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Sevgili İZSİAD üyeleri ve İZSİAD Dergisi’nin değerli
okurları,
Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.
Üç ayda bir yayımlanan kurumsal dergimizin 18’inci sayısını hazırlamanın ve
sizlerle buluşmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz.
Sıcakların hemen hepimizi biraz miskinleştirdiği, ağırlaştırdığı yaz
aylarının bitmesiyle birlikte, kentler adeta yeniden canlandı, ekonomik ve
sosyal yaşama renk geldi.
Geçen üç ayda, İZSİAD olarak da yine pek çok etkinliğe imza attık.
Bunlardan en kıymetlisi elbette geleneksel Cumhuriyet Balomuzdu. Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağanı ve emaneti Cumhuriyet’e,
ülkemize, milletimize ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıktığımızı, dünya
durdukça da sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ettik, hep birlikte, “Yaşasın
Cumhuriyet” dedik. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki, Büyük
Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceğiz. O’nun bizlere bıraktığı en
önemli eser Cumhuriyet ve kazanımlarıdır. Bizlere verdiği en önemli görev
ise Cumhuriyet’i korumak, geliştirmek ve yüceltmektir. Bunun için de
Atatürk’ü çok iyi anlamalı, O’nu yeni kuşaklara en doğru, en güzel şekilde
anlatmalı, bu görevi devralacak kuşaklar yetiştirmeliyiz.
Değerli okurlar,
Gururla söylüyorum ki, “iş sağlığı ve güvenliği (İSG)” kavramı, artık
İZSİAD’la bütünleşen, İZSİAD’la birlikte anılan bir kavram oldu. Dört yıldır,
ulusal çapta düzenlediğimiz ve etkileri ülke geneline yayılan İzmir İSG Zirvesi
ve Fuarı, her geçen yıl etkinliğini biraz daha artırıyor.
Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 4’üncü zirve ve fuar da iş
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi hususunda toplumsal bilinç
yaratma hedefimize katkı sağladı. Sayemizde, Türkiye’nin yıllardır severek
izlediği “Çocuklar Duymasın” dizisinde dahi bu konu gayet ayrıntılı şekilde
işlendi. Bunlar hep bizim için gurur kaynağı. Şimdi, toplumsal bilinç ve kültür
oluşturulması yolunda en büyük hedefimiz, “İSG Bilinci”nin, Milli Eğitim
müfredatına alınması ve ilköğretimden itibaren ders olarak okutulmasıdır.
Yönetim kurulumuz, danışma kurulumuz, komisyonlarımız çalışıyor.
İZSİAD Ailesi’ni birbirine kenetleme ve hem dostluk hem de ticaret ilişkilerini
geliştirme hedefli pek çok organizasyon yapılıyor.
Başarı Öyküleri Sohbet Toplantıları’nda, tecrübeli üyelerimiz, genç
arkadaşlarımıza hayat öykülerini, doğrularını, yanlışlarını anlatıyor; onlara
adeta tecrübe aşılıyor. Üye İlişkileri, Kadın ve Gençlik komisyonlarımız, üye
ziyaretlerini aksatmıyor. Türk sanat müziği koromuz çalışmalarına devam
ediyor. İsteyen üyelerimiz, dernek merkezimizde İngilizce kursu alıyor.
Sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde çeşitli ziyaretlerimiz, eğitimlerimiz
oluyor. Hepsine dair ayrıntıları iç sayfalarda okuyabilirsiniz.
Son olarak değerli dostlar,
Ocak ayı içinde, İZSİAD’ımızın olağan genel kurulunu gerçekleştireceğiz.
İki dönemdir gururla sürdürdüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine, olağan dışı bir durum olmadığı takdirde bir dönem daha
devam edeceğimi bildirmek isterim.
Her zaman destek oldunuz, bize cesaret verdiniz.
Teveccühleriniz ve destekleriniz için içten teşekkürlerimi
sunuyorum. Yeni dönemde de İZSİAD çizgisini daha
yukarılara taşımak, üyelerimize, kentimize ve ülkemize
faydalı olmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Sağlıklı ve mutlu günler; bereketli ve bol kazançlar
diliyorum.
Saygılarımla…

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bizden Haberler

4. İzmir İSG
Zirvesi’ni de
başarıyla
yaptık

Okullarda ‘ders’ olmazsa
iş kazaları önlenemez!
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği‘nin (İZSİAD), ulusal çapta
düzenlediği 4. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
Zirvesi, Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Tiyatro ve dizi oyuncusu Volkan
Severcan’ın sunduğu açılış törenine; İzmir
Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, CHP Genel
Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay
Sındır, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Sırrı Aydoğan, Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir
Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş,
Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD)
Başkanı Aydın Buğra İlter, DİSK Ege Bölge
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Hasan
Küçükkurt

Temsilcisi Memiş Sarı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürü Orhan Koç ve
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı
Kadri Kabak da katıldı.
Açılış konuşmasını yapan
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
Türkiye’de iş kazaları ve meslek
hastalıkları hususunda iç
karartan bir tablo olduğunu
vurguladı. Sürekli aynı konuların
konuşulduğunu; ancak ölümlü,
yaralamalı ve kalıcı sakatlıkla
sonuçlanan iş kazaları ve meslek
hastalıkları istatistiklerinde hep
kötüye gidiş gözlendiğini ifade
eden Küçükkurt, “Demek ki artık
başka türlü düşünmemiz, başka
şeyler yapmamız gerekiyor” dedi;
özetle şunları söyledi:
Küçükkurt: Ağaç yaşken eğilir
“Geldiğimiz noktada, ‘temel

İZSİAD’ın ulusal çapta
düzenlediği 4. İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği
Zirvesi, Bayraklı Tepekule
Kongre ve Sergi
Merkezi’nde yapıldı.
eğitimin önemini’ hatırlatmak
istiyorum. İşverenlerimize ve
işçilerimize eğitimler vermeye
devam edeceğiz. Denetimler sıkı
sıkıya sürecek. Bizler bu tip
organizasyonlarla taşın altına
elimizi koymaya devam edeceğiz.
Ancak bunların tamamen günlük
ve geçici çözümler olduğunu da
artık kesinlikle anlamamız
gerekiyor. Asıl çözümün, kalıcı
çözümün, yarının büyüklerine,
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daha ilkokul çağlarından itibaren
iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
vermek olduğunu, ‘iş sağlığı ve
güvenliği’nin müfredatlara ders
olarak konulması gerektiğini
artık görmemiz gerekiyor. Zira
ağaç yaşken eğilir.”
Üç gün süren zirvede
düzenlenen oturumlarda, yerli ve
yabancı pek çok tanınmış
firmanın yöneticileri,
Cumhurbaşkanlığı’ndan, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Milli
Eğitim bakanlıklarından
temsilciler ve çeşitli
üniversitelerden akademisyenler
konuştu; iyi ve örnek İSG
uygulamalarını paylaştı.
Zirveye paralel olarak
devam eden İSG Fuarı’nda ise
sektörün farklı alanlarından
firmalar, son gelişmeleri,
ürün ve hizmetleri tanıttı.

Bizden Haberler

Sıra dışı tarzı ve sempatik yapısıyla
gönülleri fetheden sanatçı, performansıyla
zirvenin kapanışına ayrı bir tat kattı.

Final mesajını “Mandıra Filozofu” Müfit Can Saçıntı verdi:

İşçinin kalbini ve onurunu kırmayın
4. İzmir İş Sağlığı ve
“Önlemleri alın, işçinin
Güvenliği (İSG) Zirvesi ve
kolunu-bacağını kırmayın.
Fuarı, son gün oturumlarının
Emekçinin kalbini ve onurunu
yanı sıra “Mandıra Filozofu”
hiç kırmayın” mesajıyla
olarak tanınan oyuncubitirdi; ayakta alkışlandı.
yönetmen Müfit Can
Tolga Çandar ise sevilen
Saçıntı’nın renkli
türkülerini seslendirdiği
gösterisi ve Ege
konserini, birbirinden
türkülerinin usta
komik anıları ve
ismi Tolga
Ege şivesiyle
Çandar’ın mini
süslediği
konseriyle sona
nükteleriyle
erdi. Kariyeri
renklendirdi.
boyunca
Mini konser,
yaşadığı
dinleyenlerin
birbirinden
hep bir
komik “iş
ağızdan ve
Tolga
kazalarını”
ayakta söylediği
Çandar
paylaşan Saçıntı,
İzmir Marşı
gösterisini,
ile son buldu.

Müfit Can
Saçıntı
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Ali
Talak
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Çocuklar Duymasın’da
“iş güvenliği” vurgusu
İzmir Sanayici ve
İşadamları
Derneği’nin
(İZSİAD), her yıl
ulusal çapta
organize ettiği
4’üncü İzmir İş Sağlığı
ve Güvenliği (İSG) Zirvesi
ve Fuarı, bu sene 12-14 Ekim
tarihleri arasında düzenlenmişti.
Açılış töreninin sunuculuğunu,
tiyatro oyuncusu Volkan Severcan
üstlenmişti. Sevilen oyuncu, bir
sunumu öncesi, her yıl yüzlerce
çalışanın can verdiği,
binlercesinin yaralandığı iş
kazalarını önlemenin önemini
kavradığını belirtmiş, “Bu
konunun Çocuklar Duymasın
dizisinde işlenmesi için yapımcı ve
senarist Birol Güven ile
konuşacağım” demişti.

D
İAD
İZ
İZSSİA
inddee
ssaayyeessin
iyeedduyydduu!!
TTüürrkkiy

Severcan, sözünü tuttu

İZSİAD’ın organize ettiği 4’ncü İzmir İSG Zirvesi’nin
sunuculuğunu yapan oyuncu Volkan Severcan, meselenin
öneminin farkına vardı, konuyu sevilen diziye taşıdı.

kazalarında can verdiğini ve
çocuklarının yetim kaldığını
anlatan Haluk, Yusuf’a şunları
söyledi: “Baretini ve emniyet
kemerini takmadan çalışmışsın.

İlgiyle izlenen dizinin, Kanal
D’de, 5 Kasım Pazar günü
yayınlanan 15’inci bölümünde, İSG
önlemlerinin mutlaka alınması
konusu işlendi. Senaryo gereği bir
inşaat şirketinde yöneticilik yapan
Haluk (Tamer Karadağlı),
şantiyede İSG önlemlerini
almadan çalışan işçi Yusuf
karakteri ile buluştu. Türkiye’de
geçen yıl 2000 babanın, iş
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Şantiye şefine hesabını sordum.
Ama önce sen hayatına dikkat
edeceksin. Gerekirse
arkadaşlarını da uyaracaksın.
Önlem almayan işvereni
şikayet edeceksin. İşveren,
her türlü önlemi almak zorunda.
İnsan hayatı aceleye gelmez.
Bu şirketin hiçbir projesi, senin
hayatından önemli değil; akşam
eve gittiğinde seni gören
çocuklarının yüzlerinde oluşan
tebessümden önemli değil.
Şirket, senin hayatını korumak
zorunda. Ama sen de kendi
hayatını korumak zorundasın.”

Bizden Haberler

Gençlere tecrübe aktarımı:
İlk konuk Haydar İnaç oldu
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Gençlik
Komisyonu’nun, “tecrübe
paylaşımı” amaçlı organizasyonu
Başarı Öyküleri Sohbet
Toplantıları’nın ilki yapıldı.
“Hikaye değil, gerçek” sloganıyla
yola çıkan organizasyonun ilk
konuğu, MİSTRAL Yapı ortağı,
Miray İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı ve İZSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Haydar İnaç oldu.
Toplantıya, İZSİAD Gençlik
Komisyonu üyelerinin yanı sıra;
İZSİAD Başkan Yardımcısı Cengiz
Yavaş, Genel Sekreter Şenol
Aslanoğlu, Sayman Tuğçe Gülcüler
ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin
Cengiz ile İZSİAD üyeleri de katıldı.
Çocukluğu, eğitim süreci ve iş
yaşamı hakkında bilgiler veren
İnaç, nereden nereye, nasıl ve

hangi koşullar altında
geldiğini örneklerle anlattı.
Yaşamının kırılma
noktalarına ve karar verme
süreçlerine özellikle değinen
İnanç, katılımcıların sorularını da
yanıtladı.
İZSİAD Gençlik Komisyonu
Başkanı Abdülkadir Bışaroğlu,
İZSİAD Ailesi’nin genç sanayici ve
işadamlarını, tecrübeli
büyükleriyle buluşturmaktan
büyük keyif aldıklarını söyledi,
şöyle konuştu: “Tecrübe, en
değerli bilgidir. İş yaşamlarının
başında olan biz gençlerin,
tecrübeli isimlerden öğreneceği
çok şey var. Sevgili Haydar İnaç’ı
keyifle dinledik, tecrübelerini
özümsedik.
Organizasyonumuz yeni
isimlerle devam edecek.”
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İZSİAD Gençlik
Komisyonu
Başarı
Öyküleri
Sohbet
Toplantıları
başladı

Haydar
İnaç

Bizden Haberler

Yaşasın Cumhuriyet
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) üyeleri, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94’üncü
yıldönümünü, geleneksel
Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Konak
Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila ve Ege Ekonomiyi Geliştirme
Hasan
Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam’ın
Küçükkurt
yanı sıra İzmir’in siyaset, iş ve
kültür/sanat camialarının seçkin
isimlerinin de katıldığı gece, büyük
coşkuya sahne oldu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı şehit ve
gazileri saygıyla, minnetle ve özlemle anıldı. Ata’nın çok
sevdiği vals, tango ve zeybek gösterileriyle renklenen
gecede coşku, 10’uncu Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan
söylendiği anlarda tavan yaptı. Sözlerine, “Yaşasın
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti” diye başlayan İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, şöyle devam etti: “Büyük
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İZSİAD üyeleri,
Cumhuriyet’in 94’üncü
kuruluş yıldönümünü
görkemli baloyla kutladı.
Atatürk’ün izinde yürümeye devam
edeceğiz. Büyük Önder’in bizlere
bıraktığı en önemli eser
Cumhuriyet ve kazanımlarıdır.
Bizlere verdiği en önemli
görev ise Cumhuriyet’i
korumak, geliştirmek ve
yüceltmektir. Bunun için de
Atatürk’ü çok iyi anlamalı,
O’nu yeni kuşaklara en
doğru, en güzel şekilde
anlatmalı, bu görevi
devralacak kuşaklar
yetiştirmeliyiz. İZSİAD
olarak söz veriyoruz.
Cumhuriyetimizi ve ülkemizi
korumak, geliştirmek ve
büyütmek için görevlerimizi
eksiksiz yerine getireceğiz.
Cumhuriyetimizin 94’üncü
kuruluş yıldönümü kutlu olsun.”
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İZSİAD
ve EGİKAD (Ege İş
ri
Kadınları Derneği) üyele
birlikte poz verdi.

Kadına şiddete
“DUR” dedik!
irleşmiş Milletler’in (BM), 25 Kasım 1999’da aldığı
karar gereği, her yıl 10 Aralık, “Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü” olarak idrak ediliyor. Bu sosyal yaranın
kapanması için İzmir de sesini yükseltti.

B
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ünyanın pek çok kentine
paralel olarak, “kadınlara
yönelik şiddet, insan
haklarına dikkat çekmek
ve farkındalık yaratmak
için” 10 Aralık Pazar
günü “Turuncu Yürüyüş”
düzenlendi. 7’den
70’e İzmirlilere, İZSİAD
üyeleri ve eşleri de
destek verdi. Cumhuriyet
Meydanı’ndan
başlayıp Gündoğdu
Meydanı’nda sona eren
yürüyüş, bandolar
eşliğinde yapıldı.

D
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Yöneticilerimiz
İyilik’te buluştu
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim
Kurulu, Karşıyaka Mavişehir’deki
Mavi Bahçe AVM’de bulunan
İyilik Atölyesi Kafe’ye destek
için, bir yönetim kurulu
toplantısını orada düzenledi.
İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, derneğin sosyal
sorumluluk projeleri arasında
dezavantajlı bireylerin toplumsal
yaşama dâhil olmasına destek

olmanın önemli bir paya
sahip olduğuna dikkat çekti,
şöyle konuştu: “Yönetim
kurulu toplantımızı İyilik
Atölyesi’nde yaparak bu
farkındalığa sahip çıkalım ve
destek olalım istedik. Son derece
nezih bir ortamda, çalışan
arkadaşlarımızın kaliteli hizmeti
ve ikramları eşliğinde çok verimli
bir toplantı gerçekleştirdik.
Tüm sivil toplum kuruluşlarının
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İZSİAD
Yönetim
Kurulu
Üyeleri, kafe
çalışanları ile
hatıra fotoğrafı
çektirdi.

toplantılarını belirli aralıklarla
İyilik Atölyesi’nde yapmalarını
öneriyoruz. Üyelerimizin de aileleri
ile birlikte yorgunluklarını İyilik
Atölyesi’nde gidermelerini
istiyoruz” dedi.
Çalışanlarının tümü Down
sendromlu bireyler ve
annelerinden oluşan İyilik Atölyesi,
dezavantajlı bireylere yönelik
Türkiye’nin en özgün projelerinden
biri olma özelliği taşıyor.

Bizden Haberler

Bu güzel projenin sahibi, İZSİAD
Üyesi, JP Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan Demir,
çalışmaları ve hedefleri hakkında
İZSİAD yönetimine bilgi verdi.
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Tanel
Canayak

İlkyardım hayat kurtarır
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD), üyelerine
yönelik eğitim kurslarına bir
yenisi eklendi. İZSİAD Üyesi,
Akademi AKAD’ın sahibi Halil
Çungur’un katkılarıyla, dernek
merkezimizde “temel ilkyardım
eğitimi” düzenlendi.
Dr. Tanel Canayak; kalp krizi,
kaza sonucu yaralanma, nefessiz
kalma, tansiyon problemleri ve şok
durumlarındaki yetişkin, çocuk ve
bebeklere yapılabilecek
müdahaleler hakkında uygulamalı
olarak bilgiler verdi. Temel
ilkyardım tekniklerini, ancak
“ilkyardımcı sertifikası”
bulunanların uygulayabileceğini
özellikle vurgulayan Canayak,
“Ölümün eşiğine gelmiş bir hasta
ya da yaralıya yapacağınız birkaç
basit müdahale, o kişiye yaşama
devam etme şansı verir” dedi.
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İZSİAD
Slovenya
buluşması

Slovenya’dan İzmir’e
ticaret ve dostluk daveti
Türk iş dünyasıyla işbirliklerini
artırma hedefiyle İzmir’e gelen
Slovenya Ticaret Heyeti, İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) yönetimi ve üyeleriyle
buluştu. Slovenya’nın
Maribor Belediyesi yetkilileri,
Sloven-Türk İş Forumu
yöneticileri ve çeşitli sektörlerden
iş insanları adına konuşan Slovenya
İzmir Fahri Konsolosu Mazhar
İzmiroğlu, Slovenya’nın,
sosyokültürel ve ekonomik
alanlarda Avrupa standartlarının

üzerinde bir ülke olduğunu
vurguladı. Yatırım yapılabilecek
alanlar, yabancı yatırımcıya
sağlanan vergi, yatırım ve istihdam
teşvikleri, şirket kurulum
aşamaları hakkında bilgiler veren
İzmiroğlu,
“Slovenya’da asgari ücret 600
Euro civarında. Slovenler son
derece eğitimli, kültürlü ve verimli
çalışan insanlar. Mariborluların
yüzde 92’si ikinci bir dil biliyor.
Yüzde 60’tan fazlası da iki ayrı
yabancı dili konuşabiliyor. 2012
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Avrupa Kültür Başkenti olan
Maribor, 2018’de de Avrupa Spor
Başkenti olarak ilan edildi.
Avrupa’nın kalbinde yer alan bu
ülkede yatırım yapmanız, diğer
Avrupa ülkelerinde serbest
dolaşım hakkı ve elbette büyük
lojistik kolaylıklar vaat ediyor” dedi.
BORTAR Toplantı Salonu’ndaki
buluşmanın ev sahipliğini yapan
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
İZSİAD bünyesinde her sektörden
üyelerin bulunduğunu ve işbirliğine
açık olduklarını ifade etti.

Bizden Haberler

TÜGİAD’a “hayırlı
olsun” ziyareti

Can
Yavaş

İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim
Kurulu, Türkiye Genç
İşadamları Derneği
(TÜGİAD) İzmir Şubesi
Başkanlığı’na seçilen Can
Yavaş ve TÜGİAD Yönetim
Kurulu üyelerini ziyaret etti.
İki derneğin yöneticilerinin,
tek tek kendilerini
tanıtmasının ardından, İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt,
TÜGİAD İzmir Şubesi’nin
yeni yönetimini tebrik etti
ve başarı diledi. Kent
ekonomisini geliştirme hedefi
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doğrultusunda ortak
projeler üretebileceklerini
kaydeden Küçükkurt,
“Fayda sağlayacak her
projeye açığız” mesajı verdi.
Aynı zamanda İZSİAD üyesi
olan TÜGİAD İzmir Şubesi
Başkanı Can Yavaş da, “Bizler
genç sanayiciler ve işadamları
olarak, ortak projeler
vasıtasıyla hem büyüklerimizin
tecrübelerinden faydalanmak
hem de İzmir’imize,
bölgemize ve ülkemize katkı
sağlamak istiyoruz. Ziyaret için
teşekkür ediyoruz” dedi.

Bizden Haberler

İZSİAD
İZSİADÜye
Üyeİlişkileri
İlişkileriKomisyonu,
Komisyonu,
üyeler
üyelerarası
arasıiletişimi
iletişimive
veişbirliğini
işbirliğini
artırma
artırmahedefiyle
hedefiylebaşladığı
başladığıüye
üyeişyeri
işyeri
ziyaretlerini
ziyaretlerinisürdürüyor.
sürdürüyor.

Üye ziyaretleri

TAM GAZ
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD)
Üye İlişkileri Komisyonu, üyeler arası
tanışıklıkları, iletişimi ve işbirliğini artırma
hedefiyle başladığı üye işyeri ziyaretlerini
sürdürüyor. Emin Gemici başkanlığındaki
komisyonuz, üyelerimizden Ömer Akar’ı da
işyerinde ziyaret etti. Bornova Işıkkent’teki
Güzel Ayakkabı’ya yapılan ziyarete, İZSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da
eşlik etti. Firma sahibi Ömer Akar, faaliyetleri
ve sektörün genel durumu hakkında
bilgiler verdi. Komisyon Başkanı Emin
Gemici de hem İZSİAD’ın hem de
komisyonlarının çalışmalarından bahsetti.
Sohbetin ardından yapılan fabrika gezisinde
de üyemiz Ömer Akar, komisyon üyelerini;
üretim bantları, ürün modelleri ve
çalışma sistemleri hakkında aydınlattı.
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Aralık 2017 Çarşamba
rk
Toplantısı’nın konuğu, Tü
Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım oldu

‘İhracatçıya, uygun faizli krediyi
teminat mektupsuz veriyoruz’
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD), ayda bir
düzenlediği geleneksel Çarşamba
toplantılarının Aralık konuğu, Türk
Eximbank Genel Müdürü Adnan
Yıldırım oldu. Banka çalışmaları ve
ihracatçıya destek uygulamaları
hakkında bilgiler veren Yıldırım, kredi
büyüklüğünde Türkiye’nin 9’uncu
bankası olduklarını vurguladı. İhracat
kredilerinin yüzde 46’sını Türk
Eximbank’ın verdiğini belirten Yıldırım,
“Türk Eximbank olarak 635
personelimiz ile İstanbul’da genel
müdürlüğümüz, Ankara ve İzmir başta
olmak üzere 11 şubemiz ve 5 irtibat
büromuzla hizmet veriyoruz. Kredi,
sigorta ve garanti ile tüm hizmetleri tek
çatı altında veren bankayız” dedi.
Rekabetçi faiz oranlarıyla hizmet
verdiklerinin altını çizen Yıldırım,
“Kredilerimiz, diğer bankalara göre
daha uygun maliyetli. Döviz
kredilerinde ortalama yüzde 2.59, TL
kredilerinde ise 7 puanlık avantaj

İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt,
Yıldırım’a plaketle
teşekkür etti.
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sunuyoruz. Müşterilerimizin
yüzde 59’u KOBİ sahipleriç Kredi
Garanti Fonu (KGF) ile yaptığımız
protokoller ile KOBİ’ler için KGF
kaynağı 3 milyon TL, Hazine
kaynağı ise 12 milyon TL olarak
belirlendi” diye konuştu.
Yıldırım, bankanın geçirdiği
yapısal değişiklikler arasında
ihracatçının en çok işine yaracak
olanın, “teminat mektupsuz
kredi” uygulaması olduğunu
kaydetti, şu bilgileri verdi:
“Eximbank bir yandan
organizasyon yapısını
dönüştürürken bir yandan da
bankayla belirli bir ilişki
geçmişi olan, güvenilir,
önceden tahsilat sorunu
yaşanmayan firmaların
derecelendirilmesinin önünü
açacak altyapı çalışmalarını
tamamladı. Haziran
ayından bu yana firmaların
teminat mektubu
dışındaki teminatlarla da
kredi kullanabilmesinin
önünü açtık.”
İhracatçıyı kur riskine
karşı korumak için
uygulamaları olduğunu,
bunlara yönelik yeni proje de
geliştirdiklerini kaydeden
Yıldırım, “Opsiyon işlemine

Yıldırım, Eximbank’ın
organizasyon
yapısındaki değişikliğin,
hizmet kalitesini ve
hızını artırdığını
özellikle vurguladı.
kıyasla daha basit bir yapıya sahip
olan ve bankacılık sektöründe
daha yoğun bir şekilde kullanılan
forward-vadeli kur alım/satım
işlemlerimiz başladı. Opsiyon
işlemlerinde olduğu gibi forward
işleminde de kar gözetmeksizin
fiyatlama yapıldığından bankamız
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bunu bankacılık sektörüne kıyasla
daha uygun maliyetle
sunmaktadır” dedi.
Son olarak, bankanın bundan
sonraki yol haritası hakkında da
bilgiler veren Yıldırım, sözlerini
şöyle tamamladı: “Önceliklerimiz;
daha fazla orta-uzun vadeli kredi
kullandırmak, daha fazla fon
temini, teminat mektupsuz
kredi kullandırma, KOBİ’lere daha
fazla kredi kaynağı sağlama,
ihracat kredi sigortalarında
tazmin desteği ve Ticari Referans
Faiz Oranı (CIRR) desteği
sağlamak. Yapısal dönüşümle
birlikte yeni atılımlar yapmaya
hazır hale geldik. İhracat
taahhütlerinin kapatılmasının
elektronik ortamda
yapılması, global data
temini, bilişim teknolojileri
destekli olarak
kurulacak çağrı merkezi,
garanti/sigorta olanakları,
emtia bazlı finansman
desteği ve yatırım/politik
risk sigortası poliçesi
uygulamalarımız
yakında hayata geçecek.
Bunlar da ülke ihracatının
artması ve ihracatçıya
destek anlamında büyük
fayda sağlayacak.”

İZSİAD Ailesi’nin Yeni Üyeleri

Abdülgani Değirmenci Efsun Bider
Almanya’da, 1975 yılında doğdu. Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Avukatlık kariyerine Mayıs 2002’de kendi
ofisinde başladı. Staj döneminde, sigorta
hukuku konusundaki açığı fark etti. Bu
nedenle özellikle bu alanda
kendini geliştirdi, mesleğini
ilerletti, ofisini büyüttü ve
istihdam sağlamaya da
başladı. Halen ofisinde beş
avukat ve yedi katip ile hizmet
veren Değirmenci, mesleki
tecrübesini, çeşitli medya
organları aracılığıyla
vatandaşlarla da paylaştı.
TRT Radyo’da yayınlanan bir
programda bir yıl boyunca
dinleyici sorularına yanıt
verdi. Ege TV’de de yaklaşık iki yıl boyunca
çeşitli programlara konuşmacı olarak
katıldı. Yanı sıra sigorta dergilerinde de
pek çok makalesi yayınlandı.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde, 1979 yılında doğdu. İlk ve
orta öğrenimini Çanakkale’de tamamladıktan sonra
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi Mimarlık Bölümü’ne girdi. 2002 yılında
mezun oldu. Kariyerinin ilk 14 yılı, çoğunlukla inşaat
firmalarında tasarımcı ve şantiye
mimarı olarak geçti. Özellikle 2004
yılından sonra İzmir’in önemli inşaat
firmalarında görev aldı. Konut ve
rezidans inşaatlarında ince işler
mimarı olarak çalıştığı bu dönemde
büyük tecrübe edindi. Nisan 2017’de
kendi işinin patronu olmaya karar
verdi. Kardeşi Ceyhun Bider ile
birlikte Bider Mimarlık
Mühendislik İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.
Firma; mimari proje, iç mekan
projeleri ve uygulaması, mimari danışmanlık ve
müşavirlik konularında hizmet vermektedir. Bekar
olan Efsun Bider’in ilgi alanları arasında; felsefe,
doğa sporları ve yoga başı çekmektedir.

Gülden Saylam

Özgür Özçalabı

Aydın 1983 doğumlu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ni
bitirdikten sonra, 2005 yılında Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sekiz yıl özel bir
hukuk bürosunda avukatlık yaptı. İzmir'de bulunan
büyük firmalara sözleşmeler hukuku alanında
danışmanlık verdi. 2013’ten itibaren,
Alsancak'ta faaliyet gösteren aile
firması Saylam Yeminli Mali Müşavirlik
ve Hukuk Bürosu’nda çalışmaya başladı.
Özel hukuk alanında; özellikle
Şirketler Hukuku, İnşaat Hukuku,
Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, İş
Hukuku ve İcra Hukuku’nda tecrübelidir.
İngilizce bilen Saylam, yabancı firmalara
da danışmanlık hizmeti vermektedir.
Kurumsal bir bankanın sözleşmeli
avukatlığını da yapmaktadır. Marka ve
patent vekilliği bulunmakta olup
marka ve patent konularında da tecrübelidir. Sağlık
Hukuku Sertifikası da bulunan Saylam, hekim-kurum,
hekim-hasta ilişkilerinden doğan davaları da takip
etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

1978 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini
İzmir’de tamamladıktan sonra Dokuz Eylül
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nden 2000 yılında mezun
olmuştur. 17 yıllık profesyonel kariyeri boyunca
endüstriyel, ticari ve konut
yapılarında faaliyet gösteren Baytur
Anonim Şirketi, Temon Anonim
Şirketi, Kare Mimarlık ve Sipil
Group firmalarında değişik
kademelerde yönetici ve üst düzey
yönetici olarak görev yapmıştır.
Kendi işinin patronu olma kararı
sonrasında, 2015 yılında faaliyete
başlayan TE Mühendislik ve
Müşavirlik Firması’nın kurucu
ortaklarından olmuştur. Endüstriyel
tesis, fabrika yapıları, konut ve
sağlık tesisleri alanları başta olmak üzere inşaat
sektöründe, orta ve büyük ölçekli projeleri, tasarım
aşamasından başlayarak anahtar teslimi
gerçekleştirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
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M. Ayla Karakoyunlu

Mert Genç

İzmir 1977 doğumlu... Göztepe Kız Meslek
Lisesi’ni bitirdi. Ardından iki yıl tekstil tasarımı
üzerine eğitim aldı. Kariyerinin ilk yıllarında,
Denizli firması Mikroplas A.Ş.’de çalıştı. Yedi yıl
Ege Bölge Sorumlusu olarak görev yaptıktan
sonra İzmir’de Aykaya Plastik
Ambalaj Ltd. Şti. firmasında
ortak olarak sekiz yıl hizmet
verdi. Aynı zamanda MTK
Tekstilciler Çarşısı’nda “Yoncalı
Ovası Ev Yemekleri” adlı lokantayı
açtı ve beş yıl boyunca işletmesini
yaptı. 17 Mart 2017 tarihinden
itibaren şahsına ait olarak Akalya
Ambalaj Plastik Firması’nı kurdu.
Halen tekstil, sanayi, gıda, sağlık
gibi birçok sektörde
paketlemelerde kullanılan
ambalajların her türlü baskısız, baskılı atlet ve
takviyeli naylon grupları, p.p. jelatin, hışır, streç
film ve shiringlerin pvc toptan ve perakende
yurtiçi ve yurtdışı satışını yapmakta...

İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra 2004 yılında İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden onur
derecesiyle mezun oldu. 2007 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim
dalında "Performans esaslı Deprem Analizi"
konusunda yüksek lisansını
tamamladı. Yüksek lisansı sırasında
Nato Vecihi Akın Karargahının deprem
performansı belirleme ve güçlendirme
projesinde statik mühendisi olarak
görev aldı. Yapısal tasarım konusunda
profesyonel çalışma dönemi sonrası
2011 yılında Serdar Kırnaz'la birlikte
Genser Müh. Mim.İnş. San. Tic.Ltd. Şti.
kurdu. Uzmanlık ve çalışma alanları;
rüzgar türbini kule temelleri, rüzgar
türbinlerinin deprem analizleri, yapısal
çelik tasarımı ve performansa dayalı
yapı analizidir. Rüzgar türbini temellerinin boyut
optimizasyonu ve geoteknik analizi, yer değiştirme
esaslı çelik yapı tasarımı ve pratikteki uygulamaları
konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Tayfun Ozankaya

Turgay Şirvan

1965 İstanbul doğumlu. İzmir Atatürk Lisesinden
1982 yılında mezun olduktan sonra 1986 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. 1990 yılında Tütünbank A.Ş. tarafından
açılan müfettişlik sınavını kazanarak Teftiş
Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş
olarak Bankacılık hayatına başladı.
5 Yıl banka müfettişliği görevinden
sonra, yaklaşık 6 yıl Şube Müdürü
olarak görev yaptı. En son çalıştığı
Kentbank A.Ş.’den 2001 başında
ayrılarak Ozankaya Hukuk Bürosunu
kurdu. Bankacılık Hukuku ve
Bankacılık deneyimi ile Adli Bilirkişi
olarak adalet sistemine hizmet
verdiği gibi, arabulucu olarak
şirketlerin bankalara olan kredi
borçlarının yeniden yapılandırılması
ve protokol yapılması çerçevesinde iş dünyasına
katkı vermektedir. Ayrıca, Hollanda’da (Lahey
kentinde) partner hukuk bürosu kanalıyla,
hukuksal konularda hizmet vermektedir.

1965 Niğde Ulukışla doğumludur. Dokuz Eylül
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
mezunudur. Kariyerine 1986 yılında Tirsan
Tiryakiler A.Ş.’de satınalma mühendisi olarak
başlamış, 1988 yılında çalışmaya başladığı Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesinde
Şube Müdürü olarak görev almış,
2015 yılında A ARTI Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi Ltd. Şti’de Genel
Müdür olarak görev yapmıştır. 2017
yılından iki ortağı ile birlikte Biltek
Belgelendirme Gözetim
Mühendislik Ltd. Şti kurmuş ve
şirkette kurucu ortak ve genel
müdür olarak görev yapmaktadır.
Biltek uluslararası standartlar ve
Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal
yeterlilikleri kapsamında personel
belgelendirme, muayene kuruluşu, gözetim
kuruluşu, uluslararası standartlara uygun
sistemler kurma konusunda danışmanlık hizmetleri
sunarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

23

Makale

Gümrük Müşaviri &
Öğretim Görevlisi

DR. AHMET ÖZKEN

ahmet@ozkengumruk.com.tr

Türkiye-Gümrük Birliği
ilişkileri ve olması gerekenler
Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma macerası,
1959 yılında “ortak üye” başvurusu yapmasıyla başladı.
Bunu, 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ve 1973
yılında imzalanan katma protokol takip etti. 1 Ocak 1996’da
imzalanan Gümrük Birliği (GB) Anlaşması ile de Türkiye, AB
Gümrük Birliği’ne dahil oldu. Ülkemiz halen, AB’ye “tam
üyelik” müzakerelerini sürdürmektedir.
Gümrük Birliği, ülkemiz için bir ekonomik entegrasyon,
yani ekonomik birleşme olarak değerlendirilmektedir.
Ekonomik entegrasyonların asıl hedefi,
ayrımcılığı azaltmaktan ziyade ortadan
kaldırmaya çalışmaktır. Gümrük Birliği’nin diğer
ekonomik entegrasyonlara göre iki ayırıcı
özelliği vardır. Bunlar;
a) Üye ülkeler arasındaki tarifeleri
kaldırarak, ticareti serbestleştirir ve
kolaylaştırırlar. Mevcut dış ticaretimizde
kullandığımız “sanayi ürünleri için serbest
dolaşım” tabiri, Gümrük Birliği’ne üye
olduğumuz 1996 yılından beri uygulamada olan
Dolaşım Sertifikaları (ATR Belgesi) ile
sağlanmaktadır. Dolaşım Sertifikaları dış
ticarete konu ürünlerin serbest dolaşımda

olduklarını ispatlayan, ihracatçı tarafından düzenlenip
tasdik ve vize işlemi yaptırılan ve Gümrük Vergi Muafiyeti
sağlayan evraklardır.
b) Birlik anlaşmasını imzalamış olan üye ülkeler, üçüncü
ülkelere karşı (Gümrük Birliği anlaşmasının dışındaki Çin
Halk Cumhuriyeti, ABD, Kanada, Brezilya, Rusya..vb) tek bir
ortak gümrük tarifesi uygularlar. (OGT)
Gümrük Birliği Anlaşması ile ilgili genel bir bilgi
verdikten sonra asıl üzerinde duracağımız konu, bu
anlaşmadan sonra Türkiye’nin dış ticaretindeki
değişiklikler ve anlaşmanın dış ticaretimizde
yaptığı olumlu ve olumsuz etkileri olacaktır. Yazımızın
bundan sonraki bölümünde bahsedeceğimiz bir takım
tanımları ve istatistikî bilgileri ortaya koyacak olursak;
Dış Ticaret Hacmi (X+M): İhracat ve ithalatın
toplamıdır. Bu değer, özellikle ülkenin gayri safi
yurtiçi hasılası (GSYH) veya başka büyüklükler
ile oranlanır. Ülkenin dışa açıklığı, dış dünyaya
bağlılık derecesi vb. alanlarda önemli bir
göstergedir. Ülkemizde mevcut dış ticaret
hacminin 1990 yılında yaklaşık 35 Milyar USD
olduğu görülürken, 2016 sonu itibariyle 341
Milyar USD olarak gerçekleştiği görülmektedir.
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Dış Ticaret Dengesi (X-M): Ülkenin
dış ticaretten ne yönde ve hangi
yoğunlukta etkileneceğine dair güçlü
bir gösterge olarak kabul edilir. X>M
olduğunda “dış ticaret fazlasından”,
X<M olduğunda ise “dış ticaret
açığından” söz edilir. Maalesef bizim
ülkemizde ithalat rakamları ihracat
rakamlarından fazla olduğu için
bugüne değin hep dış ticaret
açığından bahsedilmiştir.
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
(X/M): Dış ticaret dengesi açık
verdiğinde bu oran yüzde 100’den
küçük çıkar ve ithalatın yüzde kaçının
ihracat yapılarak karşılandığını
gösterir. Son yıllara baktığımızda
ülkemizde bu oranın yıllık %60-65
seviyelerinde olduğunu görmekteyiz.
AB ülkeleri, Türkiye’nin en büyük
ticaret partneridir. 2016 yılı
değerlerine baktığımızda En fazla
ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk beş
ülkenin üçünü AB üyesi ülkeler (1Almanya, 2-İngiltere, 3-Irak, 4-İtalya,
5-ABD); en fazla ithalat
gerçekleştirdiğimiz ilk beş ülkenin
ikisini de yine AB üyesi ülkeler (1-Çin,
2-Almanya, 3-Rusya Federasyonu, 4A.B.D., 5-İtalya) oluşturmaktadır.
2016 yılı sonu itibarıyla toplam
ihracatımızın yüzde 48’ini,
İthalatımızın ise yüzde 39’unu AB
üyesi ülkelerle gerçekleştirmişiz.
Konuya tersten baktığımızda da AB
üyesi ülkelerin dış ticareti en yoğun
olarak ABD, Çin ve Rusya’dan sonra
Türkiye ile gerçekleştirdiklerini
görmekteyiz. Yani AB tarafından
bakıldığında Türkiye de AB üyesi
ülkeler için önemli bir partner olarak
gözükmektedir.
Bu bağlamda dikkat edilmesi
gereken bir diğer husus da
Türkiye’nin Gümrük Birliği
anlaşmasını
yalnızca “sanayi
ürünlerinde”
gerçekleştirdiğidir. Yani
işlenmemiş gıda
ürünlerinde ve hizmet
ticaretinde “serbest
dolaşım” ilkesi geçerli
değildir. Bir
örnekle
açıklayacak

olursak; ister Türkiye’den AB’ye,
isterse de AB’den Türkiye’ye sanayi
ürünü olarak (makine, mermer,
konfeksiyon v.b.) gönderilen ürünler
için gümrük vergisi ödenmemekte ve
“serbest dolaşım” ilkesi
uygulanmaktadır. Ancak aynı ticarete
konu ürün bir tarım ürünü ise (balık,
salça, reçel, domates v.b.) Gümrük
Birliği kapsamının dışında
tutulmakta ve “gümrük vergisi” ya da
“tarım katkı payı fonu” ödenmek
suretiyle ithalat işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Şu da
bilinmelidir ki Türkiye, AB üyesi
ülkelerle Gümrük Birliği anlaşması
imzalamış ancak AB üyeliği kabul
edilmemiş tek ülkedir. Bu kriter
özellikle AB’ye yapılan ihracatımızda
görece üstün olduğumuz “tarım
ürünleri” ihracatını olumsuz
etkilemektedir.
21 yıl önce, o günkü konjonktürde
yürürlüğe giren ve Türkiye’nin AB
üyeliğine geçişte bir ara anlaşma
olması hesabıyla yapılmış GB
anlaşmasının artık
günümüz ekonomik
yapısı
incelendiğinde bir revizeye
ihtiyaç duyduğu
aşikardır. Özetle;
AB, dış
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ticaretimizde çok önemli bir yer
tutuyor. Fakat ticaretteki kolaylıklar
yalnızca sanayi ürünleri için
uygulanıyor. Tarım ürünleri bu
kapsamın dışında tutuluyor. Ayrıca
AB üyesi ülkeler diğer ülkelerle ikili
anlaşma imzaladıklarında Türkiye bu
anlaşmaların dışında tutuluyor. Bu da
ticari rekabette Türkiye’yi geriye
itmektedir. Türkiye’nin gayri safi yurt
içi hasılasına baktığımızda hizmetler
ve tarım sektörlerinin toplamının
yaklaşık olarak yüzde 70’i kapsadığı
görülmektedir. Bu da
göstermektedir ki AB ile yapılan
ticarette bu iki sektörün muafiyet
uygulanmaksızın vergilendirilerek
ticaretlerinin yapılması, gerek
Türkiye’yi gerekse de AB üyesi
ülkeleri olumsuz olarak
etkilemektedir.
Sonuç olarak, AB üyesi ülkelerle
GB anlaşmasının güncellenmesi için
masaya oturulduğunda müzakere
edilmesi ve geliştirilmesi gereken
konu başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:
1) Ortak Tarım Politikası
imzalanarak Tarım Ürünleri için de
“serbest dolaşım” ilkesinin geçerli
olması ve tarım ürünlerimizin de tıpkı
sanayi ürünlerimizde olduğu gibi AB
üyesi ülkelere girişinde gümrük
vergisi ödenmeden dolaşıma
sokulmalarının sağlanması,
2) Kamu alımları ve hizmet
sektörleri için de serbest dolaşım
ilkesi benimsenerek GB kapsamına
alınmalı,
3) AB üyesi ülkeler üçüncü
ülkelerle serbest ticaret anlaşması
yaparken Türkiye de bu anlaşmalara
taraf olarak kabul edilmeli,
Bu üç ana başlık içerik olarak
detaylandırıldıktan ve bu doğrultuda
hazırlıklar yapıldıktan sonra Gümrük
Birliği anlaşması revize edilerek
düzenlendiği takdirde AB üyesi
ülkelerle olan ticaret hacmimizde
gözle görülür bir artışın olacağı ve
hatta AB üyesi
ülkelerle yapılan
ticarette “Dış
Ticaret Fazlası”
verilmesinin bile
mümkün olacağı
görülecektir.

Ekonomi

Gümrük Birliği, bu haliyle
milli sanayimiz için tehdit

Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO), “özel sektörün AB
konusundaki ihtisas kuruluşu”
olarak nitelendirilen İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) işbirliğiyle
Türkiye’nin AB Gündemi:
Güncellenen Gümrük Birliği’nin
(GB) İş Dünyası’na Etkileri
semineri düzenledi. Toplantının
açılış konuşmasını yapan EBSO
Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz,
iş insanları olarak küresel
ekonomi ve küresel siyasetteki
değişimleri yakından takip
ettiklerini hatırlattı. Küresel
işbirliklerinde uluslararası
anlaşmaların kıtalar boyutunda
çeşitlenerek arttığına dikkat

Türkiye’nin dış
ticaretinin yarıya
yakını Avrupa Birliği
ülkeleriyle yapılıyor.
Handikap büyük...
çeken Gündüz, GB revizyonu
çalışmalarının da memnuniyet
verici bir gelişme olduğunu
söyledi. Deniz Gündüz,
işbirliklerinin Türkiye gibi
üreten ve ürettiğini satmak
isteyen gelişmekte olan ülkeler
için büyük önem taşıdığını
belirtirken, sözlerini şöyle
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sürdürdü: “GB sürecinde AB ile
20 yılı aşkın ticari ortaklığımız
söz konusudur. Bu öylesine
güçlü bir ilişkidir ki;
ihracatımızın yüzde 48’ini,
ithalatımızın yüzde 40’a yakınını,
doğrudan yabancı sermayeli
yatırımların yarısından fazlasını,
ülkemize gelen turistlerin de
yüzde 52’sini AB ülkeleri
oluşturmaktadır. Bu güçlü ilişki,
AB ile olan bir pürüzde anında
aleyhimize işleyip ekonomimizi
zor durumda bırakmaktadır.”
Bu haliyle sanayimize tehdit
Türkiye’nin GB ile Avrupalı
şirketlere ara malları üreterek
AB sanayisine dahil olduğunu,

Ekonomi
ancak aradan geçen süreçte
ülkemiz aleyhine dezavantajlı
durumlar yaşandığını ifade eden
Gündüz, “AB ülkelerinin yaptığı
her serbest ticaret
anlaşmasında Türkiye tek taraflı
kapılarını açmış, ucuz ithal
mallar nedeniyle dış ticaret
açığı yükselmiş ve milli
sanayimiz tehdit altında
kalmıştır. Böyle bir durumda
oluşan haksız rekabeti kabul
etmemiz mümkün değildir.
Sonuç olarak önemli bir adım
atılmaktadır ve GB
güncellemesi Türk ekonomisi
için büyüme fırsatına
çevrilmelidir” dedi.
Gündüz, AB’nin Türkiye için
önemli bir çıpa görevi
gördüğüne inandığını
vurgularken, iş dünyasının en
önemli beklentileri arasında
Türkiye’nin AB karar alma
mekanizmalarında yer alarak
STA’ların yarattığı
dezavantajların giderilmesi, vize
muafiyeti, tarım ve hizmet
sektörleri ile kamu alımlarının
da birlik kapsamına alınmasını
saydı. Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in. “Biz
Avrupalılar kaderimizi kendi
ellerimize almalıyız”
açıklamasına dikkat çeken
Deniz Gündüz, “Bundan sonra,
ilişkilerimizi iyileştirme ve
geliştirme sürecinde çok daha
atak ve stratejik davranmak
durumundayız. GB başta olmak
üzere dezavantaja dönüşen
hususları çözüme kavuşturmalı,
kazan-kazan ilkesi kapsamında
anlaşmalara imza atmalıyız. Bu
anlamda hükümetimize de
büyük görev düşmektedir” diye
konuştu.
Hedef tam üyelik
İKV Başkanı Ayhan
Zeytinoğlu, çalışmalarının ana
hedefinin AB’ye tam üyelik

İKV Başkanı
Ayhan
Zeytinoğlu

EBSO Yönetim Kurulu
Üyesi Deniz Gündüz

olduğunu söyledi. Aynı zamanda
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
olan Zeytinoğlu, GB sürecinde
Türk sanayisinin teknoloji, kalite
ve kapasite olarak artış
kaydettiğini, bazı sektörlerde
dünyada söz sahibi olduğunu
hatırlatırken, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin sıçraması GB ile
değil asıl 2004-2005 yıllarında
tam üyelik müzakerelerinin
başlamasıyla oldu. Yabancı
sermaye girişleri 1 milyar dolar

Çiğdem
Nas
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İKV Başkan
Yardımcısı Prof. Dr.
Haluk Kabaalioğlu

değilken 20 milyar dolarlara
çıktı. GB müzakereleri tam
üyelikle olmalı.”
Toplantıyı yöneten İKV
Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Haluk Kabaalioğlu, AB ile
Gümrük Birliği anlaşması
imzalanırken kısa zamanda tam
üyeliğin gerçekleşmesinin
hedeflendiğini hatırlattı.
Kabaalioğlu, “AB bizim için
önemliyse Türkiye’nin imaj
sorununa da önem verilmesi
gerekir” dedi.
İKV Genel Sekreteri Doç. Dr.
Çiğdem Nas da, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın,
Mayıs’ın son haftası Avrupa
Birliği (AB) Konseyi Başkanı
Donald Tusk ve AB Komisyonu
Başkanı Jean-Claude Juncker
ile görüşmelerinin AB tarafında
yarattığı olumlu havaya dikkat
çekti. Türkiye için AB’nin
“alternatifi olmayan pazar”
konumunu hatırlatan Nas,
“Gümrük Birliği sürecinde
uluslararası yatırımlarda,
rekabet gücü ve verimlilik
kazanmada artış yaşadık.
Avrupa üretim zincirlerine

Ekonomi

katıldık. Üretim standartları,
rekabet, fikri mülkiyet ve
tüketici haklarında uyum
sağladık. Türkiye’nin orta gelir
tuzağından kurtulması için GB
güncellemesinin olumlu
katkıları olabilir” diye konuştu.
Nas, Türkiye kadar AB’nin de
ekonomik ilişkilerin
güçlendirilmesini istediğini
vurgularken, “AB’nin, Serbest
Ticaret Anlaşması imzaladığı
ülkelerle Türkiye’nin de
anlaşma imzalaması kazanç
sağlar. Türkiye kendi üzerine
düşeni yapıyor ama tam üyelik
olmadan çözüm zor” dedi.
Daha çok proje üretilmeli
İKV İş Geliştirme Müdürü
Gökhan Kilit, GB
müzakerelerinde en zor
kısmı tarım sektörünün
oluşturduğunu anlattı.
Korumacı davranırken
sektörel sorunların
çözülemeyeceğini belirten
Kilit, bu tip anlaşmaların ilgili
sektörlerde reform sürecini
başlatması
gerektiğini dile
getirdi. Kilit, şunları
söyledi: “Dünyanın
190 ülkesine 18

milyar dolarlık tarım ürünü
ihraç ediyoruz. En çok ihracat
yaptığımız 10 ülkede AB üyesi
ülkelerin payı 10 milyar dolar.
AB ülkeleri organik ürünleri
tercih ediyor, biz de organik
tarım ürünlerimizin yüzde 90’ını
ihraç ediyoruz. Organik tarım
ürünü ne kadar artarsa bu
sektörde dış
ticaretteki
payımız da
o kadar
artar.”
İKV
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Araştırma Müdürü Çisel İleri ise
KOBİ’lerin kaliteli üretim,
ihracat ve nitelikli personel
istihdamında AB fonlarından
yararlanabileceğini ifade etti.
AB’nin 6. Çerçeve Programı
bütçesinin 17.5 milyar Euro, 7.
Çerçeve Programı bütçesinin
53.2 milyar Euro, halen
yürürlükte olan Horizon (Ufuk)
2020 bütçesinin ise 78.6 milyar
Euro olduğunu hatırlatan İleri,
“Bunlar dünyada en büyük sivil
bütçeli programlar. Türkiye’nin
450 milyon Euro’luk katkı
yapmasına karşılık projelerden
aldığı pay 70 milyon Euro.
Erasmus+ programının bütçesi
14.7 milyar Euro. Biz almazsak
paramız başkalarının
araştırmacılarına, KOBİ’lerine,
öğrencilerine gidiyor. Proje
teklif çağrıları takip edilmeli,
proje hazırlama ve üretim iyi
uygulama örnekleri
incelenmeli, proje pazarlarına
ve ortak ağlara katılım artmalı,
ulusal irtibat
noktasıyla
iletişim
güçlendirilmeli”
önerilerinde
bulundu.

Hamdi Türkmen

Röportaj

MURAT ÖZKEN
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Usta gazeteci
Türkmen’le
medyanın
röntgenini çektik
Basın özgürlüğünün
güçlendirilmesi için dünya çapında
çalışmalar yürüten sivil toplum
kuruluşu Sınır Tanımayan
Gazeteciler, 2017 Dünya Basın
Özgürlüğü Endeksi'ni yayınladı.
Türkiye, geçen yıla göre dört sıra
daha gerileyerek, 180 ülke
arasında 155'inci sırada yer aldı.
Ülkemizde halen 100’den fazla
gazeteci, mesleki faaliyetleri
nedeniyle cezaevlerinde…
Hapse girmemek için
yurtdışına kaçanlar var. Son
12 yılda 56 basamak gerileyen
Türkiye'nin, "kara liste" olarak
adlandırılan en kötü durumdaki
ülkelerin arasına girmesine ise
sadece dört sıra kaldı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü öncesi, bu vahim tabloyu,
yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin
en usta gazetecilerinden Hamdi

Türkmen’le konuştuk. Yılların
tecrübesi, “Tüm samimiyetimle
söylüyorum, ben şu anda çalışan
gazeteci olmak istemem. Keyifle
çalışılan gazetecilik dönemi, bence
2000’li yıllardan itibaren sona erdi.
Her geçen yıl daha da kötüye
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Hamdi
Türkmen

gidiyor. Bugün artık yapılacak hali
kalmadı gazeteciliğin” diyor.
Sizce nedir bu çalışan-çalışmayan
gazeteciler ayrımı? Nerden
çıkmıştır? Neden Çalışan
Gazeteciler Günü?
Gazetecinin zaten çalışıyor

Hamdi
Türkmen
Meltem
Türkmen

olması gerekiyor. 40 yıl önceki
basın sektörü ile bugünkü
arasında çok büyük farklar var. O
zamanlar bir gazetecinin tüm
sosyal ve özlük hakları anında
sağlanırdı. Şimdi Türkiye’de “gizli
işsiz” konumunda, hiçbir sosyal
güvencesi olmadan çalışan
gazetecilerin sayısı, “çalışıyor”
görünen medya mensuplarının en
az yüzde 60’ını oluşturuyor. Çünkü
medya sektörü çok daraldı.
İstihdam kapasitesi düştü. Genç
mezunlar, sırf mesleğe giriş
yapabilmek uğruna yıllarca
sigortasız, kadrosuz, hatta para
almadan ya da çok az paraya
çalışıyor. Bu kitlenin içinde
emekliler de var. Emekli zaten
sigorta, kadro aramıyor. Ancak
elbette onların isteyip istememesi
önemli olmamalı. Biri bir yerde
çalışıyorsa kadrosu sigortası
yapılmalı. Yasal olarak da böyle…
Peki bu durum nasıl aşılabilir?
Bir sendikal kontrol
mekanizmasıyla mı örneğin?
Hükümetin genç istihdamını
artırma çabaları var biliyorsunuz.
En son, işverenlere, işe alınacak
çalışanın ilk yıl sigorta primlerini
devletin ödemesi şeklinde bir
teşvik sağlandı. Ancak ne yazık ki

“Bugün medya
mensuplarının en az
yüzde 60’ı sosyal
güvencesiz çalışıyor.
Yani gizli işsiz...”
bu da arzu edilen sonucu vermiyor.
Çünkü pek çok sektörde olduğu
gibi medyada da işverenlerin
büyük bölümü, bir yıl çalıştırdığı
personele bir bahaneyle yol
veriyor. Sonra da aynı teşvikten
yararlanmak için bir başkasını
alıyor. Bu yanlış! Bunun en büyük
nedeni de medyada patronaj
takımının gazetecilikten
gelmemesi. Bunlar işadamları.
İşadamlarının baktığı en temel
kriter de maliyetlerdir, kâr-zarar
tablosudur. Bunun üzerine bir de
özellikle 2000’li yılların
ortalarından itibaren medya
üzerinde artan siyasi baskı da
çalışan gazetecileri, çalışamayan
gazetecilere dönüştürdü. Örneğin
İzmir genelinde, ulusal gazetelerin
Ege ilavelerinde, genelinde yazı
işleri, kritik haberler söz konusu
olduğunda İstanbul’a sormadan
kullanamıyor. İstanbul’daki
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sorumlu kişinin “kullanma” dediği
haberler gazete sayfalarına
girmiyor.
1980 ihtilalini yaşamış bir
gazeteci olarak hep şunu söylerim:
O zamanlar sıkı yönetim vardı. Bize
ağır geliyordu. Konsey kuralları
vardı. Siyasi haberler
kullanılamıyordu. “Çekiniyorduk”,
yapmıyorduk. Fakat bugün
“korkuyoruz” biz gazeteciler. Bir
şafak vakti alınıp götürülmekten
korkuyoruz. Suçlamanın ne
olduğunu bile bilmeden
cezaevlerinde sürünmekten
korkuyoruz. Basın dünyasında bir
korku hakim oldu. Bundan tabii
siyasetçi olarak nemalananlar da
var, zarar görenler de! Bu ortamda
en çok zarar görenler tabii ki
muhalefet partileri. Çünkü bir-iki
mecra dışında seslerini hiçbir
yerde tam olarak duyuramıyorlar.
Şahsen, tüm samimiyetimle
söylüyorum, ben şu anda çalışan
gazeteci olmak istemem. Keyifle
çalışılan gazetecilik dönemi,
bence 2000’li yıllardan itibaren
sona erdi. Her geçen yıl daha da
kötüye gitti. Bugün artık yapılacak
hali kalmadı gazeteciliğin!
Sizce nasıl bir medya ortamı
olmalı? Sağlıklı medya ortamı

nedir, tarif edebilir misiniz?
Yazılı medya, özellikle günlük
gazeteler; internet karşısında,
dijital uygulamalar karşısında
hemen hemen hiçbir şey
yapmadan bekliyor. Bugün artık
gazeteler, haber verdiği için
okunan bir emtia olmaktan çıktı.
Bugün gazeteleri okutan en
önemli etken, köşe yazarları…
Kimin köşe yazarları daha fazla
kitleye hitap ediyorsa o en çok
satıyor. Kimse haber okumak için
gazete almıyor artık. Çünkü

insanlar, internet haber
portallarından, sosyal medya
kanallarından tüm gelişmeleri
anında öğreniyor zaten. Bunun en
somut örneği Milliyet Gazetesi’dir.
Tiraj yerlerde sürünüyor ama
internet haber portalı, Türkiye’de
birinci, Avrupa genelinde ise en
büyük üç haber sitesinden biri.
Bunun bir nedeni de gazetelerde
artık gerçek haberciliğin
görülmemesi olabilir mi?
Kesinlikle öyle. Bunun bir
nedeni de şu: İyi haber yapan, eli
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biraz kalem tutan adamı hemen
içeriye, yazı işlerine alıyoruz biz.
Dolayısıyla dışarıda haber yapacak
doğru düzgün, tecrübeli muhabir
kalmıyor. Avrupa’da, ABD’de hâlâ
40-50-60 yaşlarında muhabirler
çalışıyor. Şimdi bu adamlar kötü
haber yapar mı? Tabii ki iyi
habercilik yapıyorlar, çünkü
yılların tecrübesine sahipler,
meselelere hakimler. Biz
Türkiye’de bunu yapamadığımız
için gazeteciliğin değeri azaldı,
çalışan gazeteciler zarar gördü.

Medya sektöründeki bu korku
havasının dağılması için ne
gerekiyor? Türkiye’nin,
basın özgürlüğü konusunda
karnesi de çok kötü biliyorsunuz.
Dört sıra daha düşersek kara
listeye girecekmişiz!
Bugün ulusal basına bakıyoruz.
Büyük bölümü iktidar desteğiyle
ayakta duruyor. Tirajlar yerlerde
sürünüyor. Bir kere medya
kuruluşlarının siyasileşmesi, taraf
tutması baştan sona yanlış. Bu
kısır döngüden kurtulmanın
çözümü yerel gazeteciliktir.
Türkiye’de hızla yerel medyanın
güçlendirilmesi gerekiyor. Bu
yönde düzenlemeler gerekiyor.
Çünkü insanlar, kendi yaşadığı
yerlerdeki haberleri görmek,
bilmek istiyor. Bu konuda
büyük eksiklik var. Gelişmiş
ülkelerde de bu böyledir; yerel
medya her zaman daha çok takip
edilir ve çok da güçlüdür.
Bugün Türkiye’nin en eski
gazetesi olan Yeni Asır, sadece
ülkemizde değil, dünya çapında
başarılı bir yerel gazetecilik
örneğidir. Orası bir okuldu.
Bugün ulusal gazeteleri,
televizyonları yöneten çok iyi
gazeteciler yetiştirdi. Ne yazık ki
son yıllarda taraf olması

nedeniyle büyük deformasyona
uğradı, etkisini yitirdi.
Eskiden tarafsız mıydı?
Tabii ki değildi. Yine belli başlı
konularda tarafını ortaya koyardı.
Fakat üzerinde konsensus
sağlanan belli başlı ilkeler vardı.
Onlardan asla taviz verilmezdi.
Atatürk tartışılmazdı, devrimler
tartışılmazdı, Cumhuriyet
tartışılmazdı. Bölücü terör
tartışılmazdı. Bugün gelinen
noktada biz bazı kavramları
bıraktık, unuttuk.
Tüm bu hengâmede, baskı
ortamında tabii ki en çok sıkışan,
ezilen kesim gerçek gazeteciler
olmuştur. Sansür baskısı, ister
istemez oto sansürü doğurmuştur.
Bugün kimsesiz çocukların
kaldığı yurtlarda çocuklar tacize,
tecavüze uğruyor; günlerce
ortalığın ayağa kalkması lazım;
doğru düzgün yazılamıyor,
tartışılamıyor. Bugün çalışıyorsa
gazeteci, bir işi varsa şanslı. Ama
ben bu ortamda çalışan bir
gazeteci olmak istemezdim.
Gazetecilik, habercilik açısından
bir boşluk olduğu muhakkak…
Sizce bu boşluğu sosyal
medya mı dolduruyor?
Sosyal medya, gazeteleri
inanılmaz şekilde hırpaladı,
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onların yerini aldı. Bir gazetenin
gelir kaynakları iki çeşittir. Tiraj ve
ilan… Ancak gazeteler, sosyal
medyanın, internetin ve
televizyonların o kadar gerisinde
kaldı ki, topluma hitap
edemedikleri için hem tiraj hem de
ilan gelirleri açısından dibe vurdu.
Ama bakıyorsun, sosyal
medyada, tv’lerde anlık
gelişmeler, haberler anında yer
buluyor. Dolayısıyla bu mecralara
talep de çok fazla; buna paralel
olarak bu mecralarda ilan/reklam
da çok fazla. Reklam verenler,
sosyal medyadan çok daha fazla
dönüş aldıklarını söylüyor.
Gazetelerdense hiç dönüş
almadıklarını söylüyorlar.
Bu tablo, gazetelerin sonu
demektir. Bugün bir gazeteyi,
maliyetine satmak isteseniz
2-2.50 TL’den aşağı satmamanız
gerekiyor. 25 kuruşa, 50
kuruşa gazete alınmazken, o
fiyatlar tabii ki mümkün değil.
Bugün gazeteler ne yazık ki rica
minnet ayakta tutuluyor.
Reklam karşılığı toplu
satışlarla ayakta duruyor.
Bunlar hep suni teneffüstür.
Çözüm, internet ortamında
faaliyet gösteren yerel
gazeteciliğin desteklenmesi.

Makale

İzmir Milli Kütüphane Başkan
Avukat

ULVİ PUĞ

Kütüphanelerimiz
ve geleceğimiz…
alamazsınız.
Kaldı ki bir araştırma yapmak istiyorsanız yolunuz
mutlaka bir kütüphaneye düşmek zorundadır. Bu konuda
arşiv kütüphanelerinin önemi daha da artmaktadır.
Türkiye’de 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini
Derleme Kanunu’dan yararlanan altı kütüphane vardır.
Bunlar; Ankara’da bulunan Milli Kütüphane, TBMM
Kütüphanesi ve Adnan Ötüken Kütüphanesi, İstanbul’da
bulunan Beyazıt Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi ve İzmir’de bulunan İzmir Milli
Kütüphane’dir. Bu kanun gereğince Türkiye’de basılan
ve yayınlanan bütün kitaplar, gazete ve dergiler
arşivlenmek üzere bu altı kütüphaneye Kültür
Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilir.
Bu kütüphaneler arasında Ankara ve İstanbul
dışında bu kanundan yararlanan tek şehir İzmir’dir.
İzmir Milli Kütüphane’nin bir başka özelliği de
İzmirlilerin 1912 yılında kendi elleri ile kurdukları
‘Milli’ unvanına sahip olan bir sivil toplum örgütü
kütüphanesi olmasıdır.
İzmir Milli Kütüphane, maliki olduğu,
İzmirlilerin Elhamra Sineması olarak bildiği ve
halen İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin kirası

Sadece fıkralarda olan, güzelliği aklından biraz daha
gelişmiş bulunan sarışın bir kadın kütüphaneye gitmiş ve
görevliye yanaşıp; “Bir hamburger, bir kola ve patates
istiyorum” demiş. Görevli sessiz kalınca duymadı zannedip
sesini yükseltmiş: “Duymadınız mı? Sizden hamburger,
kola ve patates istedim!” diyerek isteğini tekrarlamış.
Görevli; “Hanımefendi!” demiş, “Burası bir kütüphane.”
Sarışın kadın bu sefer sesini çok kısarak konuşmuş; “Çok
özür dilerim. Bir hamburger, kola ve patates istiyorum.”
Evet, bazıları için kütüphaneler, asık suratlı insanların
alçak sesle konuştuğu binalardan ibarettir. Bazıları içinse
“bilgi mabedidir” kütüphaneler. Günümüzde en çok
tartışılan konulardan biri de bilgi mabedi dediğimiz
kütüphanelerimizin geleceğidir. İnternet karşısında
kütüphaneciliğin gereği olup olmadığını sorgularız
hep.
Ben bu sorunun cevabını hemen vereyim. İnsanlar
okumaya ve öğrenmeye ilgi duyduğu müddetçe
kütüphaneler hep var olacaktır. Teşbihte hata
olmazmış; nasıl ki görkemli bir ibadethanede
yaptığınız ibadet ruhunuza apayrı bir huşu
katıyor, aynı şekilde görkemli bir kütüphanede
okuyacağınız kitabın verdiği hazzı da evde
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altında olan binasından aldığı kira
geliri ile tam 105 yıldır halkımıza
ücretsiz olarak hizmet veren bir
derleme kütüphanesidir. Bugün 1
milyon 200 bine ulaşan kitap sayısı,
4000’e yakın el yazması, gazete ve
dergi koleksiyonları ile son derece
zor koşullarda hizmetini
sürdürmeye çalışmaktadır. Artık bir
kitap koyacak yeri kalmayan İzmir
Milli Kütüphane, Derleme Kanunu
gereğince gelen kitapları
çuvallarından dahi çıkaramayacak
durumdadır.
Mustafa Kemal Atatürk;
ümmetten millet, enkazdan devlet,
istibdattan Cumhuriyet yarattığı o
çok yoğun çalıştığı dönemde bile
İzmir Milli Kütüphane’yi tam üç kez
ziyaret etmiştir. Bu ziyaretleri
sonucu ‘Milli’ unvanı Bakanlar
Kurulu kararı ile resmen tescil
edilmiş ve yine Atatürk’ün yardım
ve direktifleri ile Derleme
Kütüphanesi olmuştur. Sahip
olduğu neoklasik mimari tarzının en
güzel örneklerinden olan iki güzide
binası, paha biçilmez kitap, gazete
ve dergi koleksiyonları ile İzmir’in
gerçek bir hazinesi olan İzmir Milli
Kütüphane ne yazık ki günümüzde
Atatürk’ün gösterdiği ilgiden çok
uzak günler yaşamaktadır.
İzmir, Derleme Kanunu’ndan
yararlanan böyle bir hazineye
sahiptir. İzmirli, 1912 yılında böyle
bir sivil toplum örgütü kütüphanesi
kurmayı başarmış ve tam 105 yıldır

hizmet üreterek ayakta kalmasını
sağlamıştır.
İzmirli, 105 yıldır Milli Kütüphane
ile gurur duymuştur. Ancak artık
önümüzdeki yüzyıllarda da gurur
duyacağımız, mimarisi ile daha
inşaat aşamasında heyecan
yaratacak, engellilerimizin de
rahatça ulaşabileceği,
çocuklarımızın oyun alanları ile
kitapla tanıştırılacağı, gençlerimiz
için sosyal alanları ile çekim
merkezi olacak, araştırmacılarımız
için dijital destekli 7 gün, 24 saat
açık yeni bir kütüphane binasını
İzmir’e kazandırma zamanı
gelmiştir.
Kitabın ve kütüphanelerin
yaşamını sürdürebilmesi için
onların değerini bilen nesiller
yetiştirmek gerekir. Bunun birinci
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şartı da bunu sağlayacak fiziki
koşulları yaratmaktan geçer.
İzmirliler, 105 yıl sonra yine
elbirliği yapmalı. Valiliğimiz,
Büyükşehir Belediyemiz,
üniversitelerimiz ve İzmir Milli
Kütüphanemizin ortak akılda
buluştuğu, birlikte yönetebileceği
bu kütüphane, sadece kitabı ve
kütüphaneyi ölümsüz kılmakla
yetinmeyecek, Türkiye’nin aydınlık
geleceği için ışık, Türk Milleti’nin
huzuruna giden yol için köprü
görevi de görecektir.
Unutmayalım ki Türk Milleti’nin
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
geleceği; eline silah alan gençlerde
değil, eline kitap alan gençlerde
olmalıdır.
Bu ortamı sağlamak da
hepimizin görevidir.

Can Yavaş

Röportaj

DEEggee
TUG
GİİAD
ŞŞubbessi
Baaşkannı
CCaan Yaavaaşş::
Can Yavaş, yaşı genç olmasına
rağmen, İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin (İZSİAD)
kıdemli üyelerinden... Yavaşlar
Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdürü olarak görev yapan
Yavaş, aynı zamanda kamu yararına
dernek statüsünde olan Türkiye
Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)
Ege Şubesi’nin de Yönetim Kurulu
Başkanı… Kent ve ülke ekonomisini
konuştuğumuz Yavaş, Türk
ekonomisinin en büyük probleminin
girişimci azlığı olduğunu söylüyor.
İzmir’in, ekonominin hemen her
alanında büyük potansiyeli ve
müthiş bir insan olduğunu
vurgulayan Yavaş, “İzmir,
Türkiye’nin ikinci büyük iş merkezi

MURAT ÖZKEN

Ekonomimizin
en büyük
problemi
girişimci azlığı!
olmalı. Bizler de varg üçümüzle
bunun için çalışıyoruz” diyor.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1984, İzmir doğumluyum.
Atatürk Lisesi mezunuyum. Ege
Üniversitesi Fen Fakültesi Temel
Endüstriyel Mikrobiyoloji
Bölümü’nü bitirdim. Ardından da 9
Eylül Üniversitesi’nde İngilizce
İşletme Yüksek Lisans yaptım.
Birkaç yıl özel sektörde çalıştıktan
sonra 2008 yılında kendi
şirketlerimizde çalışmaya
başladım. Yavaşlar Grup’ta hem
yönetim kurulu üyesiyim hem de
Genel Müdürlük görevini
yürütüyorum.
Yavaşlar Grup’tan bahseder
misiniz?
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Can
Yavaş

Röportaj
Ana firmamız, en eski firmamız
Güzel Boya… Yaklaşık 20 yıllık bir
geçmişi var. Polisan Boya’nın Ege
Bölge Distribütörlüğü’nü yapıyor.
Polsis-Polistren firmamızla ısı
yalıtım malzemeleri, likit
mebranlar, kartonpiyer, söve, cephe
kaplama ürünleri üretiyor.
Perakende gıda sektöründe faaliyet
gösteren Yavaşlar Gıda adlı
firmamız var. Halen bünyesinde
Müdavim Pide Alsancak Şubesi
bulunuyor. Şu anda kendi gıda
markamızı kurmak üzere
çalışmalarımız da mevcut. Bu alana
ağırlık verme yönünde bir kararımız
var. Bunun dışında inşaat
malzemeleri perakende satışı yapan
bir mağazamız var Gıda Çarşısı’nda.
O da 18 yıldır faaliyette. Firmanın
ismi Adal Ticaret. Bir de inşaat
taahhüt firmamız var; Yavaşlar Yapı
Gayrimenkul. Burada da betonarme
prefabrik, çelik konstrüksiyon
fabrika inşaatları yapıyoruz.
Toplam50 civarında çalışanımız var.
Piyasada marka bilinirliğiniz nasıl?
Biz bölgesel bir grubuz.
Bölgemizde bizi tanımayan firma
yok gibi diyebilirim. Polisan
distribütörlüğü anlamında iki yetkili
firmadan biri biziz zaten. Dolayısıyla
Polisan’la ilgili işi, alışverişi olan,
bayilik açmak isteyen herkes
mutlaka bizimle irtibata geçmek
zorundadır. Kendi markamız
Polilen’in üretimi 2011’de başladı.
Şu anda Ege’de lider firmalardan
biri. Markayı biraz daha ulusal banta
taşıma hedefiyle İstanbul’da bir
yapılanma içindeyiz.
Şirketlerin ekonomik alandaki
işleyişiyle ilgili piyasadan ya da
mevzuatlardan kaynaklanan
sıkıntılarınız var mı? Varsa çözüm
önerileriniz nelerdir?
Yıllardır en çok yaşadığım
problem personel sıkıntısı. Ara
eleman ihtiyacımız çok büyük. Şu an
herkes, hepimiz, çocuklarımız
üniversite mezunu olsun istiyoruz.
Ama herkes üniversite mezunu
olup, üniversite mezunu işsizler
ordusuna katılırken, örneğin bir
CNC operatörü yetişmiyor. Bugün

“Bir sıkıntımız da
ara eleman eksikliği.
Üniversite mezunu
çok ama örneğin CNC
operatörü yok!”
CNC operatörünün aldığı maaş,
birçok üniversite mezununun
alamadığı maaştır. Dolayısıyla ara
elemanla ilgili bu genel sıkıntının
aşılması yönünde devletimizin çok
daha ciddi çalışmalar yapması
gerekiyor. İşsizlik problemi var
aslında. Genç işsizlik rakamları
büyük. Ancak bir yandan da yeni
jenerasyon çok yüksek beklentilerle
iş hayatlarına giriyor. Beklentileri
karşılanmayınca çalışmayan bir
gençlik var. Bir “iş beğenmeme”
problemi de var yani.
Bunun dışında inşaat sektöründe
bir KDV problemi var dile getirmek
istediğim. Biliyorsunuz inşaatçı
malzemesini yüzde 18 KDV
ödeyerek alıyor. Ancak konut
satışında KDV orası yüzde 8. KDV
iade prosedürü söz konusu. KDV bir
miktar bile inse bence piyasaya çok
ciddi hareket gelir. Müteahhitlerin
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KDV iadesi problemi de
çözümlenmiş olur. Bu aslında bizi
direkt ilgilendiren bir sorun değil;
çünkü biz konut inşaatı yapmıyoruz.
Ancak üyelerimizin de yer aldığı
inşaat sektöründeki bu ciddi sorunu
diye getirmek istedim.
Grup olarak geleceğe dair
hedefleriniz neler?
Biz kazandığımızı işe yatıran bir
yapıdayız. 2008’de ben şirkete
geldiğimde sadece Güzel Boya
vardı. Geçen sürede diğer
şirketlerimizi kurduk ve bir grup
haline geldik. Ne kazanıyorsak
işimize yatırmayı seviyoruz. Üretim
artışı ve daha fazla istihdam
sağlamak en büyük hedefimiz.
İhracat anlamında kısıtlı
çalışmalarımız oldu. Bunu artırma
ve geliştirme çabası içindeyiz. Riski
dağıtma amacıyla farklı sepetlerde
yatırım yapma düşüncemiz var.
Bundan sonra çok yayılmayacağız.
Mevcut sektörlerimizde devam
ederken; özellikle gıda sektörüne
ağırlık vermeyi düşünüyoruz.
Türkiye’de çünkü gıda sektörü,
krizlerden etkilenmeyen nadir
sektörlerden biri… Bunun dışındaki
işlerimiziz de biraz daha ulusal
banda taşımak istiyoruz. Polisan’da
yetkili olduğumuz alan Ege Bölgesi.

Röportaj
İZSİAD
İZSİADÜyesi
Üyesibaşarılı
başarılıgenç
genç
işadamı,Yavaşlar
YavaşlarGrup
Grup
işadamı,
Yönetim
YönetimKurulu
KuruluÜyeliği’nin
Üyeliği’nin
yanısıra
sıraGenel
GenelMüdür
Müdür
yanı
olarak
olarakda
dagörev
görevyapıyor.
yapıyor.

Polisan ürünlerinde dışarıya satış
yapamıyoruz. Ancak kendi
ürünlerimizi, İstanbul’da şube
açarak, ülke geneline de satmayı
planlıyoruz. Halen Ege’nin
tamamında, Akdeniz ve İç Anadolu
bölgelerinin bazı bölümlerinde
satışımız var zaten.
Önemli bir görevdesiniz.
Sorumluluğunuz büyük. Genel
olarak ekonomiyi nasıl
görüyorsunuz? Bu yoldaki
hedefleriniz neler?
Sivil toplumculuk babadan
geliyor diyebilirim. Uzun zamandır
İZSİAD’ın üyesiyim zaten.
Toplantılara, etkinliklere yoğun
katılımım oldu. Pek çok değerli iş
insanlarıyla tanışma, onlarla
istişareler yapma şansı buldum.
Dolayısıyla sivil toplumculuk
kanıma girdi. Sonrasında 2013’te
TÜGİAD Ege Şubesi kuruldu ve
İZSİAD Üyesi olan bir büyüğümün
önerisiyle buraya da üye oldum.
Arkasından iki dönem başkan
yardımcılığı görevinde bulundum.

Sonrasında da Hüseyin Başkan’ın
İstanbul’da başka bir göreve
gelmesi üzerine başkanlığı
devraldım. Gençlerin sivil toplum
kuruluşlarında yer alması, aktif
olması çok önemli. Bu kapsamda
İZSİAD da, TÜGİAD da birer okul gibi.
Ben çok faydalandım, fayda
görmeye de devam ediyorum.
Buradaki hedefim, üye sayısını
artırmak, İzmir ve Ege’de biraz daha
söz sahibi haline getirmek.
Ekonomiye gelecek olursak;
ülkemiz ekonomisi son yılarda ciddi
büyüme gösterdi. Dünya genelinde,
gelişmekte olan ekonomilerin
başında geliyor. İyi yaptığımız şeyler
de var, yapamadığımız veya eksik
yaptığımız şeyler de var. Biz işte bu
eksik gördüğümüz yanlara ilişkin
raporlamalar yapıyoruz ve yapıcı bir
şekilde hükümetle, ilgili birimlerle
paylaşıyoruz. Kendi önerilerimizi
dile getiriyoruz, farkındalık
oluşturmaya, sonuç almaya
çalışıyoruz.
İzmir ekonomisi de son yıllarda
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gelişme trendinde. Bunun bir
göstergesi de İstanbul’dan çok fazla
beyaz yakalı göçü almamız. Pek çok
İstanbul şirketi de merkezlerini
İzmir’e taşıyorlar. Bunu olumlu
görüyoruz. Ancak buna
hazırlanılması gerekiyor. Özellikle
altyapı problemlerinin çözülmesi
gerekiyor. Kentin gelecek
planlamalarının buna göre
düzenlenmesi gerekiyor. TÜGİAD
olarak İzmir’deki en büyük
görevimiz, yerel yönetimlere
yardımcı olmak, ışık tutmaktır.
Örneğin bir kentsel dönüşüm
raporu hazırlamış ve açıklamıştık.
İnşaat sektörü merkezinde İzmir
2030 adlı panel düzenledik. Tarım
paneli düzenledik. Şu anda da sağlık
panelini organize etmek için
çalışıyoruz. Sağlık turizmi ve sağlık
yatırımları konularını tartışmaya
açacağız. Sonunda hep bir sonuç
bildirgesi çıkarıyoruz. Hedefimiz,
İzmir’in, Türkiye’nin ikinci büyük
iş/ekonomi merkezi olmasını
sağlamak. Zira İzmir, öncelikle
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insan kaynağı olarak çok üst
noktalarda. Ekonominin farklı
alanlarında da büyük potansiyele
sahip bir kent.
TÜGİAD Ege Şubesi olarak, genç
girişimciliğin yaygınlaştırılması
adına projeleriniz var mı?
Şu anda bir üniversitemizle
görüşmelerimiz var.
Kesinleşmediği için adını vermek
istemiyorum. Olursa, her hafta bir
üyemiz, üniversite öğrencilerine
girişimcilik ruhu anlatacak,
tecrübelerini aktaracak. Ne yazık ki
günümüzde gençliğin kafasında
genel olarak, “devlete kapağı
atma/memur olma” zihniyeti hakim.
Öyle ki bu mantık, aile şirketleri
bulunan gençlerde bile var. O işi
yapmak istemiyor. “Uğraşamam”
diyor. Maaşlı biri olmayı tercih
ediyor. Buna da saygı duyuyorum,
yanlış anlaşılmasın. Fakat bugün bir
işletmenin kapanması demek,
yenilerinin kurulmaması demek,
daha fazla işsizlik demektir.
Üretmeyen, üretimini artırmayan,
hele de günümüz ekonomisinin en
değerli alanı olan katma değerli
üretimde ilerleme sağlayamayan
toplumların geri kalması
kaçınılmazdır. Biz biraz bu kültürü
değiştirme arzusundayız. Türk
ekonomisinin en büyük problemi
girişimci yetersizliğidir.
Girişimcilik neden yetersiz
Türkiye’de?
Çünkü bu alanda yeterince
destek yok. Melek yatırımcı olgusu
var örneğin ama buna sağlanan
fonlar da çok yetersiz. Fikri olan
genç girişimciler fon bulmakta çok
güçlük çekiyor. Bu eksiğin farkında
olan TÜGİAD, yaklaşık üç yıl önce
“GİRİŞİM TÜRK” adıyla bir firma
kurduk. Genç girişimci avındayız
diyebilirim. Bu şirket, cevher
gördüğümüz genç girişimcilerin
firmalarına ortak olarak destek
veriyor. Doğru işler yapıyor. Birkaç
girişimden çok ciddi sonuçlar da
alındı. Şu anda hisseleri de
başlangıca göre yedi kat
değerlenmiş durumda. Türkiye’de
fikir çok, hayatı geçme oranı az.

Bunun en büyük nedeni sermaye
yetersizliği. TÜGİAD Ege Şubesi
olarak üniversiteyle işbirliği
yapmamızın altında da bu neden
yatıyor. Gençlerin parlak fikirleriyle
sermayeyi bir araya getirmeyi
amaçlıyoruz. Steve Jobs, Elon Musk
gibi isimler de bir zamanlar sadece
genç girişimcilerdi. Birileri onlara
inandı ve bugünkü müthiş değerler
çıktı ortaya.
Eğitim sistemimiz de araştırmacı,
meraklı nesiller yetiştirmiyor
galiba? Daha ziyade ezbere dayalı
bir sistemimiz var.
Biliyorsunuz dünyada Critical
Thinking diye bir kavram vardır.
Türkçe’ye kritik bakış açısı olarak
çevrilebilir. Eleştirel bakış açısı ister
Avrupalı. Nesilleri buna göre
yetiştirir. OECD’nin yaptığı bir
araştırmaya göre Türk öğrenciler,
eleştirel bakış açısı sıralamasında
160 küsur ülkenin gerisinde
görülüyor. Öğrencilerimiz
kabullenici mi, eleştirel mi? Tablo
ne yazık ki her şeyi kabullenici
olduklarını gösteriyor. Çocuğa sus
de sussun, otur de otursun,
konuşma de konuşmasın; dünya
artık böyle değil. Gelişmiş ülkeler
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algıları açık, düşünen, soran,
sorgulayan, tartışan, gerekirse
karşı çıkan nesiller istiyor.
Bir insan ne kadar çok sorgularsa, o
kadar çok doğruyu bulur. Türkiye’de
eğitim sisteminin eksikleri
ortada. Bunun yanı sıra özellikle
son yıllarda çok ciddi bir aile
eğitimi yozlaşması var ne yazık ki.
Bu çok büyük bir problem. Görgü
problemi. Yeni nesil ne yazık ki
küçüğünü, büyüğünü bilmiyor, saygı
problemi var, toplum içinde nasıl
davranılır bilmiyor. Bununla ilgili de
kesinlikle atılması gereken adımlar
var. Kamu spotlarıyla, internet, tv,
gazete programları ve yazılarıyla
toplumun bilinçlendirilmesi,
unuttuğu değerleri hatırlaması
gerekiyor. ‘Görgü’nün,
ilkokullardan itibaren ders olarak
bile okutulması gerekiyor. Köy
enstitülerinde örneğin ‘Davranış’
diye ders varmış, ‘Ruh Hali’ diye
ders varmış. Bunlar çok önemli
şeyler. En az matematik kadar, fen
kadar, Türkçe, edebiyat kadar
önemli. Bunlar hükümetlerle
değişecek konular değil. Kaliteli bir
eğitim sistemi oluşturulmalı ve kim
gelirse gelsin başa sabit kalmalı.

Özcan Küçükgöl

MURAT ÖZKEN

Röportaj

Yerli oto
ve motor
üretmek
zor değil

Asıl sorun
maliyet-pazar
payı dengesi
İZSİAD’ın sanayici üyelerinden
Özcan Küçükgöl ile ESBAŞ’taki
işyerinde görüştük. Kardeşi Özer
Küçükgöl ile birlikte yıllar önce
Almanya’da personel olarak
başladıkları HTP Hartner
firmasını satın alan ve
makineleriyle birlikte Türkiye’ye
taşıyan Küçükgöl, bugün, motor
yağı pompası mili üretiminde, dev
otomotiv firmalarının ihtiyacını
karşılıyor. Avrupa pazarının yüzde
17’sine sahip olan firmanın
deneyimli sahibi ile hem işlerini
hem de otomotiv sektörünün genel
durumu ışığında ‘yerli otomobil
üretimi’ hayalini konuştuk.
Öncelikle kısaca sizi
tanıyabilir miyiz?
Makine mühendisiyim.
Almanya’da eğitim gördüm. Bir
süre orada mühendis olarak

“Bir milyar dolara yerli
otomobil yatırımı yapılır”
diyen Küçükgöl, önemli
olanın “pazarlama”
olduğunu söylüyor...
çalıştım. 1990’larda önümüze bir
fırsat çıktı. Kardeşim Özer
Küçükgöl’le birlikte Almanya’da
çalıştığımız HPT Hartner şirketini
Türkiye’ye taşıdık. Mercedes
marka otomobillerin ekzantrik mili
parçasının üretimi ile başladık.
2001’e kadar böyle devam etti.
Alman şirketini Türk şirketine mi
dönüştürdünüz?
Aynen öyle. Oradaki tesisi,
makineleriyle beraber buraya
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getirdik. Almanya’daki üretim
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle
o dönemde firmanın sahipleri bize
böyle bir teklifte bulunmuştu. İlk
etapta ortaktık. 2008 yılında da
şirketi tamamen devraldık. Şu
anda Almanya’da hiç üretim yok.
Zaten 1997’de tamamen bitmişti.
Peki burada tam olarak ne
üretiyorsunuz?
Şu anda Wolksvagen, Audi,
Porsche, Volvo ve Mercedes
firmalarına yağ pompası üreten
firmaya, biz tahrik mili üretimi (ana
mil) yapıyoruz. Hammaddesi
Almanya’dan gelmekte. Tornalama
yapıyoruz, ısıl işlemle
sertleştiriyoruz. Sonra taşlayıp
kalite kontrolü yapıyoruz ve
ardından da Almanya’ya
sevkediyoruz. Almanya’da bize ait
olan bir pazarlama şirketimiz
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bulunuyor. Burada 80 kişiye
istihdam sağlıyoruz. Almanya’daki
şirketimizde ise dört kişi
çalışıyor. Endüstri 4.0’a da bir
yandan geçiş yapıyoruz. Kısa süre
önce bir robot aldık. Ancak hemen
belirteyim, amacımız personel
azaltmak değil. Tam tersine vasıflı
personel arıyoruz ve bu konuda
ciddi sıkıntı yaşıyoruz.
Vasıflı ara elaman sıkıntısı,
özellikle sanayide büyük sorun
değil mi? Pek çok sanayiciden bu
ihtiyacı duyuyoruz…
Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz.
Kalifiye, eğitimli, çalışmak isteyen
personel bulamıyoruz. Ki burası
ESBAŞ olduğu halde bulamıyoruz.
Kimse ağır işe, yoğun tempoya
gelmiyor. Emeğinin karşılığını
verdiğimiz halde gelmiyor.
Nedir temponuz?
Bu burada yılda 3.5 milyon adet
parça üretiyoruz. Bu, 3.5 milyon
otomobil demektir. Bunların
hepsi Almanya’ya ve burada
serbest bölgede faaliyet
gösteren bir şirkete gidiyor.
Avrupa’da bizim pazar payımız
yüzde 12 ile 17 arasında değişiyor.
Mil üretiminde Avrupa’nın önde
gelen şirketlerinden biriyiz. Bizden
daha büyük olanlar var. Onlar da
Alman şirketleri. Uzun yıllardır
faaliyet gösteriyorlar.
Sizin de kuruluşunuzdan itibaren
ciddi kapasite artışınız, büyümeniz
söz konusu…
Biz 2008’in sonuna kadar çok
ciddi büyüme yaşadık. Ancak
küresel kriz nedeniyle de büyük
sıkıntıya düştük. Üretimimiz
bir anda yüzde 50’den
fazla düştü. Çekirdek
kadromuzu ancak
koruyabildik. 2010’un
Haziran ayına kadar bu
şekilde devam etti. Son iki yıldır
özellikle tekrar büyüme aşamasına
geçtik.
Dünya Endüstri 4.0’a geçiş
sürecinde. Siz de robot
teknolojisine geçiş yapmışsınız.
Nedir faydası?
Robot, üretim sürecinin ilk
safhasında büyük katkı sağlıyor.

Abdullah
Abdullah
Abdullah
Küçükgöl
Küçükgöl
Küçükgöl

Kesilmiş parçanın
ebatını kontrol ediyor,
açılması gereken deliği
açıyor. Bunları sıfır hatayla
yapıyor. Buna sökme-takma
deniyor bizim
sektörde. Daha önce
bu işte altı kişi
çalışıyordu. Robot
sayesinde onları diğer
tezgahlara kaydırdık ve
üç vardiye sistemini
getirdik.
Türkiye’de rakibiniz
var mı?
Bizim yaptığımız
boyutlarda yok.
Çünkü Türkiye’de motor üretimi
yok. Yerli yağ pompası üretimi
yapan firmalar var. Ancak
sipariş adet sayıları çok
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düşük olduğu için çalışamıyoruz.
ESBAŞ’ta faaliyet gösteren bir
firma olarak, sıkıntılarınız var mı?
Bilmeyenler için özetleyeyim.
ESBAŞ’ta hammadde girişi
gümrüksüz yapılıyor. Üretilen
ürünler, sadece
yurtdışına satılıyor.
Çeşitli vergi avantajları
da var. 2004 yılına
kadar personel için
stopaj ödenmiyordu.
Gümrük mevzuatı daha
kolaydı. Fakat 2004’ten
sonra çok da fazla bir
cazibesi kalmadı. Fakat şu
anda fabrikayı, çalışanları
alıp da dışarıya çıkmak kolay
değil. Bir kere buna vakit yok.
Dediğim gibi çok yoğun
çalışıyoruz. Siparişlerin yetişmesi
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gerekiyor. Cuma günleri
normalde sevkiyat günümüz.
Eskiden ürünümüz, en geç
Pazar akşamı Çeşme’den
gemiyle yola çıkar, İtalya’ya
gider, oradan da en geç
Çarşamba günü Almanya’da
olurdu. Gümrük’te bazı
değişiklikler yapıldı.
Lojistikte sıkıntılar
başgösterdi. Malın
Almanya’ya gitmesi
bir haftayı bulmaya,
hatta geçmeye
başladı. Bu
sıkıntıların aşılması,
çözülmesi gerekiyor.
Gelecek planlarınız,
hedefleriniz neler?
2014 ve 2015’te bir düşüş
yaşadık. 2016’nın ikinci
çeyreğiyle birlikte yeniden
büyüme sürücüne girdik. 2018
için yüzde 51 büyüme

öngörüyoruz. Aldığımız
siparişler ışığında. Fakat şu var
ki dünya genelinde bir finans
krizi olduğunda, ön otomotiv
sektörü etkileniyor. Lüks
tüketim olduğu için insanların
ilk vazgeçtiği ürünlerdendir
otomobil. İnsanlar, “Arabamı
yenilemeyeyim şimdi, idare
edeyim” diyor haklı olarak. Bu,
dünyanın her yerinde böyle. O
nedenle çok da kesin
konuşamıyoruz. Çünkü
yaptığımız sözleşmeler kesin
değil. Küresel ekonominin
tıkırında olması da olmaması
da bizi direkt etkiliyor.
Siz mühendissiniz,
yıllardır otomotiv
sektörünün içindesiniz,
eğitiminizi Almanya’da
yapmışsınız… Türkiye neden
motor üretemiyor? Çok mu
zor?
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Hayır zor değil. Firmalar
maliyet-fayda analizleri yapıyor ve
bu işi kârlı görmüyor bence.
Üretmek yerine almak daha uygun
geliyor. Yağ pompasında da olay
böyle. Otomobil şirketleri kendileri
üretmiyor bunu. Üretici
firmalardan satın alıyor.
Yerli otomobil üretme konusu
gündemde. Motor yerli olmadıktan
sonra bunun size pek de bir faydası
olmayacak galiba?
Dünya elektrikli motora
geçiş sürecinde. Yerli otomobilin
de elektrikli olması muhtemeldir.
Yani elektrikli motorlarla birlikte
bizim iş zaten daralıyor, bitiyor.
İşsiz kalma tehlikesi kapıda.
Elbette diğer mekanik aksamlara
yönelmek durumundayız. Yerli
otomobil üretmek sorun
değil. Bugün sıfırdan
otomobil yatırımı için yaklaşık 1
milyar dolar harcasanız yeter.
Ancak satış/pazarlama
organizasyonu, satış sonrası
hizmetler gibi hususları da
düşünmek zorundasınız. Bunlar
apayrı bir maliyet ve maharet.
Bunca markanın arasından
sıyrılmanız, kendinize bir pazar
payı yaratmanız gerekiyor.
Fakat tamamen elektrikli
otomobiller pek de tercih
edilmiyor. Şarj etme derdi,
kullanım süresinin azlığı gibi
nedenlerle… Hibrid araçlar daha
çok tercih ediliyor gibi. Hibrid
araçların motorları için üretim

yapmıyor musunuz?
Doğru, benzinli ve elektrikli
olduğu için üretimimiz onları
kapsıyor. Nitekim Almanya’da,
elektrikli otomobil üretimine çok
büyük devlet destekleri olmasına
rağmen, geçen yıl trafiğe giren
elektrikli araç sayısı yüzde 2’yi
bulmuyor. Çünkü elektrikli
araçları maksimum şarjda
400-500 km
kullanabiliyorsunuz. Şarj
etmek de çok fazla vakit alıyor.
İşin bir de şu tarafı var.
Türkiye için
konuşursak;
mevcut
elektrik üretimi
yetmiyor, ithalat
yapıyoruz
biliyorsunuz.
Trafikteki elektrikli araç
sayısının çok arttığını düşünelim.
Bunların şarjı için kullanılacak
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elektrik nereden karşılanacak?
Tüm bunların dikkate alınması,
düşünülmesi gerekiyor.
Almanya’dan bir örnek vereyim.
Bunlar orada da konuşuluyor
çünkü. Örneğin sadece
Wolksvagen’in, tamamen
elektrikli otomobil
üretimine geçmesi
durumunda,
Almanya’daki 10
üretim tesisinden 5’ini
kapatması ve toplamda
120 bini bulan çalışan
sayısını da yarı yarıya
düşürmesi gerektiği
belirtiliyor. Çünkü elektrikli
motor üretmek çok basit.
Büyük ekonomik sonuçlar
doğuracak bir şey bu. Bunlar,
tüm sonuçlarıyla ele alınması
gereken konular. Bugünden yarına
kolayca yapılabilecek değişimler
değil bunlar.
İZSİAD’ı nasıl
değerlendiriyorsunuz? Üyeliğin
size kattıkları neler?
Bu yıl bir sağlık problemi
yaşadım. Bu nedenle etkinliklere
katılım gösteremedim. Şu an
çok şükür iyiyim. Bundan böyle
yine eskisi gibi etkinliklere
katılmak istiyorum. Bu ailenin bir
ferdi olmaktan çok memnunum.
İşimize de katkısı oluyor. Eşim de
zaten TSM Korosu’ndaydı.
İngilizce eğitimlerini de
beğeniyoruz. Sosyal faaliyetlere
önem verilmesinden memnunuz.

Makale

Prof. dr. YASEMİN AÇIK

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı, İDK Komisyonu Başkanı

Güçlü ekonomik ve toplumsal yapı
kadının istihdamı ile mümkündür
Sürdürülebilir kalkınma, güçlü ekonomik ve sosyal
yapı, ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların;
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlar gibi, yaşamın
tüm alanlarında daha fazla sayıda ve etkinlik düzeyinde
yer almaları, yetki ve karar alma mekanizmalarında, üst
düzey görevlerde yönetici olarak daha fazla sayıda
bulunmaları ve kadının çok yönlü güçlendirilmesi ile
mümkündür. Ancak, 2017 yılı verilerine göre ülkemizde,
kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34, istihdam oranı
ise yüzde 28’dir. Kadınların iş gücüne katılma oranı;
küresel ölçekte yüzde 50, AB ortalaması ise yüzde 70’ler
seviyesindedir. Aynı yıl için AB üyesi ülkelerde kadın
istihdam oranı ortalaması ise yüzde 60.4’tür. Türkiye
genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8’i ve her 100
girişimciden sadece 9’u kadındır.
Kadınların iş gücüne, istihdama ve iş
dünyasına az katılmasının en önemli
nedenleri, kadınların eğitim ve mesleki
eğitim düzeyinin yetersizliği ve iş
dünyasına, çalışma yaşamına girmesini
sağlayıcı gerekli mekanizmaların yeterince
oluşmamış olmasıdır. Kadının eğitim
düzeyi arttıkça istihdam oranları da
artmaktadır. 2014 yılı TÜİK verilerine göre,
ülkemizde, okuma yazma bilmeyen kadın
oranı, okuma yazma bilmeyen erkeklerden
beş kat fazladır. Oysa yine TÜİK 2015 yılı
verilerine göre kadınların eğitim seviyesi

yükseldikçe iş gücüne katılma oranları da artış
göstermektedir. Okur-yazar olmayan kadınların iş gücüne
katılım oranı yüzde 16 iken; yükseköğretim mezunu
kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 71.3’tür.
Türkiye’de kadınların temsil oranı da üst kademelere
çıktıkça hem kamu hem de özel sektörde azalmaktadır.
Ülkemizin önde gelen 102 şirketindeki kadın temsiliyet
oranı yüzde 41 ile uluslararası örneklerin altında
seyretmektedir. Türkiye’nin en büyük 50 şirketine
bakıldığında; ilk 10 şirketin üst yönetimindeki kadın varlığı
yüzde 53 iken, sonraki 15 şirkette bu oran yüzde 38’e,
sonraki 25 şirkette ise yüzde 26’ya gerilemektedir. Bu
bulgular, şirketlerin başarısı ile kadınların üst düzey
yönetici olarak temsiliyet oranı arasında, şirket
performansını ve cirosunu artırıcı, doğrusal bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Dünyada
istihdamın ve kalkınmanın sürükleyicisi
olan özel sektöre, kadınların iş hayatına
aktif olarak katılımının artırılması
konusunda çok önemli görevler
düşmektedir.
Toplumun yarısını oluşturan kadınların
prestiji yüksek üst düzey görevlerde ve
karar alma mekanizmalarında yeterince
yer alabilmeleri için kadınların;
eğitim/mesleki eğitim düzeyinin
iyileştirilmesi, üst düzey görevlerde kadınerkek fırsat eşitliğinin oluşturulması,
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eğitimsiz kişilerdir. Aslında “Bakım Sigortası”
oluşturularak evde yaşlı, engelli çocuk bakım hizmeti
sunumu, bu alanda eğitim almış SSK’lı kişiler aracılığıyla
yapılabilir. Nitelikli bakım elemanı ihtiyacı çok yüksek olan
Türkiye’de, bakım sigortasının kurulması ve etkin bir
şekilde uygulanması halinde, kısa dönemde söz konusu
hizmetlerde çalışacak ilave 500 bin kadın, uzun dönemde
ise yaşlanan nüfus ile birlikte 1 milyon kadın için ilave
istihdam sağlanabilir. İş gücü piyasasından uzaklaşan
kadınlar da geri dönebilir.
Sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan güçlü
ekonomik ve sosyal yapı kadının istihdamı ile
mümkündür. Kadın güçlenirse, toplum güçlenir;
sürdürülebilir kalkınma ancak
güçlü kadınlarla olur.
Bölgelerarası gelişmişlik
farkının azaltılması ve yerel
kalkınmanın sağlanabilmesi
için güçlü kadınlara
ihtiyaç var. Kısacası
güçlü ekonomi,
kadının çok yönlü
güçlendirilmesini
gerekli kılar. Kadın
güçlenirse, sosyal,
ekonomik, siyasal ve
kültürel yaşam alanlarına
daha fazla sayıda ve
etkinlik düzeyinde
katılacaktır. Bu nedenle
kadının güçlenmesi ve
yaşamın tüm alanlarında
daha etkin ve yetkin bir
şekilde yer
alabilmesi
için, iş
hayatında ve
istihdamda
daha fazla
bulunması ve
daha
görünür
olması için
çalışmalar
yapılmaya daha etkin bir
şekilde
durmaksızın
devam
edilmelidir.

kadınların sosyal güvenliğe ulaşımının artırılması, yani
kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi, çalışan kadınların
çocukları için kreş fonu ve bakım sigortasının
oluşturulması, kadın girişimcilere özel, teşviklerin
oluşturulması, kadınların finansa ve teknolojiye
ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir.
Ülkemizde kadın-erkek fırsat eşitliği alanında çok
önemli sorunlar bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet
anlayışımız nedeniyle, çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı
gibi bakım hizmetleri genel olarak kadın tarafından
yürütülmekte ve bu nedenle kadınlar ya çalışma yaşamına
girememekte ya da işi bırakmak zorunda kalmaktadır.
Türkiye’de çocuk bakımı ağırlıklı olarak
çocuğun annesi tarafından
sağlanmakta ve anne çalışma
hayatından uzaklaşmaktadır.
Bu, kadının iş yaşamında
kalmasının önündeki en büyük
engellerden biridir. 2015 yılı
itibariyle 1 milyon kadının,
çocuk bakımı ile uğraştığı
için işgücüne
katılamamakta ve kreş
hizmet ücretlerinin
yüksekliği ve kreş
hizmetlerinin kalitesine
güvenememe de kadını iş
gücü piyasasından
uzaklaştırmaktadır.
Bu sorunu çözmek için
TÜRKONFED İDK
Komisyonu olarak “Çocuk
Bakım Hizmetleri” ve “Kreş
Yardımı”nın SGK kapsamına
alınmasını -birçok ülkede SGK
kapsamındadır- öneriyoruz.
Örneğin Fransa’da kadın çalışıyorsa ve
çocuğu da kreşe gidiyorsa, “tax
credit” adı altında çalışan kadının
çocuğunun kreş harcamasının yüzde 50’si
karşılanmaktadır. Eğer çalışan kadının çocuğu evde
bakılıyorsa, bu kez, evdeki bakıcının ücretinin yüzde
30’u devlet tarafından verilmektedir. Bizim
ülkemizde de çalışan ve çocuğu olan kadının
devlete ödeyeceği vergi yükünden düşülerek
oluşturulacak bir fonla kreş katkısı oluşturulabilir. Asgari
geçim indirimi mantığı ile çalışmayan eş ve çocuklar için
verilen katkı, kreş için de verilebilir. Büyük sanayi siteleri
ve belli sayıda personel çalıştıran özel sektör şirketlerine
de kreş açma şartı koyulabilir.
Çocuk bakımının yanı sıra ülkemizde muhtaç yaşlı ve
engellilere bakan kişilere – ki bu yaklaşık 485 bin kişidirbakım ücreti ödenmektedir. Bu bakımı yapan kişiler
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Makale

GÜLDEN SAYLAM

Avukat

Siber saldırganlara dikkat!
Hızla gelişen ve değişen teknoloji ile bilişim ve
internetin yaygınlaşması sadece hayatlarımıza kolaylık ve
fayda sağlamadı. Her güzelliğin kusurunun olması gibi,
bilişim ve internetin yaygınlaşması da yanında birçok
sorunu beraberinde getirmiş ve hepimizin her an siber
güvenlik saldırıları ile karşıkarşıya olduğu gerçeğini ortaya
çıkarmıştır. Esasen ulusal güvenliği ve insanlığı bekleyen
ciddi tehlikeleri detaylı olarak kavramamızın bireysel
olarak zor olduğu siber saldırı konusu, özellikle şahıslara
ve kurumlara yaşattığı yüz milyonlarca dolar kayıplarla,
son dönemlerde iş dünyasında kurumları ilgilendiren en
ciddi risk konusu haline gelmiştir.
Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü verileri,
bilişim güvenliği sorunu yaşayan şirketler
içerisinde, Türkiye'nin dünya genelinde ilk 15
ülke arasında bulunduğunu ortaya koymuştur.

Sibernetik kökeninden gelen ve İngilizce karşılığı
“cyber” olan siber sözcüğü, bilgisayar ağlarına ait olan
anlamındadır. Yani siber, sanal olanı ifade etmektedir.
Bilgisayar ağlarına ait olan teriminden; veri depolanan,
veri işleyen sistem ve aletler anlaşılmaktadır. Örneğin akıllı
ev sistemleri de siber suçlar kapsamında birer
bilgisayardır.
Ülkemizde, Türk Ceza Kanunu ve İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
ile düzenlemeler yapılmış, siber suçun ne olduğu ve
hangi eylemlerin cezalandırılacağı belirlenmiştir.
Siber suç kavramı, yasalarımızda “bilişim suçu”
olarak adlandırılmakta olup, dünyada kullanılan
diğer ifadeler; elektronik suç, dijital suç,
bilgisayar suçları ve teknoloji suçu olarak
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sayılabilir.
Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244, 245. maddeleri ve
devamında “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında
düzenlenmiş olan ve aşağıda sınıflandırdığımız suç tipleri,
bilişim suçları niteliğine sahiptir.
A- BİLİŞİM SİSTEMİNE YÖNELİK SUÇLAR
Bilişim sistemine hukuka aykırı girme, bilişim sistemini
engelleme veya bozma.
B-BİLİŞİM SİSTEMİNDEKİ VERİLERE YÖNELİK
SUÇLAR:
Verileri bozma, verileri yok etme, verileri başka yere
gönderme, verileri değiştirme, verileri erişilmez kılma, veri
ekleme.
C-BANKA VEYA KREDİ KARTLARINA YÖNELİK
SUÇLAR:
Başkasına ait kredi kartını ve banka kartını kullanma,
sahte banka veya kredi kartı üretme,
devretme, satma, satın alma veya
kabul etme, sahte bir banka veya
kredi kartı kullanma.
D- BİLİŞİM
SİSTEMLERİNİN ARAÇ
OLARAK
KULLANILDIĞI
SUÇLAR
Hakaret, tehdit,
şantaj, dolandırıcılık,
özel hayatın gizliliğini
ihlal, marka hakkına
tecavüz,
haberleşmenin gizliliğini
ihlal, kişilerin verilerin
kaydedilmesi ve ele
geçirilmesi, internet yolu ile
hakaret ve tehdit.
Medyanın son zamanlarda önem verdiği
siber zorbalık da bilişim suçlarından olup bireyler üzerinde
olumsuz sonuçlara sebebiyet vermektedir.
Bilişim suçunun temel nitelikleri ise şu şekilde
sıralanabilir:
l Bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya bu sisteme
depolanan verileri ve/veya sistemin kullanıcısını hedef
almak,
l Bilişim sistemi kullanılarak eylem gerçekleştirmek,
l Haklı dayanak olmaksızın bilişim sistemine girmek,
l Sisteme girmek, verileri değiştirmek, silmek, bozmak,
başka bir sisteme transfer etmek ve/veya bilişim sistemine
erişimi engellemek
Bilişim suçunun faillerinin tespiti, çoğu zaman zor
olmakla beraber imkansız değildir. Bu alanda işlenen
suçların faillerini bulmak için uzmanlardan ve bilişim
hukuku vekilllerinden yardım alınması gerekmektedir.

Çünkü bilişim sistemleri, teknik bilgi ve donanımı
gerektirdiğinden sistemin işleyişini bilmeyen bir kimsenin
faili tespit etme imkanı yoktur.
Son dönemlerde tespit edilen siber saldırı hedefleri şu
şekildedir:
Üretim tesisleri (Yüzde 32), devlet kurumları
(Yüzde 20), kişisel bilgisayarlar (Yüzde 7), eğitim
kurumları (Yüzde 6), dernekler (Yüzde 6), askeri kurumlar
(Yüzde 4.8), sağlık sektörü (Yüzde 2.4), hukuk büroları
(Yüzde 2.4), haber siteleri (Yüzde 2), trafik işaretleri
(Yüzde 2), diğer (Yüzde 15.4)…
Bilişim suçları için öngörülen cezalar 1 yıla kadar hapis
ile 8 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Bilişim
suçlularına Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Kararı verilebilmektedir. Sadece Banka ve Kredi
Kartlarının Kötüye Kullanması yoluyla işlenen bilişim
suçuna bazı hallerde Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması
Kararı verilememektedir.
Uzmanlara göre şirketleri
siber suçtan korumak için
altı adım sayılabilir:
l Siber güvenliği iş
süreçlerinin bir
parçası haline
getirmek
l Şirketinizin
siber güvenlikte hangi
önlemlere sahip
olduğunu belirlemek
l Üçüncü parti
yönetilebilir servisleri
kullanmak
l Olası aksaklık ve felaketlere
karşı senaryolar hazırlanmak
l Kullanıcı yetkilerini düzenli olarak
kontrol etmek
l Saldırılara ve veri kaybına karşı hazırlıklı olmak
Ayrıca sohbet (chat vb.) ortamında tanıştığınız kişilere
şahsınız, aileniz, adresiniz, telefonunuz, işiniz, okulunuz,
kredi kartı numaranız vb. konularda bilgi vermemek,
önemli bilgilerinizin yer aldığı bilgisayarınız ile özel
güvenlik önlemleri almadan internete bağlanmamak
bireysel önlemler olarak sayılabilir.
İzmir’de, Karabağlar Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimi, şikayet
ve suçluların tespiti konularında hizmet vermektedir.
İnsanlık, düşünceleri ile teknolojiye yön verdikçe
değişen ve gelişen teknoloji de başka açılarla insanlığa
yön vermektedir. Bu nedenlerle, teknolojinin insanlığın
yararına olarak gelişmesi ve değişmesi ümidiyle hepinize
güvenli sistemlerde iş sürdürme imkanı diliyorum.
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Gündem

Forum
bitti, sıra
projelerde

Ege
Akdeniz’in
yıldızı
olmalı
Ege Ekonomiyi Geliştirme
Vakfı’nın (EGEV), Ekim 2017’de
düzenlediği Ege Ekonomik
Forumu büyük ses getirdi.
Forumun bugüne kadar
İzmir’de yapılan en kapsamlı ve
en geniş katılımlı toplantılardan
biri olduğunu belirten EGEV
Başkanı Mehmet Ali Susam,
İzmir’in güç birliği altında
başarıyla gerçekleştirdiği
forumda alınan kararların
takipçisi olacaklarını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın
yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekçi ile Yunanistan
Ekonomi ve Kalkınma Bakanı
Dimitri Papadimitriou, TOBB
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu,
TESK Genel Başkanı Bendevi
Palandöken’in de katıldığı zirve

Mehmet Ali Susam

Binali Yıldırım

iki gün sürdü. Turizmden spora,
enerjiden lojistiğe, A’dan Z’ye
bölgeye kazanım sağlayacak
her konunun ele alındığını
kaydeden Susam, ‘2 Yaka 1
Deniz’ vizyonunun temelini
attıklarını söyledi.
Refahın anahtarı ekonomi
Ege Bölgesi’nin tarihten bu
yana sosyal ve ticari hayatta
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önemli konumlarda
bulunduğuna da dikkat
çeken EGEV Başkanı Susam,
“Yunanca’dan gelen
Ekonomi kelimesinin ilk
kullanıldığı yerdir Ege
Bölgesi. Avrupa ile Kafkasların,
Asya’nın, Batı Anadolu’nun
köprüsü İpek Yolu’nun en
gözde duraklarındandır
İzmir. Limanı ile tarih
boyunca iki kıtaya ticari köprü
olmuştur. Bizim amacımız
Ege’ye yeniden tarihi
misyonunu kazandırmaktır.
Ege Bölgesi’nin ekonomik
potansiyeli, imkanları çok
zengindir. Turizmden
yenilenebilir enerjiye,
organik tarımdan sanayiye
her alanda kentimizi,

bölgemizi, insanlarımızı
hareketlendirebildiğimiz, sahip
olduğumuz fırsatları
kullanabildiğimiz ölçüde ülke
kalkınmasına ve refahına da
katkı veririz” dedi.
Ege, refah denizi olmalı
Ege Bölgesi ile Yunanistan
arasındaki işbirliklerini de
geliştirmek istediklerini
kaydeden Susam, şöyle
devam etti: “Türkiye ile
Yunanistan, bu coğrafyanın
ortak mirasçılarıdır. Dilleri ve
dinleri dışında yaşam tarzları,
sosyal ve kültürel yapıları
açısından birbirine çok
benzeyen iki kardeş toplumdur.
Biz aynı denizi paylaşıyoruz.
Ege Denizi’nin iki tarafındaki
fırsatları bir araya getirip
aktifleştirmek istiyoruz.
Ege Denizi, ‘refah ve barış
denizi’ olmalıdır. Bunun için
ekonomik işbirliği yapmalıyız.
Bunun için forumumuza
‘2 Yaka 1 Deniz’ vizyonu
çizerek Ege Denizi’nin iki
yakasının avantajlı olduğu
fırsat pencerelerini ele almak
istedik. Çünkü ekonomi
birleştirir. Siyasetten,
sosyal olaylardan doğan
gerginlikleri örter, barış

Rifat Hisarcıtlıoğlu

Aziz Kocaoğlu

ortamını ihdas eder. Biz
ekonomiye sığınarak karşılıklı
refahı ve kalkınmayı
arayabiliriz. İşte bu nedenlerle
Yunanistan’ın da foruma

katılmasını çok önemsiyoruz.
Eğer güç birliği içinde
belirlediğimiz hedeflere
ulaşırsak bu ortak
çalışmalarımıza Akdeniz
çanağındaki diğer ülkeleri de
dahil edebiliriz. Ege Bölgesi’ni
Akdeniz’in yıldızı yapabiliriz.”
EGEV Başkanı Mehmet Ali
Susam, forumda alınan
kararların takipçisi olacaklarını
belirterek, “2 Yaka 1 Deniz”
vizyonu çerçevesinde yeni
projeler hazırlayacaklarını da
sözlerine ekledi.

Nihat
Zeybekçi
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Özge Güneş

Röportaj

MURAT ÖZKEN
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İZSİAD’ın
genç üyelerinden
Özge Güneş, ortağı
Yusef Nahmiyas ile yedi yıldır
Alsancak’ta Mild Çikolata’yı
işletiyor. Birbirinden lezzetli
ürünlerin yer aldığı bu şirin
mekanda konuştuğumuz Özge
Hanım, “Çikolata pastaneden
alınır” algısının yanlışlığına dikkat
çekiyor, “Çikolatanın iyisi, tazesi,
çikolatacıdan alınır” diyor.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1979, Çanakkale Bayramiç
doğumluyum. İstanbul Kadıköy Kız
Lisesi’nden mezun olduktan sonra,
2001 yılında Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde de

İşletme
masteri yaptım.
Sonrasında gıda mühendisi olarak
yaklaşık dokuz yıl özel sektörde
çalıştım. Yedi yıldır da burada
çikolata mağazacılığı yapıyorum.
Bu işe başlangıcınız nasıl oldu?
Burada iki ortağız. Ortağım
Yusef Bey ile eskiye dayanan bir
dostluğumuz vardı. Birlikte bir iş
kurma fikri doğunca araştırmalara
başladık; ne yapabiliriz diye. İlk
önce aklımızda restoran açma fikri
vardı. Yaklaşık bir yıl fizibilite
çalışması yaptık. O dönemde
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İstanbul’a bir franchise fuarına
gittik. Şu an sattığımız çikolata
markasının üretim müdürü benim
okuldan arkadaşımdı. Fuarda
onunla karşılaştık ve burayı açma
fikri doğdu. İzmir’de böyle bir eksik
olduğunu düşündük. Zira
Avrupa’da, sadece çikolata satan
işyerleri var ve her zaman büyük
rağbet görür. Türkiye’de “çikolata
pastaneden alınır” gibi yerleşik bir
algı var. Gerçi son zamanlarda,

Röportaj

özellikle büyük kentlerde bu algı
kırılıyor. Çikolata, her daim taze
çikolata çeşitleri bulunduran
çikolata dükkanlarından alınır. Biz
de böyle bir konsept oluşturmaya
karar verdik ve 2010 yılında
mağazamızı açtık.
Görünüşe bakılırsa konsept
tutmuş…
Çok emek verdik. İlk başta
endişeliydik. Alsancak’tayız ve
etrafta çok rakibimiz var. Satış
olarak kendime güveniyordum.
Mühendis olarak çalıştığım dokuz
yıl boyunca da fabrikaların bu
alandaki potansiyellerini görmenin
avantajını yaşadım. Firmaları
tanımamın, onları ziyaretlerimizde
ve iş bağlantıları yapmamızda çok
büyük faydası oldu. İlk yılımız zaten
ağırlıklı olarak kendimizi tanıtarak
geçti. Zaman içinde perakende
satışın yanı sıra özel günlerde
firmalara, fabrikalara toplu

Türkiye’de, “Çikolata
pastaneden alınır” gibi
bir algı var. Avrupa’da
ise çikolata dükkanları
ayrıdır ve çok ilgi görür.
satışlar oturdu. Bankalar,
fabrikalar gibi pek çok kuruluş dini
bayramlarda çalışanlarına,
yılbaşlarında müşterilerine
çikolata jesti yapıyor. Biz de şu
anda pek çok firmayla düzenli
olarak çalışıyoruz.
Yine firmalara, nişanlara özel
günlere gidiyoruz. Fondümüz var,
çikolata şelalemiz var. İstanbul’da
bu özellikle çok revaçta. İzmir’de
de yavaş yavaş talep artıyor. İnşaat
firmalarının lansmanlarına, beş
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yıldızlı otellerdeki kongrelere, bazı
özel okullara gidiyoruz. Konuklar
isterlerse kendileri alıyor,
istenirse de biz kepçeyle servis
yapıyoruz. Makineyi
kiralayabiliyoruz da. Kendimiz
kurup, çikolatasını koyuyoruz,
bırakıyoruz. Ertesi gün de gidip
topluyoruz.
Biraz markanızdan bahseder
misiniz?
Mild Çikolata’nın ürünlerini
satıyoruz. Kütahya Porselen
bünyesindeki bir firma. Üretim yeri
Sapanca’daydı. Üç yıl kadar önce
fabrikanın kapatılması kararı
alındı. 2005’te bu sektöre girerken
Pelit Çikolata ile bağlantıları vardı.
Fabrika kapanınca biz de son üç
yıldır Pelit’e döndük. İstanbul Pelit
Çikolata ile çalışıyoruz.
Madlenlerimizi onlar basıyor.
Bizim markamız adı altında.
Kutuların tasarımı, üretimi,

Röportaj

Özge
Güneş

Yusef
Nahmiyas

paketlenmesi bize ait. Şu anda bu
işler için ayrıca iki depomuz var.
Çikolatalarınız nasıl? Bir yiyen bir
daha vazgeçemiyor formatında mı?
Müşteri dönüşleri nasıl?
Bizim fabrikasyon
ürünlerimizin yanı sıra handmade
ürünlerimiz de var. Ürünlerimizin
bir kısmı İstanbul’dan, Pelit
Çikolata’dan geliyor. Biz burada
paketleme yapıyoruz. Nişan
tabakları da hazırlıyoruz. Burada
hazırladığımız el yapımı çikolatalar
ise üst segment. Kurumsala
çıkarmıyoruz. Çünkü raf ömrü çok
kısa. Ortalama 30-40 gün. Tüm
ürünlerimizde geri dönüşler çok
güzel. Alan bayılıyor, zaten sürekli
müşterilerimiz çok fazla. Bu
noktada şunu özellikle belirtmek
istiyorum; insanımızda bir

Mild Çikolata’nın lezzetli
ürünlerini İzmlirlilerle
buluşturan Güneş ve
Nahmiyas, el yapımı
çikolatalar da hazırlıyor.
“markacılık” var ne yazık ki. Mild
Çikolata ürünleri de en yüksek
kalitede üretiliyor. Tüm
müşterilerimiz bunu çok iyi biliyor.
Biz derneklerle, vakıflarla da
çalışıyoruz. Örneğin iki yıldır
Koruncuk Vakfı ile çalışıyoruz.
Onlar adına üretim yapıyoruz.
Sayelerinde birçok yere Mild
Çikolata gidiyor.
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Çikolata tüketimi açısından ne
durumdayız?
Türkiye’de yüzde 8’lik bir
kesimin düzenli çikolata tüketimi
var. İşin içinde olduğum için
biliyorum. Bu alanda tüketim gün
geçtikçe artıyor. Bizim gibi
işletmeler açıldıkça, göz önünde
oldukça bilinçlenme ve tüketim
artıyor. Ama tabii ki hâlâ çok da iyi
bir seviyede değil ne yazık ki.
Çikolata mutluluk veriyor mu? Bu
kadar çikolata içerisinde aşırıya
kaçmadan durabiliyor musunuz?
Vermez mi, tabii ki veriyor. Ben
her daim mutluyum. Ama tabii ki
ölçüyü kaçırmıyorum. Zaten
düzenli spor da yapıyorum. Bir de
hep bu kokunun içinde olunca
kokusuyla bile doyuyorsunuz.
Geleceğe dair planlarınız neler?

Röportaj

Ben çok
sağlamcı biriyim. Risk almayı
sevmiyorum. Bu işi kurarken bile
çok uzun fizibilite sürecimiz oldu.
Şu an istenen seviyedeyiz. Ne
yapacağımızı zaman gösterecek.
Şubeleşme taraftarı değilim. Ama
ileride belki daha büyük bir
mağazaya geçebilir ve kuru pasta
vs. ürün çeşitliliği sağlayabiliriz.
Çikolata-kahve shop gibi olabilir.

Ama
böyle bir
planımız yok tabii şu
anda. Çünkü büyümek demek,
organizasyonunu da büyütmek
demek. Maliyetlerin artması
demek, daha fazla personel
demek. Biz şu anda ancak buna
yetişebiliyoruz. Bir ara e-ticaret de
düşündük. Ancak onun için bile
birinin sürekli ilgilenmesi
gerekiyor. Bunlar iyi düşünülmesi
gereken şeyler.
Boş zamanlarınızda neler
yapıyorsunuz?
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Ben üniversite yıllarımda
sualtı ragbi takımındaydım.
Lisanslıydım. Profesyonel
seviyesinde yüzücüyüm.
Normalde de mühendis
takımında
yüzüyordum. Üç
yıldır aktif olarak
spor salonuna
gidiyorum.
Bunun dışında
fırsat
buldukça
sinemaya
gitmeyi
severim. Kitap
okumaya
çalışıyorum. Kişisel
gelişim kitapları
okuyorum. Bir de tabii
dernek çalışmalarım var.
İZSİAD’a nasıl üye oldunuz?
Memnun musunuz?
İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe Gülcüler ile yakın
dostluğumuz var. Onun
önermesiyle İZSİAD Ailesi’nin bir
parçası oldum. Hızlı da başladım
aslında. Halen Üye İlişkileri ve
Gençlik komisyonlarının üyesiyim.
Üyelerin birbirine yaklaşımları,
iletişimleri çok güzel. Sık sık üye
ziyaretleri yapılıyor. Yeni
insanlarla tanışıyoruz. Hem
sosyal hem de ekonomik anlamda
işbirliği imkânları buluyoruz.
Üyelerin birbirine çok fazla
desteği var. Bolca proje
üretiliyor. Bunlar çok güzel.

Aktüel

Sandıkta bulunan tohum
atalarımızın ekmeği çıktı

Tunç
Soyer

Seferihisar Belediyesi, 2011’deki Tohum Takas Şenliği’nde,
neredeyse unutulan Topan Karakılçık Buğdayı’nı buldu ve ekti.
Unundan yapılan Seferihasar Ata Ekmeği sofralara lezzet kattı.
İzmir’in “Sakin Kent”i
Seferihisar’ın, örnek belediyesi,
tohum alım-satımının
yasaklandığı Türkiye’de, “Başka
Bir Tarım Mümkün” projesi
kapsamında hayata geçirdiği Can
Yücel Tohum Merkezi’yle altın
değerindeki yerli tohumları
keşfediyor. “Başka Bir Tarım
Mümkün” sloganıyla ortaya çıkan
yerel tarım politikasının dört
basamağı bulunuyor. Ekolojik
tarımı gerçekleştirmek ve
geliştirmek adına üretici
pazarları açılıyor, üretici
birlikleri, kooperatifler, birlikler
kuruluyor, tarım ürünü bir sanayi
ürünü haline getiriliyor ve yerli

tohuma sahip çıkılıyor. Bu
noktada Can Yücel Tohum
Merkezi’nin yaptığı çalışmalarla
köylerde, sandıklarda kalmış
yerli tohumlar sofralarımıza
tekrar kazandırılıyor.
Bu tohumlardan biri de 2011
yılında Seferihisar’ın Gödence
Köyü’nde keşfedilen Topan
Karakılçık Buğdayı... Uzun
uğraşlar sonucu çoğaltılması
sağlanan buğday, köy
değirmeninde aynı atalarımızın
yaptığı şekilde öğütülerek un
haline getirildi. Yüzde 100 doğal
olarak elde edilen unla Turgut ve
Ulamış köylerindeki kadınlar
ekmek yapmaya başladı.
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Ekmekler, Beyler Köyü’ndeki taş
fırında pişirildi ve Seferihisar
merkezde ve Sığacık’ta bulunan,
belediyeye ait Seferihisar
Bakkalı’nda satılmaya başlandı.
Ekmek aynı zamanda cumartesi
günleri de Ulamış Pazarı’nda
satışa sunuluyor.
Seferihisar Belediye Başkanı
Tunç Soyer, doğayla uyumlu,
küçük üreticiyi ve tüketiciyi
hedefleyen bir anlayışla yola
çıkarak Başka Bir Tarım Mümkün
Projesi’ni uygulamaya
başladıklarını söyledi. Soyer,
“Göreve geldiğimiz ilk yıldan
itibaren, köylü ve çiftçilerin
üretmesi, kazanması,

Aktüel

topraklarından vazgeçmemeleri
için projeler üretmeye çalıştık.
Mandalinadan zeytine, yerli
tohumdan, lavanta üretimine,
üretici köylü pazarlarından
organik pazarlara kadar
birçok uygulamayı hayata geçirdik.
Çok önemsediğimiz işlerden bir
tanesi de yerel tohumun
yok olmasına engel
olmak. Bu kapsamda
başlattığımız tohum
takas şenlikleriyle
birlikte Can Yücel
Tohum Merkezi’ni
kurduk. Burada yerel
tohumlarımızı
çoğaltıyor ve Türkiye’nin
tüm bölgelerine
ücretsiz olarak
gönderiyoruz” dedi.
Karakılçık
tohumumun günümüzde

yok olmaya yüz tuttuğunu ve bu
nedenle özel ilgi gösterdiklerinin
altını çizen Başkan Soyer, sözlerini
şöyle tamamladı: “Gödence
köyümüzde yaşlı bir köylümüzün
sakladığı tohumlardan biri olarak
karşımıza çıktı. Yaptığımız
çalışmalarla günümüze taşımayı
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başardık. Bu yıl yaklaşık bir ton
hasat gerçekleştirdik. Şimdi taş
değirmende öğütüp un yapıyoruz.
Ekşi mayayla yoğurup ekmek
haline getiriyoruz. Bunu da köyde
yaşayan kadınlarımız yapıyor.
Anadolu mirası olan Karakılçık
buğdayı, günümüz buğdaylarından
çok daha sağlıklı,
besleyici ve güvenilir.
Böylece tamamen
unutulmaya yüz tutmuş
ve son derece lezzetli,
yüzlerce yıllık bir
geçmişi olan Karakılçık
buğdayını tekrar
üreticimiz ve
tüketicimizle
buluşturmuş olduk.
Umuyorum köylümüz
için yeni bir ekmek
kapısı daha açmayı
başarmışızdır.”

Muhsin Çömden

Röportaj

İZSİAD Üyesi
Muhsin Çömden
ile konuştuk...

Dr. Oetker’in
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) sıra dışı
üyelerinden biri de Muhsin
Çömden… Torbalı’da 30 bin
metrekarelik alan üzerine
kurulu Dr. Oetker Türkiye’nin
Genel Müdürü Çömden, eğitim
hayatı sonrası Piyale ile başladığı
kariyerinde, Piyale-Dr. Oetker
ortaklığına “1 numaralı”
personel olarak dahil olmuş ve
o gün bugündür de bu çatının
altında. KALDER İzmir
Yönetim Kurulu Başkanı olarak
da görev yapan Çömden ile
dünü, bugünü, işini, planlarını,
hayallerini konuştuk.
Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir
miyiz?
1954, Aydın Nazilli
doğumluyum. İlkokulu
Horsunlu’da okudum.

numarası

Dr. Oetker Türkiye Genel
Müdürü Çömden, firma
Türkiye’ye geldiğinde
işe kabul edilen ilk kişi...
Bu nedenle personel
numarası “1” olmuş.
Sonrasında yatılı olarak ortaokul
ve liseyi İzmir’de bitirdim.
Ardından Ege Üniversitesi Kimya
Mühendisliği Bölümü’nden
1976’da mezun oldum.
Üniversitede yüksek lisans
yaptım ve bir müddet asistan
olarak çalıştım. 1986’da
doktoramı tamamladım. O arada
YÖK kuruldu ve farklı
üniversitelerde görevlendirme
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kuralı getirdi. Bunun üzerine
üniversiteden ayrıldım ve
Piyale’de çalışmaya başladım.
1986-88 yılları arasında Fabrika
Müdür Yardımcılığı yaptım.
1988’de Piyale-Dr. Oetker ortak
yatırımı kuruldu.
Ben de Üretim Müdürü olarak
atandım. 1999’a kadar bu
şekilde çalıştım. 1999’da şu anda
bulunduğumuz tesisleri
tamamladık ve buraya taşındık.
Burada Fabrika Müdürü oldum.
2004’te de Genel Müdür oldum ve
o gün bugündür görevimi
sürdürüyorum. Buranın ilk
çalışanı benim. Personel
numaram 1’dir.
Faaliyet alanlarınız, üretim
yelpazeniz, fiziki ve personel
yapınızla ilgili bilgi verir misiniz?
Burada 137 dönüm arazi

Röportaj

üzerinde, 30 bin metrekare
kapalı alanda faaliyet
gösteriyoruz. 450 çalışanımız
var. Bunların 300’e yakını
işçilerden oluşuyor. 150’ye yakın
da beyaz yakalımız var. Bunların
50-60’ı satış personelidir.
Temizlik, güvenlik, yemek,
lojistik gibi hizmetleri dışardan
alıyoruz. Yani 50 kişi kadar da
dışardan çalışan var. İzmir
dışında fabrikamız yok. Burası
merkezimiz. Yaklaşık 200 çeşit
ürünümüz var. En çok
bilinen ürünümüz de
pudinglerdir. Bunun 40
tanesi en çok
bilinenler, en çok
satanlardır. Bilinirlik
ve satış anlamında;
pudingi, hamur
kabartma, şekerleme,
krem şanti, kek unu gibi
ürünlerimiz takip eder.
Rafta gördüğünüz çok
çeşidimiz vardır.
Pazarda durumunuz nedir?

Bizim ne yazık ki rakibimiz
yok. Çoğu ürün grubunda pazar
payımız yüzde 50’nin üzerinde.
En yakın rakiplerimiz yüzde
15’lerde. Kek unlarda yüzde 85’e
yakın Pazar payımız var.
Türkiye’de böyle. Dünya çapında
da pazar lideriyiz.
Sektörel olarak yaşadığınız bir
sıkıntı var mı?
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İndirim mağazaları
biliyorsunuz çok arttı. Bunlar
markasız ürün istiyorlar, fason
istiyorlar. Biz fason ürün
yapmıyoruz. Kaldı ki fason ürün
yapmayı kabul edenlerin
birçoğu, alıcı marketin yoğun
talebi nedeniyle sürekli ona
çalışmaya başlıyor ve diğer
müşterilerini kaybediyorlar. Bir
süre sonra, marketin sürekli
indirim talepleri karşısında da
genelde batıyorlar. Çünkü
maliyet hesabını iyi
yapamıyorlar.
Bizim için ikinci bir
tehdit ise hazır ürünler.
Artık pek çok kimse
evinde kek, pasta vb.
şeyler yapmıyor. Hazır
almayı tercih ediyorlar.
Bizim tüketici grubumuz
ağırlıklı olarak 35-40
yaşın üzerindedir. Evde bir
şeyler hazırlayan gruptur.
Genç nesil yapmıyor artık bunu.
Oysa evde hazırlamanın avantajı

Röportaj

şudur. Bizim toz ürünler
ucuzdur, ekonomiktir. Her
bütçeye hitap eder. Yaparsınız,
lezzetlidir, taze taze yersiniz.
Büyük aileler için idealdir. Hazır
ürünlerin ömrü kısadır, taze
değildir.
Genel Müdür olarak buradaki
görev alanınız,
sorumluluklarınız neler?
Burada iki Genel Müdür var.
Biri Ticari Genel Müdür’dür;
satış, pazarlama, finansman
işleriyle ilgilenir. Biri de İdari
Genel Müdür’dür. Binim işim
budur. Üretime, insan
kaynaklarına ve lojistiğe
bakıyorum. Fiziki işlerin
operasyonları benim
sorumluluğumda. Oetker
Grubu’nun şirket politikaları
Almanya’daki merkezde
belirlenir. Yılbaşı öncesi
toplantılara gideriz, yatırım
bütçemi alırım ve gereken
yatırımları yaparım.
Bir sonraki yılın bütçesi Ekim

ayında belli
olur. Ben bunun
hazırlığını mayıs
ayından itibaren yaparım zaten.
Tahmini bütçeyi çıkarırım ve
merkezden alırım. Yabancı
şirketlerin güzelliği budur.
Bu aralar nedir yatırım
planlarınız? Bir kapasite artırımı
söz konusu mu örneğin?
Dr. Oetker Türkiye, firmanın,
toz grubunda Almanya’dan
sonraki en büyük tesisi. Yatırım
ihtiyacımız olduğunda onay
almamız çok hızlı. Örneğin
sipariş artışı söz konusuysa
hemen üçüncü vardiyayı devreye
alırız. Gidişata göre de gelecek
sene için kapasite artırımını
planlarız. Gerektiğinde acil
yatırım planları da
geliştirebiliriz.
Doktoranızı enerji üzerine
yapmışsınız. Günümüzde
çevreci enerji kaynakları
yatırımları hızla artıyor. Bu
yönde bir düşünceniz var mı?
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Röportaj
Biz çok fazla enerji yoğun bir
sektör değiliz. Ancak güneş
enerjisinden elektrik enerjisi
üretiminde maliyetler ciddi
şekilde düşmeye başladı. Artık
yeni yapılan tesisler, güneş
paneli konulabilecek şekilde
planlanıyor. Bu konuda ilgili
bakanlığın yapması gereken çok
şey var fakat çok yavaş hareket
ediyorlar. Tüm tesislerin
çatılarına güneş enerji paneli
konulması zorunlu kılınmalı.
Örneğin Hugo Boss firması,
İzmir’de yeni yaptığı tesisleri bu
şekilde inşa etti. Biz en son
2009’da inşaat yapmıştık. Bunu
düşünmedik açıkçası. Ancak
bundan sonra yapacağımız
tesisleri, çatılarına güneş enerji
paneli konulabilecek şekilde
yapacağız. Ki ileride böyle bir
yatırım yaparsak, çatımız bu
ağırlığı taşısın. Aynı şekilde
konut inşaatlarında da bu
uygulamalar zorunlu kılınmalı.
Şu da var ki, bugün elektrik
enerjisini satın almak,
üretmekten daha ucuz. Bir de
cumartesi-pazar çalışmayan
firmalar için şöyle bir şey
gerekiyor. Üretilen enerjinin
şebekeye verilmesi gerekiyor.
Çünkü o enerjinin depolaması
pahalıdır. Bunun için de dağıtım
firmalarının, ürettiğiniz elektriği
satın alması gerekiyor. Bunun
için de lisans almanız gerekiyor.
Ancak uygulamada
büyük sıkıntılar,
bürokratik
zorluklar var.
Bunların aşılması
gerekiyor.
İş dışında neler
yapıyorsunuz?
Stresiniz yoğun
mu? Kafanızı nasıl

teorisini bilirsiniz. Işık hızı 300
bin km/sn. Bu teoriye göre, sizin
yaptığınız hiçbir şeyin değeri
yoktur. Işık hızına göre
hiçsinizdir. “Her şey izafidir” der.
“Ben bir numarayım” deme
şansınız yoktur hiçbir zaman.
Hayata bu gözle bakarsanız
varlık nedeninizi iyi
sorgulamanız lazım. Ben bir
mühendis oldum. Ege’de

boşaltıyorsunuz?
Bu biraz
hayata
bakışınızla ilgili
aslında.
Einstein’ın izafiyet
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yetiştim. Bu milletin bir ferdi
olarak ülkeme katkım olması
gerekiyor. Buradan yola çıkarak
Kalite Derneği (KALDER) çatısı
altına girdim. Bu bir sivil toplum
kuruluşu ve amacı da şirketlerin
rekabet gücünün artması.
Tamamen gönüllülerden
oluşan bir kuruluş.
Boş vakitlerimin bir kısmını
oraya harcıyorum. Doğayı
seviyorum, yürüyüş yapıyorum.
Stres algılamam, eskiye göre çok
daha az. Bir problem varsa nasıl
çözebileceğime bakarım.
Çözebilirsem çözerim.
Beni aşıyorsa onu kendime
dert etmek yerine üst birimlere
yönlendiriyorum. Çünkü
sağlıktan başka hiçbir şeyin
değeri yok. Ne
yaparsanız,
sağlıklıysanız
yaparsınız.
O yüzden
sağlığınızı
koruyacaksınız.
Bu bir bilinç,
bu bilinci
geliştirmeniz
gerekiyor.

CENGİZ YAVAŞ
İZSİAD Başkan
Yardımcısı

Gezi

Endülüs
Turu (2)

Çanlar
kimin için
çalıyor?
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Gezi
Ronda-Puente
Nuevo köprüsü

İspanya’nın en eski
kasabalarından biri… Hem
İslam’ın hem de Hıristiyanlığın
etkilerinde kalmış, iki
inanıştan silinmeyen izlerle
bezenmiş bir kasaba…
“Kent, ırmağın üzerinde
yüksek bir bayırın üzerine
kuruludur. Bir meydanı vardır
çeşmesi olan; banklar vardır
meydanda ve bankları
gölgeleyen kocaman ağaçlar.
Evlerin balkonları meydana
bakar. Altı sokak açılır
meydana; meydanı çevreleyen
evler bir kemer altı oluşturur,
öyle ki güneş ortalığı cayır cayır
kavurduğunda insan kemer
altının gölgesinde dolaşabilir.
Meydanın üç yanı da kemerlidir,

dördüncü yanında da ağaçların
gölgelediği bir kaldırım vardır.
Bu ağaçlar ırmağın aktığı yar’ın
kıyısındadır. Yar'ın yüksekliği
üç yüz kademdir.” Ernest
Hemingway, "Çanlar Kimin İçin
Çalıyor" adlı romanında böyle
anlatıyor Ronda’yı…
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İspanya'nın oldukça
güneyinde yer alan Ronda,
Malaga'ya 110 km mesafede,
yaklaşık 40 bin nüfuslu küçük
bir yerleşim. Deniz
seviyesinden 750 metre
yukarıda olan Ronda, çok dağlık
bir bölgede kurulu. El Tajo
Kanyonu’nun iki yakasına
yayılan yerleşimi, üç
köprü

Gezi

Matador
Ordonez
heykeli
Cengiz
Yavaş

birbirine bağlıyor. Puente
Romano, Puente Viejo ve
Puente Nuevo. Puente Nuevo
her ne kadar yeni köprü demek
olsa da, 1793 yılında
tamamlanmış. Bu köprü,
diğerlerinden daha yüksek.
Kanyon zemininden yüksekliği
120 metre.
İspanya'da 1936-39 yılları
arasında faşistlerle
cumhuriyetçiler arasında
yaşanan, 2’nci Dünya Savaşı'nın
provası olarak da algılanan iç
savaştan Ronda da etkilenmiş.
Ulaşım zorluğu nedeniyle
savunma ve saklanma
imkanlarının oldukça kolay
olduğu bir yer olan kasaba iç
savaşta da bu özelliği ile öne
çıkmış. General Franco'nun
seçilmiş hükümete karşı
başlattığı, Avrupa'nın yakın
tarihimizdeki en büyük
olaylarından biri olarak kabul
edilen savaşta bir milyondan
fazla kayıp yaşanmıştır.
Dünyanın en önemli
yazarlarından birisi olan Ernest
Hemingway, İspanya iç savaşı
sırasında savaş muhabiri

olarak görev yaptığı sırada
Ronda’da bulunur. 1940 yılında
kaleme aldığı "Çanlar Kimin
İçin Çalıyor" romanında da bu
savaşı anlatır.
Özellikle de elleri
Restaurante
Casa Ortega
Ronda
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Gezi

Ronda-Plaza de
Toros
Matador
Ordonez

arkalarından bağlanmış Franco
yanlısı faşistlerin meydanda
toplandığı ve kurşun
harcamamak için Puente Nuevo
köprüsünden Tajo Nehri’ne
atıldığı iç savaşın o en zalim
yaşanmışlıklarını...
Ronda, İspanya’daki ikinci
eski boğa güreşi arenasının da
olduğu yer. Beş bin kişilik Plaza
de Toros, 1785’te yapılmış 232
yıllık bir arena. Modern boğa
güreşi literatürüne Ronda

Tarzı’nı sokan, boğa güreşinin
babası ve altı bin boğayı
katleden Pedro Romero ve
Hemingway’in önemli
kahramanlarından Ordenez gibi
efsane matadorlar burada
yetişmiş. Arenanın önünde de
şehrin efsane iki matadoru ile
boğa heykeli bulunuyor. Boğa
güreşleri tarihi, Ronda ve
Romero sülaleleri hakkında
bilgiler alabileceğiniz Plaza de
Toros müzesini ziyaret etmek
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Matador
Ordonez

Gezi
Malaga

için kişi başı 7 Euro ücret ödemek
gerekiyor. Eylül aylarında
matador Antonio Ordenez’in
anısına boğa güreşleri
düzenleniyor, Temmuz ayında da
konserler yapılıyor.
Amerikalı ünlü yönetmen
Orson Welles de burada uzun
süre yaşamış ve Rondalı ünlü
matador Antonio Ordonez'e aşık
olmuş. Her yaz Ronda’ya gelirmiş.
Vasiyeti, Antonio Ordonez’in
çiftliğine gömülmesiymiş. Ronda
halkının onaylamadığı bu ilişki
sonrası Orson Welles öldüğünde
çiftliğe gömülmesine izin
verilmemiş. Ölümünden iki yıl
sonra külleri getirilip Antonio
Ordonez’in çiftliğine gömülmüş.
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Gezi

NE YİYEBİLİRSİNİZ?

Francisco, kasabanın en iyi tapas barı. Üstelik
yerlilerin tercihi olan bu küçük barın şarap
menüsü de hayli geniş.
Bir diğer seçeneğiniz de küçük ve
sevimli Almocabar. Değişik salata
çeşitleri, taze balık ve et
yemekleriyle tapasdan
sıkılanlara güzel bir alternatif
sunuyor.
Şık bir akşam yemeği için
Ronda’nın en lüks restoranı
Tragabuches’i deneyin. Yaratıcı
ve modern İspanyol mutfağını
beğeneceğinize eminim.
İspanyol mutfağının en önemli
yemeklerinden Rabo de Toro’nun
(sığır kuyruğu) en iyisi Ronda’da
karşımıza çıktı. Bu özel lezzeti Restaurante
Casa Ortega’da tattık ve çok sevdik.

Tapaslar ve şaraplar, patatesli
meşhur İspanyol omleti “tortilla
de patatas”, soğuk sebze ve
domates çorbası “Gazpacho” ve
“Salmorejo”, İspanyol jambonu
“jamon”, Manchego peyniri,
paella, salçalı et yemekleri ve
rabo de toro (sığır kuyruğu),
meyveli şarap kokteyli
"Sangria".
Hiç şüphesiz İspanya’nın en
eğlenceli yemek aktivitesi, her
köşe başında bulabileceğiniz
tapas barları gezmek. Birini seçip
uzun uzun yemek yerine, her durakta
bir parça atıştırıp birden çok yeri
deneyebilirsiniz.
Ronda’nın eski kısmındaki Bodega San
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Sağlık

Bu illet
her saniye
bir kişiyi
öldürüyor!
Çarşıdan/pazardan aldığınız
hangi ürünün üzerinde,
“Kullanma talimatına uygun bir
şekilde tükettiğinizde sizi
öldürür” uyarısı var?
Bu ironik sorunun öncelikli
muhatabı, elbette sigara içme
alışkanlığı olanlar…
Sağlığa zararları, hatta
ölümle sonuçlanan birçok
hastalığın sebebi olduğu
konusunda tıp dünyasının
hemfikir olduğu sigara ile ilgili
tüm bu korkutucu bilgiler ve
onca uyarı, ne yazık ki
tiryakileri bu bağımlılıktan
vazgeçirmeye yetmiyor.
Gelişmiş ülkeler, sigaranın
her geçen saniye bir insanın

Dünyü Sağlık Örgütü
verilerine göre, her iki
tiryakiden biri, mutlaka
sigaraya bağlı hastalıklar
nedeniyle hayatını
kaybediyor...
ölüm sebebi olarak ortaya
konmasından sonra sigaranın
içildiği alanlar ya da satışı ile
ilgili önemli yasaklar veya
kısıtlamalar getiriyor.
Ancak, sigara endüstrileri,
daha çok gelişmekte ve geri
kalmış ülkelerde yaygınlığını
sürdürmeye devam ediyor.
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Bakınız; sigara, insan
için ciddi bir düşmandır.
Bu biz değil; Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) söylüyor.
DSÖ verilerine göre dünyada
bir milyar yüz milyon düzenli
sigara içicisi var ve bunların
yarısı sigaraya bağlı oluşan
hastalıklardan dolayı hayatını
kaybedecek.
Peki o veriler başka neler
söylüyor? İşte, ana
hatlarıyla sigaranın neden
olduğu vahim tablo:
l Her yıl dünyada 5 milyon
kişi aktif olarak sigara içtiği için
ve yüz binlerce insan sigara
dumanına maruz kalmaları
nedeniyle ölmekte.

Sağlık

l Ülkemizde sigara içme oranları yaklaşık
olarak erkeklerde yüzde 41, kadınlarda yüzde
13 ve 17 milyon sigara tüketicisi var. Her yıl
100 bin insanımız sigaraya bağlı
hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.
l Tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal
madde mevcut, bunların 80’den fazlası kanser
yapıcı özelliğe sahiptir.
l Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan
8’i sigara tüketmekte. Sinsi bir hastalık olan
akciğer kanserine yüzde
60-70 vakada ancak ileri
evrede tanı
konabilmektedir.
l Günümüzde en
ölümcül dördüncü hastalık olan
kronik bronşit rahatsızlığının
yüzde 90 tek sebebi sigaradır.
l Koroner kalp hastalığı
ölümlerinin yüzde 10 ila 30’undan
sigara sorumludur.
l Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta
pasif sigara dumanına maruz kalınması
kalp ve akciğer hastalıklarına
yakalanma riskini arttırmaktadır.
l Hamilelikte sigara içiminin bebeğe
zararlı olduğu kanıtlanmıştır.
l Sigarayı merak edip deneyenlerin yaklaşık
yarısı bağımlı olabilmektedir.

İLK ÖNLEM, BAŞLAMAMAK!
Günümüz tedavi yöntemleri ile sigara içenlerin
ancak yüzde 40-45’i sigarayı bırakabiliyor.
Bırakma oranının düşük olması,
bilimsel olarak kanıtlanmamış
yöntemlerle çalışan merkezlerin
artmasına neden olmuştur.
Unutulmamalıdır ki, her 100
kişiden 5 ile 10’u sigarayı kendi
isteğiyle bırakabilmektedir.
Sigarayı bıraktırma poliklinikleri
gereklidir ama sigara ile
mücadelede tek başına yeterli
değildir. Sigaraya hiç
başlanmamasının sağlanması
daha anlamlı bir önlem olarak
gözükmektedir.

NASIL BIRAKABİLİRSİNİZ?
l Bırakmak için bir gün
belirleyin.
l Aile ve iş çevrenizdeki kişilere
sigarayı bırakacağınızı söyleyin ve
onların desteğini isteyin.
l Fazla zaman geçirdiğiniz
yerlerde (araba-ev) sigara
içmeyin.
l Nikotin eksikliğine bağlı
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Sağlık
ortaya çıkabilecek sinirlilik,
konsantrasyon güçlüğü gibi
yakınmalarınızın birkaç hafta
içinde oldukça azalacağını
unutmayın.
l Sigara içimini
tetikleyebilecek stresli
durumlar, alkol kullanımı veya
arkadaş çevresi gibi faktörlere
karşı hazırlık yapın.

l Düzenli egzersiz yapın.
l Bir sigaradan bir şey
olmaz demeyin.
Bırakma sürecinde içeceğiniz
bir sigara bile başarısızlığa
yol açabilmektedir.
l Stresle mücadele
etmek için sağlıklı yöntemler
bulun. Uğraşmaktan
keyif aldığınız hobilerinize

zaman ayırın.
l Canınız çok fazla sigara
istediğinde hemen yapacak bir
şeyler bulun, örneğin bir
arkadaşınızı arayın, yürüyüşe
çıkın, yemek yapın vb.
l Bırakma sürecinde bir kez
başarısız olsanız bile yeni
denemelerde şansızın
artacağını unutmayın.

Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
hastalıklarının ortaya çıkması
engellenir. İlerleyen yıllarda
solunum fonksiyonları iyileşir.
bEşİNcİ yıLda…
Ağız, gırtlak, yemek borusu,
idrar torbası kanseri riski
yarı yarıya azalır.
ONuNcu yıLda…
l Felç olma riskiniz 5-10 yıl
içinde hiç sigara içmemiş
olanlarla aynı düzeye iner.
l Akciğer kanseri, ağız,
gırtlak, yemek borusu, idrar
torbası, böbrek, pankreas
kanseri riski azalır.
15’İNcİ yıLda…
l Koroner damar hastalığı ve
kalp krizi riski, hiç
içmeyenlerinkiyle aynı olur.

20’Ncİ dakİkada…
l Nabız, kan basıncı, vücut ısısı
normale döner.
l Kanda karbonmonoksit gazı hızla
azalır.
l Efor kapasiteniz artar.
l Öksürük azalır ve üç ay
içinde kaybolur.
l Balgam miktarı iki haftada
l Soluk alıp vermeniz kolaylaşır.
l Koku ve tat alma duyularınız iyileşir.
l Bağışıklık sisteminiz
güçlenmeye başlar.
l Kendinizi daha dayanıklı ve güçlü
hissetmeye başlarsınız.
l Diş ve parmaklarınızdaki sarı
lekeler kaybolur.
İLk bİr yıLda…
l Kalp krizi geçirme riskiniz ilk
günlerden
itibaren azalmaya
başlar; bir yılın
sonunda risk
yüzde 50 azalır.
l Beyin kanaması
ve bacaklardaki
damar hastalığı
riski yüzde
30-50 oranında
azalır.
l Kronik bronşit
ve amfizem
(KOAH) gibi
solunum
yetmezliğine yol
açabilen akciğer

ÖNEMLİ NOT!!!
Siz bu yazıyı
incelerken (yaklaşık
10 dakika) 60 kişi,
sigaraya
bağlı
gelişen
hastalıklardan dolayı
hayatını
kaybetti.
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Araştırma

İzmir’in gelişiminde
2030 hedefleri
belirlendi
Üç
Üçana
anabaşlık
başlıkhalinde
halindehazırlanan
hazırlananNazım
Nazımİmar
İmar
Planı,
Planı,İzmir’in
İzmir’ingeleceğini
geleceğinişekillendirecek.
şekillendirecek.
Planda,
Planda,yeşil
yeşilkuşak
kuşakalanları
alanlarıve
veçevre
çevre
duyarlılığı
duyarlılığıözellikle
özellikleöne
öneçıkıyor.
çıkıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
iki yıllık hazırlık dönemi
sonrasında kentin geleceğine
yön verecek “1/25000 Ölçekli
Nazım İmar Planı” çalışmalarını
tamamlayarak meslek odaları,
sivil toplum kuruluşları ve
akademisyenlerle paylaştı. 2030
yılı hedef alınarak hazırlanan
plan, yarattığı yeşil kuşak
alanları ve yüksek çevre
duyarlılığı ile öne çıkıyor.
Plan, kentin 15–20 yıllık
gelişimine ışık tutacak. Üç
bölgede, 13 ilçe ve 428 kırsal
yerleşmeyi içine alan yeni nazım
plan, ülke ve bölge plan

kararlarına uygun olarak konut,
sanayi, tarım, turizm ve ulaşım
gibi yerleşme ve arazi kullanım
kararlarını belirleyecek. Yeni
vizyonda, kentin özgün kültürel
ve doğal değerlerini koruyarak
gelişen, tarımda sürdürülebilir
gelişmeyi öngörerek sektörün
itibarını artıran, yerel ürün
markalaşmasıyla öne çıkan,
turizm çeşitliliğinde önder,
korumacı ve ulaşılabilir bir
“İzmir Modeli” ortaya konuyor.
Planın stratejisini ise yaşamsal
öneme sahip alanlar (su
havzaları, tarım ve orman
alanları) ile özellikli
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ekosistemlerin, biyolojik
çeşitliliğin, yeraltı ve yerüstü
doğal kaynakların, su, toprak ve
hava kalitesinin korunması ve
sürdürülebilir bir geleceğin
öngörülmesi oluşturuyor.

Üç bölüm halinde ele alındı
Plan çalışmalarında, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ne 2014
yılında bağlanan alanın bütünü
Batı, Doğu ve Kuzey olarak üç
bölüm halinde ele alındı. Bu
program alanlarının her biri için
nelerin yapılması gerektiği;
hangi sektörlerin gelişeceği,
nüfus hareketleri, yapılaşma,

Araştırma
KUZEY
KUZEY
BÖLGESİ
BÖLGESİ

BATI
BÖLGESİ

DOĞU
DOĞU
BÖLGESİ
BÖLGESİ

tarım
alanları, su
havzaları, korunması
gereken doğal, arkeolojik,
tarihi sit alanları ve diğer
koruma alanları, sanayi bölgeleri, turizm bölgeleri,
yeşil kuşak alanları belirlendi. Bu kapsamda,
planlama bölgelerinin karakterlerine ve ilçelerin
yapısal özelliklerine bağlı olarak;
Yeşil kuşak alanlarında
doğayla uyumlu, insan odaklı
koridorlar yaratılması,
Doğaya saygılı alternatif
turizm olanaklarının
sağlanması,
Tarımsal üretim
faaliyetlerinin ve iyi
tarım uygulamalarının
desteklenmesi,
Tarım ve hayvancılığın
geliştirilmesi,
Kırsal yerleşmelerin
sosyal ve teknik altyapı
olanaklarının
güçlendirilmesi,
Yenilenebilir enerji
kaynaklarının verimli şekilde
kullanılması gibi konularda önemli
ilkesel kararlar geliştirildi ve plan
çalışmaları bu doğrultuda şekillendirildi.

1
2
3
4
5

6
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Neresi, nasıl,
hangi yönde gelişecek?
Planla İzmir genelinde
belirlenen üç program alanında
neler yapılacağı, nasıl ve hangi
sektörlerin gelişeceği de
şekillendiriliyor. Batı, Doğu ve
Kuzey olarak üçe ayrılan
İzmir’in 2030 planına ışık tutan
öngörüler ise şöyle:

Batı’da doğa turizmi,
Kuzey’de tarım,
Doğu’da tarım, turizm
ve hayvancılık önemli.

Batı Bölgesi Stratejileri (Çeşme,
Karaburun ve Urla)
Doğa turizmi zonu
kimliği taşıyan bu bölgede,
termal kaynakların kıyı ve
doğa turizminin ağırlıkla
gelişmesi öngörülürken
kültürel iyileştirme, günübirlik
rekreasyon alanları ve
ulaşım yatırım alanları olarak
belirleniyor; yenilenebilir
enerji kaynaklarının kontrollü
gelişiminin sağlanmasına

önem veriliyor.
Bu planlar çerçevesinde
öngörülen kararlar ise şöyle;
l Bölgenin potansiyelleri
değerlendirilerek kongre
turizmi, sağlık turizmi ve
kamp turizmi geliştirilecek.
l Deniz yolu ulaşımı
güçlendirilecek.
l Çeşme’de mevcut yük ve yat
limanı kararları
sürdürülerek, yerleşimlerin
çerçevesi tampon
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niteliğindeki yeşil kuşak
alanlar ile sınırlandırılacak.
l Bu bölgede bağcılık ve
şarapçılık ile zeytincilik
ve zeytinyağı üretimine
yönelik faaliyetleri
destekleyici ‘Özel Proje
Alanı’ belirlenecek.
l Kırsal yerleşim alanlarında
agroturizmin ve ekoturizmin
özendirilmesine yönelik
politikalar geliştirilecek.
l Kırsal yerleşmelerin
canlandırılmasına yönelik
projeler üretilecek.
l Yeşil kuşakları koruyucu
olarak bölgede orman,
makilik fundalık alan,
ağaçlandırılacak alan ile
tarımsal alanları geliştirilen
plan uygulamalarıyla
korumaya gidilecek.

Araştırma

Kuzey Bölgesi Stratejileri
(Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa)
"Tarım ve rekreasyon zonu"
olarak tarif edilen bu bölgede
tarım üretimine yapılacak katkı
iyileştirmesiyle kentin
çevresinde konut
saçaklanmasının önlenmesi
hedefleniyor. Tarım, turizm ve
liman üretimin ağırlıkla
gelişmesi öngörülen bu yöre,
tarımsal iyileştirme, sulama,
demiryolu, ulaşım, lojistik,
Organize Sanayi Bölgesi (OSB),
teknik altyapı, kıyı, termal ve
kültür turizmi yatırım alanları
olarak belirleniyor. Planlar
çerçevesinde uygulanması
öngörülen bazı kararlar şöyle;
l Dikili ve Bergama’da
jeotermal kaynağa bağlı
olarak ‘Teknolojik Sera

Bölgesi’ yapılacak.
l Dikili limanı ticari liman ve
yolcu limanı arasında yer
alacak.
l Bergama’da kent nüfusunun
artışının sürmesi
beklenirken, kırsal
yerleşmelerde nüfusun
azalma eğiliminin tarımın
geliştirilmesine bağlı olarak
önlenmesi öngörülüyor.
l Çandarlı’da Kuzey Ege Limanı
ve tersane yatırımı ile
çevredeki yerleşmeler
gelişecek, Aliağa ve
Bergama’da Organize Sanayi
Bölgesi’nin önemi artacak.
l Kuzey Otoyolu’nun da
devamlılığı sağlanarak
bölgede hızlı tren hattı ve
banliyö hattının entegre
edilmesiyle bölge ulaşım
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yönünden de gelişecek.
l Bu bölgede ayrıca biyogaz
üretimi ve biyogaza dayalı
yenilenebilir enerji
tesislerine yönelik
çalışmalar yapılacak.
l Agroturizmin
özendirilmesine yönelik
politikalar geliştirilecek.
l Kozak Yaylası’nda doğa
turizmine dönük küçük
ölçekli turizm tesislerine
yönelik gerekli
düzenlemeler yapılacak.
l Sürdürülebilir kültür ve doğa
turizmine yönelik
olanakların genişletilmesi
(yayla turizmi, dağcılık,
bisiklet), tercihi kullanım
alanlarının; alt ölçekli imar
planlarında turizm tesisi
olarak özendirilecek.

Araştırma

Doğu Bölgesi Stratejileri (Tire,
Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş)
Tarım, hayvancılık ve turizm
zonu olarak ifade edilen tarım ve
hayvancılık alanında ihtisas
yükünü üstlenme rolü biçilen bu
bölgede gelişmiş sektörler
olarak tarım, hayvancılık ve
sulama; yatırım sektör ve alanları
olarak ise "Tarım ve hayvancılık
ihtisas, sulama, demiryolu,
ulaşım, tarımsal lojistik, OSB,
termal, kültür, doğa turizmi,
teknik altyapı" hedefleniyor.
Öngörülen planlar çerçevesinde
verilen bazı kararlar ise şöyle;
l Merkez kent ile erişilebilirliği
artırmak adına demir
ve karayolu ulaşımına
önem verilecek.
l Tarım ve Hayvancılık
Geliştirme Bölgesi
belirlenecek.
l Sağlık ve yüksek eğitim alanı
belirlenerek bölgede sosyal
hizmetler güçlendirilecek.

l Katı Atık ve Atıksu Tesisleri
yapımı planlanacak.
l Kentsel ve kırsal
yerleşmelerde sosyal ve
teknik altyapıya yönelik gerekli
plan kararları alınarak
istihdam fırsatları yaratılacak.
l Ekolojik ve tarihi değerler
korunarak gelecek
nesillere aktarılacak.
l Yerel ürünlerin (patates,
kestane, incir, ceviz)
markalaşmasına destek verici
ihtisaslaşma sağlanacak.
l Ovacık yaban hayatı koruma ve
geliştirme bölgesinde fototracting ve doğa gezileri
yapılarak, ekolojik koridor ile
de havzadaki yerleşmelerin
kuzeye doğru aktarımı
engellenecek.
Madra Dağı Jeopark, Karaburun
Biyosfer Rezerv Alanı
Ekolojik bütünleşmenin
yenilikçi aracı olarak İzmir’in
UNESCO listesini kültür dışındaki
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alanlarda da genişletecek
olan 1/25000 Ölçekli Nazım
Planı’nda Karaburun’ Biyosfer
Rezerv Alanı, Bergama Madra
Dağı ise Jeopark potansiyeli
olarak değerlendiriliyor. Estetik,
nadirlik ve bilimsel değerler
bakımından ulusal veya
uluslararası yer mirası öğelerinin
bulunduğu Jeopark örneği,
ülkemizde sadece ManisaKula’da var. Öngörülen plan
çerçevesinde, jeomorfolojik
açıdan hayli zengin olan Madra
Dağı çevresi öne çıkıyor.
Biyosfer Rezerv Alanları ise
biyolojik çeşitliliğin korunması,
ekonomik kalkınma ve kültürel
değerlerin devamlılığı açısından
büyük bir öneme sahip. İmar planı
çalışmaları kapsamında
Karaburun Yarımadası’nın
biyolojik çeşitliliği göz önünde
bulundurularak bölgede biyosfer
rezerv alanı potansiyeli
değerlendiriliyor.

T

Teknoloji

Windows 10'dan yeni bluetooth özelliği
Bilgisayara yaklaştırmak yetiyor
Farklı işletim sistemlerini Bluetooth ile eşleştirmek
gerçekten can sıkıcı derecede uzun sürebiliyor. Ancak
Microsoft, yeni Windows 10 sürümü olan Redstone 4
önizleme test sürümünde Bluetooth ile cihaz eşleştirmeyi
kolaylaştırmayı hedefliyor.
Quick Pair adı verilen özellik
sayesinde tek yapmanız
gereken, eşleştirmek
istediğiniz cihazı
bilgisayarınıza
yakınlaştırmak ve karşınıza
çıkan pop up'ı onaylamak.
Microsoft’un, bu yeni sürümü
ile Xbox ve Surface ürünlerini
Windows 10 bilgisayarlarla
daha kolay eşleştirmeyi
hedeflediği belirtiliyor.

Eski sistemlere göre dört kat daha hızlı

IBM'den yeni işlemci: POWER9
ABD Enerji Bakanlığı ve Google da kullanıyor
IBM, yeni tasarlanmış POWER9 işlemcisini
içeren yeni nesil Power Systems
sunucularını duyurdu. Özellikle, yoğun
hesaplamaya yönelik yapay zeka iş yükleri
için oluşturulmuş POWER9 sistemleri,
kapsamlı öğrenme çerçevelerinin eğitim
sürelerini yaklaşık dört kat artırma
olanağı sunarak, daha kesin ve daha doğru
yapay zeka uygulamalarının daha hızlı
oluşturulmasını sağlıyor. Sistem; Chainer,
TensorFlow ve Caffe gibi yaygın yapay zeka
çerçeveleri ve Kinetica gibi hızlandırılmış
veri tabanları üzerinde gözle görülür
performans iyileştirmeleri elde etti.
Dünyadaki en güçlü veri yoğun süper
bilgisayarlar olacak sistemlerin kalbinde
yer alan sistem, ABD Enerji Bakanlığı’nın
“Summit” ve “Sierra” süper bilgisayarları
ve Google tarafından da kullanılıyor.
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Parmaklarınız klavyeye dönüşüyor!
Muştaya benzeyen cihaz, büyük kolaylık sağlıyor
Parmaklarınıza takılan bir kayış olan "Tap"
cihazı ile herhangi bir yüzey üzerinden akıllı
telefon veya tabletinizde yazı yazmanız
mümkün. Masanızın üzerinde, bacağınızın
üzerinde, hatta başınıza dokunarak yazı
yazmanız dahi mümkün. Ama en isabetli
şekilde masa gibi sert bir yüzey üzerinde
çalışıyor. Beş parmağınızın her biri, A, E, I, O
ve U sesli harflerini temsil ediyor, farklı
harfleri elde etmek içinse bunların farklı
kombinasyonlarına basmak gerekiyor. Bir
muştayı andıran kayış, iPhone veya Android
akıllı telefonunuzdaki sanal klavyenin sıra
dışı bir alternatifi niteliğinde. Yurt dışı fiyatı
130 dolar. Kendi sitesinde bulunduğu gibi
Amazon'dan da satın alınabiliyor.

Kütüphaneler hâlâ büyük birer bilgi hazinesi

81 kentte 'e-kitap' dönemi
Artık kitaplara her yerden erişiminiz mümkün
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Türkiye'nin 81 ili
ve 19 ilçesinde bulunan 100 halk kütüphanesi
üzerinden okuyuculara 7 gün 24 saat ücretsiz
hizmet verecek "e-kitap" uygulaması
başlatıldı. Kütüphanelerde kullanılan
"Kütüphane Otomasyon Sistemi" ile entegre
çalışan e-kitap uygulamasıyla okuyucular,
zaman ve mekandan bağımsız, 28 temel
konu başlığında 17 binden fazla e-kitaba
7 gün 24 saat herhangi bir ücret ödemeden
erişebiliyor. Bunun için yapmanız gereken
tek şey, halk kütüphanelerine üye
olmak. Üyeler, tüm Türkçe eserlere,
"http://koha.
ekutuphane.
gov.tr/"
adresinden
erişebiliyor.
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G.O.R.A.’nın robot kahramanı dünyaya gelirse…
Arif v 216, 5 Ocak’ta sinemalarda
Türk sinemasının son yıllardaki en iyi
komedi örneklerine imza atan Cem
Yılmaz, G.O.R.A.
ve A.R.O.G.
serisinin devamı
niteliğindeki Arif
v 216 çıkacak bu
kez izleyicinin
karşısına. Film,
2004 yılında
izlediğimiz
G.O.R.A.'nın baş
kahramanlarını
ele alıyor. Esnaf
Arif ve yakın
arkadaşı robot 216'nın yeni

maceralarını işleyecek olan filmde
başrolleri Cem Yılmaz ve Ozan Güven
üstleniyor. Zafer
Algöz, Özkan
Uğur, Özge
Özberk, Farah
Zeynep Abdullah,
Kerem Alışık ve
Seda Bakan gibi
usta ve sevilen
oyuncular, bu
ikiliye eşlik
edecek. Filmin
yönetmen
koltuğunda ise
Kıvanç Baruönü oturuyor.

Türk sinemasının en sıra dışı karakterleri dönüyor

Kaybedenler Kulübü Yolda
Bu yolculukta Kaan ve Mete’yi hangi sürprizler bekliyor?
Onlarla 2011 yılında tanışmıştık. Yaptıkları sıra dışı doğaçlama radyo
programıyla ünlenen Kaan ve Mete’yi; müthiş aforizmaları, rahatlıkları
ve hayatın yalın gerçeklerini harika yansıttıkları için çok sevmiştik.
Aykırı yanı nedeniyle olsa gerek televizyon
kanallarında hiç gösterilmese de Kaybedenler
Kulübü, Türk sinema tarihinin kült filmleri
arasındaki yerini almıştı. Nejat İşler ve Yiğit
Özşener’in hayat verdiği Kaan ve Mete
karakterleri, Kaybedenler Kulübü Yolda adlı
devam filmiyle dönüyor beyaz perdeye. Kaan
ve Mete, Olimpos’ta yaptıkları eğlenceli tatilin
sonunda, motorlarıyla İstanbul’a doğru yola
çıkarlar. Hayat onlara ve bize yolun,
yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman
planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde
gösterecektir. Vizyona giriş tarihi, 16 Mart…
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Fantastik aksiyon severler bu filme bayılacak
Jumanji: Vahşi Orman
Dört zoraki arkadaş… Her biri özel güçlere sahip avatarlara dönüşerek, dev hayvanların
hakim olduğu Jumanji'nin riskli ve tehlikeli dünyasında mahsur kalırlar. Ya hayatlarının
en tehlikeli macerasına atılacaklar ya da sonsuza dek Jumanji'nin içinde kalacaklardır.
1995 yapımı kült film
Jumanji'nin devam halkası
olan filmin başrolünde,
Hollywood’un en iri ve bir o
kadar da sempatik
oyuncularından Dwayne
Johnson var. Yakışıklı
oyuncuya; Jack Black, Kevin
Hart ve Nick Jonas eşlik
ediyor. Senaryosu Scott
Rosenberg'in yazdığı, Jake
Kasdan’ın yönettiği film 29
Aralık’ta vizyona girdi.

Esrarengiz ressamın ilginç yaşam öyküsü

Van Gogh’un Hayatı - Loving Vincent
Mektupları senaryo, tabloları film oldu
Polonyalı ressam ve yönetmen Dorota Kobiela ve Hugh Welchman'ın
yönetmenliğini üstlendği animasyon filmi, Ayçiçekleri, Yıldızlı Gece,
Teras Kafe gibi tablolarıyla bilinen ünlü ressam Vincent van Gogh’un
yaşamını ve esrarengiz
ölümünü konu alıyor. Film,
Vincent van Gogh’un
120’den fazla en iyi
tablosundan ve 200’den
fazla ressamın onun stilinde
yaptığı 65 bin yağlı boya
tablodan oluşuyor. Konu
tablolardaki karakterlerle
anlatılıyor. Olay örgüsü ise
yazarın kendisi tarafından
yazılan 800 mektup üzerinde kuruluyor. Karakter seslendirmeleri
Douglas Booth, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan gibi oyuncular
tarafından yapılan animasyon-dram-beyografi türündeki film,
İngiltere ve Polonya ortak yapımı. 29 Aralık’ta vizyona girdi.
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Şair Cemal Süraya’nın, çalkantılı yaşam öyküsü…
Yalnızlığın Başkenti / Hüseyin Cengiz
“Şiirin Efendisi” Cemal Süreya’nın tren
vagonundaki sürgünlüğüyle başlayıp
Darphane müdürlüğüne uzanan
çalkantılı hayat hikâyesinin bilinmeyen
yönlerini bir solukta
okuyacaksınız. Üvey
anne zulmünden
kaçarak yeni bir yaşam
kuran Süreya’yı, “Üstü
kalsın” diyecek kadar
yaşamaktan
vazgeçiren neydi? Çok
sevdiği oğlu mu?
Aşkları, ayrılıkları ve
yalnızlığıyla sıra dışı bir
şairin fırtınalı denizinde yüzmeye hazır
mısınız? Hüseyin Cengiz’in kaleme aldığı
“Yalnızlığın Başkenti”, Destek
Yayınları’ndan çıktı.

Nereden geldik, nereye gidiyoruz?

Başlangıç / Dan Brown
Neye inanırsan inan; çok yakında her şey değişecek!
Genç adam, üç büyük dinin
temsilcilerine
döndü. “Şaşırtıcı
bulacağınızı tahmin
ettiğim bilimsel bir
buluşum sebebiyle
bugün buradayım.
İnsanlık
deneyimimizin en
temel iki sorusuna
cevap bulma ümidi
ile yıllardır peşinden
koşuyordum. Bu
bilginin tüm
inananları derinden
etkileyeceğine inanıyorum.

Nasıl desem, ‘yıkıcı’ diye
tanımlanabilecek bir
değişikliğe sebep
olabilir. Birazdan
görecekleriniz,
dünyayla paylaşmayı
umduğum sunumun
kaba bir kesiti.
Fakat bunu
yapmadan önce
dünyanın en etkili
din adamlarına
danışmak, en çok
etkilenecek kişilerce
nasıl algılanacağını
öğrenmek istedim.”
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İnsana Bağımlılık
Cahit Soylu
Çocuklarımızın hayatlarını
yönetmek yerine onların kendi
hayatlarını oluşturacak,
kendilerini güçlü kılacak yaşam
stillerini çocuklarımıza
öğretmemiz gerekir.
Anne babaların görevi,
çocuklarının
yaşamlarını
kolaylaştırmak değil;
onların kendi
hayatlarını
oluşturacakları,
kararlarını
verebilecekleri
özellikleri geliştirmek
olmalıdır. Tecrübeli eğitimci
Cahit Soylu, bu ilk kitabında,
çocukların anne-baba ya da

yetişkinlere duygusal ve
ruhsal anlamda bağımlı
olmamaları için neler yapılması
gerektiğini anlattığı gibi
anne-babanın veya
yetişkinlerin de
çocuklarına bağımlı
olmamaları için
yapmaları gerekenleri
anlatıyor. Kitabı
okuduktan sonra;
yaşamınızda
yapacağınız küçük
dokunuşların,
hayatınızı ve
çocuklarınızın
hayatını, davranışlarını ve
ruhsal durumlarını nasıl
değiştirdiğini fark edeceksiniz.

Hayat karşısında insanın kendisi ve çevresi

İnsan Mühendisliği / Nüvit Osmay
Türkiye'nin kişisel gelişim ve yönetim kılavuzu kaynağı
İnsan mühendisliği, Türkiye'nin kişisel gelişim ve yönetim kılavuzu
klasiğidir. Kitap Nüvit Osmay'ın telif ve tercüme makalelerinden
oluşmaktadır. Zengin içeriğiyle Türkçe’nin en çok alıntı yapılan
eserlerinden biri olmuştur. İnsan
Mühendisliği'nin bir özelliği de modern
yönetim, eğitim ve kişisel gelişim öğreti ve
uygulamalarını Türkçe’ye kazandıran ilk
eserlerden biri olmasıdır. Kapsamının
genişliğini ve içeriğinin zenginliğini
anlamak için 'içindekiler' kısmına
bakılması yeterlidir. Yazar Hıncal Uluç, bu
kitap için, “Uzanıp rastgele bir sayfa
açmak ve okumak, insana öyle keyif
veriyor; hem öyle şeyler kazandırıyor ki...
Yatağınızın başucunda bu kitap yoksa,
inanın çok şey kaybediyorsunuz” diyor.
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Türk Pop Müziği’nin güçle sesinden yeni albüm
Eyvallah / Işın Karaca
Işın Karaca dört yıl aradan sonra 10 şarkının yer aldığı yeni
stüdyo albümü "Eyvallah"ı, kardeşi ve menajeri Akın
Büyükkaraca ile kurduğu Akış Production etiketiyle
yayınladı. Güçlü vokali ile yorumunu kattığı her şarkıyı
büyüten Işın Karaca çıkış şarkısı olarak "Bize de Bu
Yakışır" isimli şarkısını belirledi. Hem görsel teması hem
de müzikal
değerleri açısından
uzun soluklu bir
çalışmaya imza
atan Işın Karaca,
kendi çıtasını gene
bir üst seviyeye
taşıyarak
hayranlarına
sunmanın
mutluluğunu
yaşıyor.

Filmin müzikleri ünlü piyanist Anjelika Akbar'dan...

Yol Ayrımı Film Müzikleri
Albüm, tüm dijital platformlarda dinlenebiliyor
TMC Film'in, yapımını FOX
işbirliğiyle yaptığı, yapımcılığını Erol
Avcı'nın
üstlendiği "Yol
Ayrımı"nın
müzikleri de
film kadar
konuşulacak.
Anjelika Akbar,
Turgul'un
yazdığı
senaryonun
kendisini çok
etkilediğini, okurken bile içinde
müzik temalarının filizlenmeye
başladığını, özellikle filmin final
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müziğinin sanki tüm hikayenin duygu
paletini yansıttığını belirtiyor. Usta
aktör Şener
Şen'i yedi yıl
aradan
sonra
izleyicisiyle
buluşturan,
Yavuz
Turgul'un yazıp
yönettiği "Yol
Ayrımı"nın,
dünyaca ünlü
besteci ve piyanist Anjelika Akbar
imzalı müzikleri tüm dijital
platformlardaki yerini aldı!

M Müzik
Olmazsan Olmaz” ile tanımıştık
Güliz Ayla'dan ikinci albüm: Parla
2015 yılında "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı", "En İyi Çıkış Yapan Şarkı" ve
"En İyi Çıkış Yapan Albüm" ödüllerine layık görülen, "Olmazsan Olmaz"
şarkısı birçok dizide ve reklamda yer alan, ayrıca YouTube Vevo kanalında
100 milyon izlenmeye ulaşan ilk Türk sanatçı unvanını alan başarılı şarkıcı
Güliz Ayla, kendi adını verdiği ve Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanan
albümünden sonra, şimdi de "Parla" isimli yeni albümünü müzikseverlerin
beğenisine sundu.
Albümdeki sekiz şarkının
tamamının söz ve müziği
Güliz Ayla, düzenlemeleri
ise İskender Paydaş,
Gürsel Çelik ve
Görkem
Yenilmez
imzaları
taşıyor. Sevilen şarkıcı,
albüm fotoğrafları için Serhat
Hayri'nin objektifine poz verdi.

Tiyatro, dizi ve filmlerden sonra sıra mikrofonda

Veysel Diker’den "Şipane Türküleri"
Albümde, şifa niyetine dokuz anonim türkü var
Ünlü oyuncu Veysel Diker'in, dokuz anonim türküden oluşan
"Şipane Türküleri" albümünün ilk çalışması Trakya türküsü
"Ayletme Beni" Garaj Müzik etiketiyle dijital platformlar
üzerinden müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Müzik
yönetmenliğini ve düzenlemelerini Cemal Yön'ün yaptığı
albüm, Veysel Diker'in yıllar önce
yazdığı ve oynadığı "Terzinin
Türküsü" adlı oyunda
seslendirdiği türkülerden
oluşuyor. O dönem, izleyiciden çok
olumlu mesajlar aldığını ifade eden
Diker, “Şifa niyetine, bağırmadan,
sakin sakin söylüyorum” diyor.
Diker’in, kısa süre sonra
seyirci karşısına çıkmaya
hazırlandığını da belirtelim.
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