güçlerin
birleşmesine bağlı...
Hasan Küçükkurt’un sahibi
olduğu BORTAR Grubu Seminer
Salonu’nda düzenlendi.
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Sunumlar öncesi söz alan
İZSİAD Başkanı Küçükkurt,
hedeflerinin, İzmir ve
çevresinde yenilenebilir enerji
yatırımlarının hayata geçmesi
olduğunu vurguladı. İZSİAD
Enerji Komisyonu Başkanı
Özkan Mucuk, maliyetinin
yüksekliği nedeniyle bu
yatırımların çok ortaklı
yapılmasının daha kolay
olduğunu belirtti, “Yatırımcı
adaylarının enerji
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kooperatifçiliği hakkında bilgilenmesi
için bu toplantıyı düzenledik” dedi.

Tükenmeyen kaynak
Sunumuna, Türkiye’de yenilenebilir
enerji sektörü ve kooperatifçilik
hakkında bilgiler vererek başlayan
Gümrük ve Ticaret Uzmanı Gülsüm
Gözde Ayanoğlu, enerji
kooperatifçiliğinin, hem yatırımların
daha kolay hayata geçmesini
sağladığını hem de bulunduğu
bölgenin halkına büyük ekonomik
katkı sağladığını kaydetti.
Yenilenebilir enerjinin
“tükenmeyen” kaynak olduğunu
vurgulayan Ayanoğlu, “Ülkemiz cari
açığının en büyük kalemi, enerjide dışa
bağımlılığımızdan kaynaklanıyor.
Bunu minimuma indirmenin yolu,
sahip olduğumuz tabii kaynakları
enerjiye dönüştürmekten geçiyor”
dedi. Yıllık 1600 saat güneşlenme

İZSİAD
Yenilenebilir
Enerji komisyonu
Başkanı Özkan
Mucuk, Gülsüm
Gözde Ayanoğlu’na
plaket vererek
teşekkür etti.
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süresi bulunan Almanya’nın,
güneş enerjisiyle 40 bin MW
elektrik elde ettiğini; buna karşın
yıllık 3000 bin saat güneşlenme
süresine sahip Türkiye’nin
yalnızca 860 MW elektrik
üretebildiğini kaydeden
Ayanoğlu, “Türkiye, potansiyelini
kullanmalı” mesajı verdi.

Kooperatif kur, lisans alma!

Çağlar
Kalkan

Yenilenebilir enerji üretim
faaliyetlerinin ‘lisanslı’ ve
‘lisanssız’ olmak üzere ikiye
ayrıldığını söyleyen Ayanoğlu, şu
bilgileri verdi: “Lisanslı
faaliyetlerde üretim sınırı yok.
Ancak lisans alabilmek için
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anonim veya limited şirket olmak
gerekiyor. Kooperatifler bu
kapsama girmiyor.
Kooperatiflerin, gerçek ve tüzel
kişilerin, kendi enerji ihtiyacını
karşılamasına ve fazlasını
satabilmesine olanak tanıyan
üretim modelinde lisans almaya
gerek yok. Devlet, kooperatiflere
arazi tahsisi avantajı da sağlıyor.
Dağıtım şirketinin kota
yayınlamasını beklemeden
başvuru ile üretim izni
alınabiliyor. Ortak sayısı ile
orantılı olarak üretim izni 1 ile 5
MW arasında değişiyor.
İhtiyaçtan fazla üretim, bağlı
bulunan dağıtım şirketine 10 yıl
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Konuyla ilgili
işadamları,
anlatılanları büyük
bir dikkatle dinledi.

Yenilenebilir enerji
kooperatifi nasıl kurulur?
Gülsüm
Gözde
Ayanoğlu
boyunca satılabiliyor. Halen kilovat/saat
başına en yüksek ücret, 13.3 dolarla biyokütle
ve güneş enerjisi tesislerine
ödeniyor.”
Devletin, yenilenebilir enerji
yatırımlarında kooperatiflere
özel önem verdiğini de kaydeden
Ayanoğlu, bunun nedenlerini ise
şöyle sıraladı: “Çünkü
kooperatiflerde sermaye tabana
yayılıyor. Düşük miktarlı
birikimler birleşerek büyük
çaplı yatırıma dönüşüyor. Yerel
halk sahipleniyor ve bölgesel
katma değer yaratıyor. Yerel
kaynaklar değerlendiriliyor.
İhtiyaç-ürün dengesi sağlanıyor.
Kırsal kalkınmaya destek oluyor
ve göçü azaltıyor. Bulunduğu
bölgeye refah getiriyor.”

l Aynı dağıtım bölgesinde bulunan, aynı tür abone olan (mesken
ya da ticari), en az 7 gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından
kurulur.
l Kuruluş izni bakanlık onayına tabidir.
l Kuruluş sermayesi ortak başına en az 100 TL’dir.
l Her ortak en fazla 5000 pay taahhüt edebilir.
l Pay oranları ne olursa olsun her ortak eşittir ve bir oy hakkı
vardır.
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KOSGEB'ten KOBİ'lere
500 milyonluk can suyu
Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi (KOSGEB),
imalat sektöründe faaliyet
gösteren KOBİ’lere, toplam 500
milyon lira destek verecek.
KOSGEB İzmir Güney Müdürü
Mustafa Çanakçı ve KOBİ Uzmanı
Cafer Gilik, “Üretim ve ihracatta
teknoloji seviyesi yüksek, katma
değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin
payının arttırılması” konulu proje
çağrısının detaylarını anlatmak
üzere İZSİAD üyeleri ile buluştu.
Proje sunacak işletmelerin
KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve
aktif olmaları gerektiği

Kurumun yeni destek
paketi hakkındaki
bilgileri, KOSGEB İzmir
Güney Müdürü Mustafa
Çanakçı verdi.
vurgulandı, şu bilgiler verildi:
KOBİ'lere program
kapsamında verilecek desteğin
toplam tutarı 500 milyon lira.
Program üst limitleri; işletme
başına 300 bin lirası geri
ödemesiz ve 700 bin lirası geri
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ödemeli olmak üzere toplam
1 milyon lira.
Bilanço usulünde defter
tutmak kaydıyla orta yüksek ve
yüksek teknolojili sektörlerdeki
KOBİ'lerin tümü destek
programına başvuru yapabilecek.
Orta düşük ve düşük
teknolojili sektörlerdeki
KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış
hasılatının en az 300 bin lira ve
yıllık ortalama çalışan sayısının
en az 3 olması şartı aranıyor.
Ayrıca işletmelerin proje bütçe
tekliflerinin, 2016 yılı net satış
hasılatını aşmaması gerekiyor.
Destek programına, 20 Ekim
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günü, saat 23.59’a kadar
"www.kosgeb.gov.tr" adresinden
başvuru yapılabilecek.

Destek neleri kapsıyor?
Program çerçevesinde personel
giderlerine geri ödemesiz olarak 100
bin liraya kadar, makine-teçhizat
giderlerine (kalıp dahil) 150 bin liraya
kadar geri ödemesiz, 600 bin liraya
kadar geri ödemeli, yazılım giderlerine
50 bin liraya kadar geri ödemesiz, 100
bin liraya kadar geri ödemeli, hizmet
alım giderlerine ise 100 bin liraya
kadar geri ödemesiz destek
sunulacak. Toplam proje bütçesinin
KDV hariç rakamlar üzerinden yüzde
60’ı oranında destek sağlanacak.

Küçükkurt: Can suyu olacak
Sunum için teşekkür eden
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
ağırlıklı olarak katma değerli
üretim ve hizmetlerin artmasına
yönelik destek paketini olumlu
bulduğunu söyledi, “Hatırı sayılır
ölçekteki destekler, KOBİ’lerimize can
suyu olacaktır” diye konuştu.

Hangi alanlarda proje isteniyor?
İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı
projeler, çağrı kapsamında desteklenecek.
1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin
interneti uygulamaları…
2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve
ihracattaki ağırlığının arttırılması…
3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş…
4. İhracat kapasitesinin
arttırılması ve yeni
İmalatsektörü
sektörü
İmalat
işletmeleri,11
işletmeleri,
pazarlara açılım…
milyonliraya
liraya
milyon
5. Mikro ölçekli
kadar
destek
kadar
destek
işletmelerde tasarım alabilecek.
alabilecek.
mühendislik imkan ve
KOSGEBİzmir
İzmir
KOSGEB
kabiliyetlerinin
Güney
GüneyMüdürü
Müdürü
geliştirilmesi ve ölçek
Mustafa
MustafaÇanakçı,
Çanakçı,
büyütme…
İZSİAD’akonuk
konuk
İZSİAD’a
oldu,üyelere
üyelere
oldu,
6. Bilişim teknolojisi alt
bilgiverdi.
verdi.
bilgi
yapısının
güçlendirilmesi…
7. Enerji verimliliğinin
arttırılması…
8. Yeşil üretime geçiş…
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Bizden Haberler

TSE Bölge Koordinatörü Yılmaz
Başkan Küçükkurt’u ziyaret etti
Bir süre önce Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) Ege
Bölge Koordinatörlüğü görevine
atanan Kürşat Yılmaz, İzmir iş
dünyasının önde gelen
isimlerine
gerçekleştirdiği
ziyaretler
kapsamında, İzmir
Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD)
Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan
Küçükkurt’un da
konuğu oldu.
Kenti ve kentliyi
tanıma sürecinde
olduğunu belirten
Yılmaz, “Amacımız,
TSE Ege Bölge
Koordinatörlüğü’nün,
özel sektör mantığıyla

aktif şekilde çalışması.
Üretimde ve hizmette kalite
standartlarının yakalanması ve
artırılarak devam ettirilmesi,
ulusal ve uluslararası rekabette

Hasan
Küçükkurt

Kürşat
Yılmaz
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ülkemiz ve milletimiz açısından
stratejik hedef olmalıdır.
Koordinatörlük olarak, Jurum
ve kuruluşlarımıza
belgelendirme süreçlerinde
her türlü desteğe ve
işbirliğine hazırız”
diye konuştu.
Yılmaz’a başarı
dileyen İZSİAD
Başkanı Küçükkurt da
ortak projeler
geliştirebileceklerini
ifade etti. Sistem ve
kalite belgelerinin,
firmalara değer ve
prestij kattığını,
üretim ve hizmette
kalite çıtasını yükseğe
taşıdığını kaydeden
Küçükkurt, “Desteğe
hazırız” mesajı verdi.

Bizden Haberler

İZSİAD da 86’ncı İEF’de yer aldı
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), Türkiye’nin fuar
klasiği İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda yerini aldı. Bu yıl 86’ncı
kez düzenlenen organizasyonda,
2 No’lu Hol’deki 284 numaralı
stantta bulunan İZSİAD, kuruluş
ve üye yapısının yanı sıra, vizyonu
ve misyonu hakkında da
ziyaretçilere bilgiler verdi.
Stantta; hazırlık çalışmaları
devam eden 4’üncü İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi (İSG)
ve Fuarı hakkında tanıtım
çalışmaları da yapıldı.

“İnovasyon ve Enerji” temalı
86’ncı İEF’nin ruhuna uygun
olarak, İZSİAD Yenilenebilir Enerji
Komisyonu’nun çalışmaları ve
hedefleri de ziyaretçilere anlatıldı.
Fuarın ilk günü, İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD
Yenilenebilir Enerji Komisyonu
Başkanı Özkan Mucuk ve
komisyon üyeleri de
standımızdaydı. Aynı zamanda
İZSİAD Üyesi olan Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar da, açılış töreni sonrası
standımızı ziyaret etti.
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Bizden Haberler

İZSİAD Kadın Komisyonu üyeleri, Proje
Koordinatörü Mehmet Kuzu ve kursiyer
kadınlarla buluştu; kadınların ürettiği
tekstil ürünlerinden satın aldı.

Meslek edindirilen Konaklı
kadınlara İZSİAD’dan destek
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Kadın
Komisyonu üyeleri, Konak
1. Kadriye Mahallesi’ndeki
rehberlik ve danışma
merkezinde meslek eğitimi
alan kadınları ziyaret etti.
Konak Belediyesi’nin, Avrupa
Birliği Hibe Destek
Programı’ndan destek alarak
organize ettiği kurslarda; hasta
ve yaşlı bakımı ile biçki-dikiş
alanlarında eğitim gören
mahalleli kadınlar, İZSİAD’lı
hemcinslerine proje hakkında
bilgi verdi.
Bu proje sayesinde
evlerinden çıktıklarını, üretime
katkı sağladıklarını, para
kazandıklarını ve
sosyalleştiklerini anlatan
kadınlar, “Ne yazık ki proje

takviminde sona gelindi. Ancak
biz, bu güzellikler burada bitsin
istemiyoruz. Çalışmaya,
üretmeye ve kazanmaya devam
etmek istiyoruz” dedi.
İZSİAD Başkan Yardımcısı ve
Kadın Komisyonu Başkanı
Mukaddes Çelik, üretimin
devam etmesinde ilk şartın
kooperatifleşmek ve sürekli
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açık satış kanalları bulmak
olduğunu vurguladı. Satış
kanalları yaratma hususunda
İZSİAD olarak bir çalışma
yapılabileceğini belirten Çelik,
“Ekonomide kadın işveren ve
çalışan sayısının artması çok
önemli. Bu konuda biz de
elimizden gelen desteği
vereceğiz” dedi.

Bizden Haberler

Üyelerimize teknolojik doping
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), üyelerine
sağladığı avantajlarla bir
yenisini ekledi.
Dijital teknoloji devi
Samsung’un bazı ürünlerinde,
internet üzerinden yapılacak
alışverişlerinde İZSİAD
üyelerine ve birinci derece
yakınlarına yüzde 30’a varan
indirim avantajı sunuldu.
Samsung Türkiye Ege Bölge
İş Ortağı Yöneticisi Yasin Özen,
“Söz konusu internet alışveriş
sitesi, kapalı devre olup,
yalnızca İZSİAD üyelerinin ve
birinci derece yakınlarının

Dijital teknoloji devi
Samsung’un bazı
ürünlerinde, İZSİAD
üyelerine özel indirimler
bir yıl boyunca sürecek.
kullanımına özel olarak
oluşturuldu.
Sitede; ürünün fotoğrafı,
teknik özellikleri, bayilerde
tavsiye edilen satış fiyatı,
kampanya dahilindeki satış
fiyatı ve indirim oranı bilgileri
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görülebiliyor. İstenen ürünler,
kredi kartı ile ya da banka
havalesi yapılarak, en geç iki iş
günü içinde alınabilir. Kargo
maliyeti yoktur” diye konuştu.
Samsung Türkiye’ye
teşekkür eden İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, “İZSİAD
üyelerine sağlanan ayrıcalık
bizleri mutlu etti. İşbirliğimizin
artarak devam etmesini
temenni ediyorum”dedi.
İZSİAD ve Samsung Türkiye
arasında yapılan “indirim
protokolü”, bir yıl boyunca
geçerli olacak. Tüm ürünler iki
yıl garanti kapsamında…

Bizden Haberler

Üye İlişkileri Komisyonu, Başkan Hasan Küçükkurt’un da katılımıyla Akça Holding Başkanı Rıza Akça’yı ziyaret etti.

Komisyonlarımız kolları
sıvadı, ziyaretlere başladı
İZSİAD Üye İlişkileri
Komisyonu ile Gençlik
Komisyonu, yeni dönem
çalışmalarına başladı. Her
iki komisyon da ilk
toplantılarını
gerçekleştirdi.
Başkanlığını Emin
Gemici’nin yürüttüğü Üye
İlişkileri Komisyonu’nun,
15 günde bir toplanması
kararlaştırıldı. Her ay bir
buluşma ise üye ziyareti
olarak yapılacak.
Bunun yanı sıra üyelere
yönelik bölgesel tanışma
toplantıları düzenlenecek.
İZSİAD üyelerinin
birbirleriyle tanışması ve
kaynaşması amacıyla farklı
etkinlikler de organize
edilecek.
Abdülkadir Bışaroğlu
başkanlığındaki Gençlik

Abdülkadir Bışaroğlu
başkanlığındaki Gençlik
Komisyonu, Buca Leman
Kültür Kafe işletmecisi,
üyemiz İlhan Kayaönü’nü
ziyaret etti.
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Bizden Haberler
Üye İlişkileri
Komisyonu,
yeni üyemiz,
Asya Klima
sahibi Coşkun
Arslan’ı
ziyaret etti.

Komisyonu’nun ilk
hedefi ise sosyal
sorumluluk projeleri
olacak.
Bu çerçevede
Bornova Belediyesi
bünyesindeki Dost
Market’lere destek
olunacak.
Dezavantajlı
bölgelerin
kalkındırılması
hedefiyle, ilgili kurum
ve kuruluşlarla dirsek
teması kurulacak.
Gençlere, eğitim, staj
ve iş imkânları
sağlanması
konusunda
çalışmalar yapılacak.

Emin Gemici başkanlığındaki Üye İlişkileri
Komisyonu, Kahve Madeni işletmesinin sahibi,
üyemiz Öztürk Bağcıyı da ziyaret etti.
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İZSİAD Ailesi’nin Yeni Üyeleri
Prof. Dr. Atila Sezgin

Özcan Durmaz

ODTÜ İşletme mezunu. Hacettepe Üniversitesi
Vakıfları'nda Mali Danışman ve Genel Koordinatör,
Ankara Sanayi Odası’nda Meclis ve Yönetim Kurulu
Üyeliği, KAMU-İŞ'te Yönetim Kurulu Başkanı ve
Kamu İşletmeler Birliği'nde Yönetim Kurulu Başkanı,
Orta Anadolu Demir ve Demir Dışı
Metal İhracatçıları Birliği'nde
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yaptı. AB-Türkiye Ekonomik ve
Sosyal Konsey Karma Danışma
Komite Üyeliği yaptı. Türkiye Demir
ve Çelik İşletmeleri'nde Genel
Müdürlük ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı yaptı. Türk Telekom
A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili olarak
görev yaptı. 2001-2012 arasında
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Rektörlüğü yaptı. Halen Yaşar Holding şirket ve
vakıflarında yönetim kurulu üyelikleri, Yaşar
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve aynı zamanda
Türkerler Holding Genel Koordinatörlüğü yapıyor.

10 Ekim 1964 İzmir Bergama Cevaplı köyü doğumlu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
mezunu. Bir süre basın ve halkla ilişkiler
sektöründe çalıştı. 1996’dan bu yana ailesinden
devraldığı Aldur Madencilik ve Arduaz Yapı Yalıtım
şirketlerini yönetiyor. Aldur
Madencilik, Aliağa Çaltıdere
Köyünde bazalt madeni işletiyor.
Arduaz Yapı Yalıtım ise bazalt
madenini işleyerek uç ürünler
üretiyor. Ham ve işlenmiş bazalt
ürünlerini yurt içi ve dışına satıyor.
120 kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca
halen ikamet ettiği Aliağa’da bir
restoran da işletiyor.
2013 yılından beri CHP Aliağa İlçe
Başkanlığı görevini yürütüyor. Kız
öğrencilere burs sağlayan Aliağa Çağdaş Yaşam
Gönüllüleri Derneği’nin de başkanı. Doktor eşim
Duygu Durmaz, Aliağa Devlet Hastanesi’nde görev
yapıyor. Biri 15, diğeri 10 yaşında iki kızı var.

Halim Aydın

Nedim Anbar

Erzurum, 1983 doğumlu. Evli ve iki çocuk babası. Altay
Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu. 12 yaşından bu
yana inşaat sektöründe... Halim Aydın İnşaat
Firması’nın sahibi. Modern bir inşaat firması olarak
gelecekte de var olmayı hedefliyor. 200’den fazla
kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’nin
çeşitli illerinde projelere imza attı.
Firması; dekorasyon, kaba inşaat ve
müteahhitlik hizmetleri veriyor.
Özellikle iç dekorasyon konusunda
oldukça deneyimliler ve güçlü
referansları var. Bugüne kadar pek
çok projeyi hayata geçiren Halim
Aydın İnşaat, İzmir dışında birçok
kentte de faaliyet gösteriyor. Farklı
firmalarla yaptığı çözüm ortaklıkları
da başarılı sonuçlara imza atmış.
Yoluna başarıyla devam etmeyi hedefleyen Halim
Aydın İnşaat, her türlü inşaat faaliyetinin yanı sıra iç
ve dış dekorasyon konusunda da hizmet veriyor.
Ayrıntılı bilgi www.halimaydininsaat.com’da...

Van, 1954 doğumlu. Evli ve iki çocuk babası. Deniz Harp
Okulu 1975 mezunu. 1999’da emekli olduktan sonra
su ürünleri sektörüne girdi. Halen, AKUA GROUP
A.Ş. şirket ortağı. EBSO Et ve Su Ürünleri Meslek
Komitesi Meclis Üyesi. İzmir Su Ürünleri
Yetiştiricileri Birliği Yön. Krl. Üyesi.
2002 Yılında AKUA DEM Su Ürünleri
Ltd. Şti. adı ile kuruldu. 2004 yılında
da kardeş şirket AKUA KOCAMA
Ltd. Şti kuruldu. Orkinos
yetiştiriciliği ve ihracatı ile iştigal
eden iki şirket, 2014 yılında
birleşerek AKUA GROUP A.Ş. adını
aldı. Halen yurt içinde orkinos
yetiştiriciliği ve ihracatı yapan AKUA
GROUP A.Ş.’nin yurt dışında da (Fas,
Moritanya) balık avcılığı faaliyetleri
ve avcılık yapan balıkçı gemileri vardır. Şirketin
merkezi Bandırma’da olup, İstanbul’da bir şubesi ve
çiftlik faaliyetlerinin yürütüldüğü İzmir’de de bir
bürosu mevcuttur.
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İZSİAD Ailesi’nin Yeni Üyeleri
Özge Güneş

Coşkun Arslan

1979 Çanakkale doğumlu... Liseyi Kadıköy Kız
Lisesi’nde bitirdi. Ege Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunuy.
Yüksek lisansını, DEÜ’de, Üretim Yönetimi ve
Endüstri İşletmeciliği üzerine yaptı. Özel sektörde
yaklaşık dokuz yıl çalıştıkdan sonra
2010 yılında ortağı Yusef Nahmiyas
ile Mild çikolata mağazasını
Alsancak’ta açtı. Halen İzmir’de ve
Türkiye genelinde özel günlerde
(yılbaşı, Ramazan ve Kurban
bayramları gibi) olmak üzere
kurumsal, perakende olarak
çikolata hizmeti veriyor. Ayrıca
çikolata fondu, makaron, badem
ezmesi, badem kurabiyesi ve nişan
tabakları da vazgeçilmez ürünleri
arasında. Çikolatada madlen, özel el yapımı
spesiyal çikolatalar ve badem drajeleri yer alıyor.
Mild firması, farklı firmalara özel çikolata ve kutu
tasarımları da yapıyor.

1975 İzmir doğumlu. Mersin Üniversitesi mezunu.
Kariyerine Panasonic Klima’da Satış Müdürü olarak
başladı. 2003 yılında Asya Klima Sistemleri’ni
kurdu. Firması, ısıtma, soğutma ve havalandırma
hizmetleri veriyor. LG Marka split klima, multi
sistem klima ve ticari tip klimaların
Ege, Akdeniz, Çukurova ve Güney
Doğu Anadolu bölge
distribütörlüğünü, LG Markalı ısı
pompalarının Türkiye
distribütörlüğünü yapıyor. Ventas
markalı endüstriyel ve ticari tip
soğutma ve havalandırma
ürünlerinin Ege Bölge dağıtıcılığını,
Vestel markalı VRF sistem klima,
multi sistem klima, led aydınlatma
ürünleri, ankastre sistemler ve
beyaz eşya tarafında proje çözüm ortaklı yapıyor.
Asya Klima Sistemleri bünyesinde 12 personel
görev yapıyor ve Türkiye genelinde 209 adet bayi ile
son tüketiciye ulaşılıyor.

Can Erdi Kara

Gülden Varhan Bakırcı

1987 İzmir doğumlu. ODTÜ Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümü mezunu. Kariyerine,
2010’da Roketsan A.Ş.’de Sistem Mühendisi
olarak başladı. Stratejik projelerde Uzman Sistem
Mühendisi ve Sistem Mühendisliği Sorumlusu
olarak görev yaptı. 2016’da
İzçmir’e döndü ve CHARA
Mühendislik firmasını kurdu.
Savunma sanayi firmalarına
sistem mühendisliği konusunda
danışmanlık ve literatürde M&A
(mergers and acquisitions) olarak
geçmekte olan profesyonel şirket
alım-satım ve birleşme
danışmanlığı yapıyor. Bekar olan
Can Erdi Kara, uzun süre milli
takım seviyesinde profesyonel
olarak atletizm de yaptı. 100 metre ve 200 metre
sürat koşularında Türkiye Şampiyonluğu ve Asya
ikinciliği bulunmaktadır. Sporun yanı sıra deniz ve
seyahat, hayatının önemli parçalarıdır.

Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce)
Bölümü mezunu. Kariyerine 2002’de Adana’da Kare
Mühendislik firmasında endüstriyel tesislerin atık
baca gazlarının arıtılması projeleri kapsamında
yıkama kulelerinin proje-imalat ve montaj işlerinde
proje mühendisi olarak başlamıştır.
2005 -2011 yıllarında sırasıyla
Subor CTP Boru Fab A.Ş ve Mardin
Boru Fab A.Ş de Kalite-Çevre-İSG ve
Üretim Planlama Yöneticiliği
yapmış olup bu süre içinde kalite
belgelendirme konularında iç ve dış
denetimlere bulunmuştur. 2012
yılında MDK Makine Dizayn LTD ŞTİ
firmasında kalite yöneticiliği
yapmıştır. 2014 yılında emekli iş
müfettişi Necmettin Demirsoy ile
birlikte Kaizen İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği şirketini
kurmuştur. A sınıfı İş Güvenliği uzmanıdır, aynı
zamanda kalite, çevre ve İSG konularında baş
denetçilik yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir.
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Aktüel

Türkiye’nin
sanat mabedi
İzmir’de olacak

tarihinin
Cumhuriyet
Cumhuriyettarihinin
“operayaözel”
özel”ilk
ilksanat
sanat
“operaya
binasıİzmir’de
İzmir’deinşa
inşa
binası
edilecek…İhale
İhale
edilecek…
sürecinin
sürecinin
tamamlanması
tamamlanması
sonrasıKarşıyaka’da
Karşıyaka’da
sonrası
yapılacakİzmir
İzmirOpera
Opera
yapılacak
Binası,adeta
adetaTürkiye’nin
Türkiye’nin
Binası,
sanatmabedi
mabediolacak;
olacak;
sanat
mimarisive
veteknik
teknik
mimarisi
donanımıylaAvrupa'daki
Avrupa'daki
donanımıyla
sayılıörnekler
örnekler
sayılı
arasındayer
yeralacak.
alacak.
arasında
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Projesi, ulusal mimari
yarışması ile belirlendi.
Karşıyaka’da, mülkiyeti
Büyükşehir’e ait olan
alanda inşa edilecek.
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İzmir, Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi'nin ardından
Avrupa'nın en önemli sanat
binalarından birine daha
kavuşacak.

Mimarisi parmak ısırtacak
İzmir Opera Binası, mimari
özellikleri ve teknik donanımıyla
uluslararası alanda da ön plana
çıkacak.
Bu muhteşem yapıda 1435
kullanıcı kapasiteli ana salon ve
sahneler, 437 seyirci kapasiteli
küçük salon ve sahnesi, prova
salonları, opera bölümü, bale
bölümü, 350 seyirci kapasiteli
avlu-açık performans alanı,
atölyeler ve depolar, ana hizmet
birimleri, idare bölümü, genel
tesisler, teknik merkez ve 525
araç kapasitesine sahip otopark
yer alacak. Tesis yaklaşık 73 bin
800 metrekarelik inşaat alanına
sahip olacak.

Fuayenin önünden geçen yol
üzerinde otopark, toplu taşıma
durağı, otomobil ve taksi cepleri
düzenlenecek. Opera binasının
tramvay hattı bağlantısı da
olacak.
Denize bakan meydan ve
caddeden iki ayrı giriş olacak.
Bilet kontrolünü takiben
vestiyer, asansörler ve ana
fuayeye çıkan geniş
merdivenlere ulaşılacak. Ana
fuaye denizden gelen düzlemin
yükselerek yapının içine girdiği
yer olarak planlandı. İrtifadan

Körfez manzaralı sanat
İzmir Opera Binası’nın ön
fuaye olarak adlandırılan bölümü
ise kitapçısı, opera dükkanı,
bistrosu ve bilet gişesi ile bütün
gün açık tutulan sosyal bir
mekan olarak tasarlandı.
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dolayı deniz ile arasındaki
mesafenin görsel olarak
kapanmasıyla bu bölüm körfez
manzarasına açılacak.
Sahnenin gerisinde, arazi
derinliğinin izin verdiği ölçüde
düz ayak yapılandırılmış üretim
alanı olacak. Buradaki ofisler,
atölyeler, çalışma ve prova
odaları bir avlu etrafında
toplanacak. Farklı girişlerden
beslenen bu bölümde iç
atriumlar oluşturulacak,
çalışanlar için sosyalleşme
imkanları yaratılacak.

Makale

KaDRİ KaBaK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Genel Müdür Yardımcısı

Çocuk
işçiliği
sorunu
nasıl
çözülür?
Buna göre; çocukların sağlığına, kişisel gelişimlerine
ve eğitim hayatlarına zarar vermeyecek şekilde yapmış
oldukları işler çocuk işçiliği olarak görülmemektedir.
Araştırmalar çocuk işçiliğinin temel nedenini
“yoksulluk” olarak göstermektedir. Yine yapılan
araştırmalara göre çok çocuk sahibi olma eğilimi yoksul
ailelerde diğerlerine nazaran çok daha fazladır. Bu da
yüksek doğurganlık ve çocuk işçiliği kısır döngüsünü
ortaya çıkarmaktadır.
Ülkemizde 15 yaş altı çocuklar, tarımda mevsimlik
işçi olarak çalıştırılan çocuklar, çıraklık eğitimi alanlar
ve turizm sektöründe mesleki eğitim alan çocuklar
çocuk işçi olarak sayılmamakta ve istatistiki
verilere yansımamaktadır. TÜİK verilerine
göre Türkiye’de 1999 yılında istihdam edilen
çocuk sayısı 2 milyon 270 bin iken, 2006
yılında 890 bin düzeyine kadar düşmüştür.
Ne var ki 2012 yılında bu rakamda çok
büyük bir değişme olmamış ve istihdam

Kültürel ve sosyal olarak iyi yetiştirilmiş, iyi şartlarda
eğitim alan ve büyüyen çocuklar bir toplumun gelişmesi
ve kalkınmasında önemli rollere sahiptir. Ülkemizde,
Birleşmiş Milletler tanımına göre; 0-17 yaş grubunu
içeren çocuk nüfus oranı, 2016 yılında toplam nüfusun
yüzde 28.7’sini oluşturmaktadır. Türkiye, dünya
genelinde çocuk nüfus sıralamasında 167 ülke
arasında 96’ncı sıradadır.
Çocuk işçiliği özellikle Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede işgücü
piyasasının önemli sorunlarından biridir. Çocuk
işçiler işgücü piyasası için ücretsiz ya da ucuz işgücü
kaynağı olup en çok sömürülen kesimdir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çocuk
işçiliğini “çoğu kez çocukları çocukluklarını
yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve
saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel
gelişimleri açısından zararlı işler” olarak
tanımlar.
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Haber

edilen çocuk sayısı 893 bin
düzeyinde kalmıştır.
Öte yandan 2012 yılından
itibaren çocuk işçi sayısı ülkemizde
artmış ve 2012 yılında 601 bin olan
15-17 yaş arası çocuk işçi sayısı,
2016 yılına gelindiğinde 709 bin
olmuştur. Çocuk işçilerin yüzde
70’e yakını erkek, kalanı ise kızdır.
Çocuk işçiliği ile mücadelede
mevzuatımızda birçok düzenleme
mevcuttur. Anayasa’nın 50’nci
maddesinde; kimsenin yaşına,
cinsiyetine ve gücüne uymayan
işlerde çalıştırılamayacağı ile
küçüklerin, kadınların, bedeni ve
ruhi yetersizliği olanların çalışma
şartları bakımından özel olarak
korunacağı öngörülmektedir.
4857 Sayılı İş Kanunu’nun
71’inci maddesine göre, 15 yaşını
doldurmamış çocukların
çalıştırılması yasaktır. Ancak 14
yaşını doldurmuş ve zorunlu
ilköğretim çağını tamamlamış olan
çocuklar ise bedensel, zihinsel,
sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve
eğitime devam edenlerin
okullarına devamına engel
olmayacak hafif işlerde
çalıştırılabilir.
14 yaşını doldurmamış çocuklar
ise bedensel, zihinsel, sosyal ve
ahlaki gelişmelerine ve eğitime
devam edenler okullarına
devamına engel olmayacak sanat,
kültür ve reklam faaliyetlerinde
yazılı sözleşme yapmak ve her bir
faaliyet için ayrı izin almak şartıyla
çalıştırılabilir.

Çocuğun gördüğü iş onun okula
gitmesine, mesleki eğitiminin
devamına engel olamaz, derslerini
düzenli bir şekilde izlemesine
zarar veremez. Türkiye ayrıca 1992
yılında ILO/IPEC “Çocuk İşçiliğinin
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin
Uluslararası Programı”na
katılmıştır. Programdan sorumlu
kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’dır.
Ülkemizde çocuk işçiliği
sorununun çözümüne ilişkin çeşitli
çözüm önerileri getirilmektedir.
Öncelikle çocuk işçiliğinin
önlenmesine ilişkin mevzuatın
gözden geçirilerek, gerekliliği
halinde yeni mevzuat
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düzenlemelerinin yapılması ile
mevcut mevzuatın uygulanması ve
uygulamanın denetlenmesi
hususları çocuk işçiliği ile
mücadelenin sağlam bir yasal
zemine oturtulması açısından
büyük önem arz etmektedir.
Bunun yanı sıra; mevcut
kurumsal yapıların
güçlendirilmesi ve yeni kurumsal
yapıların oluşturulması, çocuk
işçiliğine dair farkındalığın
artırılması, yoksulluğun
giderilmesi, sosyal tarafların ve
toplumun katılımının sağlanması
çocuk işçiliği ile mücadelede
dikkate alınması gereken
hususların başında gelmektedir.

Gökçe Kesikçiler
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Otelcilik çocukluk hayaliydi
İzmir turizminin tek kadın
Genel Müdürü Gökçe Kesikçiler’i
tanımaya ne dersiniz? İZSİAD Üyesi
Kesikçiler, halen Ontur Otellerini’nin
Çeşme ve Çankaya’daki tesislerini
yönetiyor. İlk gençlik yıllarından
itibaren otelcilik yapmayı
düşündüğünü ve bu tutkusu ışığında
eğitimini planladığını anlatan
Kesikçiler ile hem mesleğini hem de
kent ve ülke turizminin genel
durumunu konuştuk.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İzmir Karşıyakalıyız. Çamlaraltı
Koleji’ni bitirdim. Ardından Ege
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden mezun oldum. Üzerine
Almanca ve Fransızca ilave edip
otelciliğe başladım üniversiteden
sonra. Otelcilik bir tutku benim için.
Hiçbir zaman bırakmayı
düşünmüyorum. 24’üncü senem
doldu. Zaten üniversiteyi de otelcilik
yapabilmek için okudum. Yani bu
planlı bir seçimdi. Çünkü İngilizce'yi
öğrenmek istiyordum. Öğretmenlik
yapmayı hiçbir zaman düşünmedim.
Ki zaten üniversite dönemimde de
part time olarak otellerde ve
acentelerde çalışmaya başlamıştım.
O dönemde Antalya çok popülerdi.
İlk olarak 1995 yılında, Antalya'dan

Turizm sektöründe yer
alabilmek için İngiliz Dili
ve Edebiyatı okudu.
Kariyerinin başından
beri otellerde çalışıyor.
bir büyük otelde Halkla İlişkiler
Müdürü olarak çalışmaya başladım.
Sonrasında da Koç Grubu’na geçiş
yaptım. Divan Talya Oteli'nde 10 yıl
boyunca farklı pozisyonlarda
çalıştım. Lobi Manager olarak
başladım. Bu görevin bana çok
büyük katkısı oldu. Çünkü bir nevi
protokol müdürü olarak çalıştım ve
dönemin büyük siyasetçilerini, iş
adamlarını karşılayıp ağırladım.
Dolayısıyla çok ciddi bir çevre
edindim. Sonrasında satış direktörü
oldum ve uzun yıllar bu görevde
kaldım. Bunun avantajı da neredeyse
bütün dünyayı gezip görmem oldu.
Ülkemizin turizmini ve bölgemizi
tanıtmak amacıyla çok yer dolaştım
ve yine önemli bir çevreye sahip
oldum. Sonrasında İzmir'e dönmek
istedim. Çünkü memleketimi
özlemiştim. Tecrübelerimi bu
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bölgede kullanmak, bu bölgeye
faydalı olmak istiyordum. Ontur
Otelleri 2000 yılında açılmıştı. Daha o
dönemde beni aramışlardı. Geldim,
açılışı yaptık ve sonra tekrar
Antalya'ya döndüm. Ardından 2005
yılında Çeşme Ontur Otel’e genel
müdür olarak geldim. 2007'de
buraya şehir otelini de açtık. 2010
yılına kadar da bu iki otelin
yöneticiliğini sürdürdüm. 2010-2017

Gökçe
Kesikçiler
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arası Alaçatı'da iki ayrı beş yıldızlı
otelde görev yaptım. 2017 başında da
tekrar Ontur Otelleri Genel Müdürü
olarak döndüm.
Şu anda durum nasıl? Bıraktığınız
gibi mi?
Şu anda otel sahiplerimiz, Çeşme
Ontur Otel’in yanında 73 odalı A Plus
bir tesis yapıyor. Yanında bir de
kongre merkezi yaptık. 700 kişilik
yekpare bir salon. Dolayısıyla şu
anda Çeşme'de iki otel, bir kongre
merkezi ve burada İzmir'de de bir
şehir oteli olmak üzere toplam dört
tesisin yöneticiliğini yapıyorum. Yani
keyifle çalışıyorum.
Otellerle ilgili bilgi verebilir misiniz?
Beş yıldızlı Çeşme Ontur’da 200
oda var. Alanımız çok büyük. Biri
kaydıraklı olmak üzere iki adet
büyük açık havuzumuz var. Bir
kapalı havuzumuz ve bir de termal
alanımız var. Masaj salonlarımız,
termal suyumuz var. Asansörle
inilen bir büyük plajımız var.
Özellikle çocuklu ailelerin çok rahat
kalabileceği yaklaşık 400-450 kişi
ağırlama kapasitesine sahip bir otel
Çeşme Ontur. Aynı zamanda yaz
aylarında burada çok büyük
düğünler ve benzeri organizasyonlar
da yapabiliyoruz.
İzmir otelimiz ise 80 odalı. Burası
daha önce bir iş hanıydı ve çok şık bir
renovasyon sonrası harika bir şehir
oteline dönüştü. Bir katımızda, gün
ışığı da alan havuz bulunuyor. Masaj
salonlarımız ve saunamızda var. Yani
burası tam bir business oteli.
Ağırlıklı olarak iş adamları
konaklıyor. İki de salonumuz var
çeşitli toplantılara uygun olarak
Çeşme'de mevcut otelimizin
yanında açılacak yeni otelimiz ise 73
oda olacak. Altında 2000
metrekarelik Termal SPA
bulunacak. Zannediyorum sene

sonundan önce hizmete girecek
Kongre Merkezi demişken İzmir'de
bu alanda çok büyük eksiklik var siz
ne düşünüyorsunuz?
Kesinlikle haklısınız. İzmir'e
Kongre Merkezi şart. Ancak bu
yalnızca bir otele ait olmalı diye
düşünüyorum genel kullanım amaçlı
olmalı. Fuarlar ve kongreler kenti
olma hedefini uzun yıllardır stratejik
hedef olarak belirleyen İzmir'in,
uluslararası çapta bir kongre
merkezine sahip olmayışı büyük
eksiklik. Bildiğim kadarıyla
Kültürpark'ta bir kongre merkezi
yapılması için çalışmalar var.
Gerçekleşirse çok büyük faydası
olur. 2-3 bin kişinin aynı anda
ağırlanabildiği bir kongre merkezi,
İzmir'in değerine değer katar. İzmir
bir dünya kenti. Paris’ten, Roma’dan,
Barselona'dan bir farkı olmamalı.
Elbette daha yapacak çok işimiz var.
Şu anda akın halinde İstanbullu ve
Ankaralı göçü başladı İzmir'e.
Gelenler, genel kültürü yüksek, belli
seviyedeki insanlar. Farkındaysanız
iş potansiyeli de hızla artmaya
başladı. Bu, şunun göstergesidir.
Artık insanlar sadece emekli
olduktan sonra değil, iş yapmak için
de İzmir'e gelmeye başladı. Umut
ediyorum ki İzmir'in doğal yapısını
bozmadan olsun bu ekonomik
gelişmeler. Cünkü İzmir'i niye
seviyorlar? Yaşam tarzı için, mevcut
dokusu için...
Biraz da Çeşme özelinde konuşalım
isterseniz. “Pahalı” eleştirileri var,
ne diyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim
Çeşmenin Nice’ten, Cannes’dan hiç
bir farkı yok. Olağanüstü güzel
plajları var. Nefis yeme içme
potansiyeli var. Şık, elit ve üst gelir
grubunun tercih ettiği bir bölge.
Doğrudur, “pahalı” eleştirileri var.
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Olabilir. Her yer aynı olmak zorunda
değil. Herkes her yere gitmek
zorunda değil. Türkiye'de farklı gelir
gruplarına hitap eden en az Çeşme
kadar güzel destinasyonlar var.
Çeşme de pahalı bir bölge olsun.
Bunu da eleştirmemek lazım.
Çeşme uzun yıllardır her şey dahil
sistemine direniyor. Çünkü bu
sistem turizmi baltalıyor. Turizm
dediğiniz oda-kahvaltı olur. Çıkar
gezersiniz; tarihi ve turistik yerleri.
farklı lezzetleri keşfedersiniz. Her
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günü farklı geçirirsiniz; otele
mahkum olmazsınız. Turizm budur.
Her şey dahil sistemini özellikle
çocuklu aileler tercih ediyor; buna da
saygı duymak gerekiyor
Turizmciler olarak devletten
beklentileriniz neler?
Otelcilik eskisi gibi değil. Artık
çok fazla rekabet var. Bu hem
maliyetleri olumsuz etkiliyor hem de
yetişmiş eleman bulmak açısından
sıkıntıya neden oluyor. Devletten
beklentimiz; özellikle sezonluk
çalışan otellere kış ayları için
personel konusunda destek
olması… Çünkü onca personeli,
yeterince iş olmayan dönemde elde
tutmak çok büyük maliyet. Çoğu
zaman oteller bu yüzden zarar
ediyor. Pek çoğu da kapanıyor.
Neticede turizm yatırımcısına da
destek verilmesi gerekiyor. Turizmi
yabana atmayın. Turizm bir ülkenin

Özellikle sezonluk
çalışan oteller, personeli
kış aylarında da
istihdam edebilmek için
devlet teşviği bekliyor
dünyaya dönük yüzüdür, tanıtım
aracıdır.
Oldukça yoğun çalışıyorsunuz.
Kendinize zaman ayırabiliyor
musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Eşim de turizmci. O açıdan
birbirimizi anlayabiliyoruz. Çünkü
otelcilerin ne yazık ki çok fazla boş
vakti olmuyor. Pazar günlerimizi
mutlaka ailecek geçiriyoruz. Bir
oğlumuz var, altı yaşında. Bunun
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dışında ben eski yüzücüyüm. Fırsat
buldukça yüzmeye çalışıyorum.
Kolejde okurken okul orkestrasında
solistlik yapmıştım; hatta Demir
Demirkan gitaristimizdi. Bu yönümü
bugünlerde Türkiye Eğitim Vakfı
yararına kurulan bir koroda
sergileme şansı buldum. Birkaç ay o
koroda yer aldım. Çok da büyük keyif
aldım. Fırsat buldukça sosyal
sorumluluk projelerinde yer almaya
gayret ediyorum.
İZSİAD ile ilgili düşünceleriniz neler?
İZSİAD üyeliği size ne kattı?
İZSİAD’a yıllar önce büyük bir
heyecanla üye oldum. Bugün de
üyesi olmaktan büyük keyif
alıyorum. Ben bu tip iş
kuruluşlarına, derneklere
üyelikte oldukça seçiciyimdir.
İZSİAD’da olmaktan keyif
alacağımı, fayda sağlayabileceğimi
biliyordum. Öyle de oldu.
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Türkiye turizmini pazarlayamıyoruz!
Sizce İzmir'in Turizm potansiyeli nedir? Bu potansiyeli
yeterince kullanabiliyor muyuz? Bu konuda atılması
gereken adımlar nelerdir?
Aslında çok basit! Turizmin önünün açılması için gereken
tek şey doğru insanlar... Ne yazık ki doğru insanları
bulamıyorlar, doğru yerlere bütçe ayırmıyorlar. Üzerine bir
de genel olarak Türkiye'ye endişeli bir bakış açısı var.
Özellikle son zamanlarda. Elbette bu da ülke turizmini
olduğu gibi İzmir'in turizmini de olumsuz etkiliyor. Turist,
güvende olmadığı yere gitmez. Genel anlamdaki eksikliği de
söylememiz gerekirse pazarlama konusunda çok büyük
sıkıntılarımız var. Turizmde en önemli etkenlerden biridir
pazarlama. Bugün Yunanistan Santorini’den
çekilen bir fotoğrafla bütün bölgeyi hayal
ettirebiliyor. O resmi tüm dünyada insanların
kafasına kazıyor. Yine Yunanistan'da
çekilmiş onlarca Hollywood filmi var,
Roma'da çekilmiş onlarca Hollywood
filmi var. Bunlar hep o bölgelerin
turistik açıdan tanınmasının temelidir.
Ben yıllardır söylüyorum,
soruyorum: Bir Hollywood filmine
sponsor olmak çok mu zor Turizm
Bakanlığı’mız için? Dünya
yıldızlarının bizim gözümüzle
çekilecek, örneğin Çeşme'de bir
filmde boy göstermesi ülkemiz ve
bölgemiz turizmi açısından altın
değerinde olacaktır. Mısır’ı nasıl
pazarladılar? Romanlarla, piramitlerle,
Hollywood filmleriyle … Düşünebiliyor
musunuz; biz Truva filmi için bile bölgeyi
açmadık. Gidip bambaşka yerlerde çektiler
filmi. Pazarlama çok etkin bir yöntemdir ve bunu

çok doğru yapmamız gerekiyor. Ben bunun örneklerini
yurtdışında çok gördüm. İtalya’yı ele alalım; “Pizza ve
makarnadan başka üçüncü bir yemek söyleyin” diyorum
kimse cevap veremiyor. Şimdi gidip bir esnaf lokantasına
girelim; kaç çeşit yemek görürüz değil mi? Bakın bizim
ülkemizin mutfağı, denizi, güneşi, ekolojisi kimsede yok.
Turizme dair hemen her alana sahip başka bir ülke yok.
Bunların hepsini bir arada görmek dünyada çok ama çok
nadirdir. Uzakdoğu'da bir tane plaj var; pazarlama
teknikleriyle görsel olarak herkesin zihnine kazınmış.
Bugün Çeşme'ye gidin o plajın çok daha iyisinden onlarcası
var. Ben Uzakdoğu'ya gittim; inanın denize giremedim.
Çeşme'deki deniz hiçbir yerde yok. Ben gezdikçe
ülkemin özelliklerini, güzelliklerini çok daha iyi
gördüm, anladım. Bunların
pazarlanamamasına üzülüyorum.
Avrupalılar, içi boş paketi allayıp pullayıp
çok güzel satıyor. Biz ise içi dolu paketi
ambalajlayamadığımız için
satamıyoruz.
Bunun dışında dünya turizminin
lokomotifi festivaller var. Örneğin
Alaçatı Ot Festivali de gerçek bir
festival oldu. Artık bunun
geliştirilmesi, farklı bir formata
evrilmesi gerekiyor. Çünkü böyle
giderse insanlar bıkarlar ve
gelmezler. Alaçatı'ya bir anda 400-500
bin kişi giriyor; trafik sıkışıyor, sokaklar
adım atılamaz hale geliyor. Buna artık
profesyonel bir el atılması gerekiyor.
Festivallerin geliştirilmesi ve mümkünse
her aya bir organizasyon planlanması
gerekiyor. Bakın o zaman bu bölge nasıl patlıyor!
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‘Bilişim stratejik sektör
olarak kabul edilmeli’
İZSİAD Üyesi Salih Özçifçi,
Türkiye’de bilişim sektörünün
öncülerinden biri... İş adamı
kimliğinin yanı sıra CHP’de aktif
siyaset de yapan Özçifçi, Türkiye’nin
uluslararası arenada rekabet
edebileceği en önemli ve katma
değeri yüksek sektörlerden birinin
“bilişim” olduğunu söylüyor,
“Devletimiz bu konuda politikalar
üretmeli. Bilişim, mutlaka stratejik
sektörlerden biri olmalı” diyor.
Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir
miyiz?
1956 Bergama doğumluyum. Çiftçi
çocuğuyum. Başarılı bir
öğrenciydim. Hacettepe Matematik
Mühendisliği’ni bitirdim. O
dönemde Bilgisayar Mühendisliği
bölümleri yoktu. İlk iki sınıftan
sonra bilişim ağırlıklı dersler
gördüm. Bugün bilişim terimlerinin
birçoğunun babası dediğimiz Aydın
Köksal benim hocamdı. Mezun

“Katma değerli üretimin
temelinde yazılım ve
bilişim var. Bu alanlarda
gelişmek için devlet
politikaları üretilmeli.”
olduktan sonra ilk olarak İzeltaş’ta
bilgi işlem sorumlusu olarak işe
başladım. İnternet diye bir şey
olmadığı için çalışma şartları çok
zordu; bilgiye ulaşmak çok zordu.
Örneğin mesleğinle ilgili bir eğitimi
almak için bile hafta sonları
İstanbul'a kurslara giderdim. Bu
kurslar haftalarca sürerdi.
O dönemki teknoloji ile şimdiki
arasında bir kıyas yapabilir misiniz?
O zamanki bilgisayarların
kapasitesi, şu anda hepimizin elinde
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bulunan cep telefonları ile bile boy
ölçüşemez. O günlerden bugüne
geldiğimiz nokta inanılmaz. Bugün
bir akıllı telefon sayesinde tüm
dünya cebinizde. Her gün bir
öncekine göre yeni şeyler çıkıyor.
Bugün bilişimin kullanılmadığı
sektör yok. Rekabet ediyorsanız
mutlaka bilişimi kullanmak
zorundasınız. Maliyeti ve kârlılığı en
kısa sürede önümüze koyan
sistemler bunlar...
Firmalarınız ve verdiğiniz hizmetler
hakkında bilgi alabilir miyiz?
İki ayrı firmamız var. Biltaş
1976'dan beri hizmet veriyor.
Adapa’yı ise 1997’de kurduk.
Bilişimin önemini şöyle anlatayım:
Bugün stok kontrolü, maliyet
hesaplarını yapmazsanız sektörel
rekabette yaşama şansınız hemen
hemen yok gibi. Bugün bilişimi
doğru ve etkin kullanan firmalar,
maliyet hesaplarını, stok
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kontrollerini ve benzeri işlemleri
bilişim teknolojisi sayesinde doğru
ve etkin yapan firmalar mutlaka bir
adım öne çıkıyor; büyüme ve
yaşama şansı çok daha fazla oluyor.
Bugün artık yapay zekayı
konuşuyoruz, iş zekalarını
konuşuyoruz. Çünkü artık her
yerden veri akıyor, bilgi akıyor. Tüm
bu verilerin doğru işlenmesi, doğru
analizlere dökülmesi gerekiyor.
Bizim firmalara kurduğumuz
sistemler işte bu hizmetlerin
verilmesini sağlıyor. Örneğin gıda
mağazacılığında müşteriyi devamlı
elde tutmanın birtakım yolları var.
Müşteri alışkanlıklarının
belirlenmesi, yeri geldiğinde uygun
mesajların atılması gibi basit işler
bile bilişimle oluyor artık. Raf
dizmenin bile büyük önemi var.
Bunlarla ilgili doğru veriler, bilişim
sayesinde elde ediliyor.
Bilişim artık başlıbaşına bir sektör
yani...
Kesinlikle öyle. Eskiden
“Bilgisayarcıyım” dediğinde
bilgisayara dair her şey girerdi işin
içine. Bilgisayarı satardın, tamir,
servis ve bakım hizmeti verirdin.
Şimdi bunların hepsi ayrı dallar.

Bilişim firmalarının da artık
ihtisaslaşması söz konusu.
Teknoloji dünyasında, bilişimde,
“Her şeyi biliyorum” demek
mümkün değil.
Siz hangi şirketlere hitap
ediyorsunuz?
1976'da kurulan Biltaş, hemen
hemen bütün teknolojik süreçleri
yaşamış bir firma. Bilişim
sektöründe iyi firma olmanın ilk
şartı sermaye değil; tecrübe. Yani
yaşayarak öğreneceksiniz. Bu
sektör çok hızlı gelişen bir sektör.
Bugün bir diplomanın raf ömrü bile
3-4 yıla düştü. Kendinizi
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güncellemiyorsanız üç yıl sonra
hiçbir değeriniz kalmıyor. Hep
öğrenmek zorundasınız. Piyasada
iş yapacaksanız finans modüllerini
bir mali müşavir kadar bilmek
zorundasınız. Lojistik yapacaksınız,
depo otomasyonu, tedarik zinciri
yönetimi yapacaksanız. Sipariş
yönetimi sistemi kuracaksanız;
satın almasından depo hücre
yerleştirmesinden,
paletlemesinden,
barkodlamasından, rut yönetimine
kadar bilmek zorundasınız.
Bunların okulu yok. Bunları ancak
yaparak öğrenirsiniz. Her seferinde
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Yiğit
Özçifçi

de biraz daha mükemmelleşirsiniz
ve sistemi de ona göre
oluşturursunuz. Turizm sektörüne
bir çözüm üretecekseniz, otelciliği
bir otel yöneticisi kadar bilmek
zorundasınız.
Bu çok zor değil mi? Bir işte
ustalaşmak için bile en az 5-10 sene
tecrübe kazanmak gerekiyor...
Biltaş’ın 41 yıldır ayakta
kalmasının nedeni, personel
yapımızdaki istikrar. 32 yıldır
birlikte çalıştığımız personelimiz
var. Yazılım müdürümüz 24 yıldır
bizimle. Yardımcısı 19 yıldır
bizimle. Teknik işlerden sorumlu
genel müdür yardımcımız 24 yıldır
bizimle. Çekirdek kadroyu
korursanız edindiğiniz kurumsal
bilgiyi de hep geleceğe taşıma şansı
oluyor.

Altuğ
Özçifçi

Salih
Özçifçi

Hiç bilmediğiniz bir sektörden
hizmet talebi gelirse...
Öncelikle oradaki ihtiyaçları
dinliyoruz. Dönüp bunun
analizlerini yapıyoruz. Sonra tekrar
müşteriye dönüyoruz ve “Bak biz
buradan şunu anladık. Şu şu şu
raporları hazırladık” diye onları
sunuyoruz. Olumlu dönüş alıyorsak
dönüp gerekli yazılımı hazırlıyoruz.
Tabii bu tek seferde bitmiyor.
Hazırladığımız yazılımı tekrar
müşteriye götürüyoruz. “Bakın
bakalım bu doğru mu, işe yarıyor
mu” diye soruyoruz. Gerekirse
düzeltmeleri yapıyoruz. Böylece
müşterinin ihtiyaçlarını en doğru,
en iyi şekilde karşılayacak
yazılımları, programları
geliştiriyoruz. Bizde hemen hemen
her tür uygulama var. Hazır
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betondan Sanayi ve Ticaret Odası
uygulamalarına, insan
kaynaklarından kalite yönetimine,
e-devlet projelerine kadar…
Edindiğimiz tecrübeleri hep güncel
teknolojilere taşıdık. Bunun
maliyeti çok yüksek. Çünkü hem
personelinize sürekli eğitimler
aldırmak zorundasınız hem de yeni
teknolojiler zaten başlı başına birer
maliyet…
Peki bu maliyetleri hizmet
bedellerine yansıtabiliyor
musunuz? Merdivenaltı işletmeler
sizin sektörünüzde de var mı?
Maliyetleri olabildiğince
yansıtıyoruz. Müşterilerimizi de
üzmeden hizmet vermeye
çabalıyoruz. Bilişim sektörü
sermaye gerektirmediği için çok
fazla merdivenaltı işletme var.
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Elinde bir notebook ile firma firma
dolaşıp “Yazılım hizmeti veriyorum”
diyenler var. Sadece İzmir'de
yaklaşık 1700 adet bilişim firması
var. Merdivenaltı sorunu, daha
ziyade donanım ağırlıklı firmaların
problemi aslında. Biz daha büyük
firmalarla, daha üst segmentte
çalışıyoruz. Özellikle de yazılım
geliştiriyoruz. Yani donanımla pek
işimiz yok. Dolayısıyla merdivenaltı
ile mücadele konusu bizim
önceliklerimizden biri değil.
Sizin firmalarınız sektörde nerede?
Eleğin üzerinde kalır
diyebileceğimiz büyük firmaların
sayısı maksimum 20 ise biz de bu 20
firmadan biriyiz diyebilirim. Bizim
kadar uzun süredir ayakta kalan
firma çok fazla yok. İzmir ne yazık ki
dar bir pazar ve bunun
dezavantajlarını çok yaşadık.
Harika bir yazılım geliştiriyorsunuz,
ancak bunu İzmir'den Türkiye
pazarına sunmak çok zor.
Türkiye'nin hemen her yerinde
bayilerimiz var. Ülke genelinde çok
büyük projelerimiz var. Bunları
bayilerimiz aracılığıyla sunuyoruz.
Örneğin 1996'da SSK yazılımını biz
yaptık. Kurum bunu halen ülke
genelinde kullanıyor.

Yetişmiş gençlerimizi
doğru kullanabilirsek
Türk bilişim sektörü
uluslararası arenada
rekabet edebilir...
Sektörün problemleri neler?
Devletin çözmesi gerekenleri
soruyorum...
Devletin, bilişime bakışının
değişmesi gerekiyor. Özellikle
yazılım sektörü “stratejik sektör”
olarak kabul edilmeli. Türkiye'nin
küresel ekonomik arenada rekabet
edebileceği birkaç önemli
sektörden biridir. Çünkü inanılmaz
bir gençlik var bilişimle uğraşan.
Üniversite altyapısı var. Yetişen
kadro var. Bunları doğru
kullanabilirsek Türk bilişim sektörü
bir Hindistan gibi, İrlanda gibi,
Pakistan gibi, İsrail gibi bizi
uluslararası arenada rekabet
edebilir hale getirir. Elbette bunları
yaparken birtakım kuralları da
getirmek gerekiyor. Çünkü sektör
ne yazık ki başıboş durumda. Bugün
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bir berber açmak için bile bir sürü
izin gerekirken isteyen herkes
bilgisayar firması açabiliyor. Yani bu
işleri yapabilmek için birtakım
yetkinliklere sahip olmak
gerekiyor. Birlikte hareket etme
kültürünün de oturması gerekiyor.
Çünkü bilişim sektörü bir derya; bir
tek firmanın bir şeyleri boşanması
çok da kolay değil. Yardımlaşmak
şart.
Türkiye bu alanda dünya ile rekabet
edebilir mi?
Yazılımda hiçbir sorunumuz yok.
En az onlar kadar iyiyiz. Hatta bazen
çok daha iyiyiz. Bütün mesele
Türkiye'nin imajı. Biz öncelikle Türk
cumhuriyetleri, Kuzey Avrupa
ülkeleri gibi bakir pazarlara
gitmeliyiz. Türkiye, bölgesindeki
birçok ülkenin yazılım konusunda
mutfağı olabilecek kapasiteye
sahip. Bu konuda mutlaka
devletimizin bir politika üretmesi
lazım. Kamu ihalelerinde sadece
yerli yazılımlar tercih edilmeli. Bizi
ancak bu şekilde büyütebilirler.
Teknoparkların daha yoğun
çalışması, buradaki metrekare
maliyetlerinin düşürülmesi
gerekiyor. Teşviklerin daha yoğun
kullanılması gerekiyor.

Makale

Samİ Berk kuter

Stratejik İletişim
Danışmanı

Hedef kitleyi etkileme sanatı:
Halkla İlişkiler...
Potansiyel müşterilerinizin satın alma tercihlerini
şekillendirmek, onları bazı tekniklerle ürünlerinize
yönlendirmek ve şirketinizle (ve markanızla) ilgili daha
pozitif bir imaja sahip olabilmek için kullanılan Halkla
İlişkilerin temelleri yıllar öncesine dayanmaktadır. Hedef
kitlenin algılarını dolaylı olarak şirketin istediği şekilde
etkileme, değiştirme ve yönetme amacı taşıyan Halkla
İlişkilerin asıl ismi “propaganda”dır.
Propaganda, bir fikri sistematik ve yoğun olarak
yayma faaliyetleri demektir. Halkla İlişkiler(PR)
tekniğinin kullanımı, 17. yüzyılda Papalık tarafından
Roma’da kurulan “İman Propagandası Kutsal
Kurulu”na kadar uzanmaktadır.
O dönemde bu kurulun oluşturulmasının
amacı Hristiyan olmayan ülkelerde ve yeni
keşfedilen topraklarda Hristiyanlığı yayma
faaliyetleriydi.
Aslında PR; bir şirketin (bazen bir

politikacı veya siyasi partinin) hedef kitlesiyle “kitlenin fikir
veya alışkanlıklarının değiştirilmesi ve kitlenin kontrol
edilmesi” amacıyla iletişim kurmasıdır.
Tarihi eski olmasına rağmen modern anlamda Halkla
İlişkilerin babası Edward Bernays’dir. Ünlü Avusturyalı
psikolog Sigmund Freud’un yeğeni olan Edward Bernays,
eserlerini İngilizce‘ye çevirdiği bu psikologdan oldukça
fazla etkilenmiş ve onun fikirlerini kitleleri etkilemede
ve kitle duygularını yönetmede kullanmıştır.
1920lerde New York üniversitesinde ilk Halkla
İlişkiler derslerini vermeye başlayan Edward Bernays,
Freud’un temel tezi olan “insanların aslında
bilinçaltları tarafından yönetildiği ve insanların
tercihlerini akıllarını kullanarak yapmadığı“
gerçeğinin iş hayatında ürünleri satmada ve
politikada kitleleri “ikna” etmede en etkili
silah olduğunu ortaya koymuştur. 1928 yılında
yayınlığı “Propaganda” isimli kitabı alanında
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baş yapıt olmuş, birçok Amerikan şirketlerine ve
politikacılarına yol göstermiştir. Bernays kitapta genel
olarak insanların duygularını ve davranışlarını, onlar
farkına bile varmadan, manipüle etmenin mümkün olduğu
tezini işler.
II.Dünya Savaşı sırasında Alman Propaganda ve Halkı
Bilgilendirme Bakanı olan Joseph Goebbels Edward
Bernays’den büyük oranda ilham almıştır. Goebbels,
Alman halkına üstün ırk olduğu ve savaşın haklı nedenlere
dayandığı tezlerini Bernays’in fikirlerini kullanarak
sunmuştur. Bu şekilde
Naziler tarafından
“propaganda”
kelimesinin kirletilmesi ve
kelimenin olumsuz imaja
sahip olması karşısında
propaganda kelimesinin
yerini alacak başka bir
ifade bulmaya çalışan
Edward Bernays,
sonunda “Halkla İlişkiler”
kelimelerinde karar
kılmıştır.
Aslında Edward
Bernays, Amerika’dan
başlayarak bugünkü
“tüketim toplumu”nun
temellerini atan kişidir. En
önemli ticari
başarılarından biri,
Amerikan kadınlarını,
Freud öğretilerini
kullanarak, Lucky Strike
sigarasını içmeye ikna
etmesidir. Bernays, 1
Nisan 1929’da New
York’ta yapılan Paskalya
Yürüyüşünde New
York’un elit 10 kadınını
sokakta gururla sigara
içirterek yürütmüş ve bu
olayın ertesi gün
gazetelerde ve dergilerde
“Kadınlar özgürlüğe meşale yaktılar” şeklinde yer almasını
sağlamıştır. Bu tarihe kadar kadınların sigara içmeleri
toplumda tabu olarak görülürken ve orta yerde sigara içen
kadınlara kötü gözle bakılırken, bu yürüyüşten sonra
kadınların sigara içmeleri özgürlüklerinin bir işareti
sayılmış ve sonunda Amerika’da kadın sigara içenlerin
oranı yüzde 30ları geçmiştir.
“Özgürlük Meşaleleri” adlı kampanyanın başarısının
sırrı, Bernays’in toplumda sigaranın erkek gücünü

sembolize ettiğini anlaması ve kadınların sigara içmelerini
kadın haklarına eşitlemesidir. Freud haklı çıkmış ve sigara
gibi bir ürün özgürlük duygusuyla ilişkilendirilince, kadınlar
mantık dışı davranabilmişlerdir. Daha da ileri giden
Bernays, 1930’da kadınlara sigaranın beli incelttiği fikrini
empoze etmiştir. Görüldüğü üzere, hedef kitlenin aklına
hitap etmek yanında fark ettirmeden bilinçaltına
dokunmak işe yaramıştır.
Ürünler ile alakasız da olsa duygular ve arzular
arasında bağ kurmaya dayanan benzer PR kampanyaları
Bernays tarafından
Amerika’da sonraları
arabaların (Dodge)
erkekler için birer cinsel
sembol olarak
algılanmasında, çocuklar
için banyo sabunlarının
(Procter&Gamble’ın Ivory
Sabunları) eğlence
unsuru olarak
pazarlanmasında, sadece
tek sefer kullanımlık
bardakların (Dixie Cups)
hijyenik olduğu fikrinin
yayılmasında kullanıldı ve
ürünler filmlere
yerleştirildi.
Politikadaki ilk başarısı
ise o dönemin ABD
Başkanı olan Wilson’ın
danışmanı olarak
Amerika’nın birinci dünya
savaşına girmesini
“Demokrasi için güvenli
dünya” propagandasıyla
kitlelere alkışlatmasıdır.
Amerika, yapılan PR
kampanyasına göre,
Avrupa dahil tüm dünyaya
demokrasi getirecekti.
Modern çağın Halka
İlişkiler ustası Edward
Bernays, politik ve ticari
alanlarda kitleleri ikna etme ve beyinlerini yönetme
prensiplerini “Rıza Mühendisliği” olarak adlandırmıştır.
Halkla İlişkiler, iyi niyetli ve ahlaki olduğu takdirde, iş
dünyasında mutlaka kullanılması gereken bir kitlesel ikna
metodudur. “Yaratıcı Satışçı Olmak: Müşteri Algılarını
Yönetmek” adlı makalemde daha önce belirttiğim gibi, iş
hayatında başarılı olan kişilerin diğerlerinden en önemli
farkı algıları yönetebilmeleri, çevreleriyle duygusal bağ
kurabilmeleri ve yüksek EQ’ya sahip olmalarıdır.
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Selin Şükran Solmazer

MURAT ÖZKEN
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Çeşme
Ovacık’ta harika
bir kahvaltı ve
gezi noktası:

Noni’s House’ı hâlâ
keşfetmediniz mi?
Selin Şükran Solmazer… O, pek
çok kişinin her daim aklından
geçen, ancak genellikle asla
cesaret edemediği, “işi-gücü
bırakıp bir tatil yöresine yerleşme”
hayalini gerçekleştirmiş biri…
10 yıllık sigortacılık kariyerine
bir günde son veren Solmazer’in,
dört yıldır Çeşme Ovacık’ta işlettiği
Noni’s House, bugünlerde çok
popüler…
Başarılı iş kadını, “İçimdeki
küçük kızı yaşatıyorum” dediği
şirin mekanında, pişiden İtalyan
ekmeğine, çeşit çeşit reçelden
unlu mamullere, zeytinyağından
salçaya kadar her şeyi elleriyle
yapıyor; misafirlerine lezzet, keyif
ve huzuru bir arada sunuyor.
Selin Şükran Solmazer kimdir?
1974 İzmir doğumluyum. İlk,
orta ve lise öğrenimimi İzmir'de

10 yıllık sigortacılık
kariyerine bir günde son
veren Selin Şükran
Sönmezer, sımsıcak bir
mekan yaratmış...
tamamladım. Ardından Karadeniz
Teknik Üniversitesi'nde Makine
Teknik Ressamlığı Bölümü’nü
bitirdim. Dönünce sigorta
sektöründe işe başladım Yaklaşık
10 yıl bu işi yaptım. Şimdi de
buradayım.
Hayatınızda radikal bir değişime
imza atmışsınız. Bu nasıl oldu?
Sigortada hasar servisinde
çalışıyordum. Çok yorucu bir işti;
deyim yerindeyse iliğimizi
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kemiğimizi sömürüyorlardı. Bir de
son senelerde babam kanser oldu.
Onun tedavi sürecinin zorlukları da
beni daha sakin bir yaşam
konusunda harekete geçirdi.
Çocukluğum Ayvalık Cunda’da
geçti. Bahçeli büyük bir evimiz
vardı. Babam toprakla, bahçe
işleriyle uğraşmayı çok severdi.
Ben de onunla daha çok
ilgilenmeye başladım ve o
günlerde toprağı çok sevdiğimi
hatırladım. Hafta sonları arkadaş
grubumla sık sık Çeşme’ye
gelirdim. Hep burada küçük bir
arazim ve evim olsun isterdim.
Babamın kanser olması ile
birlikte bu hayalimi daha fazla
ertelemek istemedim. Bir
otomobilim vardı sattım. Ovacık’ı
2003'te keşfetmiştim; 2004 Nisan
ayında, doğum günümde kendime
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hediye olarak buraya aldım.
Üzerine de bu mütevazı evi
yaptırdım ve yaz kış burada yaşamaya
başladım. İlk aldığımda burası
bildiğin tarlaydı; ağaçları diktim, her
şeyi tek başıma yaptım. İzmir’deki
işime buradan gidip geliyordum ama
aklım da gönlüm de hep burada
kalıyordu.
Ayaklarım geri gidiyordu. Sonunda
bir gün, aniden işi bırakmaya karar
verdim. Her şey bir günde, bir anda
oldu; hemen istifamı verdim.
Tazminatımı bile bıraktım.
Peki o zaman burayı böyle ticari bir
mekana dönüştürme fikri var mıydı
aklınızda?
Hayır yoktu. İzmir'de de bir evim
vardı; onun kirası ile geçinirim diye
düşünüyordum. Zaten aşina olduğum
bir hayat. Babam da benim 46 yaşında
işi gücü bırakıp Ayvalık Cunda’ya

yerleşmişti. Giritlilik de var
kanımızda; toprağa, yeşile, özgür
yaşamaya düşkünüz yani. Burada
yaşamaya başladıktan sonra
Alaçatı'da çevrem oluşmaya
başladı. Özellikle butik
oteller hızlı açılıyordu.
Müşterilerini
götürebilecekleri yerler
arıyorlardı.
Bu otellerden birinin
sahibi olan arkadaşım,
müşterilerini buraya
özel grup yemeklerine
getirmeyi önerdi.
Noni’s House kapısı ilk
olarak böyle aralandı.
Aynı arkadaşım, otel
müşterilerine sunmak
reçeller yapmamı da
istedi. Bazen çay
saatlerinde de kurabiyeler
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falan pişirip gönderiyordum ona.
Sonrasında ablam, “Haydi bak
ağaçlar da büyüdü; masa-sandalye
atalım buralara. Ben de sana
yardımcı olurum; bir kahvaltı
mekanı olsun burası” diye beni ikna
etti ve burası bir kahvaltı mekanına
dönüştü. Yaz-kış açığız. Yazın her
gün hizmet veriyoruz. Kış aylarında
ise cuma, cumartesi ve pazar
günleri ağırlıyoruz misafirlerimizi.
Tek seferde 100 kişi ağırlama
kapasitesine sahibiz.
Noni’s House ismi nerden geliyor?
Köpeğimin adı Noni. Niye Noni?
Tony isimli bir arkadaşım vardı. Bir
seferinde dilim sürçtü ve Tony
yerine Noni dedim. Çok güldük ve bu
aramızda bir espri olarak kaldı. Bir
köpek sahiplenince de adını Noni
koydum. Buraya isim düşünürken
de kendi kendime, “Burası Noni’nin
evi” diye düşündüm ve Noni’s House

ismi ortaya çıktı. Bu arada sonradan
öğrendim ki Noni kelimesi
Boşnakça’da “anneanne”
anlamında kullanılıyormuş.
Burası aslında çok da ayak altında
bir yer değil. Ancak oldukça
popülersiniz. Bu nasıl oldu?
İlk senemizde ünlü seyahat
yazarı Saffet Emre Tonguç,
Instagram'da bizim bir fotoğrafımızı
görmüş ve buraya geldi. Ben
tanımıyordum. Oldukça okunan,
takip edilen bir yazarmış. Sağ olsun
buraya geldi, ağırladık, bayıldı.
Onun yazılı basında ve sosyal
medyada yazdığı yazı bizim için
gerçekten çok tanıtıcı oldu. Noni’s
House sayesinde Ovacık da tanındı;
her geçen gün daha da tanınıyor. Ev
yapımı doğal lezzetlerimizi bir kez
keşfeden, hem bizi bırakamıyor
hem de her yerde bizi anlatıyor. Sırf,
özel lezzetim olan ve tarifini sır gibi
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sakladığım Noni’s Kek’i yemek için
gelen onlarca müşterim var.
Konsept nedir burada?
Müşterileriniz sizde ne buluyor?
Misafirlerimiz burada her
şeyden önce doğallığı buluyor.
Bağların arasında ve sessizliğin
kucağında, kuş cıvıltıları eşliğinde
huzurla kahvaltı yapıyorlar.
Otomobil park yeri derdi yok. Doğa
yürüyüşlerine çıkabiliyorlar. Çok
yakınımızda şarap evleri var;
oraları ziyaret edip tadım ve
alışveriş yapabiliyorlar. Çocukların
da rahat rahat koşup
eğlenebildikleri, oyunlar
oynayabildikleri geniş bir alana
sahibiz.
Bazen çeşitli şirketlerden
arayıp özellikle İstanbul'dan
workshop istiyorlar. Misafirlerini
buraya getiriyorlar. Onlarla
tarlaya, bağa birlikte giriyoruz.
Otları gösteriyorum. Nasıl
toplanacağını gösteriyorum.
Birlikte ot ve üzüm topluyoruz.
Dönüyoruz, mutfağa birlikte
giriyoruz. Otların nasıl
temizlendiğini, hangi yemeklerin
yapılabildiğini anlatıyorum.
Sonra da hep birlikte sofraya
oturuyoruz ve beraber yaptığımız
ekmekleri, yemekleri yiyoruz.
Şehrin gürültüsünden, günlük
yaşamın hengâmesinden bir
günlüğüne de olsa uzaklaşmanın
çok iyi geldiğini, çok mutlu
olduklarını, yeni deneyimler
kazandıklarını anlatıyorlar.
Bahçede, masaların yanı sıra
klasik yataklar da var. Bu neden?
Çünkü insanlar rahat hareket
etsin istiyorum. Kendini evinin
bahçesinde gibi hissetsin
istiyorum. Yesin, içsin, uzanmak
istediği zaman uzansın, dinlensin,
hatta uyusun… Yani kendini
olabildiğince rahat hissetsin,
yenilensin. Çocukluğumda
Ayvalık'ta tüm bu güzellikleri,
keyifleri yaşadım. İstiyorum ki
misafirlerim de yaşasın. Yani bir
anlamda içimdeki küçük kızı
yaşatıyorum burada…
Fiyatlar nasıl?
Serpme kahvaltı veriyorum. Kişi

Kız öğrencilere
burs, can
dostlara mama
Şükran Solmazer’in
Noni’s House’u, aynı
Selin
zamanda tam bir eğitim
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destekçisi… Kazancının
yüzde 80’ini kız çocukları
için eğitim bursu olarak
harcadığını anlatan
Solmazer, “Özellikle
Doğu illerinde yaşayan
kız çocuklarına eğitim
desteği sağlıyorum.
Halen özel bir dernek
üzerinden 30 kız
öğrenciyi okutuyorum.
Gelirimin bir kısmını da
sokak hayvanlarına
mama almak için
ayırıyorum” diyor.

Röportaj

başı 40 lira alıyorum. Ama her şey
sınırsız. Pişi isterse beş tabak
yesin. Manda kaymağı, bal; isterse
beş tabak yesin. Peynir tabağı,
domates söğüş tabağı, istediği
kadar yesin… 10 yaşına kadar
çocuklardan para almıyorum.
Burada turizme de hizmet
ediyorsunuz… Devlet desteği var
mı? Çözüm beklediğiniz sorunlar
var mı?
Ben burada her şeyle tek başına
uğraşıyorum. Bu kesinlikle kolay
bir iş değil. Kendi ayaklarımın
üzerinde durma savaşı veriyorum.
En önem verdiğim şey ise hizmet ve
lezzet kalitesi. Bu anlamda
kesinlikle kaliteden taviz
vermiyorum. Noni's House ismi
kulaktan kulağa yayılıyor ve
müşteri potansiyelim bu şekilde
her geçen gün artıyor. Resmi
kurumlardan en büyük beklentim,
sağlıklı bir altyapı. Çünkü çok sık
elektrik ve su kesintisi yaşanıyor.
İşinizin dışındaki hayatınız nasıl?

“Sağlığım izin verdiği
sürece bu işe devam
etmek istiyorum. Keyif
aldığı işi yapmak
herkese nasip olmuyor.”
Gelecekle ilgili bir planınız,
hedefiniz var mı?
Çok sık seyahat ediyorum.
Buradan kazandığım paranın bir
kısmıyla yurt dışına geziler
yapıyorum. Bugüne kadar pek çok
yeri gezdim. Oralardaki
restoranları geziyorum; hoşuma
giden lezzetlerin nasıl yapıldığını
öğreniyorum. Onlardan
esinleniyorum ve burada da benzer
şeyler yapıyorum.
Geleceğe dair hiçbir planım yok.
Çünkü dün bitti, yarına çıkacağımız
meçhul. Elimizde sadece içinde
bulunduğumuz şu an var. Sağlığım
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elverdiği sürece bu işi yapmak,
burada yaşamak istiyorum. Çünkü
keyif alıyorum. Keyif aldığı işi
yapmak herkese nasip olmuyor. 10
yıl özel sektörde çalışmış biri
olarak bu özgürlüğün, güzelliğin
değerini çok iyi biliyorum.
Ağaçlarıma sarılıp konuşmayı bile
seviyorum. Çok sükrediyorum.
İZSİAD’a üyeliğiniz nasıl oldu? Size
kattıkları neler?
İZSİAD Başkan Yardımcısı
Cengiz Yavaş ve eşi Nermin Hanım,
Noni’s House’u duyup gelmişler.
Tanıştık, sohbet ettik. Ben de
İZSİAD’a üye olmak istediğimi
iletince sağ olsun ilgilendi, “Kadın
üye sayısının artmasını isteriz”
dedi ve böylece İZSİAD’a üye
oldum. İZSİAD Ailesi çok sıcak.
Geçtiğimiz günlerde tiyatro
topluluğu üyelerini ağırladım.
Hepsini çok sevdim, çok candan,
neşeli ve bulundukları ortama neşe
katan insanlar. Ben de bu ailenin
bir parçası olmaktan mutluyum.

Makale

KÜRŞAT YILMAZ

TSE Ege Bölge
Koordinatörü

Kalitede ve markalaşmada
standardizasyonun rolü...
değer dönüşümler yaşanmış ve ülkeler uluslararası ticaret
politikalarını yakından takip etmiş ve ulusal
mevzuatlarını uyumlaştırmaya hız vermiştir. Mevzuatın
olmazsa olmazı da standartlardır. Uluslararası
ticarette mevzuatın adı; Yeni Yaklaşım Direktifleri (CE
İşareti), Eski Yaklaşım, Yönetmelik, Tebliğ ve benzeri
her ne olursa olsun mevzuatın yürüteci, omurgası
standartlardır.
Sürdürülebilir bir geleceğin inşası için
stratejik bir araç olan standartlar, üretim ve
hizmetin bir plana ve sisteme göre
gerçekleştirilmesini sağlayarak işletmelerin
uluslararası piyasalarda rekabet gücünü attırır.

Savaşlar ve büyük ekonomik krizlerle sarsılan
devletler; uluslararası ticaretin geliştirilebilmesi
amacıyla bir takım kurallar ortaya koyup yapılan
anlaşmalarla Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası,
Avrupa Birliği gibi bölgesel ekonomik yapılaşmalar
oluşturmuştur. Bu ekonomik yapılar; uluslararası
ticareti kısıtlayan her türlü engelin ve farklı muamelenin
ortadan kaldırılmasını sağlayarak ülkelerin ticaret
ve ekonomi alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi
amaçlamıştır.
Bu çalışmalarla; üretim ve tüketim alanında
sınırların kalktığı küresel ekonomide birçok
ülkenin ekonomi ve ticaret politikalarında kayda
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Avrupa Birliği Standart Teşkilatları CEN ve CENELEC’te
gözlemci üye statüsü ile yer alan TSE, sürdürdüğü disiplinli
ve kararlı çalışmalar neticesinde 2012 yılı itibariyle her iki
teşkilatın da tam üyesi olmuştur.
Bu üyelik CEN ve CENELEC’te oy kullanarak Türk
sanayicisinin temsil edilmesi demektir. TSE, Avrupa Birliği
Standart Teşkilatları CEN ve CENELEC tarafından kabul
edilen standartların yüzde 98’ini milli standart olarak
uyumlaştırmıştır.
Türk Standartları Enstitüsü bugün küresel ölçekte önde
gelen standardizasyon kuruluşlarından biri olduğu gibi
aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında test, belgelendirme,
gözetim ve muayene alanlarını içeren uygunluk
değerlendirmesi faaliyetlerinde de söz sahibidir.
Enstitümüz, standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik
edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri
düzenlemek amacıyla
ürün, sistem, hizmet ve
personel belgelendirme ile
helal belgelendirme gibi
birçok alanda faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Türk sanayicisini bir
paydaşı olarak gören TSE,
ticaretteki teknik engelleri
ortadan kaldırarak ulusal
ve uluslararası düzeyde
ticareti kolaylaştırmak,
ülke refahını yükseltmek,
yapılan hatalı
uygulamaların
doğurabileceği
haksızlıkların bertaraf
edilmesini sağlamak ve
sanayicimizin rekabet
gücünü arttırarak yeni
pazarlara girebilmesini
temin etmek amacıyla, standardizasyon, uygunluk
değerlendirmesi faaliyetlerini bu alanda kalifiyeli ve
tecrübeli personeli ile tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir
olarak yürütmektedir.
Günümüzde artık standardizasyon ve markalaşma;
Dünya ticaret pastasından en büyük dilimi kapma
savaşının adı haline gelmiştir.
Bu mücadelenin içinde olan Türk sanayicisinin
uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün artırılarak
ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir tercihi için Türk
Standartları Enstitüsü üzerine düşen her türlü görevi
yerine getirmeye hazırdır.
Ülkemiz üreticisi de, ürün ve markasının güvenirliliğini
sürdürmek istiyorsa öncelikle Türk Standartları
Enstitüsü’nü kendisine paydaş olarak seçmelidir.

Standardizasyon, sanayide kalitenin yükseltilmesi,
teknolojide yenileşme, güvenilir şartlarda üretimde
bulunma, rekabet gücünün artırılması, tüketici ile ilişkilerin
daha güvenli ve uyumlu olmasına katkı sağlar.
İşletmelerin markalaşmasında ilk adım; standartlara
göre ürün ve hizmet sunarak yasal şartları sağlamaktır.
Markalaşma, işletmenin sunduğu ürün ve hizmetin
farklılığını ortaya koymasıdır.
Müşteriyi merkeze koyan, ona özel ürün ve hizmet
sağlayan işletmeler rakiplerinin bir adım önüne geçmenin
yanı sıra marka değerlerini üste taşımak konusunda da
başarılı olmaktadır.
Sektöründe uzun yıllar faaliyet göstermek, odaklı ve
tutarlı bir çizgide büyümek, finansal yapısı, ürün ve hizmet
kalitesiyle güven oluşturmak da markalaşmanın önemli
yapı taşlarındandır.
Bundan dolayı,
standartlara göre üretim
yapan kuruluşlar, müşteri
memnuniyetine
odaklandığı için
markalaşmada bir adım
öne geçer.
İçinde bulunduğumuz
kalite çağında, küresel
rekabette bir yer edinmenin
yolu sadece standartlara
uymaktan değil aynı
zamanda standartları
belirleyerek küresel
boyutta ürün ve hizmet
üretiminde yön çizecek
şekilde söz sahibi olmaktan
geçmektedir.
Kuruluşundan itibaren
bu gerçekliğin farkında
olan TSE, uluslararası ve
bölgesel standardizasyon kuruluşlarına üye olmak ve bu
kuruluşların karar alma organlarında yer almak suretiyle
küresel ölçekte standartların belirlenmesi süreçlerine
etkin olarak katılmıştır.
Uluslararası alanda milli standardizasyon kuruluşu
olarak ülkemizi temsil eden TSE, 2014 yılında yapılan
seçimlerde 163 üyesi bulunan Uluslararası
Standardizasyon Teşkilatı (ISO)’nun 20 üyeli karar organı
olan ISO Konseyi’ne seçilmiştir.
Diğer taraftan İslam ülkeleri arasında ticaretin
önündeki engellerin kaldırılması ve helal alanında bir
uyum ve birlik sağlanması amacıyla çalışmalar yürüten
İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün
(SMIIC) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de halen
yürütmektedir. Bunun yanı sıra, uzun seneler boyunca
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ZEKERİYA MUTLU

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (İESOB) Başkanı

Ahilik, sıkı sıkıya sarılmamız
gereken değerler bütünüdür...
Her yıl coşkuyla kutlanan Ahilik Haftası, bu sene de tüm
Türkiye’de 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacaktır.
İzmir’de de, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından
belirlenen program çerçevesinde etkinlikler
düzenlenecektir.
Ahilik nedir? Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun
kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulmasını öngören,
kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir.
Hafta boyunca gerçekleştirilecek
etkinliklerle de, Ahilik felsefesinin ve Ahi
Evran kurallarının topluma tanıtılması
hedeflenmektedir.
Yalın anlamıyla Ahi, ‘Kardeşim’
demektir. Ahilik felsefesi, çalışma
hayatında ve sosyal yaşamda
dürüstlüğü, iyi ahlakı, bilimi ve

eğitimi esas alan öğretileri içermektedir.
Ahi felsefesi, 13’üncü Yüzyıl’dan itibaren Anadolu’da
toplumlara sosyal, sanat ve mesleki alanlarda yön
vermiştir.
Ahilik kaliteli üretmek, doğru tartmak, tüketiciye
saygı demektir.
Ahilik, dayanışma, siftah yaptıktan sonra
müşterisini komşusuna yönlendirmek demektir.
Ahilik, yardımlaşma, orta sandıkları
marifetiyle ihtiyaç sahiplerine destek
olmak demektir.
Özetle Ahilik, içinde bulunduğumuz
çağın şartlarında unuttuğumuz, ama sıkı
sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize
hatırlatan bir esnaf geleneğimizdir.
Bir deri ustası olan pirimiz Ahi
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Evran’ın kurduğu Ahi Teşkilatı, Anadolu Selçuklularından
Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece
önemli bir rol oynamış, ahlaki ve mesleki
yönleriyle toplumun ekonomik
yapısını hazırlamış, devlet
yapısının temel niteliklerini
belirlemiştir.
Bugünkü sivil
toplum örgütlerinin,
meslek
kuruluşlarının
temelini oluşturan
ahi örgütleri,
Selçukluların ve
Osmanlıların
devlet teşkilatlanmalarına da örnek
oluşturmuş, içinden
pek çok ülke yöneticisi
çıkarmıştır.
Örneğin, Orhan Bey ve
oğlu Birinci Murat da Ahi
Ocağı’ndan yetişmişlerdir.

Ahi teşkilatları içinde bulundukları toplumların sosyal ve
kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
İzmir Esnaf Teşkilatı bu yıl da
düzenlenecek etkinliklerle zengin bir
kültür değerimiz olan Ahilik
kurallarını, öğretilerini
kamuoyuna tanıtmak,
topluma, özellikle yeni
nesile Ahi Evran
ilkelerini
benimsetmek
hedefini
güdecektir.
Etkinliklerimize tüm
İzmirliler davetli
olacaktır.
İzmir Esnaf ve
Sanatkarlar Odaları
Birliği, Türk insanına öz
kimliğini ve kültürünü
anlatmayı, hatırlatmayı bir
görev olarak kabul etmektedir.
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“Bisiklet kenti” İzmir
İzmir’de, Büyükşehir
Belediyesi’nin kente
kazandırdığı bisiklet yolları ve
kiralık bisiklet sistemi BİSİM’in
devreye girmesiyle bisiklet
kullanımı giderek yaygınlaşıyor.
Üçkuyular-Sasalı kıyı şeridindeki
mevcut 39 km bisiklet yolunun,
2017 yılı sonunda kesintisiz hale
getirmesi ve toplam 90 km'ye
çıkarılması planlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi, aynı
zamanda Avrupa Bisiklet Turizm
Ağı “EUROVELO”ya da dahil
olmaya hazırlanıyor. Bu hedef
doğrultusunda İkinci Kordon’da,
Harmandalı–Ulukent arasında,
Sahilevleri’nde ve Gaziemir

Kent içi 39 km’lik
bisiklet yolunun, bu yıl
sonunda 90
kilometreye çıkarılması
hedefleniyor.
Sarnıç’ta yeni bisiklet yolları
oluşturuldu.
Bisiklet yollarının
yaygınlaştırılması ve ilçe
merkezlerine kıyıdan bisikletle
erişimin sağlanması için
çalışmalar yürüten Büyükşehir,
sene başından bu yana üç önemli
bisiklet yolunu projelendirdi. Bu
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kapsamda; Karşıyaka Girne
Caddesi bisiklet yolu düzenleme
projesi ile Yunuslar ile Nergis
İZBAN istasyonu arasında 1.6
km; Adnan Kahveci Köprülü
Kavşağı ile Aşık Veysel
Rekreasyon Alanı arasını
bağlayan Yüzbaşı İbrahim Hakkı
Caddesi üzerinde 7 km bisiklet
yolu hazırlanıyor. Güzelbahçe 75.
Yıl Cumhuriyet Bulvarı ile
Narlıdere Dilek Sokak arasında
6.5 km, Narlıdere Dilek Sokak ile
İZSU arıtma tesisi arasında 3.5
km, Urla Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi’nde 3.9 km, Urla Ahmet
Besim Uysal Caddesi’nde 2.5
olmak üzere 2017 yılı içinde

Aktüel
kente 28 km yeni bisiklet yolu kazandırılacak.
Ayrıca Horizon 2020 kapsamındaki Avrupa
FLOW projesinde yer alan Bornova 4. Sanayi
Sitesi ile Ege Üniversitesi Kavşağı arasında
“Okula Bisikletle Git” temalı 3 km bisiklet yolu
düzenlemesi yapılacak.

Turizme de katkı olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi bisikletin
kullanımının hobi ve spor amaçlı kullanımının
yanı sıra kent içi ulaşımın ayrılmaz bir parçası
haline getirilmesi ve yaygınlaştırılması için şu
çalışmaları yaptı:
1. Yaya ve bisikletli ulaşım alt yapısının
geliştirilmesi için Türkiye’de ilk defa İzmir
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi
Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Planlama Şube
Müdürlüğü bünyesinde “Bisikletli ve Yaya
Erişim Şefliği” kuruldu.
2. Türkiye’de ilk kez İzmir’de Bisiklet
Master Planı için çalışmalar başlatıldı.
3. Metro ve İZBAN ulaşım araçlarında
bisikletli yolculuk imkanı sunan İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk etapta 60
otobüse bisiklet taşıma aparatı takıldı.
4. Bisiklet kiralama sistemi “BİSİM”
kentteki bisiklet kültürünü zenginleştirdi.
Kullanıcı sayısı arttı, çevreci ulaşım için
farkındalık oluştu.
5. Bisikletli turizm rotalarının
desteklenmesine ve alternatif turizm
sektörünün gelişmesine katkı koyacak
Avrupa Bisiklet Turizm Ağı “EUROVELO”ya
dahil olmak için çalışmalar yapılıyor.
6. EUROVELO kapsamında yeni bisikletli
turizm rotaları planlanarak; Atina’da
sonlanan EuroVelo 11 Doğu Avrupa rotasının
uzantısı olacak şekilde Kuzey-Güney aksında
tarihi, kültürel ve doğal turizme hizmet veren
Efes-Mimas Rotası’na bağlanması
hedefleniyor.
7. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisiklet
kullanımının yaygın olduğu Avrupa
kentlerinin birbiriyle yarıştığı “EUROPEAN
CYCLING CHALLENGE 2016” yarışmasına
katıldı.
8. Bisikletli ulaşımın diğer ulaşım türlerine
entegrasyonu, uygun standartlarda güvenli
bir ulaşım alternatifi olarak
düzenlenebilmesi, kent içi trafik sıkışıklığının
önlenmesi ve gelişmiş ülkelerdeki bilgi ve
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Aktüel
deneyimin edinilebilmesi için uluslararası
platformda bilgi alışverişi sağlamak
amacıyla Avrupa Birliği’nin Horizon
2020 Yatırım ve Teşvik Programları
kapsamında düzenlenen FLOW
Projesi’ne dahil olundu.
9. Türkiye’den sadece İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin
katıldığı“Avrupa Hareketlilik
Haftası” kapsamında Otomobilsiz
Kent Günü düzenlendi. Plevne
Bulvarı, bir günlüğüne motorlu
taşıt trafiğine kapatıldı.
10. Bisiklet Kiralama
Sistemi BİSİM, 33 durak, 500
bisiklet ve 625 park yeriyle hizmet
kapasitesini artırdı.

Türkiye’de Bisiklet
Master Planı için
çalışma başlatan
ilk kent olan İzmir’in
yeni hedefi,
Avrupa Bisiklet
Turizm Ağı
“EUROVELO”ya
girebilmek. Bu
doğrultuda ilk
adım, Avrupa
Bisiklet
Yarışması’nda
alınan muhteşem
sonuç oldu. İzmirli
bisikletçiler, 52
kentten rakiplerini
geride bırakarak
zirvede yer aldı.

İzmirli bisikletçiler
Avrupa’da zirvede
İzmir, Avrupa Bisiklet Yarışması’na
(European Cycling Challenge 2017)
katılan 52 kent arasında en fazla
pedal çeviren kent oldu. Bir ayda
tam 855 bin kilometre yol yaparak
Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın iki
katından fazla mesafeyi kat eden
İzmirli bisiklet tutkunları,
Barselona, Porto, Roma, Budapeşte,
Napoli ve Zagrep gibi önemli Avrupa
kentlerini geride bıraktı.

Ay’a kadar gittik geldik
Yarışma boyunca 855 bin kilometre
pedal çeviren İzmirliler, Dünya ile
Ay arasındaki mesafenin iki
katından fazla yol yapmış oldu.
Avrupa Bisiklet Yarışması'na
Fransa'dan 4, Portekiz'den 3,
İtalya'dan 8, İsviçre'den 2, Polonya
ve İsveç'ten 9, İrlanda'dan 5,
İngiltere'den 2, Litvanya'dan 4,
KKTC, Hırvatistan, Macaristan ve
İspanya'dan birer kent katıldı.
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Kenan Mazıcı

Murat Özken

Röportaj

SİNTAN
KİMYA

Alanında
Türkiye’de tek
dünyada
6 tesisten biri
Tekstil sektörüne yönelik
kimyasal ürünler üreten Sintan
Kimya, sadece İzmir Serbest Bölge
A.Ş.’deki (İZBAŞ) en önemli
tesislerden biri değil, aynı
zamanda alanında Türkiye’de tek,
dünyada ise altı fabrikadan biri.
Yönetim Kurulu Başkanı, İZSİAD
Üyesi Kenan Mazıcı ile bu stratejik
tesisi ve kimya sektörünü
konuştuk...
Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir
miyiz?
Aslen Malatyalıyım. 1971’de
İstanbul’a gittim ve kimya
mühendisliği okudum. Sonrasında
iki ayrı işyerinde çalıştım ve
1992'de kendi işimi kurdum. Deri
sektöründe ve tekstil sektöründe
kimyasal malzeme acentalığı
üzerineydi. Daha sonra İstanbul'da
bir İtalyan firması ile ortak olarak,
tekstil sektöründe Avrupa

Kenan
Mazıcı

Deri sanayisine yönelik
sentetik tabaklama
malzemeleri üreten
fabrika, tamamen
ihracata çalışıyor.
standartlarında ölçüm yapan bir
kimya laboratuvarı kurduk. Ünlü
markalara deri hazırlanması
konusunda teknik hizmet vermeye
başladık. Markaların
kreasyonlarını Türkiye'ye taşıdık.
Louis Vitton, Prada kalitesini yerli
firmalara sunduk.
Laboratuvarımız yaklaşık 20 yıl
faaliyet yürüttü ve alanında
Türkiye'nin en iyisi oldu. İşimiz
aslında halen devam ediyor ancak
sektörel şartlar gereği biraz
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küçülme oldu. Hâlâ kardeşimle
birlikte Karya Deri ve Turkuaz
Kimya adlı şirketlerimizde
çalışmaya devam ediyoruz. Bir
yandan da deri hammaddesi ve
yarı mumul işimiz 1992'den bu
yana devam ediyor Bu alanda
Türkiye'nin en büyük
tacirlerindeniz.
Sintan Kimya hakkında bilgi verir
misiniz?
2012 yılında bir ortaklık kurduk.
Şişecam’ın Menemen Serbest
Bölgesi’nde kurduğu Sintan
Kimya’yı satın aldık. Bu fabrikanın
ilk üretime geçişi 2009’un başıdır.
Mayıs 2012'de biz hisseleri
devraldık. Halen Yönetim Kurulu
Başkanı olarak görev yapıyorum.
Yatırım ortaklarımız ise tamamen
sermayedar olarak bulunuyorlar
ve yurtdışında yaşıyorlar.
Şu anda bu fabrikada deri

Röportaj

sanayine yönelik olarak sentetik
tabaklama malzemeleri
üretiyoruz. Fabrikamız alanında
Türkiye'de tek, dünyada ise altı
fabrikadan biri. Yurtdışındaki
fabrikalardan biri Almanya'da, üçü
İtalya'da, biri de Hollanda'da
bulunuyor.
Ürünlerinizi nereye satıyorsunuz?
Fabrikamızın kapasitesi,
Türkiye'nin ihtiyacının yaklaşık altı
katı. Halen fabrikamızda
tamamlanmayı bekleyen üretime
yönelik yatırımlar var. Bunları da
gerçekleştirdiğimiz takdirde
Almanya'daki Bayer firmasının
ardında dünyadaki ikinci büyük
tesis olacağız. Biz tamamen
ihracata yönelik olarak
çalışıyoruz; yurtiçinde mal
satmıyoruz.
En büyük pazarımız Çin. Bunun
dışında Pakistan, Uruguay, İtalya,
Bangladeş, Kenya, Mısır ve İran
ağırlıklı çalıştığımız ülkeler.
Üretimimiz iki hatta devam ediyor.
Tabakhanelerin kullanacağı
kalitede imalat yapıyoruz. Bir de

genel olarak İtalya’da faaliyet
gösteren formülatör firmalara
konsantre ürünler satıyoruz.
Bunlar kendileri daha sonra çeşitli
formülasyonlarla elde ettikleri
ürünlere kendi markalarını basıp
dünyaya pazarlıyorlar.
Oldukça önemli bir tesisin
sahipsiniz…
Bu tesisin yaşaması Türkiye
açısından son derece önemli. Çok
teknik bir konuda faaliyet
gösteriyor, yüksek bir teknolojisi
var. Ülkemizin aslında bu tip
tesislere çok fazla ihtiyacı var.
Çünkü gerçek anlamda teknolojik
bir tesis ve ağırlıklı olarak Ar-Ge
yaparak çalışıyor. Buradaki asıl
teknoloji, üretilenlerden ziyade
fabrikanın kendisinde. Çünkü
formülasyonlar genel olarak tüm
dünyada bilinir.
Biraz da fiziki yapı ile ilgili bilgi
verebilir misiniz?
Tesisimiz alanında dünyanın en
yüksek teknolojisine sahip… Tam
otomasyonla çalışıyor. Toplam üç
vardiya var ve her bir vardiyada
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maksimum dört kişi çalışır. Hani el
değmeden üretim diye bir tabir var
ya; işte bizim sistemimiz bu
şekilde tam otomasyonludur. Tabii
ki idari personeli de işin içine
kattığımızda yaklaşık olarak 40
kişiye istihdam sağlıyoruz
Bunların 15 kadarı mühendis.
Şirket merkezimiz İstanbul'da.
Çin'de, Pakistan'da ve İtalya’da ise
acentelerimiz var
Söz konusu kimya ise çevre ve
insan sağlığı açısından pek çok
tedbirin de alınması gerekiyor
değil mi?
Bu fabrika sıfır atık ve geri
dönüşüm mantığıyla kurulmuş bir
tesis… Tozun zerresi dahi dışarıya
çıkmıyor Bu konuda hemen hemen
dünyadaki en iyi tesise sahibiz. Pek
çok üniversiteden hocalar buraya
geliyor; sistemi gördüklerinde
büyük şaşkınlık yaşıyorlar.
“Çevreye bu kadar duyarlı tesis
görmedik” diyorlar Zaten AR-GE
çalışmalarımızla nasıl daha az
hammadde kullanırız hedefinin
peşindeyiz sürekli. Bu konularda
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tüm rakip firmalar arasında en iyi
durumda olan tesis biziz. Bu
konudaki uluslararası standartlar
da belli. Biz de bunların sürekli
takipçisiyiz. Gerekli kriterlerin
hepsini yerine getiriyoruz.
Uluslararası belgemiz de mevcut.
Kaldı ki kurduğumuz laboratuvar
Türkiye'de bu konuda çok büyük
bir açığı da kapatıyor. Bu tip
laboratuvarlar olmadan önce
ülkeye giren kimyasal maddelerin
analizleri, kontrolleri
yapılamıyordu.
Biz Türkiye’ye bu bilgiyi
getirdik. İnsanlar, bir kimyasal
aldıklarında insan ve çevre sağlığı
ile ilgili ne gibi sorgulamalar
yapmaları gerektiğini öğrendi. Şu
bir realite, ne yazık ki Türkiye
kimyada çok gelişmiş ve bilinçli bir
ülke değil. Şunu gördük; bir firma,
aynı markayla Avrupa’da farklı,
Türkiye’de farklı kalitede mal
satıyordu. Çünkü burada kontrol
yoktu. Biz bu konuda bilinci
artırmak için de çeşitli faaliyetler,
projeler yürütüyoruz.
Ürettiğiniz ürünler ve kullanım
alanları ile ilgili biraz daha detaylı
bilgi alabilir miyiz?
Bizim ürünlerimizi ‘botoks’ gibi
düşünebilirsiniz. Deri
hammaddesi geldiğinde önce
onun üzerindeki doku parçaları,
kan, yağ, proteinler ve yün gibi
naturel atıkları tamamen
temizlemeniz gerekir. Çünkü
bunların hepsi çok kısa bir süre
içerisinde kokuşmaya neden olur.
Dolayısıyla önce kimyasallarla
bunları uzaklaştırırsınız. Geriye
derinin lif yapısı kalır.
Böylece deri buruşuk bir hal
alır ve deyim yerindeyse yaşlanır.
Kadınlar bu durumu, cilt altına
botoks yaptırmakla aşıyor,
yeniden taze bir cilde kavuşuyor.
Bizim ürettiğimiz sentetik
tabaklayıcılar da -ki sektörde buna
“dolgu” derler- derinin içerisine
nüfuz edip yeniden deriyi o ilk canlı
haline geri getirir. Bunu yapmadan
deriyi işleyemezsiniz. Bu
malzemeler bir yandan da derinin

“Çevreye hassasiyet ve
arıtım tesisleri konusunda
rakip firmalar arasında en
teknolojik ve iyi durumda
olan tesis bizimkisi...”

yırtılmasını zorlaştırır, boya
tutmasını kolaylaştırır. Hedefimiz
bu alanda dünyanın ilk üç
firmasından biri olmak.
Pek çok ihracatçının zaman zaman
dile getirdiği sıkıntılar olabiliyor.
Siz neler söyleyeceksiniz?
Bizim en büyük sıkıntımız kur
politikaları… Başta inşaat sektörü
olmak üzere farklı sektörleri
desteklemeye yönelik politikalar
görüyoruz.
Ancak ihracatçı için aynı
hassasiyeti görmüyoruz. Enerji ve
işçilik maliyetleri konusundaki
sıkıntılarımız zaten malum.
Uygulanan politikalar nedeniyle
kurlar her zaman faizlerin altında
kalıyor. Enflasyonun altında
seyrediyor. Bu tabii ki ihracatçıyı
güç durumda bırakıyor. İhracat
yapan firmalara kur desteği şart.
Bir de teşviklerde şöyle bir
sıkıntı var; devlet ihracatçıya
güvenmiyor. Bunun bir yansıması
olarak, “Siz harcamayı yapın,
faturayı getirin, biz teşvikleri öyle
verelim” diyorlar.
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Ve bu teşvikleri en erken bir yıl
sonra alma şansımız oluyor
Bunlar da tabii ki ihracat yapan
AR-GE yapıcı, üretici şirketlerin
ana sorunlarıdır.
Bir başka sıkıntımız ise
yetişmiş eleman azlığı. Bu konuda
yetişmiş kimse yok. Bu durumda
personel yetiştirme gibi bir
zorunluluğumuz da doğuyor. Tabii
ki verim alma noktasında çok uzun
bir zaman ve maliyet gerekiyor. Bu
konuda da devlet teşviklerinin çok
çok yetersiz olduğunu görüyorum.
İZSİAD’a üyeliğiniz nasıl oldu?
İZSİAD size neler kattı?
Ben sosyal faaliyetleri çok
severim. Üniversiteden beri
böyle… İZSİAD’la, üyeniz Eyüp
Sevimli sayesinde tanıştım.
Demokrasiden, üretimden yana
insanlar gördüm. Çok mutlu
oldum ve ben de üye oldum.
Faaliyetlerine elimden geldiğince
katılıyorum. İleride de çok daha
fazla katkı vermek isterim. Çünkü
demokrasi ancak STK’larla ayakta
durabilir. Avrupa’nın
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demokrasisin gücü, STK’ların gücünden
gelir.
Boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bir kızım ve bir oğlum var. Biri 13, biri 18
yaşında. Onlarla vakit geçirmekten büyük
keyif alıyorum. Bunun dışında çok okurum.
Senede 10-15 kitaptan az okumam.
Tiyatrolara, konserlere, sinemaya gitmeyi
severim.
Müzik dersleri almaya başladım. Gitar ve
saz çalmayı öğrenmeye çalışıyorum. Babam
da saz çalardı, türkü söylerdi. Bu aile
geleneğinden yola çıkarak, ben de
yapabilirim diye düşünüyorum.

İZBAŞ, yatırımcılar
için çok uygun
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İZBAŞ’ın Yönetim Kurulu üyeliğini de
yapıyorsunuz... İZBAŞ’a ilgi nasıl?
İzmir Serbest Bölge’nin beş kişilik bir
yönetim kurulu var. Ben de
kuruldayım ve aynı zamanda
Çevre Komitesi Başkanı’yım.
4-5 yıl öncesine kadar sadece
deri sanayiine hizmet veriyorduk
ve çok da gelişmemiş bir
bölgeydik. Ancak son zamanlarda
gerek TPI’nın gelişi, gerek
diğer yatırım firmalarının gelişiyle
hızlı bir gelişim yaşadık.
Yatırımcılar için bölgemizde
halen yer var. Avantajlarımız çok.
Kendi arıtma tesisimiz var.
Şu anda da son teknolojiyle
bu tesisi geliştiriyoruz. Çevreye
çok daha duyarlı bir tesis olacak.

Makale

BURCU ÜNÜVAR

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ekonomik Araştırmalar Bölümü Müdürü

Almadan gitmeyiz: Dijital temettü
2008’de başlayan küresel krizin
üzerinden neredeyse 10 yıl
geçmesine karşın küresel büyüme
rakamları arzu edilen seviyeye
ulaşmadı.
Önümüzdeki dönemde hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan
ülkeler için büyümeyi destekleyici
politikalar ve uygulamalar ön plana
çıkacak.
Küresel ajandanın kısa-orta
vadede neyle yüklü olduğunu
şimdiden söyleyebiliriz:
Katma değer yaratmak,
artı değeri, refahı genele
yayacak şekilde dağıtmak ve
kalkınma politikalarını
desteklemek.
Bu ajandadaki
maddelerin başarıya

ulaşması için üretim ve iş yapma
modellerinde bir değişiklik ihtiyacı
olduğu ortada.
İşte bu nedenle her biri başlı
başına önemli konular olan dijital
dönüşüm, sanayi 4.0, yapay zekâ gibi
kavramlar giderek daha fazla şekilde
günlük sohbetlerin içinde kendine yer
buluyor.
Ancak dijital dönüşüm akıllı
telefonda arkadaşlarla
mesajlaşmak, sanayi 4.0 size
paralel park kolaylığı
sağlayan arabalar, yapay
zekâ da içecek siparişi
alabilen robotlara
indirgenecek konular değil.
Bu konuların tamamını
konuşurken, sanayi,
istihdam, katma değer,
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toplumsal refah ve kalkınmayı
eklememiz gerekiyor.
Dünya Bankası, dijital teknolojiler
yaygınlaşmasına karşın bu
teknolojilerin kalkınmaya katkısının
yani diğer bir deyişle “dijital
temettü”nün sınırlı kaldığını söylüyor.
Toplumun iktisadî refahı için
teknolojinin erişilebilir olması ya da
dış dünyadan sürekli temin edilebilir
olması yetmiyor.
Ülkelerin dijital dönüşüm ve sanayi
4.0 gibi değişen üretim modellerinden
en fazla faydayı sağlayabilmelerinin
yolu daha geniş bir uzlaşıdan geçiyor.
Rekabetçi yapıyı güvence altına alan
yasal düzenlemeler, insan gücünün
yeni ekonomik modelin ihtiyaçlarına
yanıt verecek şekilde kaliteli bir
eğitimle donatılması, şeffaf kurumsal

yapının garanti altına alınması, özel
sektörün yatırımlarını iyileştirmesi
şarttır, olmazsa olmazdır.
Diğer bir deyişle yeni moda “dijital
temettü” için eski moda “analog”
adımların atılmış olması
gerekmektedir.
Dünya Bankası’nın küresel
ekonominin geneli için yaptığı tespit
Türkiye’yi de kapsıyor. Dijital
gelişmeler ve sanayi 4.0 rüzgârı son
sürat devam ederken, bu gelişmelerin
kalkınma anlamında etkisi, yani dijital
temettü, şimdilik sınırlı kalıyor.
Genç nüfusa kaliteli iş imkânları
sunmak, ülkenin orta vadeli büyüme
potansiyelini yukarı çekmek,
kalkınmayı sağlamak için Türkiye’nin
dijital temettüden aldığı payı artırması
şart.
Atılacak adımlar belliyken
motivasyon da varsa, niyeti de açıkça
söylemekte sakınca yok: dijital
temettüyü almadan gitmeyiz!
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CENGİZ YAVAŞ
İZSİAD Başkan
Yardımcısı
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Endülüs gezi anılarımızı anlatmaya, İspanya’da
büyükelçilik yapan Yahya Kemal Beyatlı’nın “Endülüs’te
Raks” şiiriyle başlıyoruz.
Şöyle arkanıza yaslanın,
akıllı telefonunuzdan
Nesrin Sipahi’nin sesinden
Endülüs’te Raks şarkısını
bulun, müzik eşliğinde
okumaya başlayın.
Yahya Kemal’in İspanya
günleri, 1929’da Madrid
Büyükelçisi olmasıyla
başlar. Çok merak ettiği
halde, doğru dürüst bir
İspanyol raksı
göremediğini sohbet
sırasında dostu Marki’ye
söylediğinde, Marki,
kendisini Endülüs’e davet
eder. Elinde zil, omzunda
şal ve göğsünde
Gırnata’nın en güzel
gülüyle raks eden esmer
bir İspanyol güzeli, şairin
dikkatini çeker ve şiirin
dizeleri o gece ortaya çıkar.
“Endülüs’te Raks” bir İspanyol akşamındaki neşeli bir
anın ve bir İspanyol güzelinin tasviridir. Bu kısa bilgiden
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sonra Endülüs gezimize bölgenin
tarihini anlatarak başlayabiliriz.
Endülüs, 711 - 1492 yılları
arasında İber Yarımadası’nda
Arapların yönetimi altındaki
bölgelere verilen isimdir.
Müslümanların İber
Yarımadası’ndaki varlığı en son
Moriskoların 1609’da İspanya'dan
sınır dışı edilmesiyle son bulmuştur.
750 yılına kadar Endülüs, Emevi
valileri tarafından yönetildi. 750
yılında Abbasiler Bağdat’ta
halifeliklerini ilan ettiler ve Emevî
hanedanından Abdurrahman bin
Muaviye, Endülüs'e kaçarak
kendisini Emevî emiri ilan etti ve
Kurtuba (Cordoba) Kurtuba kentini
kendine başkent yaptı.
Bu dönem Endülüs'ün en parlak
dönemi olarak bilinir. Kurtuba şehri,
Bağdat ve Kahire'den sonra
dünyanın üçüncü önemli bilim
merkezi haline geldi. Bu dönemde
günümüz Avrupa bilim ve sanatının
bazı temelleri Endülüs'te atıldı. Yine
o dönemde Avrupa'nın genelinde
sadece papazlar ve liderler okuma
yazma bilirken Endülüs'te halkın
neredeyse tamamı okuma yazma
biliyordu. Şehircilik ve şehir kültürü
döneminin çok önüne geçmiştir.

Kültürel farklılıkların zenginlik olarak
algılandığı bir çağdır. Endülüslerin
egemenliği altındaki topraklarda
Sefarad Yahudileri bugün
İspanya’daki Yahudi kültürünün altın
çağı (Golden Age of Jews) olarak
adlandırılan çağlarını yaşamışlardır.
1492’de Beni Ahmer Devleti’nin
yıkılışı ile İspanya’daki 781 senelik
İslam egemenliği sona erdi.
İspanya kralı III. Felipe, 22 Eylül
1609 tarihli bir fermanla 1610-1614
yılları arasında Müdeccenleri
İspanya’dan kovdu. Çoğu cami,
kümbet, medrese, köşk, saray ve
eşsiz yapılar yıkıldı veya tahrip edildi.
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Müslümanlar kadın, çocuk
fark etmeksizin katledildi
veya İspanya dışına göç
etmeye zorladı. 300 bin kadar
Müdeccen, vatanlarını terk
etti. Böylece Müslümanların
İspanya'daki izi büyük oranda
silinmiş oldu.
Endülüs medeniyeti,
birçok açıdan çağını ve
sonrasını etkilemiştir.
Endülüs dönemi aynı
zamanda İspanya’daki Yahudi
kültürünün altın çağının da
var olmasını sağlamıştır.
Döneminde dünyanın en
önemli kütüphanelerinden
biri hâline gelen
Grenada'daki bir milyon kitap
Babü’r-Remle Meydanı’nda
yakılmıştır. Bundan yüzlerce
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yıl sonra, Nobel ödüllü ünlü
Fransız fizikçi Pierre Curie’nin,
yok edilen kitaplarla ilgili şu
tarihi sözleri söylediği rivayet
edilir: “Müslüman Endülüs'ten
kalan 30 kitap sayesinde atomu
parçalayabildik. Yakılan bir
milyon kitabın yarısı kalsaydı
çoktan uzayda galaksiler
arasında geziyor olacaktık.”
İşte bu tarihi coğrafyadaki beş
günlük turumuza Malaga ile
başladık. Malaga’ya İstanbul’dan
THY ile haftada beş gün uçuş
mevcut. Yaklaşık dört buçuk
saatlik yolculuğun ardından
Endülüs’ün ikinci büyük şehrine
ulaşıyorsunuz. Hava limanına
inişimiz, sert rüzgar nedeniyle
bir hayli zor oldu. Akdeniz
kıyısındaki Real Club

Mediterraneo adlı restoranına
gittiğimizde, dışarıda deniz
kıyısında ayarlanmış
masalarımızı içeriye taşımaya
çalışıyorlardı garsonlar. 3-4
metre dalgaları görünce
uçaktaki türbülansın nedenini
anlamıştık.
Öğle yemeğinin ardından tur
otobüslerine binip panoramik bir
şehir turu yaptık.
İlk hedefimiz tarihi şehrin
kurulduğu Gibralfaro (Tarık’ın
Feneri) Tepesi oluyor.
Bu tepeden Malaga’yı kuş
bakışı görebiliyorsunuz.
Gibralfaro Kalesi 11’inci yüzyılda
Endülüs Taifalar idaresi
sırasında ufak emirliklere
bölünmüşken yapılmış. 13 ve
14’üncü yüzyıllarda ise Nasrid
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Hanedanı zamanında
genişletilmiş. Gibralfaro Kalesi
korunaklı bir yolla Alcazaba adlı
diğer bir kaleye bağlanır. Bu
kale Arap döneminde emirin
ikamet ettiği yerdir.
Malaga manzarasının tadını
çıkardıktan sonra aşağı
iniyoruz. Aşağıda sizi Picasso
Müzesi ve Malaga’nın en
meşhur restoranı El Pimpi’nin
de içinde yer aldığı çok güzel bir
cadde bizi bekliyor.
Ünlü ressam Picasso,
Malaga’da doğar ve sonrasında
Barcelona, Paris, Antibes gibi
şehirlerde yaşar ve birçok
önemli eser meydana getirir.
2003 yılında açılan müze
binasında Picasso’nun ailesinin
bağışladığı 285 Picasso eseri

sergilenmektedir. Müze
Buenavista Sarayı denen binada
yer almaktadır.
Malaga adını bir rivayete
göre İbranice’deki Melak
kelimesinden yani tuzdan alıyor.
Malaga, Costa del Sol denilen
Güneş Sahilleri üzerine kurulu
bir liman şehri. Şehir
Cebelitarık Boğazına 100 km, en
yakın Kuzey Afrika sahiline de
130 km uzaklıkta. Eğer buraya
kadar gelmişken Cebelitarık’ı
da ziyaret etmek isterseniz
İngiltere’den vize almayı
unutmayın, çünkü burası İngiliz
toprağı sayılıyor.
Endülüs bölgesinin diğer
şehirlerini anlatmaya bir
sonraki sayılarda anlatmaya
devam edeceğiz…
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Bir
ameliyatla
aşırı
kilolara
güle güle
Obezitenin ya da halk arasındaki
deyimle şişmanlığın, önlenebilir
ölüm nedenleri arasında sigaradan
sonra ikinci sırada olduğunu biliyor
muydunuz? Son 30 yılda obezite
görülme sıklığının artmasıyla birlikte
kalp-damar hastalıkları, şeker,
tansiyon ve hatta
kanser gibi pek çok
ölümcül hastalıklar da
hızla arttı.
Günümüzde, tıpta
‘morbid obez’ olarak
tanımlanan aşırı
şişmanlığa,
operasyonel
yöntemlerle son
vermek mümkün.
Başta ‘tüp mide’ operasyonları
olmak üzere bu yöntemler hakkında
bilgiyi, Başkent Üniversitesi Zübeyde
Hanım Uygulama ve Araştırma
Merkezi hekimlerinden Yard. Doç.
Dr. Varlık Erol’dan aldık…

Obezite nedir?
Obezite, enerji alımı ile harcaması
arasındaki dengenin bozulması ile
oluşan vücuttaki yağ oranının fazla
olduğu metabolik bir durumdur. Çok
ciddi bir sağlık sorunudur. Ölümcül
bir hastalıktır ve günümüzde
önlenebilir ölüm
nedenleri arasında
sigaradan sonra ikinci
sıradadır. Son 30 yıl
içinde obezite sıklığı
ciddi şekilde artmıştır.
Yapılan çalışmalar
obezitenin fazlalığı
oranında hastalarda
kalp ve damar
hastalıkları, şeker,
tansiyon hastalığı, gut, kemik eklem
hastalıkları, akciğer hastalıkları,
varis ve kan pıhtılaşma bozuklukları
ve kanser gibi pek çok hastalıkların
görülme sıklığının arttığını
göstermiştir. Obez hastaların
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beklenen hayat süreleri normal
kilolu kişilere göre 5-15 yıl daha
azdır. Tahminlere göre yılda yaklaşık
300 bin kişi obezite ve obeziteye bağlı
hastalıklar nedeniyle
kaybedilmektedir ve yılda 100 milyar
dolardan fazla bir rakam obeziteye
bağlı sağlık sorunlarına
harcanmaktadır.
Tıpta obezitenin ciddiyeti nasıl
değerlendiriliyor ve hangi hastalara
cerrahi tedavi uygulanmalıdır?
Hastanın kilosunun (kg) boyunun
karesine (metrekare) oranı olarak
hesaplanan Vücut Kitle İndeksi(VKİ),
obezitenin tanımlanmasında,
açıklanmasında ve araştırılmasında
ölçü olarak kullanılmaktadır.
Ağırlık (kg) /
boy (m2)
VKİ 18-24.9
Normal

“Halk arasında Tüp Mide
olarak bilinen ameliyat
günümüzde en sık tercih
edilen ve sonuçları çok
olumlu olan bir yöntem.”
VKİ 25-29.9
Fazla kilolu
VKİ 30 –34.9
Hafif obez /class I
VKİ 35-39.9
Şiddetli obez / class II
VKİ 40-49.9
Morbid obez / class III
Obezitenin sebepleri neler?
Obezitenin en önemli sebebi
yanlış beslenmedir. Yağlar yüksek
yoğunlukta enerjiye ve depolama
kapasitesine sahip, genel olarak
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diğer besinlere göre iştahı daha az
baskılayan ve metabolize edilmeleri
için daha az enerji gerektiren
gıdalardır. Bu nedenle, kilo alma
konusunda, proteinlere ve
karbonhidratlara göre yağların çok
daha belirleyici bir faktör olduğu
açıkça ortadadır. Gençlerde ve
çocuklarda fast-food türü gıdalarla
beslenme obezitenin en önemli
sebepleri arasında. Tabii ki televizyon
ve bilgisayar başında fazla vakit
geçiren, egzersiz yapmayan, ulaşım
için yürüyüş yerine sürekli taşıt tercih
eden bir toplumda obezite sıklığının
artması kaçınılamaz. Fiziksel aktivite
azalması Batılı toplumlardaki morbid
obezite prevalans artışının en önemli
nedenidir.
Sağlığa etkileri neler?
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Obezitenin halk sağlığı üzerine
olan etkilerinin, sigara kullanımının,
fiziksel inaktivitenin veya yüksek
kolesterolün etkilerine eşit veya daha
fazla olduğu birçok çalışma ile
gösterilmiştir. Tip2 şeker hastalığı,
kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon
yüksekliği, kolesterol yüksekliği,
reflü, uyku apnesi, karaciğer
yağlanması, polikistik over hastalığı,
cinsel problemler ve psikokolojik
olarak ise depresyon, özgüven
eksikliği ve düşük benlik saygısı gibi
birçok hastalığa neden
olabilmektedir.
Tedavisi için neler yapılabilir?
Obezite derecesine göre öncelikle
egzersiz ve yaşam alışkanlıkları
değişiklikleri gibi birkaç önlemle
hastalar tedavi edilmeye
çalışılmalıdır. Obezitenin tedavisi için
bugüne kadar birçok ilaç
kullanılmışsa da hastaların çoğunu
tatmin edebilecek bir tedavi yöntemi
bulunamamıştır. Vücut kitle indeksi
30’u geçen hastalarda bu önlemlerle
hastaların sadece %2-3’ü başarılı
olabilmektedirler. Hastalık
düzeyinde obezitenin mevcut olduğu
ve diğer yöntemlerle başarılı
olunamayan hastaların obezite

Kapalı yöntemle yapılan
ameliyatlar sonrası
hastalar bir yıl içinde
kilolarının yüzde 35’ine
kadar kısmını kaybediyor.
cerrahisini ciddi bir alternatif olarak
düşünmeleri gerekir.
Kimlere ameliyat uygulanabilir?
Ulusal Sağlık Enstitüsü, birçok
morbid obez hastada en uzun süreli
tedavi başarısı sağlaması nedeniyle
cerrahi tedaviyi önermektedir. Tüm
dünyada ameliyat gerekliliği vücut
kitle indeksine göre
belirlenmektedir. Vücut kitle indeksi
35’in üzerinde ve tip 2 şeker hastalığı,
tansiyon yüksekliği, uyku apnesi gibi
yandaş hastalıkları olan hastalar ve
yandaş hastalık olmasa da vücut kitle
indeksi 40’ın üzerinde olan hastalara
ameliyat uygulanmakta ve
önerilmektedir.
Ameliyatlarla ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Tüm dünyada uygulanmakta olan
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çeşitli ameliyat yöntemleri
mevcuttur. Bunları tüp mide (sleeve
gastrektomi), mide bypass (gastric
bypass), mini gastric bypass, mide
pilikasyonu, mide kelepçesi olarak
sıralayabiliriz. Mide kelepçesinin
günümüzde uygulanım sıklığı
oldukça azalmıştır. Avrupa ve
Amerika’da en sık uygulanan iki
yöntem Sleeve Gastrektomi ve
Gastrik Bypass’tır. İki yöntem de
kapalı, yani laparoskopik olarak
uygulanmaktadır. Bu sayede
hastalar erken dönemde günlük
hayatlarına dönebilmektedirler. Her
iki ameliyat sonrasında da hastalar
bir yıl içinde yaklaşık olarak toplam
vücut ağırlıklarının yüzde 30-35’ini
kaybetmektedirler. Tabii ki bu oran
hastanın obezite derecesi, yaşı,
cinsiyeti gibi faktörler nedeniyle
hastadan hastaya değişiklik
gösterebilmektedir. Kilo kaybı ile
birlikte hastaların mevcut kronik
yandaş hastalıkları da bu
ameliyatlarda sonra yüzde 85-90
oranında düzelmekte ve hastaların
yaşam kaliteleri artmaktadır. Obezite
cerrahisi konusunda deneyimli
kliniklerde gerçekleştirildiği
takdirde çok düşük risklerle yaşam

Röportaj
kalitesini önemli ölçüde arttıran bir
tedavi yöntemidir.
Tüp mide operasyonları daha sık
yapılıyor sanırım…
Günümüzde en sık uygulanan
yöntemlerden biri Laparoskopik
Sleeve Gastrektomi, halk arasında
bilinen ismi ile tüp mide ameliyatıdır.
Laparoskopik Sleeve Gastrektomi
(tüp mide) morbid obezite
tedavisinde göreceli olarak yeni
kullanılmaya başlanmış olmasına
rağmen, farklı derecedeki obez
hastalarda standart tedavi yöntemi
olarak uygulanan bir tekniktir.
Aslında bu operasyon tekniği yeni bir
yöntem değildir. Bu yöntemde
midenin büyük bir çoğunluğu
(yaklaşık yüzde 70-80’i) çıkarılarak,
kalan mide bölümü dar bir tüp
şekline getirilir. Tüp mide; yeterli kilo
kaybı sağlaması, herhangi bir
bağırsak rotasyonu yapılmadığından
dolayı tıkanıklığa (internal
herniasyon sonucu) neden
olmaması, gastrik band’daki gibi bir
yabancı cisim olmaması ve böylece
yabancı cisme bağlı kayma ve
erozyon risklerinin ortadan kalkması
gibi klinik avantajlara sahip bir
tekniktir. Tüp mide sadece yemek
alımını kısıtlayarak değil, aynı
zamanda metabolik etkileri
sayesinde de özellikle leptin ve
ghrelin gibi beslenme ile ilgili
hormon düzeylerinde de değişikliğe
neden olarak kilo kaybı sağlayan bir
yöntemdir.
Bu ameliyata girecek birini hangi
süreçler bekliyor?
Ameliyata hazırlık: Kan tahlili,
EKG, Akciğer filmi, Karın

ultrasonografisi, Endokrinoloji
konsültasyonu, Psikiyatri
konsültasyonu, Gastroentroloji
konsültasyonu ve mide endoskopisi,
Kardiyoloji konsültasyonu, Solunum
fonksiyon testi ve Göğüs hastalıkları
konsültasyonu, Anestezi
konsültasyonu… Hastalar yukarıda
belirtilen tetkikler uygulanarak ve
ilgili hekimler tarafından
değerlendirilerek tam bir sağlık
taramasından geçerler.
Operasyon tekniği: Karın
bölgesinde yapılan beş adet mini
kesiden kapalı ameliyat
uygulanmaktadır. Mide, çevresindeki
dokulardan serbestleştirildikten
sonra dilatasyon tüpü mide küçük
kurvatur bölümüne yerleştirilerek
(hastada kalan mide bölümüne),
kalan mide bölümünün tüm
hastalarda aynı büyüklükte olması
sağlanır. Daha sonra endoskopik
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stapler adı verilen aletlerin
yardımıyla mide dokusu kesilerek
çıkarılır. Kaçak kontrolü yapmak için
operasyon alanı steril serum
fizyolojik ile doldurulduktan
sonra mide hava ile şişirilerek
hava-su testi yapılır.
Ameliyat sonrası dönem:
Ameliyat sonrası, mide yara hattını
korumak amacıyla hastalara
üç hafta boyunca sulu gıda, 3-6’ncı
haftalar arası püreli gıda dönemleri
uygulanır. Altıncı hafta itibariyle
hastalar normal beslenmeye başlar.
Ameliyat sonrası, hastalar; ikinci
hafta, birinci, ikinci, üçüncü, altıncı,
dokuzuncu ve 12’nci aylarda mutlaka
doktor ve diyetisyen tarafından
değerlendirilir. Birinci yıldan sonra
da kontroller altı ayda bir devam
ettirilir. Obezite tedavisinde amaç ve
sonuç: Biz hekimler hastalarımızın
zayıflamasını, fiziki görünümün
düzelmesinden ziyade, sağlıklarına
tekrar kavuşmaları için
amaçlamaktayız. Evet bu
ameliyatlarda düşük oranlarda da
olsa bazı riskler mevcut. Ama bu
riskler obezitenin sebep olduğu
risklerden çok daha düşük oranda
olduğu için vücut kitle indeksi uygun
olan hastalara ameliyat
önerilmektedir. En önemli
noktalardan biri de bu ameliyatlara
kimsenin etkisinde kalmadan
özgürce ve kendi iradenizle karar
vermenizdir. Çünkü inanmadığınız
bir konuda başarıya ulaşmanız
mümkün olmayacaktır.
Obezite cerrahisi, deneyimli
merkezlerde güvenle uygulanabilen,
hasta ve sağlık ekibi arasında
uyum sağlandığında
yüksek başarı
oranlarına sahip
en etkili obezite
tedavi
yöntemidir.

Makale

RamaZaN SONCUL

KİTVAK Yönetim
Kurulu Başkanı

Umut, hayal etmekle başlar..
ünitesi, 45 oda ve 55 yatak ile bu alanda müthiş bir
boşluğu dolduruyordu… Hastane bugün aynı anda 6-7
hastaya ilik nakli, günde 50-60 hastaya ayakta
kemoterapi olmak üzere yılda 45 bin hastaya hizmet
veriyor. Kemik iliği nakli sonrası iyileşme oranı
çocuklarda yaklaşık olarak yüzde 75-80…
Hastane ziyaretlerimizde; dışarıda öylece toprağın
üzerine kıvrılmış hastasını bekleyenleri gördük. Kış
aylarında merdivenlerin altlarında, yazın hastane
bahçelerinde, hastane koridorlarında amansız
hastalıkla mücadele eden minicik yavrularından müjdeli
haber bekleyen anne ve babaları gördük sonra. Yağan
yağmurun, karın altında arabasının bagajında üzgün ve
yorgun bedenlerini az da olsa dinlendirmeye çalışan
babaları, ağaçların altında sıcak bir çorbayı
diğer hasta yakınlarıyla paylaşmak üzere
piknik tüpünün üzerinde tenceresini
karıştırmaya çalışan, üzgün ve yorgun
anaları gördük. Hasta çocuklarımızın
annelerine, bir kap çorbaya hasret,
günlerce bir duş bile alma imkanı
olmayan hasta yakınlarına şahit olduk…

Bizler, kanser hastası çocukları düşünerek bir
hastane kurmak hayaliyle, 1991 yılında yola çıktık. KİTDER adıyla başlayan serüvenimiz, 1996 yılında vakıf
olarak, KİTVAK çatısı altında devam ediyor. Yol
arkadaşlarımız hayırseverlerimiz, bağışçılarımız;
inancımız, sevgimiz ve umudumuz olmaya devam
ederken, hayallerimiz bir bir gerçek oluyor…
Bugüne kadar umut ve desteğin kanseri de
iyileştireceğine olan inancımızla, çeşitli etkinlikler
düzenledik. Gönül kapılarını araladık, umuda el
uzatmalarını istedik güzel yürekli dostların.
2004 yılında Ege Üniversitesi Tülay Aktaş
Onkoloji Hastanesi kapılarını açarak, şifa arayan
hasta ve hasta yakınlarına umut oldu. Bu
hastane kendi alanında ülkenin en büyük
hastanesi olması yönüyle dikkatleri üzerine
topladı.
Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi adıyla
açılan binamız, 5 bin 800 metrekare alan
üzerinde altı yatağa sahip “Çocuk Kemik
İliği Nakil Ünitesi”, bir özel girişim,
kryoprezervasyon ve hücre işleme
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İçinde 40 odası, 102 yatak
kapasitesi olan, çocuk oyun
alanları, çamaşırhanesi ve
kafeteryasıyla bugün binlerce
hasta ve hasta yakınının bu zorlu
hastalıkla mücadele
edebilmelerine,
soluklanmalarına, güç
toplayabilmelerine imkan sunan
Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve
Hasta Yakınları Konukevi’ni
emanet ettik insanımıza.
Vakfımız, onkoloji hastaları ve
yakınlarına umut olmaya devam
ederken, Ege Üniversitesi KİTVAK
Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi
örnek girişimi, bu alandaki gerçek
ihtiyacın büyüklüğünü de ortaya
çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi bünyesinde onkoloji
tedavileri devam etmekte olan
hasta ve hasta yakınlarının da bu
gereksinimi vakfımıza ulaşınca,
yepyeni bir konukevi için harekete
geçilmiş oldu.
20’nci onur yılımızı taçlandıran
yeni eserimiz; Dokuz Eylül
Üniversitesi KİTVAK Hasta ve
Hasta Yakınları Konukevi, 41 oda
ve 82 yatak kapasitesiyle
hastalara yakınlarına moral
kaynağı oldu, umut oldu. Çocuk

oyun alanları, çamaşırhanesi,
kafeteryasıyla yine binlerce
insanımızın hastalıklarla
mücadelelerine güç katacak
muhteşem bir eser oldu.
Yüreğiyle, koşulsuz katkı ve
destekleriyle, maddi manevi tüm
güçlerini ortaya koyarak KİTVAK
çatısı altında buluşan değerli
üyelerimiz, İzmir halkı ve İZSİAD
gibi çok değerli kurum, kuruluş ve
bağışçılarımız sayesinde vakfımız
yepyeni projeler üretmeye devam
edecektir. Vakfımızın, Türk Başarı
Ödülleri Kurulu’nun beş yılda bir
düzenlediği ve aday gösterilen
kişi, kurum ya da kuruluşların 10
yıllık performanslarını göz önünde
bulundurarak gerçekleştirdikleri
organizasyonda, “Başarı ve Üstün
Hizmet Ödülü”ne; ayrıca İzmir'in
EN'leri "En İyi Çalışan Vakıf"
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kategorisinde ödüle layık
görülmesi, çalışmalarımızın
kamuoyu tarafından dikkatle ve
titizlikle takip edildiğinin ve takdir
gördüğünün en değerli
göstergelerinden olmuştur.
Gücümüze güç katmak
isteyecek, bu ulvi yolculukta
bizlere yoldaşlık etmeyi
düşünecek sanayici ve işadamı
dostlarımıza bu vesileyle Halk
Bankası İzmir Şubesi IBAN TR74
0001 2009 7340 0016 0000 08
hesap numaramızı hatırlatmak
isterim. İnsanlık için, toplum için;
umut için, umuda el uzatmak için
KİTVAK çatısı altında güleryüz,
sevgi, inanç ve özveriyle çalışmaya
devam.
Unutmayalım, “umut ve
destek” kanseri de iyileştirir…
Sevgi ve saygılarımla...

Araştırma

Yapay zeka ile
yepyeni bir iş
hayatı geliyor!

İşveren de
işçi de
hazırlığını
yapmalı
Yapay zekanın yakın gelecekte
bazı meslekleri bitirmesi,
bazılarını da insanların elinden
alması bekleniyor. Stephen
Hawking gibi dünyaca ünlü
akademisyenlerin başını çektiği
bir guruba göre iş dünyasındaki bu
değişimden en çok orta sınıf
etkilenecek.
Elektrikli otomobil üreticisi
Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın
da aralarında bulunduğu
dünyanın önde gelen robot ve
yapay zeka uzmanları, geçtiğimiz
haftalarda Birleşmiş Milletler’e
yönelik bir açık mektup yayınladı.
Mektupta öldürme yeteneği olan
yapay zekaya sahip robotlar
yapılmasının yasaklanması talep

Matematik ve
mantıkta yapay zeka;
hayal gücü ve algıda
insan önemli olacak.
edilirken, “Harekete geçmek için
fazla zamanımız yok. Pandora’nın
Kutusu açılırsa, daha sonra onu
kapatması zor olur” uyarısı
yapıldı. Böylece yapay zekanın
kullanıldığı alanlar yeniden
gündeme geldi.
Yapay zekanın gelişimi ve
yaygınlaşması iş dünyasında da
uzun zamandır tartışılıyor.
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Robotların kullanımının
artmasıyla hangi mesleklerin yok
olacağı, insanların hangi
sorumluklarını devredeceği, öte
yandan ne gibi yeni iş fırsatlarının
doğacağı öngörülmeye çalışılıyor.
Üzerinde durulan bir başka konu
ise yapay zekanın
yaygınlaşmasının işgücünde en
çok hangi sınıfları etkileyeceği. Bu
konuda pek çok uzmanın
görüşleri bulunuyor. Robotların,
1984 yılında vizyona giren
Terminatör filminde olduğu gibi
insanlığa düşman olabileceği,
hatta bunun insanlığın sonu
olabileceğini düşünen ünlü fizikçi
Stephen Hawking bunlardan biri.
Hawking, yaklaşık bir yıl önce The

Araştırma

Guardian Gazetesi’nde yayınlanan
makalesinde dünyada gelir
dağılımındaki adaletsizliğin
otomasyonla birlikte daha da
artacağını, şirketlerin daha az kişi
çalıştırarak daha büyük kârlar
elde edeceğini ve bunun sosyal
olarak yıkıcı olacağını öne
sürüyor. Hawking, buna bağlı
olarak yapay zekanın
yaygınlaşmasının en çok orta sınıfı
etkileyeceğini savunuyor. Orta
sınıf, ülkeden ülkeye değişkenlik
göstermekle birlikte genel olarak
toplum hiyerarşisinde sosyal ve
ekonomik statüye göre üst ve alt
sınıfın arasında bulunan kişileri
tanımlıyor. Orta sınıf da kendi
içinde elde ettikleri gelire göre üst
orta sınıf ve alt orta sınıf olmak
üzere ikiye ayrılıyor. Peki, yapay
zekanın yaygınlaşmasından orta
sınıfta en çok hangi meslekler
etkilenecek? Yapılan
araştırmalara göre yapay zekanın
yaygınlaşması nedeniyle istihdam
oranının düşeceği alanlar
arasında çağrı merkezleri, posta
hizmetleri, matbaa, seyahat
acenteleri, sigortacılık,
muhasebe, ofis idari personeli yer
alıyor.
Stephen Hawking’in
düşüncelerini destekleyen bazı

uzmanlar, durumu Moravec
Paradoksu ile açıklıyor.
1980’lerde yapay zeka uzmanları
tarafından geliştirilen bu prensibe
göre robotlar insanlara zor gelen
işleri kolayca yapabiliyorken,
insanlara çok kolay gelen işlerde
ise zorlanıyorlar. Örneğin bir
bilgisayar, bir satranç
şampiyonunu yenebiliyor. Ancak,
oyun bittikten sonra bu satranç
tahtasının tozunu alabilmek için
bir insana ihtiyaç duyuluyor.
Ekonomist Dhaval Joshi de
yapay zekanın mantık ve
matematiksel yetkinliklerin ön
planda olduğu işlerde kolayca
insanların yerine geçebileceğini
savunuyor. Bu yetkinlikler
genellikle orta sınıfın çalıştığı
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işlerde ihtiyaç duyulan özellikler.
Örneğin, muhasebecilik, kredi
analistliği gibi işlerde yapay
zekanın insanların
sorumluluklarını üzerlerine
almaları bekleniyor. Mobilize
olabilme, algı gibi yetkinliklere ise
yapay zeka henüz sahip değil. Bu
özellikler özellikle de çoğunlukla
dar gelirli işlerde öne çıkıyor.

Orta sınıf tanımı değişecek
Fütüristler Derneği Başkanı
Eray Yüksek, tarihte bir dönem
baharata hâkim olan, başka bir
dönem denizlere hâkim olan
ülkelerin öne çıktığını, bugün ise
teknolojiyi yaratanların lider
konumda olduklarını belirtiyor.
Yüksek’e göre orta sınıfın tanımı

Araştırma

da bu teknolojilere sahip olanlarla
olmayanlar arasında değişiklik
gösterecek. Bu değişiklikte
gelirden çok sahip olunan
teknoloji ve yetkinlikler belirleyici
olacak. Bir senaryoya göre
otomasyon nedeniyle 2 milyar
kişinin işsiz kalacağını belirten
Yüksek, el yeteneklerini
kullanarak çalışan tamircilerin,
mekanize edilemeyecek ya da
mekanize edilmesinin çok
maliyetli olacağı mesleklerde
çalışan işçilerin otomasyona
uğramayacağını söylüyor.
Bunlara örnek berber, tesisatçı,
badanacı olabilir. Yapay zekâ
hemşire ya da avukatların işlerini
yapabilecek ancak, karar verme,
ikilemleri çözme, yaratma, hayal
etme, strateji, pazarlık gibi işleri
yine insanlar yapacak.
Bununla birlikte, Yüksek’e
göre önceki sanayi
devrimlerindeki gibi yeni işler de
ortaya çıkacak. Bu noktada devlet,
sivil toplum kuruluşları,

işverenler ve sendikalara çok iş
düştüğünü vurgulayan Yüksek,
“Örneğin, sürücüsüz araçlar
yaygınlaşınca şoförler işsiz
kalacaklar. Bir insanın şoför
olabilmek için yolları bilme,
transfer gibi yetkinliklere sahip
olabilmesi gerekiyor. Yapay zekâ
nedeniyle işini kaybetse de bu
kişinin yetkinliklerinden
yararlanılması ve lojistik
sektöründen devam etmesi
gerekiyor. Bunun için de lojistik
dünyasında bu kişilerin
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kullanılabileceği yeni modeller
yaratılması şart” diyor.
Bunun yanında, insanların
ömrünün uzamasının da
kritik bir konu olduğunu
vurgulayan Yüksek, 100 yaşını
aşkın kişilerle karşılaşmanın
normal olduğu günlere
geleceğimizi, bugün yapılan rutin
işlerin 3’te 1’inin robotlar yapay
zekâ tarafından yapılacağını ve
insanların da iş anlamında
buna göre plan yapmaları
gerektiğini savunuyor.

Araştırma

Bu iki prensip
önemli!
Gelecekte yok olacak meslekleri
tahmin etmek, ortaya çıkacak
yeni meslekleri öngörmekten
daha kolay. Ancak, Dünya
Ekonomik Forumu’nun internet
sitesinde yayınlanan bir yazıda
denildiği gibi yapay zekayı
gelecekten haber veren bir araç
gibi görebilirsek, teknolojinin iş
dünyasındaki etkilerini tahmin
etmek daha kolay olur. Aynı
yazıda yer alan ve iş dünyasının
geleceğini tahmin edebilmek için
aklımızda tutmamızda fayda olan
en önemli iki prensip şöyle
sıralanıyor: Teknoloji bir yandan
insanların sorumluluklarını
üzerine alıp onları işsiz
bırakırken bir yandan da yeni iş
fırsatları çıkarıyor. Tabii, işsiz
kalan kişilerin bu yeni
mesleklere geçiş yapması kolay
olmuyor. Bu da karmaşa
yaratıyor. Gelecekte
mesleklerini yapay zekaya
bırakma ihtimali yüksek olan
kişilerin hem kendi alanlarında
hem de genel olarak yeni
teknolojiyi takip etmeleri, yeni
yetkinlikler kazanıp mevcut
olanları güncellemeleri bu
nedenle çok önemli. Yapılan son
çalışmalara göre pek çok
meslekte yapay zeka yapılan tüm
işi insanların elinden almayacak.
Robotlar daha çok her gün
sürekli kendini tekrar eden rutin
işleri üstlenecek. İnsanlar ise
yaratıcılık gerektiren, çözüm
yaratacakları veya kompleks
iletişim gerektiren işlerin
sorumluluğunu alacaklar.
Bu nedenle yapay zekadan
korkmak yerine onu kullanmayı
öğrenmek çalışanların
verimliliğini arttırabilir.

Bu alanlarda
insana ihtiyaç
kalmayacak!
l Sigortacılık
l Emlak komisyonculuğu
l Kredi analistleri
l Posta hizmeti çalışanları
l Laboratuvar teknisyenleri
l Muhasebeciler
l Denetçiler
l Ofis personeli
l Çağrı merkezi çalışanları
l Sosyal medya uzmanları

Aranacak nitelikler
Dünya Ekonomik Forumu’nun İşlerin Geleceği
raporunda 2020 itibariyle çalışanlarda
aranılacak özellikler şu şekilde veriliyor:
1. Kompleks problem çözme
2. Eleştirel düşünce
3. Yaratıcılık
4. Personel yönetimi
5. Diğerleriyle koordine olabilme
6. Duygusal zekâ
7. Yargılama ve karar verme
8. Hizmet odaklı olma
9. Müzakere yeteneği
10. Kavramsal esneklik
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Telefon piyasasına farklı bir model geliyor
İşte dört kameralı Huawei G10
En büyük telefon üreticileri
arasında bulunan Huawei,
dört kameralı Huawei G10
serisiyle geliyor. Şirket, yeni
modeli 22 Eylül’de
tanıtacağını duyurdu. 18:9
ekran oranına sahip telefon,
önde ve arkada çift kamera
barındıracak. Huawei G10’un,
tasarım ve ekranıyla da ön
plana çıkacağı söylenebilir.
1080×2160 piksel
çözünürlüğünde 5.9 inçlik
ekranla gelecek olan cihaz,
156.2×75.2×7.5 mm
boyutlarında olacak. Kirin 659
yonga işlemcisiyle gelecek

olan cihazda, 4 GB RAM, 64 GB
depolama alanı ve Android
Nougat işletim sistemi olacak.
Cihazın iki yüzünde de flaş
desteği olacak.

Dijital oyun tutkunları bu habere bayılacak

PlayStation5 geliyor
Sony CEO’su Layden, tarih vermedi, “Yakında” dedi
Xbox One X'in, dünyanın en güçlü konsolu
olacağını biliyoruz. Peki Sony bu konuyla
ilgili bir şeyler yapacak mı? Sony CEO'su ve
Başkanı Shawn Layden, “PS4 Pro'ya özel
oyun gelecek mi” sorusuna, “Bu asla
olmayacak. Pro'nun tek özelliğinin sadece
4K çözünürlükleri ve bunu kullanabilen ve
kullanmayı isteyen oyuncular için HMD
gibi avantajlar sunmak” yanıtını verdi ve
ekledi: “Fakat standart bir PS4'e sahip
olanların dezavantajları yok. Her
oyunumuz PS4'te, Pro'dan biraz
daha farklı çalışacak.” “PlayStation5
çıkacak mı” sorusuna ise Layden,
“Yakında” yanıtını verdi. Bu cevap,
PlayStation5'in geliştirme
aşamasında olduğunu doğruluyor.
Analistler, PlayStation5'i, 2019’dan
önce göreceğimizi düşünüyor…
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Sanal gerçeklik gözlüğünde son nokta
İlk patent başvurusu Microsoft'tan
Microsoft, gelecekteki katlanabilen
telefonlardan ipucu verebilecek bir patent
başvurusunda bulundu. Patentte
gösterilen cihaz, menteşelerinden açılarak
tablete dönüşebiliyor. Cihazın üç farklı
modu var: Kapalı olduğu "sıfır derece", düz
biçimde açık olduğu "180 derece" ve
tamamen açık olduğu "360 derece".
Tahminlere göre; 180 derece modunda
tablet benzeri bir cihaz olacak. Ancak diğer
modlarda nasıl bir işlevselliğe sahip
olacağı belli değil. Apple'ın yeni
iPhone'unun da arka yüzünde ayrıca bir
ekranla gelebileceği söyleniyor. Yani her
yeri ekran olan telefonlar, akıllı telefonların
bir sonraki büyük adımı gibi görünüyor.

Veri depolamada nostaljik teknoloji

Manyetik bantlar geri döndü
Tek kartuşta 330 Terabyte'lık depolama imkanı!
Verileri manyetik bantlara kaydetme dönemi
yeniden başlıyor diyebiliriz. Sony, Zürih'teki
IBM Research ile yapılan ortaklık sayesinde,
kartuş başına tam 330 terabyte'lık depolama
alanı sunarken, bu kasetlerde inç başına 201
gigabyte veri depolama kapasitesine sahip
manyetik bant geliştirdiğini açıkladı.
Analog kayıtları tutmak için
kullanılan manyetik bantlar,
daha önce IBM'in bu alanda
ulaştığı inç başına 123
gigabyte civarında veri
depolayabiliyordu. Ancak
görünüşe göre artık çok daha
fazlası mümkün. IBM ve Sony,
şerit uzunluğunu geliştirmek
için yeni bir yöntem kullanarak
bu sonuca ulaşmışlar.
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Peyami Safa’nın unutulmaz eseri beyaz perdede
Cingöz Recai
“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai, yıllar
sonra yeni bir soygun için ekibiyle
sahalara döner.
Ama bu soygunu
kendi ekibiyle
yapmayacaktır.
Karanlık bir
çeteye dahil olur
ve bir teknoloji
dehasının evini
soymak için
kılıktan kılığa,
oyundan oyuna
geçerek, kimsenin bilmediği gerçek
hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır
aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet,

artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki
belalısı Başkomiser Mehmet Rıza da
peşindedir.
Yönetmenliğini
Onur Ünlü'nün
yaptığı, Peyami
Safa'nın unutulmaz
eseri Cingöz
Recai, Limon Film
tarafından
sinemaya
uyarlanıyor.
Haluk Bilginer,
Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli,
Serkan Keskin ünlü oyuncuların rol
aldığı film, 13 Ekim’de vizyona girecek.

Kore Savaşı’ndan gerçek ve çok dramatik bir öykü

Ayla
Eser, “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Oscar aday adayı
Film, Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek ve dramatik bir hikayeyi
beyazperdeye taşıyacak. 1950’de geçen olayda, Süleyman Astsubay,
savaş meydanında küçük bir kız bulur. Beş yaşındaki bu Koreli kız
yetimdir. Astsubay, kızı yanına alır ve ona Ayla
ismini verir. Birliğin maskotu haline gelen
Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi
olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin
Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı
bırakıp dönmek istemeyen Süleyman
Astsubay, her yolu denese de Kore kanunlarını
aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda
kalan Süleyman ve yetimhaneye verilecek
olan Ayla, son vedalarında tekrar bir araya
gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden
buluşturacak mıdır? Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı filmin
başrollerini Çetin Tekindor, Taner Birsel, İsmail Hacıoğlu ve Ali Atay
paylaşıyor. 2018 Oscar Töreni’nde, “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında
Türkiye’nin adayı da olan film, 27 Ekim’de sinemalarda olacak.
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Şener Şen ve Yavuz Turgul’dan bir başyapıt
Yol Ayrımı
Hayatını, babasından devraldığı tekstil imparatorluğunu büyütmeye adayan ve bu yolda
aldığı cesur kararlar ve acımasız yöntemlerle ailesini dahi karşısına alan Mazhar
Kozanlı'nın hikayesini anlatan film, uzun bir aradan sonra efsane ikiliyi bir araya getiriyor.
Türk sinemasının usta
yönetmeni Yavuz
Turgul’un ve büyük
oyuncu Şener Şen’i bir
kez daha buluşturacak
filmde, bir başka usta
oyunca Rutkay Aziz ile
genç kuşağın sevilen
isimlerinden Mert
Fırat da rol alıyor.
Dram türündeki f
ilmin vizyona giriş
tarihi ise 10 Kasım…

İnsanoğlunun boyu bir karış olsaydı!

Küçülen Hayatlar – Down Sizing
Tükenen kaynaklar sorununa farklı bir bakış açısı
İnsanoğlu, fiziksel olarak ortalama 20-30 santimetrelik boya sahip
olsaydı, dünya nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Açlık, kirlilik ve güç
savaşları biter miydi? Kaynaklar yeterli olur muydu? Ya fiziksel
yaşam? Bu minimal
yaşamda herkes kendini
çok daha iyi mi hissederdi?
Bu film, bir erkek ve
karısının daha iyi bir
hayata sahip olacaklarını
inandıkları için gönüllü
olarak kendilerini
küçültmeye karar
vermelerini konu ediniyor.
Başrollerinde sevilen
oyuncular Matt Damon, Kristen Wiig ve Christoph Waltz'un yer
aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexander Payne oturuyor.
Senaryoyu ise Payne ile birlikte Jim Taylor kaleme aldı. 2018’in en
sıra dışı ve eğlenceli filmi olmaya aday eser, 5 Ocak’ta sinemalarda…
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K Kitap
Platon Bir Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara Girer…
Felsefeyi Mizah Yoluyla Anlamak...
“Felsefeyi anlamak için büyük bir dehanın zekâsına ve
peygamber sabrına sahip olmak gerekir.” Bu doğru
değil! Bu komik, ele avuca sığmaz, çok yönlü ve zengin
içerikli kitap bu efsaneyi yerle bir ediyor. “Platon Bir
Gün Kolunda Bir Ornitorenkle Bara
Girer…” ile birlikte kendinizi
olağanüstü eğlenceli bir felsefe
dersinin içinde bulacaksınız. Felsefi
kavramların esprilerle nasıl
aydınlatılabileceğini, mizahın da
aslında büyüleyici bir felsefi içerik
barındırdığını göreceksiniz. Ama bir
dakika… Bu iki kavrayış yolu, yani
felsefe ile espri aynı şey mi yoksa?
Fıkra ve esprilerin kuruluşu ve
etkisiyle felsefi kavramların kuruluşu ve etkisi aynı
malzemelere dayanmaz mı? İkisi de aynı şekilde
aklımızı gıdıklamaz mı? Harvardlı profesörler Thomas
Cathert ve Daniel Klein’dan Stand-Up tadında kitap…

Prof. Dr. Korkut Boratav’dan, bir başucu kitabı

Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2009
“Yarını görebilmek için dünü iyi bilmek gerekir…”
Her şeyden önce belirtilmesi
gereken nokta, kitabın
dönemlemesinin,
şimdiye kadar hiçbir
eserde rastlanmadık
ölçüde iktisadi
kıstaslara dayanması ve
dolayısıyla iktisatsiyaset diyalektiğinde,
yazarın iktisada ağırlık
veren görüşüyle
fevkalade tutarlı
olmasıdır. Değerli
araştırmacı Korkut
Boratav'ın kitabı,
Türkiye ekonomisinin nereden

geldiği ve nereye gittiği konusunda
derin düşünmek
isteyenlere bir rehber
niteliğinde… Yazım dili
itibariyle “meslekten
iktisatçı olmayanları”
hedeflemişse de ,
iktisatçıların başucu
kitabı olacak güçte
kalıcı bir eser. Boratav'ın
kitabı bugünü anlamak
için son derece yararlı
bir yapıt. Dünü bilmek,
yarını görmek için
Boratav'ın kitabı
okunmalı; bir daha okunmalı.
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K Kitap
Birbirine tamamen zıt iki karakterin kesişmesi
Senden Önce Ben / Jojo Moyes
Yaşamın ince detayları
Lou’dan sorulur. Otobüs
durağıyla ev arasında kaç
adım var? Çalıştığı
kafeye gelip
gidenler nasıl bir
hayat yaşıyor?
Parlak yeşil
elbisenin altına ne
renk külotlu çorap
giyilir? Onda bu
soruların hepsinin
cevabı var. Kolayca
mutlu olabildiği
küçücük dünyasında
bilmediği tek şey,
hayatın çok daha
karmaşık soru ve cevaplarla
dolu olduğu…

Geçirdiği kazasıyla hayatı
altüst olan Will ise uzun
süredir karmaşık sorularla
meşgul.
Çevresindeki
tüm renkler
griye dönmüş
durumda ve
yapabileceği
tek şeyin
hayatını
sonlandırmak
olduğunu
düşünüyor.
Asık suratlı,
aksi ve geçimsiz
Will, Lou’nun
rengârenk yaşamıyla
karşılaşırsa neler olur?

Cafe Fernando blogger’ı Cenk Sönmezsoy yazdı

Bir Pasta Yaptım, Yanağını Dayar Uyursun
Özellikle kadınlar bu kitaba bayılacak!
Kek kalıbı alırken nelere dikkat etmek gerekir? Hangi tart hamuru için hangi
kalıp uygundur? Keklerin düzgün kabarması için ne yapmak gerekir? 2 kilo
elma, kendisi 1 küsur kilo olan keke nasıl sığar? “Alelade görünen bir pastayı
10 dakikada Paris’teki bir pastanenin vitrininden
fırlamış hale nasıl getirirsiniz? Getirdikten
sonra kesmeye nasıl kıyarsınız? Haydi kıydınız;
jilet gibi kesilmiş dilimler nasıl elde edersiniz?
Dünyanın En İyi 50 Yemek Blogu’ndan biri olan,
bol ödüllü yemek blogu Cafe Fernando’nun
yazarı Cenk Sönmezsoy’un yıllardır beklenen
kitabı çıktı! “Cafe Fernando – Bir Pasta
Yaptım, Yanağını Dayar Uyursun”, Cenk
Sönmezsoy’un öğrenciyken yurt mutfağında
yaptığı domatesli makarnadan Dolce &
Gabbana’ya özel tasarladığı Brownie Dantel
Giyer’e kadar uzanan bir yemek hikâyesi.
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M Müzik
Emre Altuğ’dan, yeni nesle miras, eski nesle hatıra
Yıldırım Gürses Şarkıları
Türk Müziği'ne çok sesliliği getiren büyük usta Yıldırım Gürses imzalı
klasikleri yeniden yorumlayan Emre Altuğ, kariyerinin 18’inci yılını
özel bir proje ile taçlandırıyor. Poll Production etiketi, Polat Yağcı
prodüktörlüğünde piyasaya çıkan 10 parçalık "Yıldırım Gürses
Şarkıları" albümünde; "Son Mektup", "Çal Kanunum Çal", "Affetmem
Asla Seni", "Feryat" gibi unutulmaz eserler yer alıyor. Albümün ilk
video klibi "Kırık Kalp" için kamera şarkısına geçen Altuğ, “'Yıldırım
Gürses Şarkıları,
yeni nesile miras,
eski nesile
hatıradır.
Geçmişten bugüne
hepimizin hayatına
fon müziği olmuş
bu klasikleri
seslendirmek
benim için
onurdur" dedi.

Rap müziğin usta isminden revize albüm

Sagopa Kajmer: Ahmak Islatan
Dokuz şarkılık ilk albüme, altı şarkı daha eklendi
Sagopa Kajmer'in, 2014 yılında
dijital
platformlardan
yayınladığı dokuz
şarkılık mini
hediye albümü
"Ahmak Islatan",
altı yeni şarkı
eklenmiş albüm
haliyle CD
formatında
müzikseverlerin
beğenisine
sunuldu. İlk
dokuz şarkılık
EP'de yer alan

84

"Scratch Diploma 2" bu albümde
yer almıyor.
Toplam 14 şarkı
içeren "Ahmak
Islatan"
albümünde,
klipleriyle
dikkatleri çeken
"366. Gün" ve
"Sertlik Kanında
Var Hayatın" isimli
şarkılar da yer
alıyor. Tüm
şarkılar
yenilenmiş ses
kaliteleriyle…

M Müzik
İskender Paydaş'ın yeni keşfi: Rabia
“Kime Ne Arkadaşım”a 1 milyon tık!
İskender Paydaş işbirliğiyle
gerçekleştirdiği ilk teklisi "Kime Ne
Arkadaşım"ı yakın zaman önce
dinleyicilerle buluşturan Rabia,
şarkının klibiyle de dikkatleri üzerine
çekiyor. Kısa sürede bir milyon
tıklanma ile beğeni kazanan sanatçı,
günlerce yoğun tempo ile çalıştığı Afro
Samba dansını izleyicilere sunuyor.
Rabia, ilk şarkısı ile ilgili duygularını,
"Kime Ne Arkadaşım'ı ilk duyduğumda
çok sevdim ve kaç kere dinledim
hatırlamıyorum. Sözlerini okuduğumda
ise hem kendi yaşıma hem de hitap
etmek istediğim kitleye en uygun şarkıyı
buldum dedim. Umarım dinleyiciler de
benimle aynı heyecanı paylaşıp şarkımı
çok severler" sözleriyle ifade etti.

90’lı yılların efsane ismi döndü!

Aykut: Sadece Sus
Önemli isimlerin desteğiyle kaliteli bir albüm çıktı
90'lı yılların popüler gruplarından Aykut-Hakan (Altun)-Ayşe
üçlüsünün Aykut'u, 15 yıl aradan sonra geri döndü.
Prodüktörlüğünü de üstlendiği "Sadece Sus" adlı albümde
sekiz şarkı var. Bunlar arasında, Serdar Ortaç'tan "Bana Eş
Olacak"; Gökhan Tepe ve İskender Paydaş imzalı "Yaşadığım
Şüpheli" ve "Yüreğin
Varsa" ve Fettah Can'dan
"Yuva" isimli şarkılar da
yer alıyor. Aykut, canlı
enstrüman kayıtlarında
ise Hüsnü Şenlendirici,
Göksun Çavdar, Fahri
Karaduman, Gündem
Yaylı Grubu, Serhan
Yasdıman, Mehmet Akatay
ve Eylem Pelit ile çalıştı.
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Basında Biz
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‘O’ AN Serdar Ağır

‘O’ AN Serdar Ağır

