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Saygıdeğer üyelerimiz ve İZSİAD Dergisi’nin kıymetli
okurları; 

Bizden haberlere, söyleşilere, kent ve ülke
gündemine ilişkin tartışmalara, bu meselelere ilişkin farklı görüşlere ve
ilgi çekici aktüel konulara yer verdiğimiz kurumsal dergimiz İZSİAD’ın,
20’nci sayısını sizlerle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu
yaşıyoruz. 

Ülkemiz, bir seçimi daha geride bıraktı. Yönetim biçimi olarak yeni
bir sisteme geçiş yaptık. Umuyor ve diliyorum ki bu yeni yönetim biçimi,
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Yaklaşık iki yıldır OHAL
şartları altında yönetilen Türkiye, iç ve dış teröre karşı büyük mücadele
veriyor. Toplumun huzuru ve güveni için elbette bu şart. Ancak
toplumun, sağlıklı işleyen bir ekonomiye de en az huzur ve güven kadar
ihtiyacı var. Ne yazık ki uzunca bir süredir ekonomi geri planda kaldı.
Temel sorunlar tartışılmıyor ve gittikçe de büyüyor. 

Türkiye, daha çok ve daha kaliteli üretmek, ürettiği kaliteli ürünleri
ihraç etmek, daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde büyümek ve daha
adil bölüşmek zorunda. Kayıt dışı ekonomiyi mutlaka kayda almak
zorunda. Üretimimiz çok zayıf; tüketim kültürü ise aldı başını gidiyor.
Topluma yerli malı kullanma ve tasarruf bilinci aşılanmalı. 

Sanayimiz büyük ölçüde dışa bağımlı. Makas her geçen gün
açılıyor. Bu, ekonomik olduğu kadar politik de bir sorundur. Bu da bir
güvenlik sorunudur. Milli ekonomimiz ne yazık ki büyük oranda inşaata
dayanıyor. Üretimimiz ve ihracatımız ise düşük ve orta düzeyli
teknolojilere dayanıyor. İmalat sanayimiz hızla küçülüyor. Bu tablonun
sonucu olarak, ekonomimiz büyürken dahi istihdam yaratamıyor.
Özellikle genç işsizlik rakamları endişe verici boyutlarda.

Oysa biz fakir bir ülke değiliz. Yeraltı ve üstü kaynaklarımızla,
denizlerimizle, tarım, turizm, sanayi ve insan kaynaklarımızla çok
yüksek potansiyelimiz var. 

Ancak bu kaynakları doğru kullanamadığımız aşikâr!
Planlamalarımızın iyi yapılması gerekiyor. Hep söylüyorum, gelişmiş
ülkelerde ekonominin birinci önceliği ‘üretim’ değil artık. Birinci öncelik
“katma değer” yaratmak. Yani yeni fikirler, yeni ürünler, yeni teknoloji,
icatlar ve inovasyon öncelikli. Teknoloji çağında en değerli şey bu.
Parayı, uygarlığın gelişimine katkı koyanlar kazanıyor. Büyük ve güçlü
olanlar, sözü geçenler onlar. 

Dünya, yeni bir sanayi devriminin, yapay zekalı robot teknolojisinin
arifesinde… Bundan önceki üç endüstri devrimini ıskalayan
Türkiye’nin, artık böyle bir lüksü yok. Sanayide kalkınmak, hem de bir
an önce kalkınmak zorundayız. Tarımda ve hayvancılıkta yeniden kendi
nüfusumuzu besleyebilen ülke olmak zorundayız. Turizmimiz,
madenciliğimiz, denizciliğimiz gelişmek zorunda. Sektörel bazda, kent

kent, bölge bölge, ürün ürün öncelikler saptanmalı. Ulusal
ihtiyaçlar gözetilmeli. İç talebin yanı sıra ihracat imkânları da
dikkate alınmalı. İleri teknoloji kullanımı özendirilmeli.

Yüksek katma değer yaratan, istihdam sağlayan alanlara
öncelik verilmeli. Sübvansiyon, teşvik, kaynak tahsisi, vergi

kolaylığı gibi destekler bu kriterlere göre
düzenlenmeli. 

Bunların hepsi devlet-özel sektör işbirliğiyle,
elbirliğiyle olur. Yeter ki planlama yapılsın,
eşgüdüm sağlansın.

Saygılarımla...

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları 

Derneği adına 
İmtiyaz Sahibi:

HASAN KÜÇÜKKURT
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İ
zmir Sanayici ve
İşadamları Derneği
(İZSİAD) üyeleri, Üye
İlişkileri Komisyonu’nun
organize ettiği kokteylde
bir araya geldi. Buluşma,
Bayraklı Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi
teras katında düzenlendi.
Gece, katılımcıların
keyifli sohbetleri ile
renklenirken, İZSİAD
Başkanvekili Mukaddes
Çelik, amaçlarının,
üyeler arasındaki
tanışıklıkları, sosyal ve
ekonomik işbirliklerini
artırmak olduğunu
söyledi, “Benzer
etkinliklerimiz 
sürecek” mesajı verdi. 

İZSİAD üyeleri
kokteylde buluştu
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Türk Hava Yolları ve
Lufthansa’nın ortak kuruluşu
SunExpress’in Genel Müdürü
Jens Bischof, İzmir Sanayici
ve İşadamları Derneği’nin
(İZSİAD) düzenlendiği 
Çarşamba Toplantısı’nda İZSİAD
üyeleri ve basın mensupları ile
İzmir’de bir araya geldi. 

Toplantıyı; İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit,

BASİFED Yönetim Kurulu
Başkanı Seda Kaya, ESİAD
Başkanı Fadıl Sivri, EGİKAD
Başkanı Nilhan Antitoros da
takip etti. Toplantıda
SunExpress’in İzmir
operasyonları ve İzmir turizmine
desteğinden bahseden Bischof,
2018 yaz sezonunda İzmir-Lyon
(Fransa) uçuşlarının da
başlayacağı müjdesini verdi.

2018 yaz sezonunda da

Türkiye-Avrupa uçuşlarını
artırmaya devam eden
SunExpress, 18 Haziran itibariyle
İzmir’den Fransa’nın popüler
seyahat destinasyonu Lyon’a
haftada bir kez sefer
düzenleyecek. 

İzmir’den en fazla
uluslararası sefer düzenleyen
hava yolu şirketi SunExpress,
yeni destinasyonu Lyon ile
İzmir’den direkt tarifeli

SunExpress’ten, İzmir
uçuşlarında rekor kapasite

Bizden Haberler
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Hasan
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Aziz
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seferlerle Avrupa’da 25
kente uçacak.
Yurt içinde de 9 kente direkt
uçuş

İç hatlarda ise İzmir’i direkt
seferlerle Adana, Antalya,
Diyarbakır, Erzurum, Kars,
Kayseri, Malatya, Trabzon ve
Van’a bağlayan tek hava yolu
SunExpress, İzmir’den
Türkiye’nin toplamda 14
destinasyonuna uçuş
gerçekleştiriyor.

“SunExpress olarak, orta
uçuş mesafesinde İzmir’i
mümkün olduğunca önemli
destinasyonlara bağlamaya
çalışıyoruz” diyen Bischof,
“İzmir’den sunduğumuz
uluslararası uçuş sayımızı, 
yedisi charter olmak üzere,
toplamda 32’ye yükselttik.
İzmir üzerinden haftada 
800 sefer gerçekleştiriyoruz.
Bu yıl, İzmir uçuşlarında,
yalnızca yaz sezonunda olmak
üzere 1.300.000’in üzerinde
koltuk arzı ile tarihi bir rekora
imza atarak kapasitemizi 
yüzde 13 artırdık” diye konuştu.

“2012 yılında İzmir’i HUB
(aktarma merkezi) ilan ettik
ve her geçen gün İzmir’deki
uçuş ağımızı genişletiyoruz. 
Bu çerçevede, aktarma
merkezimiz İzmir üzerinden
Anadolu’nun 14 şehrinden
Avrupa’da 25 kente bağlantılı
uçuşlar sunuyoruz” dedi.
En çok turist getiren
hava yolu şirketi

Tarifeli seferlerle İzmir’e
en fazla turist getiren hava
yolu olduklarını belirten 
Bischof, “Turizm bizim ana iş
kolumuz. Avrupa’da olduğu 
gibi Türkiye’de de hem fiyat
hem de kalite olarak en iyi
değerde hizmet veren leisure
(tatil) havayoluyuz. 2017
yılında İzmir’e gelen
toplam 2.4 milyon dış hat
yolcusunun 1.3 milyonunu,
SunExpress olarak biz 
taşıdık. Bu, bizim açık ara
İzmir’in ana taşıyıcısı

olduğumuzu gösteriyor” dedi;
sözlerini şöyle tamamladı: 
İzmir ve SunExpress

birlikte büyüyor
“İzmir, hem tarihi
hem de kültürel ve

ekonomik

potansiyeli ile bunu fazlası ile
hak ediyor. Avrupa’da 
5.000’nin üzerinde tur operatörü
ve seyahat acentesine,
roadshowlar ve katalog
sunumları ile Ege ve Akdeniz
bölgesini tanıtmak için
çalışmalar yaptık ve yapmaya da
devam ediyoruz. Hedeflerimiz 
ve yaptığımız çalışmalar
doğrultusunda da bu
potansiyelin daha fazla
anlaşılacağına inanıyoruz.
SunExpress İzmir’le, İzmir de
SunExpress ile büyüyor. Bu
doğrultuda elimizden gelen her
türlü desteği ve çabayı İzmir için
gösteriyoruz, daha fazlasını
göstermeye de
hazırız.”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD Danışma
Kurulu Başkanı Ayhan Baran ve İZSİAD Başkan Yardımcısı Cengiz
Yavaş, Jens Bischof’a İZSİAD kurumsal dergisini de tanıttı.

Bizden Haberler
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İZSİAD Çarşamba
Toplantıları’nın Nisan konuğu,
İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin
Aşkın oldu. İzmir emniyet
teşkilatına ilişkin genel bilgiler
veren Aşkın; terörle mücadele,
uyuşturucu, asayiş ve trafik
konularında şu sözleri sarfetti: 
Bir yılda 429 terörist yakaladık

“Türkiye olarak, dünyanın her
tarafına terörist ihraç eden
topraklarla komşuyuz. Terörle
bağlantılı topraklarla 1300-1400
km’lik sınırımız var. Dolayısıyla
ülke olarak çok büyük terör
eylemleriyle karşılaştık. Şehrimize

180 binin üzerinde Suriyeli göçmen
gelmiş durumda. Aralarında
elbette terör örgütü üyeleri
sızdılar. Güvenlik güçlerimiz öyle
büyük, öyle doğru bir mücadele
yaptı ki, izmir, Avrupa’nın pek çok
kentinden daha güvenli bir kent
oldu. Paris’ten, Londra’dan daha
güvenliyiz. Riskimiz elbette var.
Ama hiçbir şey olmasın diye en
küçük bir ihtimali dahi
atlamıyoruz. Bir analiz grubu
oluşturduk. Trafik ve karakol
polislerimiz dahi bu grupta.
Sokaktaki şüphelileri mutlaka
analiz ediyoruz. Şu ana kadar bu

grup sayesinde, Ağustos’tan bu
yana 429 terörist yakaladık. Şu
anda İzmir’de, kalabalık
noktalarda 200’ün üzerinde resmi
yaya devriye geziyor. 
Uyuşturucu mücadelesi... 

Uyuşturucu öyle bir büyük bir
dert ki… Mücadelesi artık çok
zorlaştı. İlimizde dezavantajlı
kitleler çok fazla. Bazı Roman
vatandaşları ile Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’dan göçen
bazı kişiler bu alanda. İzmir’in
altyapısı çok kötü. Bu kadar çok
gecekondu hiçbir yerde yok.
Ballıkuyu’da 480 metrekarelik ev

İzmir Emniyet

Müdürü Hüseyin

Aşkın, İZSİAD

Çarşamba

Toplantısı’nda

konuştu:

İzmir, Londra’dan
Paris’ten daha güvenli

Ayhan
Baran

Hüseyin
Aşkın

Hasan
Küçükkurt

Ali
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yapısı var. Hepsi birbirine bağlı.
Uyuşturucuyu burada satıyorlar.
Bu bizim uyuşturucu
mücadelemizi çok güçleştiriyor.
Ancak gençlerimizin hayatını
karartan bu illetle mücadeleye
başımızı koyduk. Sokak satıcısı
yakalamada açık ara Türkiye
birincisiyiz. Avrupa’dan tekneyle
getirilen 1.5 ton uyuşturucuyu tek
seferde yakaladık. Bugün hiçbir
okulumuzun çevresinde
uyuşturucu satılmıyor. Tek bir
gencimize bile uyuşturucu
satılmadığı gün başarılı olmuşuz
demektir. Hedefimiz bu… Bu
konuda bir de What’s App ihbar
hattımız var. Vatandaşlarımız,
uyuşturucuyla ilgili ihbarlarını 155
Polis İmdat hattımızın yanı sıra
0552 155 3535 numaralı hattımıza
da yapabilir.
İlk ve tek kadın asayiş müdürü...

Türkiye’nin tek kadın Asayiş
Şube Müdürü ile en başarılı kent
olduk. İzmir’de ev hırsızlıklarında
yüzde 58.8 azalma oldu. Hedefimiz
elbette sıfıra indirmek. İşyeri
hırsızlıklarında da yüzde 30 azalma
var. Kapkaç sorunumuz hemen
hemen hiç yok. Ticari taksi
gaspımız yok. Kasten öldürme
suçlarında yüzde 35 azalma var.
Yaralama suçlarında ciddi azalma
var. 50 adet motosikletli polis
timimiz var. Bu yılın sonuna kadar
110 motosikletli time çıkmayı
hedefliyoruz. 155’e gelen
telefonlar ortalama 2-4 saniye
içinde açılıyor. Bu süre İstanbul’da
4 dakika, Ankara’da 2 dakika. İki
saniyede telefona cevap veriyoruz,
5 dakikadan kısa sürede de
yardımınıza koşacağız. Bu benim
İzmirliye sözümdür.  

Sokaklarda alkol alınmasını
istemiyoruz. Saat 22’den sonra içki
satışının en çok üzerine giden polis
teşkilatı biziz. Çocuklarımızın alkol
ve sigara içmesini istemiyoruz.
Çocuklarımız sigara içmezse,
uyuşturucu da kullanmıyor. Bunun
üzerine bu kadar gittiğimiz için
öldürme ve yaralama suçları
azaldı. Şehir içi trafik kazalarında
yüzde 73 düşüş var. İlk dört ayda

sadece 4 ölümlü trafik kazası oldu.
Halkımıza tuzak kurmuyoruz. 96.7
İzmir polis radyosunda, nerede
uygulama var, çevirme var anons
ediyoruz. Trafik kazalarını
önlemek için, “İzmir’de çalışan her
polis, aynı zamanda trafik polisi
olacak” dedik. Işık ihlali, tehlikeli
araç kullanma, emniyet kemeri
ihlali, hatalı park, emniyet şeridi
ihlali gibi hayati hatalara müdahale
ediyorlar. İzmir’de Suriyeli
göçmenlerle ilgili asayiş
sorunumuz, ilk 5’e dahi giremez.
Trafiğin çözümü belediyede...

Yollarımız yetersiz, park
alanlarımız çok kötü. Bir de
İzmirlilerin rahat bir yapısı var.
Trafiği tıkıyor, inip büfeden
alışveriş yapıyor. Arkasında 20
tane araba bekliyor. “Ne olacak bir
dakika bekleseniz”
diyor. Yeşillik Cad.,
Menderes Cad.,
EÜ. Acil Servis
önü gibi
kronikleşen yerler
için çözüm yok ne
yazık ki. Çok
düşündük
ama yok.

Çünkü altyapı yetersiz. Trafiği
tanzim etme görevi bizim değil.
Bizim sadece denetleme görevimiz
var. Tanzim görevi
belediyemizindir. Biz yine de
belediyemize yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Kimse yolda kalmasın
istiyoruz. Tavsiyelerimizi
yapıyoruz. İzmir’in özellikle
merkezi yerlerinde tek yönleri
artırmaya, park ihlallerini
engellemeye çalışıyoruz. Birinci
Kordon’daki parkı 20 memurla
çözemedik. Sayımız artsın,
40 memur koyacağız. 

Aziz Bey, “Konak’ta koca bir
katlı otopark yaptırdık” diyor.
Orada yüzde 60’tan fazla doluluk
oranı hiç olmadı. İzmirlilere
sesleniyorum. Toplu ulaşımı tercih
edin. Gerekirse iki adım yürüyün. 

Cam siliciler konusunda
mücadele aslında zabıtanın görevi.
Ancak trafik güvenliğini tehlikeye
düşürdükleri için de biz de
müdahale ediyoruz. Para cezası
uygulayıp bırakmak zorundayız.
Restoranlarda sigara içme
hususunda da Sağlık Müdürlüğü

bünyesindeki ekiplere yardımcı
oluyoruz. 

Okul bahçelerine park
yapılması konusu, terörle
mücadele nedeniyle
yasaklanmıştı. Biz de eski
düzene dönülmesi hususunda
teklif yaptık. Tekrar ileteceğiz.” 

Bizden Haberler
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan
Küçükkurt, Map Management
Plus tarafından organize edilen
“Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm
Zirvesi”nde konuştu. 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi
Konferans Salonu’nda
düzenlenen zirvenin açılış
konuşmalarını; Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü Selehattin
Varan ile İzmir Büyükşehir

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
yaptı.  Başkan Hasan Küçükkurt,
“Kentsel Stratejiye Dayalı Akıllı
Şehirler” temalı organizasyonda,
“Kamu, Odalar ve STK’lar
Açısından Kentsel Dönüşüm
Süreci ve İzmir Özeli” başlıklı ilk
oturumun konuşmacılarından
biri oldu. 

Rıdvan Akgün’ün yönettiği
oturumda, Başkan Küçükkurt’un
yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi
Odası Başkan Yardımcısı Muhsin
Dönmez, Mimarlar Odası İzmir
Şubesi Başkanı Halil İbrahim
Alpaslan, Ege-Koop Başkanı
Hüseyin Aslan ve TARKEM Genel
Müdürü Sergenç İneler konuştu. 

"İzmir’in ekonomik
kalkınmasının yol haritası ve
kentsel dönüşüm" başlıklı
sunum yapan Başkan Küçükkurt,
sağlıklı kentsel dönüşümün
ipuçlarını verdi, İzmir için
atılması gereken adımları
sıraladı. Başkan’ın konuşmasının
tam metni aşağıdadır. 

Başkan Küçükkurt, Kentsel
Dönüşüm Zirvesi’nde konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu,

belediyenin yürüttüğü ve
planladığı kent dönüşümü

çalışmalarını anlattı.

Hasan
Küçükkurt
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Gençlik
Komisyonu’nun organize ettiği
İZSİAD Başarı Öyküleri
Buluşması’nın ikinci konuğu,
derneğimizin eski başkanlarından,
İZSİAD Danışma Kurulu Başkanı
Ayhan Baran oldu. Dernek
merkezimizdeki toplantıya ilgi
yoğundu. İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim
Kurulu üyelerinin yanı sıra aynı
zamanda İZSİAD Danışma Kurulu
Üyesi olan İzmir Ticaret Odası
(İZTO) Meclis Başkanı Selami
Özpoyraz da Baran’ı dinleyenler
arasındaydı.

Türkiye’yi riviera zeytinyağı ile
tanıştıran Kristal Yağları’nda yarım
asır boyunca çalışan, emekli
olmadan önce de uzun süre
firmanın Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yürüten Baran,
başarıya giden yoldaki çalışma
prensiplerini anlattı; soruları

yanıtladı. 
İş hayatında başarının ilk

anahtarının çok çalışmak olduğunu
vurgulayan Baran, “Bunu ürün ya
da hizmetin kalitesi takip eder. Biz
hep çok çalıştık ve en iyi kaliteyi
yakalamak için çaba gösterdik”
dedi. Doğru, dürüst, disiplinli
çalışmanın ve prensipli olmanın
önemini de ifade eden Baran,
“Prensiplerinizden asla taviz
vermemelisiniz. Biz Kristal
Yağları’nda alımlarımızı hep İzmir
Ticaret Borsası aracılığıyla yaptık.
Her zaman piyasada itibarı olan
kişilerle çalıştık. Açıktan yağ
getirenlere asla itibar etmedik”
diye konuştu. 

İşe sahip çıkılmasının, her
ayrıntıyla ilgilenilmesinin önemini
de anlatan Baran, “Takip ve kontrol
çok önemli. İşinizin takibini,
kontrolünü bizzat yapmazsanız gün
gelir başınız çok ağrır” dedi. 

İnsanın sürekli kendini

geliştirmesi gerektiğini söyleyen
Baran, geriye dönüp baktığında en
büyük pişmanlığının yeterince
sosyalleşmemek olduğunu
söyledi. Sosyal hayata, sivil toplum
kuruluşlarına katılımın, siyasetle
ilişkilerin çok önemli olduğunu
kaydeden Baran, “Nitelikli
insanların bıraktığı boşlukları ne
yazık ki birileri gelip dolduruyor.
Buna mahal vermemek gerek.
Hayat sadece işten ibaret değil”
diye konuştu. 

Yaşadığı tecrübeleri çeşitli
örneklerle aktaran Baran, son
olarak şirketlerin başarısının ve
devamının “kuvvetler ayrılığı”na
bağlı olduğunun altını çizdi;
sözlerini şöyle tamamladı: “Herkes
işini, görevini iyi bilmeli. Kimse
kimsenin sorumluluk alanına
müdahale etmemeli.”

Toplantının sonunda İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, Baran’a
plaketle teşekkür etti.

Ayhan Başkan’dan
altın gibi öğütler Ayhan

Baran
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İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal
Projeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde
hizmet veren ve halk arasında kısaca
“Meslek Fabrikası” olarak bilinen İZMEB
Meslek Edindirme ve Beceri Kursları,
düzenlenen kokteyl ve turla İZSİAD
üyelerine tanıtıldı. İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, İZSİAD Yönetim Kurulu üyeleri
ve İZSİAD üyelerinin katıldığı, Meslek
Fabrikası Şube Müdürlüğü’ndeki
organizasyona, İBB Sosyal Projeler Dairesi
Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ev sahipliği yaptı. 

Gösterilen tanıtım filminin ardından kısa
bir konuşma yapan Balcıoğlu, Meslek
Fabrikası’nın, kadın-erkek her yaştan
İzmirliyi meslek sahibi yaptığını anlattı. 2006
yılından bu yana 11 farklı merkezde, 75
branşta 2 bin 500’e yakın kursun açıldığını ve
bugüne dek 70 bine yakın kursiyerin eğitim
aldığını belirten Balcıoğlu, “Milli Eğitim
Bakanlığı onaylı kurslarda binlerce kursiyer
meslek sahibi oldu” dedi. 
Robot dahi yapılabiliyor

Daha sonra yapılan
turda, kuruluş
bünyesinde yer alan ve
kişisel fabrikasyonu
sağlayan küçük ölçekli
çalışma alanları
Fablab'lar da tanıtıldı. Üç
boyutlu lazer yazıcıların,
robot yazılımlarının ve
teknolojilerinin de yer
aldığı Fablab’ların,
yenilikçi ürünler
tasarlanmasını sağlayan
yerel laboratuvarlardan
oluşan bir küresel ağ
yapılanması olduğunu
söyleyen Balcıoğlu,

İBB Meslek
Fabrikası 
İZSİAD’lılara
tanıtıldı
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“Yaratıcılık atölyeleri
olarak da adlandırılan bu
birimde; Ar-Ge, tasarım,
sanat, zanaat, mühendislik
ve girişimcilikte,
profesyonel ya da amatör
kişiler, ortak çalışma
alanlarında bir araya
gelerek işlerini
paylaşabiliyor, geleneksel
ve dijital prototipleme
cihazları kullanarak
üretim yapabiliyor” diye
konuştu. 
Küçükkurt: Nitelikli
personel kaynağı…

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, başta sanayi
olmak üzere üretim
ekonomisinin pek çok
alanında önemli ölçüde
“nitelikli ara elaman”
eksiği olduğuna dikkat
çekti. Bu açıdan İBB

Meslek Fabrikası’nın çok
önemli bir sorumluluk
üstlendiğini kaydeden
Küçükkurt, “İZSİAD olarak
hem kurumsal bazda hem
de üyelerimizin sahibi ya
da yöneticisi olduğu
firmalar bazında Meslek
Fabrikası ile ikili
işbirliklerini
geliştirebiliriz. Bu, üye
firmalarımızın nitelikli
eleman ihtiyacını
karşılayacağı gibi makro
ölçekte istihdama da katkı
sağlayacaktır” dedi.
Küçükkurt, İBB Sosyal
Projeler Dairesi Başkanı
Aytuğ Balcıoğlu’na ve
Meslek Fabrikası
çalışanlarına,
misafirperverlikleri ve
verdikleri bilgiler için
teşekkür etti. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) düzenlediği
2. Tavla Turnuvası, FOLKART
Yapı ve FOLKART Carrera Spor
Kompleksi sponsorluğunda
gerçekleştirildi. FOLKART
Carrera’daki organizasyona,
aralarında İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
ve FOLKART Yapı Yönetim
Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın
da olduğu İzmir’in iş ve siyaset
dünyasından pek çok isim katıldı.
Her bir katılımcının 250’şer TL
ödeyerek dahil olduğu
turnuvadan elde edilen gelir,

Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir
Şubesi’ne bağışlandı. 

Amaçlarının hem keyifli vakit
geçirerek sosyalleşmek hem de
eğitime destek vermek
olduğunun altını çizen İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt,
“İZSİAD, keyifli ve birbirine sıkı
sıkıya bağlı büyük bir aile.
Kentimizin ve ülkemizin
meselelerine odaklanmanın yanı
sıra sosyal organizasyonlarda bir
araya geliyoruz. Eğitime destek
verdiğimiz için mutluyuz. 
Benzer projelerimiz devam
edecek” diye konuştu.

Turnuvanın
şampiyonu, yarı
finalde İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nu eleyen Serkan
Tunçalp oldu. Finalde kaybeden
Tayyar Fırat ikinci; Mehmet
Pektezcan’ı yenen Sebahattin
Evcin üçüncü oldu. Dereceye
giren üç katılımcı, farklı
paketlerde birer yıllık FOLKART
Carrera Spor Kompleksi üyeliği
kazandı. Kazananların ödüllerini,
İZSİAD Başkan Yardımcısı Ali
Talak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ekber Durmaz birlikte verdi.

Zarlar, eğitime
destek için atıldı
Zarlar, eğitime
destek için atıldı
Zarlar, eğitime
destek için atıldı
Zarlar, eğitime
destek için atıldı
Zarlar, eğitime
destek için atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2. turda İZSİAD Başkan Yardımcısı Ali Talak’ı 5-4’lük skorla yendi.
FOLKART Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın da takip ettiği karşılaşma renkli anlara sahne oldu.
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Dereceye girenlere ödüllerini,
İZSİAD Başkan Yardımcısı Ali

Talak ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Ekber Durmaz verdi. 

Folkart sponsorluğuyla
ikincisi düzenlenen

turnuva, bir kez daha
İzmir’in iş, siyaset ve
spor dünyalarından

isimleri bir  araya getirdi.
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu,
geçtiğimiz günlerde yapılan genel
kurulda güven tazeleyen Ege
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)
Başkanı Ender Yorgancılar ve
EBSO Yönetim Kurulu üyelerine
tebrik ziyareti yaptı. 

Görüşmeye, Başkan Hasan
Küçükkurt ile birlikte Genel
Sekreter Cengiz Yavaş, Başkan
Yardımcısı Ali Talak, İZSİAD
Yönetim Kurulu üyeleri 
Ali Kara ve Kenan Mazıcı katıldı.
Ender Yorgancılar
başkanlığındaki EBSO
yönetiminden ise Genel Sekreter
Mustafa Kalyoncu, Başkan
Yardımcıları İbrahim Gökçüoğlu
ve Muhsin Dönmez, üyeler İdil
Yiğitbaşı, Hakan Ürün, Metin
Aktaş, Aytekin Öztaş, Ateş
Demirkalkan, Eyüp Sevimli ve Ali
Arda Yüksel hazır bulundu. 

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, tebrik ettiği EBSO
Yönetimi’ne başarı diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
ifade eden EBSO Başkanı Ender
Yorgancılar, “İZSİAD, İzmir’in en
etkin ve çalışkan sivil toplum

kuruluşu. Kent için birlikte
çalışacağız” mesajı verdi. 
Tarım Organize Sanayi geliyor

Yorgancılar, önemli bir
yatırımın da müjdesini verdi.
EBSO, İzmir Ticaret Odası (İZTO)
ve İzmir Ticaret Borsası (İTB)
olarak güçbirliği yapacaklarını
belirten Yorgancılar, Seferihisar
Payamlı’da “tarım organize
sanayi bölgesi ve liman” kurmak
için kolları sıvadıklarını söyledi.
Üç kurumun başkanları ve

yönetim kurulları olarak
yaptıkları son Ankara ziyaretinde,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Başbakan Binali
Yıldarım’dan destek aldıklarını da
kaydeden Yorgancılar, “Projenizi
hazırlayıp getirin. Gerekli tüm
desteği vereceğiz, dediler. Şu
anda hazırlık aşamasındayız. En
kısa zamanda hayata geçirmek
istiyoruz. Bu projede İzmirli sivil
toplum kuruluşlarının da
desteğini isteyeceğiz” dedi. 

İZSİAD Yönetimi’nden
EBSO’ya tebrik ziyareti

Hasan
Küçükkurt

Ender
Yorgancılar



İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt ve
Danışma Kurulu Başkanı Ayhan
Baran önderliğindeki İZSİAD
heyeti, geçtiğimiz günlerde İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevine seçilen
Mahmut Özgener’i ziyaret etti.
İZSİAD heyetinde; Başkanvekili
Mukaddes Çelik, Genel Sekreter
Cengiz Yavaş, Başkan Yardımcısı
Ali Talak, Sayman Üye Yaşar
Zengin, Sayman Yardımcısı Sevgi
Karahan, Genel Sekreter
Yardımcısı Başak Çayır, yönetim
kurulu üyeleri, Semiha Güneş,
Serpil Oltulu, Ali Kara, Hüseyin
Cengiz, Kenan Mazıcı ve Ali Ekber

Durmaz yer aldı. İZTO Yönetim
Kurulu Üyesi olan İZSİAD Başkan
Yardımcısı Şenol Aslanoğlu ise
evsahibi konumundaydı. 

İZTO yönetiminden Cemal
Elmasoğlu ve aynı zamanda İZSİAD
Üyesi olan Ali Osman Öğmen de
toplantıda hazır bulundu. 

Özgener ve yönetimini tebrik
eden Başkan Küçükkurt, İzmirle,
kurum ve kuruluşlarla barışık,

uzlaşmacı ve projeci bir İZTO
Başkanı ve yönetimi istediklerini
vurguladı. İZSİAD Danışma Kurulu
Başkanı Ayhan Baran da İZTO’nun
kent ekonomisinin itici gücü
olduğunu dile getirdi. 

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti belirten İZTO Başkanı
Mahmut Özgener, İzmir’e faydalı
olmak için ellerinden geleni
yapacaklarını ifade etti.

Bizden Haberler

Yeni İZTO Başkanı Özgener ve
yönetimine de başarı diledik

İZTO Başkanı Özgener,
İZSİAD Başkanı Küçükkurt
ve yönetim kurulu üyelerine

seçim süreci ve projeleri
hakkında bilgi verdi.
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) kurumsal
desteğiyle A Artı Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi 
(A Artı OSGB) tarafından
düzenlenen “İş’te Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Bilgi Yarışması”nın finali, 
Konak Belediyesi Dr. 
Selahattin Akçiçek Kültür
Merkezi’nde yapıldı. 

Açılış töreninde konuşan
İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, amaçlarının,
Türkiye’de İSG farkındalığını
artırmak olduğunu vurguladı. 

Bu hedef doğrultusunda 
dört yıldır ulusal çapta İSG
Zirvesi Fuarı düzenlediklerini,

altı yıldır da İSG Yarışması’nın
yapıldığını belirten Küçükkurt,
“Bu yarışmanın kaybedeni yok.
Çünkü tüm ekipler ve temsil
ettikleri kuruluşların
çalışanları, yarışırken

eğlendiler ve hayati bilgiler
edindiler” dedi.
İSG önlemleri maliyet değildir

“Ülke olarak İSG alanında
karnemiz zayıf. İş kazalarından
kaynaklanan ölümleri,
yaralanmaları, sakatlıkları,
meslek hastalıklarını 
önlememiz gerekiyor”
diyen Küçükkurt, sözlerini
şöyle tamamladı: 

“İSG önlemleri asla ‘maliyet’
değildir. Giden tek bir canın bile
parasal karşılığı olamaz. İş
kazalarından kaynaklı ölüm ve
yaralanmaların, sakatlıkların
ve meslek hastalıklarının
yarattığı trajediler bir yana;
bu alandaki zafiyetimizden

Bu yarışmanın
kaybedeni yok

İZSİAD ve A Artı
OSGB’nin düzenlediği 6.
İş’te Güvenlik İş Sağlığı ve
Güvenliği Bilgi Yarışması
sonuçlandı. Bir şampiyon
çıktı ama tüm katılımcılar

hayati bilgiler edindi.
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kaynaklanan büyük çaplı
ekonomik külfet de 
yıllardır ülkemizin sırtında.
Çözüm, toplumda İSG 
bilincini artırmak, İSG
önlemlerini eksiksiz
uygulamaktır. Bu sorumluluğu
hisseden İZSİAD, bir işveren
örgütü olarak taşın altına
elini koydu, koymaya da 
devam edecek.”

Açılışın ardından yarışmaya
geçildi. Ocak ayından bu yana
devam eden organizasyonun
finalinde Vestel Elektronik
şampiyon olurken; Tüprag
ikinci, Vestel Beyaz Eşya üçüncü
ve Vestel Ticaret dördüncü oldu. 

Birinci ekip gemi turu ödülü
kazandı. İkinciye 2000,
üçüncüye 1000, dördüncüye ise
500 TL’lik ödül çekleri verildi. 

Yarışmanın sponsorları
Arkas ve Konak Belediyesi
temsilcilerine de plaketle
teşekkür edildi. Bu yılki
yarışmaya, finale kalan dört
ekibin yanı sıra British American
Tobacco, Schneider Elektrik,
Yedaş, Sanpan, Yıldız Yangın,
Ege Deniz Tekstil, Polibak ve
Konak Belediyesi şirketi
MERBEL ekipleri katılmıştı.
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) 5’inci Ulusal İş
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve
Fuarı, 11-13 Ekim tarihleri
arasında Bayraklı Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde
düzenlenecek. 

Türkiye’nin dört bir yanından
yerli ve yabancı kurumsal
firmaların sahipleri, yöneticileri
ve temsilcileri, kamu yöneticileri,
İSG uzmanları, işyeri hekimleri
ve hemşireleri, akademisyenler
ile konuya ilgi duyan tüm
kesimler bir kez daha
İzmir’de buluşacak. 

Yapılacak çalıştay ve
oturumlarda örnek İSG
uygulamaları, bilgiler ve
deneyimler paylaşılacak;
gelişmeler, yenilikler, doğrular
ve yanlışlar konuşulacak. Zirveye

paralel olarak düzenlenecek
fuarda ise sektörün farklı
alanlarından firmalar, ürünlerini
ve hizmetlerini sergileyecek. 
Yüzde 98’i önlenebilir

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, iş sağlığı ve
güvenliğinin dört yıldır en güçlü
şekilde İzmir’de konuşulduğunu,
bu sayede toplumda İSG
bilincinin artmasına ciddi katkı
yapıldığını vurguladı. Her yıl
kamuoyunun tanıdığı, sevdiği
ünlü isimleri de farkındalık
yaratma adına davet ettiklerini,
bu yıl da benzer uygulamanın
devam edeceğini belirten
Küçükkurt, “Hazırlık
çalışmalarımıza hız verdik.
Detayları duyuracağız. Ana
hedefimiz, iş kazalarının ve
meslek hastalıklarının en aza

HEDEF, İŞ
KAZALARINI
ÖNLEMEK

Türkiye’de bir işveren örgütünün düzenlediği; iş sağlığı
ve güvenliğinin (İSG) gündeme taşındığı ilk ve tek İSG

Zirvesi ve Fuarı 5’inci kez gerçekleştirilecek

5. İSG Zirvesi
ve Fuarı
11 Ekim’de
Tepekule’de

Hasan
Küçükkurt
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düşmesi; mümkünse hiç
olmaması. Bu doğrultuda
elimizi taşın altına
koyuyoruz. Her yıl binlerce
insanımızı iş kazalarından
kaybetmemiz, çok daha
fazlasının yaralanması ve
sakat kalması, ülkemizin bu
alanda ne yazık ki Avrupa
lideri olması hem çok üzüyor
hem de utandırıyor. Oysa İSG
önlemlerini eksiksiz
uygulayabilsek, iş
kazalarının yüzde 98’ini
önlememiz mümkün. İZSİAD
olarak bunun için çalışmaya
devam edeceğiz” dedi. 

Zirve ve fuara ilişkin
ayrıntılı bilgilere
www.izmirisgzirve.com
internet adresinden
ulaşılabileceğini de
kaydeden Küçükkurt,
sözlerini, başta İSG
uzmanları ve firmaları 
olmak üzere konunun tüm
taraflarını 5. İzmir İSG 
Zirvesi ve Fuarı’na davet
ederek bitirdi.

Yerli ve yabancı
firmaların temsilcileri
ve İSG uzmanları, her
yıl 30’dan fazla
oturumda bir araya
geliyor, iyi ve örnek 
İSG uygulamalarını
paylaşıyor.

Zirveye paralel düzenlenen fuarda,
sektörün farklı alanlarından firmalar,
ürünlerini ve hizmetlerini tanıtıyor.
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İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği (İZSİAD)
Kadın Komisyonu,
toplumumuzun en önemli ve
acil çözüm bekleyen sosyal
sorunlarından olan ‘çocuk
istismarı’ ve ‘kadına şiddet’
konularını masaya yatırdı. 

Bu doğrultuda,
Bayraklı’daki Sahne
Modda’da düzenlenen
toplantıya, Psikiyatrist Dr.
Gizem İskender konuk oldu.

Özellikle son yıllarda hem
çocuk istismarlarında hem
de kadına şiddet vakalarında
büyük artış olduğuna dikkat
çeken İskender, “Çünkü artık
mağdurlar susmuyor.
Vakaların üzeri eskiden
olduğu gibi ‘aile arasında’
örtülmüyor. Suça konu

Çocuk istismarı ve kadına
şiddet sorunlarını konuştuk
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eylemler kolluk kuvvetlerine,
savcılıklara yansıyor ve failler
yargı karşısına çıkarılıyor” dedi. 

Çocukluk çağında yaşanan
travmaların, pek çok psikolojik
rahatsızlığa neden olduğunu
belirten İskender;
“Çocuklarımıza, başlarına bir
şey gelirse anlatabilmeleri için
hangi hareketlerin taciz
olduğunu öğretmemiz
gerekiyor. Şunu kesinlikle
unutmayın; bir cinsel istismarın
tek suçlusu failidir” diye
konuştu. İskender, istismar ve
şiddet vakalarında, mağdurların
izlemesi gereken yollar
hakkında da bilgiler verdi. 

Toplantının ardından, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kent
Konseyi Kadın Meclisi
bünyesinde faaliyet gösteren
Farklı Bir Ses Kadın Tiyatrosu
oyuncuları, Sultanlıktan Sefalete
adlı oyunlarından bir pasaj
sergiledi. 

İZSİAD Kadın Komisyonu
Sorumlusu Mürvet Mermut,
Psikiyatrist Dr. Gizem İskender’e
ve tiyatro oyuncularına plaket
vererek teşekkür etti. 

Farklı Bir Ses Kadın
Tiyatrosu’nun mini
gösterisi etkinliğe
renk kattı.
Konuşmacı Gizem
İskender’e ve tiyatro
oyuncularına plaketle
teşekkür edildi. 



Türkiye’de kadın istihdamının
artması ve üniversite mezunları
kadınların çalışma hayatına
katılması amacıyla Ekim
2017’de temelleri atılan
“kariyeramazon.com” projesi,
Kordon Otel’de düzenlenen
basın toplantısıyla tanıtıldı. 

İZSİAD’ın da paydaş olarak
destek verdiği projenin
hazırlayıcısı olan Smyrna İş ve
Meslek Sahibi Kadınlar Derneği
(SİMKAD) Başkanı Serpil
Gencer, “kariyeramazon.com” 
projesinin üniversite 
mezunu kadınlara iş ve meslek
sahibi olma konusunda 
yardımcı olmak için
kurulduğunu vurguladı. 

Toplantıda derneğimizi
temsil eden İZSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Serpil Oltulu,
“İZSİAD olarak kadın ve genç
istihdamına katkı sağlayan
tüm projelerde desteğe hazırız.

Bu projede yer almaktan dolayı
da gururlu ve mutluyuz” dedi.

Projeye, İZSİAD dışında katkı
veren kuruluşlar şunlar: 

Goethe Institut, Konak
Belediyesi Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü, PERYÖN
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
Ege Bölgesi Şubesi, Yeniden Biz

Derneği, Ara verip tekrar
çalışma hayatına dönmek
isteyen kadınlar platformu,
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Meslek Fabrikası, Türk-Alman
Ticaret Odası İzmir Şubesi, 
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
(İKKB), Tülay Aktaş Gönüllü
Kuruluşlar Güç Birliği…

Bizden Haberler
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Kadın istihdamına
katkı projesine
İZSİAD desteği
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Tayvan Devleti’nin, kâr amacı
gütmeyen ticaret geliştirme
kuruluşu TAITRA’nın (Tayvan Dış
Ticareti Geliştirme Konseyi) yan
kuruluşu Tayvan Ticaret Merkezi
İstanbul Ofisi Müdürü Charlotte
Kuo ve Kıdemli İş Geliştirme
Müdürü Ayşin Poyraz, derneğimizi
ziyaret etti. 

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt’un ev sahipliği yaptığı
toplantıya; İZSİAD Başkan Vekili
Mukaddes Çelik, Başkan
Yardımcıları Cengiz Yavaş, Ali
Talak ve Şenol Aslanoğlu ile
Sayman Üye Yaşan Zengin de
katıldı. Tayvan ve Türkiye
arasındaki ticari işbirliklerini
geliştirmeyi hedeflediklerini

vurgulayan Kuo ve Poyraz, bu
doğrultuda düzenlenen fuarlara
katılımın çok önemli olduğunu
ifade etti. Tayvan’da, farklı
sektörlere yönelik olarak
düzenlenen fuarlar hakkında bilgi

veren konuklar, İZSİAD üyelerinin
de fuarlara katılımını beklediklerini
kaydetti.  Daha önce Tayvan Enerji
Fuarı’na katıldıklarını hatırlatan
Başkan Hasan Küçükkurt, daveti
değerlendireceklerini söyledi.

Tayvan’dan İZSİAD üyelerine
“fuarlarımıza katılın” çağrısı

Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) İdari Direktörü
Selen Toron, İZSİAD Yönetim Kurulu toplantısı öncesi
Başkan Hasan Küçükkurt ve yönetim kurulu üyelerinin
konuğu oldu. Tolon, ulusal ölçekte düzenledikleri “Kuzey
Yıldızı Ödülü” organizasyonu hakkında bilgi verdi, İZSİAD
üyesi aile işletmelerine “ödüle adaylık” çağrısı yaptı. 

Ödülün, yıllık 250 milyon
TL ve üzeri ciro yapan büyük
ölçekli şirketler ve yıllık 250
milyon TL’nin altında ciro
yapan KOBİ’ler olmak üzere
iki kategoride birer şirkete
verileceğini belirten Tolon,
özetle şunları söyledi:
“TAİDER olarak hedefimiz,
aile şirketlerinin
sürdürülebilir iş modelleri geliştirmelerine katkı
sağlamak, iyi örnekleri paylaşarak öğrenmeyi
hızlandırmak, gelişimin tüm kuruluşlara yayılımını
sağlama yönünde itici güç oluşturmak. Ödüle layık
olmak için başvuran şirketler, çözemedikleri
sorunlara yanıtlar bulacak. Kendilerine sunulacak sonuç

raporu sayesinde gelişmiş ve geliştirilmesi gereken
yönlerini de saptama olanağı bulacak.” 

Ziyareti ve verdiği bilgiler için Tolon’a teşekkür eden
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, sahibi olduğu
BORTAR Grubu’nun ödüle başvurduğunu söyledi; İZSİAD
üyelerine de hem ödüle başvuru hem de TAİDER’e üye

olma çağrısı yaptı. TAİDER’in
son derece faydalı eğitimlere
ve etkinliklere imza attığına
bizzat şahit olduğunu
belirten Küçükkurt,
TAİDER’e üyeliği sonrası
pek çok konuda bilgi 
sahibi olduğunu,
vizyonunu ile birlikte
işletmesine, işletmede

görev alan aile üyelerine ve geleceğe bakışının da
pozitif yönde geliştiğini kaydetti. 

Toplantıda, TAİDER uzmanlarının, yakın tarihte
düzenlenecek bir toplantıda İZSİAD üyelerine, “Aile
Şirketlerinde Yönetim/Yönetişim ve Sürdürülebilirlik”
konulu eğitim vermesi hususunda da mutabakata varıldı.

TAİDER’DEn YARışmA DAvETİ
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AHMET ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanı

Makale

24 Haziran Erken Genel Seçimi
öncesi çalışmalarını sürdüren
İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları
ve il yöneticileri, İzmir Sanayici 
ve İşadamları Derneği (İZSİAD)
Yönetim Kurulu üyelerinin
konuğu oldu. 

Milletvekili adayları Dr.
Müsavat Dervişoğlu, Yıldırım

Ulupınar, Mehmet Tezkan,
Çiğdem Özer ve Bülent Kırılmaz
ile İl Başkanı Koray Ükünç ve il
yöneticilerinden oluşan İYİ Parti
heyeti, çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Toplantıda, ülkenin genel
durumu, seçmen eğilimleri,
bunları etkileyen etmenler ve
olası ihtimaller değerlendirildi.

Ziyaretten duydukları
memnuniyeti dile getiren ve İYİ
Parti’ye başarı dileklerini sunan
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,
“Barış, huzur ve güven içinde bir
seçim süreci geçirmek ve ülkemiz
ve milletimiz için en güzel, en
hayırlı sonucun ortaya çıkması en
büyük temennimizdir” dedi. 

İYİ Parti adayları İZSİAD’ı ziyaret etti

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD), ihtiyaç sahibi kişi ve
kurumlardan gelen talepleri de imkânlar
ölçüsünde karşılamaya gayret ediyor. Bu
çerçevede, Konak sınırları içindeki
Gültepe Turgutreis İlkokulu’ndan ulaşan
yardım talebi de değerlendirmeye alındı.
Okul idaresinin ve ihtiyaç sahibi
öğrencilerin kullanabilmesi için hatırı
sayılır ölçüde kırtasiye ve sarf malzemesi
alımı için nakdi yardım yapıldı. Okul
müdürü Ali Çağatay ve Okul Aile Birliği
Başkanı Dilber Düzenci, İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt’u ziyaret etti; plaket
vererek teşekkürlerini sundu.
Gösterdikleri incelik ve nezaket
nedeniyle Çağatay ve Düzenci’ye
teşekkür eden Başkan Küçükkurt,
“İZSİAD, sadece bir iş dünyası örgütü
değil. Aynı zamanda sosyal sorumluluğu
çok önemseyen bir sevil toplum
kuruluşuyuz. İhtiyaç sahiplerine yardım
elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi. 

EĞİTİm YARDımınA TEşEKKÜR
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Kadın Komisyonu
bünyesinde faaliyet gösteren, üyeler ve
eşlerinden oluşan İZSİAD Kadın
Korosu, yeni dönemin ikinci konserini,
Kültürpark İsmet İnönü Sanat
Merkezi’nde verdi. FOLKART Yapı
sponsorluğundaki gece, büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk ve aziz
şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı. 

Ardından Şef Engin Karadağ
yönetimindeki koro, çeşitli tarihlerde
yılın en beğenilen şarkısı ödüllerine
layık görülen birbirinden güzel
parçaları, birlikte ve solo seslendirdi.

Gecenin onur konuğu ise Türk Sanat
Müziği’nin en sevilen seslerinden
Nalan Altınörs oldu. Usta sanatçı
sesiyle ve keyifli sahnesiyle bir kez
daha sevenlerini mest etti. İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, koro

Memleket sevdasını 
şarkılarla anlattılar

İZSİAD Korosu keyifle izlendi;
nalan Altınörs mest etti
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üyelerini tebrik etti, İZSİAD
Kadın Komisyonu Başkanı
Mukaddes Çelik’e, keyifli ve
başarılı organizasyon
nedeniyle teşekkür plaketi
verdi.  Şef Engin Karadağ ile
konuk sanatçı Nalan
Altınörs’e de çiçek ve
plaketle teşekkür eden
Küçükkurt, “Atatürk’ün
kızları, Cumhuriyet kadınları,
isterlerse her şeyi başarırlar.
Bir kez daha harika bir
konser performansına imza
attılar. Devamını bekliyoruz”
dedi. Gece, ellerde Türk
bayrakları, hep bir ağızdan
coşkuyla söylenen
Memleketim şarkısı ve İzmir
Marşı ile sona erdi.



Şef Engin
Karadağ
yönetimindeki
İZSİAD Korosu,
dillerden
düşmeyen
şarkıları
seslendirdi.  
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Gece, ellerde Türk
bayrakları, hep bir
ağızdan coşkuyla

söylenen
Memleketim şarkısı

ile sona erdi.
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İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ile Başkanvekili

Mukaddes Çelik, gecenin
onur konuğu sanatçı Nalan

Altınörs’e ve Koro Şefi Engin
Karadağ’a plaket ve çiçekle

teşekkür etti. 

Ferdane
Kaya Sülün

Akmercanoğlu

Nazmiye
Küçükkurt



Bizden Haberler

36

Gamze
Özdilek

Güler
Dalgıç
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Ayşe
Özçifçi

Nazan
Tütüncü
Nazan

Tütüncü
Nazan

Tütüncü
Nazan

Tütüncü

Sema
Özay

Hilal
Özer
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Gülseren
Canatan

Dilek 
Önder

Beyhan
Aksoy

Banu
Yetişenler
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İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği (İZSİAD),
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda, İzmirli
öğrencileri Anıtkabir’e
götürdü. Menderes’teki
Bulgurca İlkokulu’ndan 40
öğrenci, bir idareci ve üç
öğretmen, önce Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ni
(TBMM) ziyaret etti. 

Ardından, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi ve son
olarak da Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
ebedi istirahatgâhı Anıtkabir
ziyaret edildi. 

Ulaşım, rehberlik, yeme-
içme, özel tişörtler ve

şapkalar, sigorta ve acenta
refakati gibi tüm hizmetlerin
masrafları İZSİAD üyeleri
tarafından karşılandı.
Başkent Ankara’yı, TBMM’yi
ve Anıtkabir’i ilk kez gören
öğrenciler büyük mutluluk
yaşadı; Atatürk’ün manevi
huzurunda, “İzindeyiz”
mesajı verdi. Bulgurca
İlkokulu Mezuniyet
Töreni’nde konuşan Okul
Müdürü Gül Papatya Demirci,
İZSİAD’a teşekkür ederken;
hazırlanan teşekkür
plaketini, Menderes
Kaymakamı Bahri Tiryaki,
İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Başak Çayır’a takdim etti. 

23 Nisan’da öğrencileri 
AtAtürk’e götürdük



İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Kadın
Komisyonu’nun organizasyonu
ile bir araya gelen İZSİAD’lı
kadınlar, Türkiye’nin ilk ve tek
kadın stand-up sanatçısı Benan
Bilek’in gösterisinde buluştu.
İzmir’in yeni sahnesi, Bayraklı
OnTAn’ın hemen altındaki
Sahne modda’da düzenlenen
“Biz Bize Kız muhabbeti” adlı
gösteride sahne alan Bilek, bir
nevi çağdaş kadınlar matinesi
yaptı. İçeriye erkek sineğin bile
alınmadığı müzikli gösteride
Bilek, dedikodu, şikayet,
kadının kadına ettikleri, kadın-
erkek kıyaslamaları gibi
konularda anlattığı birbirinden
keyifli ve eğlenceli
paylaşımlarıyla izleyenlerini
adeta gülmekten kırdı geçirdi.

Türkiye’nin ilk ve tek kadın
Stand Up’çısını ağırladık
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İZSİAD Danışma Kurulu üyesi
Ramazan Demir’i, aslında tüm
Türkiye tanıyor. İzmir’de, down
sendromlu çocukların, aileleriyle
birlikte çalışmaları, para
kazanmaları, sosyalleşmeleri için
kurduğu İyilik Atölyesi, hem özel
sektörün çatı kuruluşlarından hem
de hükümet nezdinde pek çok
ödüle layık görüldü; örnek proje
oldu. Bu başarının altında yatan
temel etken ise Demir’in, uzun
yıllara dayanan satış, pazarlama ve
organizasyon oluşturma tecrübesi.
Yarattığı Juice Planet (JP) markası,
genel olarak taze sebze-meyve
suyu sektörünün adeta tanımlayıcı

adı olan Demir ile kariyer
yolculuğunu ve gelecek planlarını
konuştuk… 
Sizi tanıyabilir miyiz?

İstanbul, 1973 doğumluyum.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü’nü bitirdim.
1997’den itibaren farklı firmalarda
satış ve pazarlama alanında
çalışmaya başladım. İşimde
başarılı olunca İstanbul’a transfer
oldum. Sonrasında başka bir firma
adına tekrar İzmir’e döndüm.
Küçük ölçekli firmaların
örgütlenmeye ihtiyaçları vardı.
Hepsini EMSO (Ege Marketçiler
Satış ve Organizasyonu) tabelası

altında buluşturdum. Büyük
marketlerden şikayet etmek
yerine, örgütlenerek onlarla
rekabet etme yolunu çizmiştim.
Ortak mal tedariği ve tek yerden
yönetim içeren bir yapıydı. Hepsi
kendi içlerinde özerkti. Fakat bu
özerklik nedeniyle bazı sıkıntılar
doğdu ve yapı çok yaşamadı. Bu
dönem benim için çok büyük
tecrübe oldu. Organizasyon
oluşturma, ekip yönetme, olası
sorunlar ve çözüm yolları gibi
hususlarda çok büyük deneyim
kazandım. Bu deneyimin ardından
bir başka firma için tekrar
İstanbul’da çalışmaya başladım.

O bir satış, pazarlama 
ve organizasyon üstadı

Ramazan
Demir



Şu anki işinizi nasıl kurdunuz?
Yaptığım işte başarılıydım ama

iş rutine binmişti. Hedefsiz
kaldığımı hissettim. İstanbul’un
kaosundan da sıkılmıştım.
Ayrılmak ve İzmir’e yerleşmek
istedim. Oğlumuz da yeni
doğmuştu. Onu da İzmir’de
büyütmek istedik. İstifa ettim. Sağ
olsun şirket her hakkımı eksiksiz
verdi. Sağlıklı beslenmenin trend
olacağını düşünerek, aldığım
tazminatla Juice Planet (JP)
markasını kurduk. 2009 yılında.
İnsanların daha “detoks”
kelimesinin anlamını bilmediği,
neden yapılması gerektiğini
bilmediği zamanlardı. 
İlk yapılanmanız nasıldı?

İlk olarak Çiğli Kipa’nın içinde
bir kiosk açtık. Karı-koca
çalışıyorduk. Meyve sularının yanı
sıra sebze sularından detoks
kürleri hazırlıyorduk. Bir süre
sonra insanlar akın akın gelmeye

başladı. İlgi çok büyüdü. Adeta bir
sağlıklı beslenme iletişim noktası
haline geldik. Bu çok dikkat
çekti. Kipa yönetimi, diğer
mağazalarında da kiosklar
açmamızı istedi. Ve o gün 
itibariyle örgütlenme, büyüme,
daha sonrasında marka kullanım
hakkı devri gibi süreçler 
başlamış oldu. Türkiye genelinde
şube sayımız hızla arttı. 

Dedik ki bu hizmetimizi
kafeleştirelim. İnsanlar gelsin,
otursun, sohbet etsin diye

düşündük. Kurumsal firmaların da
dikkatini çektik. İlk olarak
Akbank’tan teklif aldık. Kalabalık
şubelerinde JP noktaları açmamızı
istediler. “Kira da vermeyin”
dediler. Amaçları, yoğun çalışan
personelinin vitamin ve mineral
almalarını sağlamaktı. Kabul ettik.
Arkasından Yapı Kredi ve Garanti
Bankası da geldi. İş hızla gelişti. Şu
anda 18 ulusal ve uluslararası
şirkete, kendi bünyeleri
içerisinde bu hizmeti veriyoruz. 

Sonra başka fırsatları gördük.
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Ramazan Bey, eşi
Aliye Hanım ile

birlikte çalışıyor...



Bu şirketlerin içindeki kafelerin,
kantinlerin işletmelerini de biz
aldık. VİP misafir ağırlama
hizmetlerini de vermeye başladık.
Böylece şirketimizin içine ‘tesis
işletmeciliği’ ayağını da ekledik.
Bugün General Motors, Schneider
Elekctric, Arkas, İzmirgaz gibi 2-3
bin kişinin çalıştığı dev firmalara
tesis işletme hizmeti veriyoruz. Bu
tesislerdeki hizmetlerimizin
ulaştığı kişi sayısı 20 bini buluyor. 
Zor olmuyor mu bu kadar farklı
yapıya hizmet vermek? 

Elbette kolay değil. Ama ekip iyi
olursa, takibini iyi yaparsanız
oluyor. Buralar korunaklı ve
piyasadan bağımsız yapılar. Kira
vermiyoruz, kimseyle rekabet
etmiyoruz. Örneğin AVM’lerdeki
işyerlerimiz için Euro üzerinden
çok ciddi kiralar veriyoruz. Ciddi de
artışlar oluyor. Sadece üç yıl önce 9
bin TL karşılığı olan kira, şu anda
kur artışıyla da birlikte 27 bin TL.
Tesis içinde bu yok. Böyle riskler
yok. Şu anda toplamda 80-90
çalışanımız var. Bayilerimiz ve iş
ortaklarımızla birlikte yaklaşık 300
kişiye istihdam sağlıyoruz. 
JP ürünlerini kendiniz mi
üretiyorsunuz?

Evet kendi binamızda, iki katı
üretim tesisi olarak kullanıyoruz.
Üretiyoruz, -18 derecede şoklayıp
şubelerimize gönderiyoruz.
Çözülüp tüketiliyor. Badem sütü,
buğday çimi, avokado, brokoli,
kereviz, maydanoz, elma, portakal,
havuç gibi sebze, meyve ve
kuruyemiş içeren 40 çeşit
ürünümüz var. 
JP şubeleri dışında satılıyor mu
bunlar?

Elbette başka yerlere de
veriyoruz. Lavazza, Cafe Mania gibi
zincir kafelere ürün veriyoruz.
Günlük 2000 şişe, aylık 40 bin litre
gibi bir toplam satışımız var.
Giderek de artıyor. 
Başka hangi iş alanlarındasınız?

Danışmanlık hizmetimiz de var.
Bu benim daha ziyade kişisel
olarak yapmaktan zevk aldığım bir
iş. Ulusal Franchise Derneği’nin
yönetim kurulu üyesiyim aynı

zamanda. Uluslararası kurumlarla
da ciddi işbirliklerimiz var ve her yıl
dünyanın 5’inci büyük franchise
fuarını düzenliyoruz İstanbul’da.
Pek çok büyük markayla
çalışıyoruz. Bu nedenle bazen
danışmanlık talepleri oluyor; yeni
zincirlerin kuruluş aşamasında.
Fakat seçiciyim bu konuda. Senede
bir-iki firmaya hizmet veriyorum.
Mimari tasarım da var bunun
içinde. Dışardan hizmet aldığım bir
mimarlık firması var. Bir nevi
know-how aktarımı yapıyorum
yani. Servisinden, ışığına,

bankonun yerinden tavan
yüksekliğine, renklere kadar her
şeye ilişkin danışmanlık hizmetini
içeren bir iş bu.  
İyilik Atölyesi de önemli bir marka
oldu. Çıkış noktası neydi?

İyilik Atölyesi, sosyal
sorumluluk olduğu kadar ticari de
bir proje… İlk etapta JP olarak,
engellilere özel günlerde ve
haftalarda, onlara yönelik yardım
kampanyaları yapıyorduk. Bu
sayede bu derneklerle aramızda
bir iletişim doğdu. Yılda bir-iki kez
hatırlanmalarının yanlış olduğunu
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düşündüm. En büyük
problemlerinin sosyalleşememek
olduğunu gördüm. Toplumun
dışında kalıyorlar ve aileleriyle
birlikte dışlanmış hissediyorlardı.
Sadece Down Sendromlu
çocukların ve ailelerinin
çalışabileceği bir iş neden olmasın
diye düşündüm ve İyilik Atölyesi
böyle doğdu.  Hem sosyalleşiyorlar,
mutlu oluyorlar hem de para
kazanıyorlar. Şu anda 30 aile
bundan faydalanıyor. 

Yakında yeni İyilik Atölyeleri de
açılacak. Özellikle Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar çok destek oldu buna. 5-6
yer için imkan sağladı. Çarşı, metro
çıkışı, Alaybey gibi noktalarda kiosk
şeklinde yerler olacak. Yine Down
Sendromlu bireyler ve aileleri
çalışacak. Bir ay içinde bunları da
hizmete açacağız. Point Bornova’da
bir tane kafe açılacak. İstanbul’da
bir kafe açmayı planlıyoruz.

Şimdi bu projeye bir de akademi
ekledik. Sadece İzmir içinden değil,
başka kentlerden gelen çocukları
da eğitiyoruz, onlara işi
öğretiyoruz. Böylece farklı
kafelerde çalışma imkânına
kavuşuyorlar. Milli Eğitim’den
gerekli sertifikasyonları da
sağlayacağız. Bununla ilgili
çalışmalarımız da devam ediyor. 
Kamuya da örnek bir proje…

Kesinlikle öyle. Zaten geçen ay
Başbakanlık’tan bir davet aldık.
Bize bir ödül verdiler. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bir

ödül verdi. Türkiye İşveren
Sendikası (TİSK) de “En İyi
Kurumsal Şirket Projesi” ödülünü
bize verdi. Hem şirketler nezdinde
dikkat çeken hem de AVM ve
belediyelerin destek verdiği; devlet
projesi olması için de kamu
idaresinin konuşmaya başladığı bir
proje haline geldi. Bu proje,
toplumda engellilere yönelik
farkındalığı da artırdı. Bizim yola
çıkış amacımız da buydu zaten. 
Gelecek planınız nedir?

Mevcut kulvarlarımızda
ilerlemeyi düşünüyoruz. Tesis
işletmeciliği alanında yeni ve büyük
hizmet talepleri var. Buralarda
büyümeye devam edeceğiz. Çünkü
buralar, piyasadan bağımsız,
korunaklı yerler. JP, kafe açmaya
devam edecek gibi görünmüyor.
Çünkü stabil olmayan ekonomiden
kaynaklanan büyük bir risk
sözkonusu ve kira maliyetleri de
hayli yüksek. 
İZSİAD üyeliğinin size kattıkları
neler?

İZSİAD’ın Danışma Kurulu
üyesiyim. Çok faydalı
toplantılarımız oluyor. Farklı
sektörlerden pek çok isimle
tanışıyor, birbirimize tecrübe ve
bilgi aktarımında bulunuyoruz.
Bunun önemi çok büyük. İZSİAD,
etkinlik açısından çok çok önde bir
STK. Her alanda pek çok
organizasyonu var. Tebrik
ediyorum arkasındaki ekibi. İzmir’e
çok yakışan, dernek hantallığını hiç
taşımayan, çalışkan ve ciddi bir
kurum örneği sergiliyor. Bunun bir
parçası olmak tabii ki bize de gurur
ve mutluluk veriyor. 
Özel hayatınızda neler
yapıyorsunuz, hobileriniz var mı?

İşyerimiz aile ortamı gibi. Sosyal
alanlarımız var. Dışarıda da
birbirimizle çok vakit geçiriyoruz.
Bunun dışında ciddi bir programla
spor yapıyorum. Ailemle, kedim ve
köpeğimle vakit geçiriyorum.
Seyahatim de çok oluyor. Yaz
aylarında da hafta sonları balığa
çıkarım.
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İZSİAD’ın elektronikçi üyelerinden Ümit Mami,
Prosis Elektro Mekanik ve Bilgi İşlem Sistemleri
şirketinin sahibi… 1995 yılından bu yana faaliyet
gösteren şirket, elektromekanik sistem danışmanlığı
ve bilgi işlem hizmetleri veriyor. Her türlü elektronik
komponent, elektrik ve elektronik malzeme,
yedek parça ve bilgisayar ürünlerinin temin
edilebildiği şirketin bir de e-ticaret sitesi
bulunuyor. Son yıllarda elektronik tasarım
konusuna ağırlık veren şirket,
endüstriyel tarzda elektronik devre
dizaynı ve makine tasarımı da yapıyor,
elektronik Ar-Ge çalışmaları da
yürütüyor. Türkiye’nin, katma değerli
üretim ekonomisine hızla geçiş
yapması gerektiğini belirten Mami, “Bu,
devlet politikası olmalı. Her şeyi
üretebiliriz; yeter ki isteyelim” diyor…
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Düzce, 1961 doğumluyum. Makine
teknikeri bir babanın mühendislik eğitimi alan

ilk çocuğuyum. Kardeşim de makine mühendisi ve
birlikte çalışıyoruz. Genç yaşımda içimdeki merak ve
öğrenme isteği ile elektroniğe ilgi göstermeye
başladım. Ve bu benim meslek tercihimde bir etken
oldu. 1984 yılında Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. Tüpraş ve
Petkim’de şantiye şefliği yaptım. İzmir-Aydın

Otoyolu Projesi’nde üç yıl kadar elektrik şefi
olarak çalıştım. Saha tecrübesi kazandım. 

İşinizi nasıl kurdunuz? Neler
yapıyorsunuz?

Firmalardaki çalışmalarım
sırasında CAD sistemlere olan ilgim
sayesinde bilgisayarlar ve network
sistemleri ile tanıştım. Hiç
unutmuyorum, bugünkü çok
teknolojinin gerisindeki ilk bilgisayarımı

2500 dolara almıştım. Bilgisayara dair
her şeyi kendi merakımla öğrendim. Bu

ilgi, 1995 senesinde bilgisayar servis
hizmetleri ve CAD sistemlerin kurulumunu

Ümit Mami

Röportaj MURAT ÖZKEN

Her şeyi
üretebiliriz
yeter ki
isteyelim!

Elektromekanik sistem
danışmanlığı ve bilgi işlem
hizmetinde 23 yıllık tecrübe
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yapan şirketi kurmamı sağladı.
1995-2005 yılları arasında
bilgisayar servis bakım ve
Network kurulumları yapan ve
ayrıca Rent a Car yazılımı üreten
bir firma olarak faaliyet gösterdik.
2000’li yılların ortalarından
itibaren teknoloji marketlerin
kurulması ile sektörde
daralmanın oluşması ve
bilgisayar camiasındaki
başıbozukluk, bilişim firması
kurmak için herhangi bir mesleki
tecrübe vs gerekmemesi bizi
farklı sektörlerde iş üretmeye ve
Gömülü Elektronik Kartlar ve
Gömülü Yazılım konusunda
çalışmaya yönlendirdi.

Son 10 senedir, hareketli
reklam panoları için elektronik
kontrol üniteleri imalatı
yapmaktayız. Sadece İzmir’de
değil, pek çok büyük kentte
otobüs duraklarındaki hareketli
reklam panolarını biz yapıyoruz.
Ayrıca Biltaş Group ile partner
olarak geliştirdiğimiz ve Endüstri
4.0 ile uyumlu sahadan veri
toplama ( Pro-FDC-V2) üzerine
çalışan bir kontrol ünitemiz
bulunmakta. Bununla birlikte
farklı sektörlerde firmaların
ihtiyacı doğrultusunda makine
tasarımları (endüstriyel filtre
yıkama makinası, hatalı baskı
ayıklama makinesi, 3D printer,
desktop CNC Routuer vs.),
endüstriyel elektronik kart
tasarımları ve üretimleri
yapmaktayız. 

Bunun dışında, e-ticaretin
pazar payının artmasıyla birlikte
bu alanda hizmet veren
hepsielektronik.net ve e-
eelektronik.net isimli
e-ticaret sitelerimiz de
bulunmakta. 40 bin çeşit

elektronik malzemenin tedariki
ve yurtdışından her hafta
elektronik komponent getirtme
imkânımız bulunuyor. 
Ürünlerinizin kullanım alanlarını
biraz daha detaylandırabilir
miyiz?

Ürettiğimiz elektronik kartlar
itibariyle, “Biz şu işi yaparız”
diyemiyorum. Standart
ürettiğimiz cihazlar var. Sürekli
sektörün içindeyiz. Bir de müşteri

geliyor, kapımızı çalıyor, “Benim
şöyle bir cihaza ihtiyacım var”
diyor. Biz o makinenin de
elektronik kartını da
yapabiliyoruz. Makineyi sıfırdan
tasarlayıp olduğu gibi tamamını
da üretebiliyoruz. 
Türkiye olarak teknoloji
çağındaki yerimiz nedir sizce?

Gelişmiş ülkelerle aramızdaki
makas çok açık durumda ne yazık
ki… 70’li yılarda bilgisayar sektörü
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yeni yeni gelişmeye başladığında,
ABD, kendi işgücü çok pahalı
olduğu için üretimi Tayvan’a
kaydırdı. Tayvanlılar, “Biz sadece
üretim yapacağız” demediler;
öğrendiler. 20 yıl sonra
Tayvanlılar Çin’de üretim
yapmaya başladılar. Ve bugün de
Çin, dünyanın en büyük elektronik
market ürünleri üreticisi oldu.
Satın aldığınız en ufak bir
elektronik cihazın
üretiminin Çin olduğunu
siz de sık sık
görüyorsunuzdur.
Türkiye bugün, ürettiği
her teknolojik ürünün
yüzde 60’tan fazlasında
ithalat malzemesi
kullanmak zorunda
kalıyor. Dolayısıyla işin
kârında ana kalemi
onlar tutuyor. Makine
tasarlıyorsunuz, ağır

kısmını, hammaliye siz
yapıyorsunuz; asıl para tutan,
katma değer yaratan elektronik
kısmını siz yapmadığınız için satış
rakamlarınızdaki net kısım düşük
kalıyor. Çip yapamıyoruz, rezistör
yapamıyoruz, imalatı en kolay
olan dirençler var; Türkiye bunu
bile üretemiyor. Her şeyi hazır
alma modundayız ne yazık ki. 

Peki ülke olarak ne
yapmalıyız?

Katma değerli
üretimimiz yok denecek
kadar az. Bir ton buğday
satıyorsunuz, bir iphone
alamıyorsunuz. Katma
değerli üretim ekonomisine
hızla geçiş yapılması
gerekiyor. Devletin bu yönde
ciddi ve acil adımlar atması
gerekiyor. Çeşitli
kurumların, çeşitli sektörlere
teşvikleri yok mu, var. Fakat

hem cüzi hem de dağıtımında
siyasi etkenler çok fazla devrede.
Gerçek anlamda bütçeye ihtiyacı
olanlar, fikri, projesi olanlar
bundan yararlanamıyor. İZKA
örneğin, İBB’nin kamusal alanda
wi-fi projesine çok iyi bir destek
verdi. Bu bence desteklenecek bir
proje değildir. Kaldı ki İBB bunu
kendi bütçesiyle yapabilir. Oraya
ayrılan dev bütçeyle 10 tane
katma değerli ve çok daha iyi
proje desteklenebilirdi. 

Bugün Hindistan’ın
kalkınmasındaki en büyük etken,
yazılım sektörünün çok gelişmiş
olması. Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerimizin, bunlara ayrılan
bütçelerin artması gerekiyor. İcat
yapmamız, yeni ürünler
geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin
biz, duraklardaki elektronik
reklam panolarını üretiyoruz.
Bunu Siemens firması Türkiye’de
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4500 Euro’ya satıyordu. Oturduk,
çalıştık ve altı ayda bunun yerlisini
ürettik. Şimdi biz pek çok kente
bunu 800 Euro’ya satıyoruz ve kâr
ediyoruz. Ha bizde bir de “Pahalı
olan yabancı ürün kalitelidir”
algısı var. Bu algıdan bir an önce
kurtulmalıyız. Biz her şeyi, en iyi
kalitede üretebiliriz, yeter ki
isteyelim. 
Sektörünüzdeki sıkıntılar ve
çözüm önerileriniz neler?

Bilgisayar sektörü artık ölmüş
durumda. Satıcılar para
kazanmıyor. Çünkü
teknomarketler, e-ticaret siteleri
müşteri kitlesinin neredeyse
tamamına hitap ediyor. Elektronik
tarafında ise tamamen dışa
bağımlı durumdayız. Fabrikalar
kurulması gerekiyor. Türkiye’nin

bu alanda yerli üretime geçmesi
gerekiyor. Bunun hükümet
politikası olması gerekiyor. 

Firma olarak en büyük
sıkıntımız, yetişmiş personel
bulamamak. Günümüz gençleri
hep masa başında iş istiyor. 8’de
gelsin, 5’te çıksın, iki imza atsın,
iyi para alsın. Hepsinin istediği bu.
Ama yok böyle bir dünya. Kitap
okumuyorlar, herhangi bir
konuda kendilerini geliştirmeye
çalışmıyorlar ve bunların
öneminin farkında da değiller. 
Peki nedir genç mühendislere
tavsiyeleriniz?

En az bir yabancı dil bilmeleri
gerekiyor. Mümkünse iki, üç
yabancı dil hatta… Bir vizyonları
olması gerekiyor. Öğrenmeye aç
olmaları gerekiyor. Soru
sormaları gerekiyor.
Öğrendiklerinin üzerine yeni
şeyler katmaları gerekiyor.
Bunlar yoksa hiçbir gelişme
kaydedemezler. 
İş dışında neler yapıyorsunuz?

Balık tutmayı seviyorum, kıyıda
olta balıkçılığı yapıyorum.
Otomobil sporlarına meraklıyım.
Yarışları izlemeyi seviyorum.
Elektronik konusunda çok
meraklıyım. Çok okuyorum. Bu
aynı zamanda mesleki olarak da
bana katkı sağlıyor. 
İZSİAD üyeliği size ne katıyor?

Hem kendi sektörümüzden
hem de farklı sektörlerden
insanlarla tanışma ve bir arada
olma imkanı buluyoruz. Çevremiz
genişliyor. Sosyalleşme imkanları
buluyoruz. Bunlar hem ticaret
hayatımıza hem de sosyal
yaşamımıza katkılar sağlıyor.
Böyle büyük bir ailede olmanın
mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ben
çok memnunum. İyi ki İZSİAD
üyesi olmuşum diyorum. 
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İnsan daha iyi yaşamak için
çalışırken bazen kendini düzene
öyle bir kaptırıyor ki daha kötü
yaşadığını farketmesi ya da daha
iyi yaşamak için sağlığını
kaybettiğini anlaması yıllar
alıyor. Hayat akıyor, yoğun

tempo, düzensiz hayat ve stres
birleşince vücudun yıpranması

kaçınılmaz oluyor. Bu yıpranma
eğer önlem alınmazsa yerini yıllar
içerisinde uyku apnesi, kalpte
çarpıntı, insülin direnci, diyabet, kalp

krizi, yüksek tansiyon gibi yaşam
kalitesini düşüren çeşitli sağlık

sorunlarına bırakıyor. Hem bu
rahatsızlıklardan korunmak hem de fit bir

hayat yaşamanın yolu ise sağlıklı
beslenmekten geçiyor. İşte yoğun tempoda
hem fit hem sağlıklı kalmanıza yardımcı
olacak keyifli ipuçları:

İdeal Kiloda Olun: Bazen sadece küçük
miktarda kilo vererek bile sağlık risklerinizi

yarıya indirebilir, daha keyifli bir hayat

sürebilirsiniz. Yapılan çalışmalar ideal kilosunda
olan bireylerin obez olan bireylere göre daha uzun
yaşadığını, kalp hastalıklarından ölüm riskinin daha
düşük olduğunu göstermiştir. 

Yaşam Tarzı Değişikliğini Hedefleyin: Yapılan en
büyük yanlış kısa süreli çözüm sunan sadece kalori
ile ilişkilendirilmiş bir beslenme planına
odaklanmaktır.  Oysa olması gereken bir ömür boyu
sürdürülebilecek yaşam tarzı değişikliklerini içeren
size özel beslenme planını öğrenmektir. Buna
bedene özel beslenme haritasını çıkarmak da
diyebiliriz. Biraz emek vereceksiniz ancak
göreceksiniz emek verilen her şeyde olduğu gibi
yaşanan değişim mucize niteliğinde olacak. 

Özgür yaşamak için yönetimi ele alın: Hepimiz her
gün sayısız keskin kararlar alıyoruz. Belki birçok
şirket, birçok kişiyi yönetiyoruz. Ama kendi
bedenimize gelince onu hep atlıyoruz. Oysa
yönetmemiz gereken esas şirket bedenimizdir.
Çünkü burada alınan kararların, kaybedilen anların
telafisi diğer zamanlara benzemiyor. Bedende
kaybedilen hayattan gidiyor, kazanılan ise her ana
keyif katıyor. Daha hızlı yürüyebilmek, merdivenleri
daha hızlı çıkabilmek, çocuğunuzla daha rahat

İyi hissetmek
için iyi beslenin!

Derya
Zünbülcan



oynayıp, ayakkabınızı kendiniz
bağlayabilmek, kıyafet alışverişine
içiniz rahat şekilde çıkmak gibi en
doğal, en kolay yapabileceğimiz
aktivitelerden sadece fazla kilo
yüzünden uzak kalabiliyoruz. Bu
döngüden çıkmak, özgürce
yaşamak için bugün karar verin ve
artık sağlıklı beslenin.

Yenilenin: Geçmiş
diyet tecrübelerinizi
bir kenara
bırakın. Ne
yapmak
istediğinize
karar verin.
Kendinize
hedef seçin.
Seçtiğiniz
hedefe giden
yolda kısa vadeli
çözümler yerine
ömrünüzün geri
kalan zamanında
sıkılmadan
uygulayabileceğiniz pratik
çözümleri öğrenin. 

Uyku düzenine önem verin:
Sağlıklı uyku, gününüzün sağlıklı
geçmesini sağlar. Yapılan son
çalışmalarda eksik uyuyanların
kilo alımına yatkın olduğu
bulunmuştur. Kilo kontrolü
sağlamak istiyorsanız öncelikle
uykunuzu iyi hale getirmeye
başlamalısınız.

Ara öğün yapın: Kilo verme
sürecinde en önemli noktalardan
bir tanesi ara öğün
tüketilmesidir. 

Ara öğün, metabolizmanızın
düzenli çalışmasını sağlar, kan
şekerini dengeleyerek halsizlik ve
yorgunluğu önler. Ara öğün
tüketiminden istenen sonucun
alınabilmesi için önemli olan ara
öğünün içeriğinin bedeninize ve
yaşamınıza uygun düzenlenmiş
olmasıdır.

Anahtar besinlerden
faydalanın: Doğru

kullanmayı
bilirsek mutfak

mucizedir ve
birçok
hastalığın şifası
doğada gizlidir.
Örneğin kivi,
kilo koruyucu,

kolesterol
düşürücü, kabızlık

giderici, stres
azaltıcıdır. Ananas,

içerdiği bromelain
enzimi sayesinde şişkinlik

ve kabızlığın giderilmesinde
kullanılabilecek anahtar bir

meyvedir. Maydanoz, karaciğerde
bulunan bir enzim olan glutatyon s
transferaz (GST) aktivitesini
yükseltir. Karaciğerin sağlıklı
çalışması toksinlerden arınmış bir
vücut demektir. Badem, tatlı
krizlerinin önüne geçmede etkili
çinkonun iyi kaynaklarındandır. 

Çinko, E vitamini, kalsiyum,
fosfor gibi çok önemli vitamin ve
mineraller içerir. Aynı zamanda
göbek bölgesindeki yağlara savaş
açan önemli bir besindir. 

Bağırsaklarınıza iyi bakın:
Bağırsak, beyinden sonra en çok
sinir hücresi içeren organımızdır.
Son yıllarda bilimsel çalışmaların
da ilgi odağında olan bağırsağın
gizemi hala tam olarak
çözülemese de çalışmaların
vardığı ortak sonuç sağlıklı
bağırsağın sağlıklı beden, sağlıklı
ruh demek olduğudur. Bağırsak
sistemi iyi çalışan kişilerin
çalışmayan kişilere göre daha
kolay kilo verebildiği de
çalışmaların sonunca kaydedilen
veriler arasındadır. Bu nedenle
hem duygusal olarak iyi
hissetmek, hem de kolay kilo
vermek için bağırsak sağlığını
desteklemek önemlidir. Bağırsak
sistemini desteklemek ve
korumanın en kolay yolu ise ev
yapımı gıdalar ile beslenmek,
paketli gıdalardan uzak durmak ve
probiyotik içeriği zengin besinleri
beslenme listenize dahil etmektir.
Sindirimi ve hazmı kolay, besleyici
bir besin olan kefir, yoğurt gibi
sindirim sisteminin
desteklenmesine yardımcı
fermente edilmiş süt ürünleridir.
Kefir aynı zamanda bağışıklık
sistemini güçlendirir, yüksek
tansiyon, kolesterol

düşürülmesinde etkilidir. 
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Başta İZSİAD üyeleri olmak üzere,
İzmir’de siyasetin, ekonominin ve halkın
dikkatini “yenilenebilir enerji” konusuna
çekme, bu alanda farkındalığı artırma
hedefiyle iki yıl önce kurulan İZSİAD
Yenilenebilir Enerji Komisyonu, pek çok
önemli çalışmaya imza attı; atmaya da
devam ediyor. İZSİAD Danışma Kurulu
Üyesi Özkan Mucuk başkanlığındaki
komisyon, kentin ilk “Yenilenebilir Enerji
Fuarı ve Kongresi”ni Eylül 2019’da İZFAŞ
işbirliğiyle düzenlemeye odaklanmış
durumda. Komisyon çalışmalarını ve
hedeflerini konuştuğumuz Mucuk,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında düzenlenen
iktisat kongreleriyle ülke ekonomisine yön
veren İzmir’in, milenyum çağında da tarihi
misyon üstleneceğini ve bu kez
yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin
rotasını çizeceğini söylüyor… 
İZSİAD Enerji Komisyonu hangi hedefle
doğdu? Geçen iki yılda neler yapıldı?

Enerji, insanlığın olmazsa olmazı…



Tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi
konusu, özellikle son yıllarda
büyük önem kazandı. Lisanssız
enerji santralleri uygulamaları,
daha küçük ölçekte ve daha
ziyade fabrikalara ve konutlara
yönelik olarak yapılıyor. Bunlar,
enerjinin, üretildiği yerde
tüketilmesi mantığıyla
hazırlanan yönetmeliklerle
düzenleniyor. İzmir’de de bu
konuda pek çok proje hayata
geçti. İZSİAD olarak, “Bu hayati
konuda biz ne yapabiliriz” diye
düşündük ve Danışma
Kurulumuzun tavsiyesi, Yönetim
Kurulumuzun onayıyla Enerji
Komisyonumuz kuruldu.
Misyonumuz, öncelikle
derneğimizde ve İzmir genelinde
yenilenebilir enerji kavramının
oturtulması ve bununla ilgili bir
farkındalık yaratılması. Ardından
da İzmir’de yenilenebilir enerji
yatırımlarının hayata
geçirilmesinde rol oynanması. 

Bu çerçevede, geçen iki yılda
eğitim toplantıları düzenledik.
Enerji kooperatifçiliği
konusunda üyelerimizin bilgi

almasını sağladık. KOBİGEL’in
yenilenebilir enerjiyle ilgili
desteklerini üyelerimize tanıttık.
Tayvan’da düzenlenen enerji
fuarına katılım gösterdik.
Oradaki TAITRA adlı kuruluşla
bağlantılar kurduk. Teknik
incelemeler yaptık. Geçen yıl
enerji temasıyla düzenlenen
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda
standımızla boy gösterdik,
çalışmalarımızı anlattık. Ve bu
noktada, İzmir’de yenilenebilir
enerji konusunda ayrı bir ihtisas
fuarı düzenlenmesi
gerekliliğinin farkına vardık. 
O konuda çalışmalar ne
durumda?

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, İzmir’de fuarcılığın

ana omurgasını oluşturan İZFAŞ
ile ilk temasları kurdu ve
meteakip defalar bu hususta
toplantılar yaptık. Eylül 2019’da
İzmir Yenilenebilir Enerji
Fuarı’nın yapılması hedefi
belirlendi. Amacımız, bu fuarın,
mermer ve gelinlik fuarları gibi
marka haline gelmesi. Yıllar
içinde hem İzmir’de enerji
sektörünün gelişimine ve
yatırımların hayata geçmesine
katkı sağlayacaktır hem de kente
ekonomik hareketlilik
getirecektir. Çünkü İzmir
yenilenebilir enerji kaynakları
açısından çok büyük potansiyele
sahip. Güneşimiz bol, rüzgarımız
bol, jeotermalimiz var, suyumuz
var, biyogaz hammaddesi var.
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Hem teknik hem de yetişmiş
insangücü altyapımız var. Yeter
ki İzmir’in önde gelen ekonomi
ve kamu dinamikleri bu konuda
güçbirliği yapsın, fuara destek
olsun. 
Yenilenebilir enerji konusuna
devletin yaklaşımı nasıl?

Cari açığımız çok büyük.
Bunun en büyük kalemini ise
enerji ithalatı oluşturuyor.
Dünyada mevcut enerji kullanımı
ağırlıklı olarak petrol, nükleer,
kömür ve doğalgaz… Bunların
tröstleri var ve yenilenebilir
enerji kullanımının
yaygınlaşmasının önündeki en
büyük engel bunlar. Ülkemize
baktığımızda, özellikle son
yıllarda genel olarak sanayinin
gelişiminde biraz yavaş kaldık.
Oysa kalkınmanın, güçlü devlet
olmanın ve refahın ilk şartı
sanayide ileri ve öncü olmaktır.
Bizde ne yazık ki son yıllarda
inşaata çok ağırlık verildi. 

Yine de şunu söylemek gerek;
sadece yenilenebilir enerjide
değil, biliyorsunuz nükleer enerji
santrallerinin kurulumu
hususunda da devletimizin
girişimleri,
anlaşmaları, özel
sektörün de
yatırımları var.
Özellikle Aydın ve
çevresinde her biri
en az 20-25 MW
kapasiteli güneş enerji
santralleri kuruluyor. Toplamda
1 GW’ye yakın elektrik enerjisi
elde edilmeye başlandı. Güneş
enerjisi tükenmez bir kaynak. Ve
şu anda adeta bir musluk gibi
boşa akıyor. Bu kaynaktan
elektrik enerjisi elde etme
yönündeki çalışmalar devlet
politikası dahilinde planlanmalı
ve desteklenmeli. Dünya şu anda
üretimde belli bir noktaya geldi,
saklama teknolojilerine

yoğunlaştı.
Türkiye olarak biz de bu alanda
olabildiğince hızlı davranmalıyız
ki enerji trenini kaçırmayalım. 
Yenilenebilir enerji
teknolojilerinde ülke
sanayisinin durumu nedir?

Ne yazık ki büyük oranda dışa
bağımlıyız. Güneş enerji
panellerinin yapı taşı olan hücre
üretimi daha yeni yeni başlıyor
ülkemizde. Bakın dünya, bunun
üretiminde zaten büyük mesafe
kat etti, şimdi enerjiyi

saklama/depolama
teknolojilerine yoğunlaştı.
Dünyanın geleceği, enerjiyi
depolamada. Üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi
yolunda da devletimizin
destekleri olması gerekiyor.
Aslında böyle bir teşvik var ama
pratikte ne yazık ki sonuç
alınamıyor. Teşvik maddesi diyor
ki, “Yaptığın santralde yüzde 100
yerli malzeme kullanırsan,
ürettiğin birim elektriği 13 küsur
dolardan değil, 21 dolardan
alacağım.” İyi de bir santrali
yüzde 100 yerli malzemeyle
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üretemiyoruz, çünkü çok önemli
bazı malzemeler ülkemizde
üretilemiyor, ithal ediliyor.
Bunun yüzde 70-80’ini hücreden
oluşuyor zaten. Devletimizin bu
üretimlerin Türkiye’de
yapılmasını destekleyecek
teşvikler vermesi gerekiyor. 
Enerji Komisyonu olarak bu
konuda bir girişiminiz oldu mu?

Türkiye’de yenilenebilir enerji
alanında faaliyet gösteren, kısa
adları GÜNDER ve GENSET olan
iki büyük dernek var. Sektörün
gelişimine yönelik alınması
gereken kararlar ve izlenmesi
gereken politikalar hususunda
bu iki derneğin sürekli
girişimleri var. Ne yazık ki resmi
kurumlar biraz hantal. Enerjide
belirli bir yol haritamız olması
gerekiyor. Bunun farkında olan
ülkeler, 40-50 yıllık planlamalar
yapmış durumda. 
Eylül 2019’da düzenlemeyi
planladığımız fuar, bu konuyu
gündeme getirmek için iyi bir
fırsat olabilir…

Kesinlikle öyle. İzmir,
Cumhuriyet’in ilk yıllarında
düzenlenen iktisat kongreleriyle
Türkiye ekonomisine yön
vermişti. Bu fuar ve kongre de bir
anlamda yeni nesil İzmir İktisat
Kongresi olacak. Yenilenebilir

enerji çağı öncesinde, ülke
ekonomisinin temeli olan enerji
politikalarının rotası bir kez daha
İzmir’de çizilecek. Bu tip fuarlar
ve kongreler toplumda ciddi bir
farkındalık yaratıyor. Zaten
komisyonumuzun en önemli
hedefi bu…

Yerel yönetimlerin üzerine
düşen görevler neler?

En basitinden çatı mevzuatı

geleceğe uygun olarak
düzenlenebilir. Yarın bu
teknolojiler yaygınlaştığında ve
gerekli altyapılar kurulduğunda,
çatılar, güneş enerjisi
sistemlerine hazır olmalı. Ben şu
anda ulaşabildiğim herkese
bunu söylüyorum. Bu şu anda
çok cüzi bir oranda maliyeti
artırabilir ama gelecekte
kendisini fazla fazla amorti eder. 
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Serpil Oltulu

İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Serpil Oltulu, neredeyse hiç
kadının çalışmadığı, yüzde 100
erkek egemen bir sektörde tam 20
yıldır başarıyla faaliyet gösteriyor.
Belkahve, Torbalı, Bergama ve
Manisa’da taş ocakları, beton
santrali ve mermer ocağı işleten
Erkoç Kırmataş Şirketi’ni;
kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte
geleceğe taşımak için çalışan

Oltulu ile dünü, bugünü ve yarınları
konuştuk… 
Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir
miyiz?

İzmir Bornova doğumluyum. İlk
ve orta öğrenimimi İzmir’de
tamamladım. İzmir Türk Koleji
mezunuyum. İstanbul Üniversitesi
İngilizce İktisat Fakültesi’ni
bitirdim. Sonrasında iki sene kadar
Global Menkul Değerler şirketinde

çalıştım. Ardından İzmir’e
döndüm. Altı yıl kadar İnterbank’ta
çalıştım. Sonrasında da aile
şirketimize dahil oldum. Evliyim ve
bir kız çocuğu annesiyim.
Bir kadın olarak zorlu bir iş
kolundasınız… İşinizle ilgili
bilgi alabilir miyiz?

Evet, bırakın kadın patronu,
kadın çalışanın bile pek
görülmediği bir sektör. Ama ben

Maden
ocaklarında

birdemir
leydi…

Maden
ocaklarında

birdemir
leydi…

Maden
ocaklarında

birdemir
leydi…

Maden
ocaklarında

birdemir
leydi…

Maden
ocaklarında

birdemir
leydi…

Serpil
Oltulu
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20 yıldır buradayım. Önce
muhasebede başladım. Yıllar içinde
işin mahiyetini öğrendim. Şu anda
Finans Müdürü olarak görev
yapıyorum. Kardeşlerim ve
kuzenlerimle birlikte çalışıyoruz.
Hepsi birer şantiyeden sorumlu.
Üretimden ve pazarlamadan
sorumlu olanlar var. Biz ara mamul
üretiyoruz. Mıcır yapıyoruz.
Potansiyel müşterilerimizin başında
inşaatçılar, betoncular, altyapı
firmaları  ve asfaltçılar geliyor.
Önceki yıllarda iki adet marina
inşaatının yapımını tamamladık. Son
olarak İzmir-İstanbul Otoyolu’nun 5
km ana gövde 7 km bağlantı yolları
taahhüdümüzü bitirdik.
Sektörünüzde rekabet nasıl?
Firmanızın bilinirliği nedir?

Sektörde faaliyet gösteren çok
sayıda şirket var. Doğal olarak
bunlar birbirlerinin rakibi. Etik
kurallar çerçevesinde çalışıyoruz.
Piyasanın şartları belli, fiyatlar belli,
kâr marjları belli. Alıcılar belli,
satıcılar belli. Dolayısıyla işler doğal
akışında sürüp gidiyor. 

Erkoç Madencilik olarak,
sektörün en eski firmasıyız. Babam
ve amcalarım 1972’de kurmuş
şirketi. Tanınan ve güvenilen bir
firmayız. Bizim işimizin en önemli
kalemi nakliye maliyetleri. Nakliye
çok pahalı. Bu nedenle yakın
çevreyle çalışmak en akılcısı. Ki
zaten taş ocakları, genelde hedef
pazarın yakınında olur. Örneğin biz
bir şantiye Torbalı’da, bir şantiye de
Bergama’da kurduk ki o bölgelere
hizmet verebilelim diye.
Toplam kaç şantiyeniz var?

Mıcır yaptığımız üç şantiyemiz
var. Biri Bornova‘da, biri Torbalı’da,
biri de Bergama’da. Yine burada bir
beton santralimiz faaliyet
gösteriyor. Ayrıca Bergama’da bir
mermer ocağımız var. Manisa’da
sadece taş çıkardığımız bir ocağımız
daha var. Orada kırma eleme
tesisimiz yok. Bergama’daki
mermer ocağımız yeni yeni aktive
oluyor. 
Mermer ihracatınız var mı?

Mermer ocağımız yeni faaliyete
girdi. Çin’den alıcılar geldi. Marble

İzmir Mermer Fuarı’na da katıldık.
Çok ziyaretçimiz oldu. Pek çok ticari
bağlantıya imza attık. İhracata
yönelik çalışıyoruz. Blok olarak
mermer çıkarmaya ve yurtdışına
satmaya başladık. İlk ürünümüz
Çin’e gitti. Mermerde kalite ve renk
önemli. Bizim mermerimiz gri ve çok
tercih edilen bir tür. Ocağımızda da
rezervimiz oldukça büyük.
Dolayısıyla sürdürülebilir bir iş
olarak görünüyor. 
Bu işin çevresel sorumluluğu
büyük. Bu anlamda neler
yapıyorsunuz?

Buralar tarım yapılabilen araziler
değil. Çorak denilen, kayaç bir arazi.
Ancak biz, işimizin bittiği, ekonomik
ömrünü tamamlamış her alanı
rehabilite ediyoruz,
ağaçlandırıyoruz. Madencilik artık
eski koşullarda, iptidai şekilde
yapılmıyor. Her şey dünya
standartlarında. Eskiden taş kırma
tesislerinin üzeri açıktı örneğin.
Ortalık toza dumana boğuluyordu.
Hem çevre hem de insan sağlığı
açısından sakıncalıydı. Şimdi taş
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kırma tesislerinin üzeri kapalı.
Fabrika gibi. Toz kirliliği maksimum
oranda engelleniyor. 
Müşteri kitleniz genel olarak
inşaatçılar. İnşaat da ülke
ekonomisinin belkemiği. Üstelik
İzmir de köklü bir kentsel dönüşüm
arifesinde. Faaliyet alanınızda
önünüz açık gibi görünüyor…

İzmir’de yılda yaklaşık 2.5 milyon
metreküp beton sarfiyatı var.
Önümüzdeki periyodda da
Bayraklı’daki Bölge Hastanesi
olsun; Folkart, Türkerler, Ontan,
Megapol gibi dev şirketlerin inşaat
projeleri olsun pek çok iş potansiyeli
mevcut. Bunun dışında İstanbul’dan
beklenen büyük inşaat grupları var.
Yani inşaat sektöründe Türkiye
genelinde yaşanan durgunluk,

İzmir’de pek görülmüyor. Bu tablo,
bizim iş potansiyelimiz açısından
gayet olumlu görünüyor. Ama
elbette piyasanın nasıl gideceği,
nelerden etkileneceği bilinmez.
Seçim, dövizdeki dalgalanmalar, iç
ve dış etkenler ekonomiyi direkt
etkiliyor biliyorsunuz. O nedenle şu
anda mevcut pozisyonlarımızı
korumak ve planlamak ilk
önceliğimiz. Çünkü bizim sadece bu
şantiyede 100 çalışanımız var.
Toplamda 250’ye yakın personelimiz
mevcut. Onlara karşı sorumluyuz.
Evlerine ekmek götürmeye devam
etmeleri gerekiyor. Hata yapma
lüksümüz yok. 
Kişisel olarak gelecek planlarınız
neler? Kızınızın da bu işe dahil
olmasını düşünür müsünüz?

Şirketi babam ve amcalarım
birlikte kurmuş. Ben, kardeşlerim
ve kuzenlerim ikinci kuşağız.
Babalarımızın kurduğu bir şirketi
yönetmenin sorumluluğu çok büyük.
Yaşatmak, devam ettirmek,
büyütmek zorundasınız. Yenilikleri
takip etmelisiniz. Ana ürünün yanı
sıra mutlaka yan ürün ya da ürünler
üretmek zorundasınız. Bu nedenle
beton santraline, mermere yöneldik
zaten. Kurumsallaşmaya
çabalıyoruz ancak aile şirketi olunca
bu çok da kolay şekilde yüzde 100
sağlanamıyor. Ancak bunun şöyle
bir avantajı var; krizlere, zorluklara
daha kolay göğüs geriyorsunuz. Var’ı
bildiğiniz gibi, yok’u da biliyorsunuz.
Kanaat etmeyi biliyoruz.
Küçülmemiz gerekirse anında
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küçülüyoruz. Çünkü biz buranın
çalışanı değil, sahibiyiz. Bu anlayış,
gemiyi fırtınalardan sağ salim
çıkarmayı ve güvenli limanlara
ulaşmayı sağlıyor. En az beş kriz
gördük ama hepsini de atlatmayı
başardık. Kızım henüz çok küçük. Şu
anda onun eğitim sürecini en iyi
şekilde nasıl planlayabiliriz bunu
düşünüyoruz. İleride bir gün burada
çalışmak isterse elbette yapabilir.
Ama başka bir şey isterse ona da
saygı duymak ve desteklemektir aile
olarak görevimiz.
İZSAD Yönetim Kurulu üyesisiniz…
Bu derneğin üyesi olmak size ne
katıyor?

Sivil toplum kuruluşlarının,
kamunun sesinin duyurulması,
toplumların medenileşmesi ve
mükemmele yol almasında rolleri
çok büyük. İZSİAD da bu anlamda
çok faal bir dernek. Kent ve kentli

adına doğru düşünen, faydalı
projeler üreten ve uygulayan bir
yapı. Bu yapıda yer almanın, rol
almanın gururunu ve mutluluğunu
yaşıyorum. Elbette sosyal ve iş
çevresi anlamında da İZSİAD
Ailesi’nin bir parçası olmanın büyük
katkısı oluyor. Daha çok insan
tanıyorsunuz ve daha çok
tanınıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Alaçatı’yı çok seviyorum. Aktif iş
hayatımdan sonra orada yaşamayı
hayal ediyorum. Zaten orada hobi
olsun diye açtığımız bir otelimiz de
var. Bloom Hotel Alaçatı… Hafta
sonları ailecek oradayız. Fırsat
buldukça kitap okuyorum, bisiklete
biniyorum, yürüyüş yapıyorum.
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde, yapılan harcamalar
üzerinden değişen oranlarda alınan Katma Değer
Vergisi (KDV), devletin hizmetlerine devam
edebilmesi için vatandaşlarından topladığı en önemli
vergilerdendir. Ülkeler arasında KDV
uygulamalarında farklılıklar olsa da anılan verginin
alınmasındaki temel mantık, yapılan mal veya hizmet
harcamasının vergilendirilmesi anlamına
gelmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
1 Ocak 1985’ten bu yana Türkiye’de uygulanmaktadır.

Devletin almakta olduğu bu vergi, devletin
hizmetlerine devam edebilmesi için gerekli olan
gelir kaynaklarından biri olsa da çoğu zaman
tüketiciye ve en önemlisi büyük çaplı yatırımların
yapıldığı sanayide işletmeciye ek bir yük olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenlerle, son
zamanlarda yapılan ve sanayicinin yüzünü
güldüren KDV istisnalarına yenisi eklenmiş ve
torba yasalarla yapılan değişiklik ve Bakanlar
Kurulu kararı ile KDV istinaslarına ilişkin
güncel düzenlemeler getirilmiştir.

Makine alan sanayiciye ve Ar-Ge

merkezlerine, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde
kullanılacak makine ve teçhizatta KDV istisnası

27 Mart 2018’de Resmi Gazete'de yayımlanan 7103
sayılı kanunla vergi uygulamalarında önemli
değişikliklere gidilmiştir. Anılan kanunun 31'inci
maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu'na eklenen 39'uncu madde, sanayi dünyasını
yakından ilgilendiren ciddi bir değişikliktir.

7103 sayılı kanunla, KDV Kanunu'na eklenen geçici
39. maddeye göre, sanayi sicil belgesine sahip KDV
mükelleflerine münhasıran, imalat sanayiinde

kullanmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat
teslimlerinde ve yine Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri'nde Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde
bulunanların bu faaliyetlerinde kullanılmak
üzere yapılan makine ve teçhizat 
teslimlerinde 31 Aralık 2019 tarihine kadar 
KDV istinası getirilmiştir. Bu istisna 
1 Mayıs 2018’de yürürlüğe girmiştir.

Anılan madde ile; sanayi sicil belgesine
sahip mükelleflere münhasıran imalat

sanayiinde, 4691 sayılı kanun
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kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas
teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı kanun
kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550
sayılı kanun kapsamındaki araştırma
laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım
faaliyetlerinde bulunanlara münhasıran, bu
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine
ve teçhizat teslimleri 31
Aralık 2019’a kadar KDV’den
müstesna tutulmuştur. 

Bu hükme ilave olarak
imalat sanayiinde
kullanılmak üzere istisna
kapsamında teslim edilecek
makine ve teçhizatı
belirlemeye Bakanlar Kurulu,
bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı
yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede sanayi sicil
belgesine sahip imalatçı
firmaların ve Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin
faaliyet alanlarında kullanacakları sıfır makinelerin
alışında KDV ödenmeyecektir.

Dolayısıyla, sanayi sicil belgesi olmayanlara
yapılan teslimlerde, Bakanlar Kurulu kararı
listesinde yer almayan makine ve teçhizat tesliminde
veya münhasıran imalatta kullanılmayacak makine
teçhizat alımlarında bu istisnanın uygulanması söz
konusu olmayacaktır. İstisna “yeni” makina ve
teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna
kapsamında teslime konu edilecek makina ve
teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir.
Bunun yanı sıra makina ve teçhizatın aksam, parça,
aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

Anılan kanun uyarınca
istisna kapsamındaki
makine ve teçhizat
listesine ilişkin olarak 5
Mayıs 2018 tarihli ve 
30412 sayılı Resmi
Gazete’de 2018/11674
sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı yayımlanmıştır.

İstisnanın uygulanma
yöntemi:

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın
almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini
ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı
imalat sanayiinde kullanacaklarına dair 
beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları
vergi dairesine başvuracaklar ve vergi
dairesinden “istisna belgesi” alacaklardır.

Bu istisna kapsamında makine ve teçhizat alacak
olanlar, söz konusu “istisna belgesi”nin onaylı bir
örneğini satıcıya vereceklerdir. Satıcılar, istisna
belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası,
mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle
onaylayacaklar ve bu belgeyi Vergi Usul Kanunu'nun
(VUK) muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak

saklamakla yükümlü
olacaklardır. Teslim
gerçekleştikçe alıcı ve satıcı
alım/satım bilgilerini
elektronik ortamda
sisteme gireceklerdir.

İstisna kapsamındaki
makine ve teçhizatın ithalat
yoluyla temin edilmesi halinde
söz konusu belge, ilgili
gümrük idaresine ibraz
edilecektir. İstisna
belgesindeki istisna
kapsamında ithal edilen
makina ve teçhizata ilişkin

bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi
tarafından bu bölüm de onaylanacaktır.

İstisna kapsamında mal alan mükellefler, istisna
belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi
dairesine ibraz ederek kapattıracaklardır. Vergi
dairesi istisna belgesinde yer alan makina ve teçhizat
listesinin satıcılar tarafından doldurulup
doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol
ederek istisna belgesini kapatacaktır.

İstisna kapsamında alınan makina ve 
teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının
başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii 
dışında kullanılması, elden çıkarılması veya
kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan 

vergi alıcıdan, vergi 
zayii cezası uygulanarak
gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilecektir. 

Zamanında alınmayan
vergiler ile vergi
cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya
cezanın kesilmesini
gerektiren durumun
meydana geldiği tarihi 
takip eden takvim

yılının başından itibaren başlayacaktır.
Devletin gelir kaynaklarının usulüne uygun olarak

devam etmesi ancak zaman zaman getirilecek
yeniliklerle sanayicilerin ve yeni yatırımda bulunan
girişimcilerin yüzünü güldürecek yükümlülük
azaltmalarının devamının gelmesini ve mal alım ve
teslimlerinizin devamlılığını dilerim.
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16 yıllık profesyonel futbolculuk
kariyerinde Vefa, İstanbulspor,
Orduspor ve Kasımpaşa gibi köklü
kulüplerin formasını giydi. 1996’da,
Güngören Belediyespor Kaptanı
iken, bir maçta takımının aleyhine
olmasına rağmen hakemin yanlış
kararına müdahale etti ve geçersiz
sayılan golü geçerli saydırdı. Bu
nedenle Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nce Fair Play ödülüne layık
görüldü. Rahmetli spor adamı
Gündüz Tekin Onay'ın tavsiyesiyle
antrenörlüğe başladı. Farklı
takımlarda, Şenol Güneş, Aykut
Kocaman, Abdullah Avcı gibi

hocalarla birlikte çalıştı. Yönettiği
ekiplerde flaş başarılara imza attı.
Tatlı sert mizacıyla, dobra yapısıyla
tam bir Karadenizli olan İskender,
gelecek sezon TFF 3. Lig’de
mücadele edecek Karşıyaka’nın
dümenine geçti. İskender, futbolda
son yıllarda art arda küme düşerek
büyük hayal kırıklığı yaratan
Karşıyaka Spor Kulübü’ne ilaç
olabilecek mi? Kulübü nasıl buldu,
neler planlıyor, hedefleri,
öngörüleri, hayalleri neler? Hepsi bu
röportajda… 
Öncelikle kısaca sizi 
tanıyabilir miyiz?

Trabzon'da doğdum. 9 yaşına dek
Trabzon'da büyüdüm. Daha sonra
babamızın ölümünden sonra
geleceğimiz adına İstanbul'a
taşındık. Babam erken yaşta vefat
ettiği için yetim bir çocuk olarak
büyüdüm. Annem evlenmedi, hal
böyle olunca aileye adanmış bir
hayat yaşadık. Kısacası küçük yaşta
baba olduk. Yaşama 2-0 mağlup
başladım. Onu dengelemeye
çalıştım. 16 yılı profesyonel olmak
üzere 21 yıl futbol oynadım. Aranılan
bir oyuncuydum ama çok haylazdım.
Çok hatalarım oldu. Kimseyi
kırmadım, üzmedim, üzdüysem de
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gönlünü almayı bildim ama
hatalarımın zararı hep kendime oldu. 

Vefa, İstanbulspor, Orduspor ve
Kasımpaşa gibi köklü kulüplerin
formalarını giydim. Toplamda 17
takımda oynadım. Antrenörlüğe
İstanbulspor'un altyapısında
başladım. O dönem A Takım’ın
teknik direktörü Aykut Kocaman’dı.
İlerleyen dönemde Medipol
Başakşehir'de A Takım
antrenörlüğü yaptım. Üç yıllık
Başakşehir dönemi sonrası, kısa
süren Siirtspor ve Orduspor teknik
direktörlükleri görevlerinde
bulundum. Sonrasında teknik
direktörlük bilgimi fazlasıyla
gösterebildiğim yer, Anadolu
Üsküdar Spor oldu. İki yıl burada
görev yaptım. Antrenörlük
kariyerimde Anadolu Üsküdarspor
Başkanı Murat Şahin’in apayrı bir
yeri verdir. Kendisini çok sever ve
sayarım. Her zaman da anarım. Şu
anda aynı zamanda 2. Lig ve 3. Lig
Kulüpler Birliği Başkanı olarak görev
yapıyor. Çok şey öğrendim ondan.
Futboldaki tüm öngörülerinin doğru
olduğunu yaşayarak gördüm. Teknik
adamlık adına doğru olduğunu
düşündüğüm pek çok şeyin yanlış
olduğunu onun sayesinde fark ettim.
Ona müteşekkirim. 

Bunun dışında asık suratlı biri
değilim. Konuşkanım, gülmeyi,
sevmeyi, mutlu etmeyi ve olmayı
seviyorum. Bundan dolayı bazen
yadırganıyorum. Türk toplumu ne
yazık ki dış görünüşe, hale, tavra çok
önem veriyor. Bu da pek çok insanı

önyargılı yapıyor. Ağır olunca
abi oluyorsun! Ben hiçbir
zaman asık suratlı olmadım,
olmayacağım da. Böyle
yaşamak ve böyle ölmek
istiyorum. 

Karşıyaka’ya gelişiniz
nasıl oldu hocam?
Ben Karşıyaka’yı, İzmir’i 15

yaşımda tanıdım. Bir maç için buraya

gelmiştik ve hayran olmuştum, çok
sevmiştim. Zaten İzmir’i sevmeyen
yok ki… Bir gün burada yaşamak
istediğimi düşünmüştüm. Altı yıl
önce bir gün arabaya atladığım gibi
geldim ve Foça’ya yerleştim. İnanın
hiç pişman değilim, hayatımda
verdiğim en doğru kararlardan biri
oldu, burayı ve insanlarını çok
seviyorum. Daha önce altı kez
görüşmüştük Karşıyaka ile fakat
kısmet olmamıştı çalışmak. Yedinci
görüşmemizde yollarımız keşişti,
çalışmaya başladık. Bugüneymiş
nasip. Karşıyaka seyircisi çok
kültürlü, çok bilgili. Hangi şartlarda
olduğumuzu da çok iyi biliyorlar,
görüyorlar. Onlarla omuz omuza
vererek iyi şeyler yapmak için
elimizden geleni yapacağız. Allah
yüzümüzü kara çıkarmasın inşallah. 
İşini çok iyi bilmek, başarı 
için yeterli mi hocam?

Hiç yeterli değil. Başarı için bir
kere çok iyi siyasetçi olman
gerekiyor. Sinirlerini aldırman
gerekiyor. Bu, bizim ülkemizde ne
yazık ki insani ilişkilerden çok daha
önemli durumda. Biz böyle
görmedik. Biz hocalarımızdan hep
dürüstlüğü, doğruluğu, adamlığı
öğrendik. Ne yazık ki doğruluk,
dürüstlük sadece, “Rahmetli iyi
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adamdı” dedirtiyor. Ben kızıp kızıp
bırakıyordum her şeyi. Siirt’e gittim,
uçak problemi yüzünden 20 günde
kulübü bıraktım. Mersin’e gittim,
ayağım çatladı, ayıp olur diye evimi
geri verdim. Ordu’da top
oynuyordum, arabamı çizdiler diye
üç tane çeki geri verip ayrıldım.
Bunlar hep şahitli, ispatlı şeylerdir.
Kırılma noktalarında ani kararlarım
vardı. Kesip atıyordum. Bunun yanlış
olduğunu gördüm. Sadece beni
değil, bana güvenenleri de olumsuz
etkiliyordu. Bu yanlışlar sayesinde,
Allah’a şükürler olsun ki aç kalmayı
gördüm. Aç kalmak dünyanın en
büyük zenginliği! Bakış açım değişti.
Paraymış, havaymış, popülerlikmiş;
bunların hiçbiri mutluluk kaynağı
değil. Bana çok şey kaybettiren
mizaçtan sıyrılabilmek için
profesyonel destek de aldım,
terapiler gördüm. 
Bunca tecrübe, Karşıyaka’nın en
büyük şansı diyebilir miyiz?

Karşıyaka ile kendimi çok
benzetiyorum. Karşıyaka üç lig aşağı
düştü. Ben de bir zamanlar
kartaldım, şimdi serçeye döndüm.
Ama kartal kartaldır. Karşıyaka

yeniden şaha kalkacak. Yeter ki
camiamız sabırlı olsun. Ben
Karşıyaka taraftarlarını çok
seviyorum. Yüz yüze olsun, sosyal
medyadan olsun sürekli iletişim
halindeyiz. “Şampiyon yap bizi, uçur
bizi” diyorlar sürekli. Bu işler lafla
olmuyor ne yazık ki! Elimizdeki
imkânlarla en iyisini yapacağımızdan
emin olsunlar. 
Nasıl şu anda futbol takımının
durumu? Planlamalar nasıl gidiyor?
Gelecekle ilgili öngörüleriniz,

düşünceleriniz, hayalleriniz neler?
Şu anda hiçbir şey belli değil. Mali

sıkıntılar var, transfer yasağımız var.
Genç bir kadroyla mücadele
edeceğiz. Bu seneki hedefimiz ligde
kalmak. Oyuncuya dayalı bir düzen
vardı ben geldiğimde. Böyle olmaz.
Bunu düzelteceğim. Aile olacağız.
Oyuncuya dayalı düzende asla başarı
gelmez. Takımın her kademesini çok
iyi tanıyorum. Beş yıldır A Takımı da,
altyapıları da izliyorum. Tüm
futbolcuların katılımıyla iki haftalık
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bir antrenman sürecimiz olacak.
Kimsenin hakkını yemek
istemiyorum. Herkesi bir kez daha
görmek istiyorum. Belki yarın bu
gruptan, Türk futboluna çok faydalı
olacak değerler çıkacak. Kamp
kadromuz 30 kişi olacak. Transferle
gelen olur, giden olur; şu anda
bunları öngörmek kolay değil. Ama
güzel şeyler olacağına inanıyorum.
Yeter ki dürüstlük, disiplinli çalışma,
azim ve istikrar olsun. Hayallerime
gelince; çok başarılı olmayı hayal
ediyorum. Burada bir sokağa ismim
verilecek kadar, deniz kenarına
heykelim dikilecek kadar başarılı
olmayı hayal ediyorum. Babamı
böbrek yetmezliği nedeniyle, çok
genç yaşta kaybettik. Diyaliz
makineleri bugünkü gibi yaygın
olmadığı için kaybettik. Karşıyaka’da
onun adına bir diyaliz merkezi
açmayı da hayal ediyorum, çok
istiyorum Bunları yapacak birikimim
de, aklım da, çalışma azmim de var
Allah’a şükür. 
Karşıyaka’nın bu sezonki mali
durumu nedeniyle altyapıya biraz
daha önem verilecek gibi…

Ben yıllarca altyapılarda çalıştım.
Türk futbolunda bilen bilmeyen
herkesin ağzında aynı cümle vardır:
“Altyapılar kurtuluştur. Altyapılar
desteklenmeli, sporcu yetiştirilmeli
vs…” Bu yüzde 100 doğrudur. Ben de
her zaman altyapıdan yanayım.
Altyapı çok önemli. Genç oyuncuları
önce sevgiyle, sonra da gerekli
çalışmalarla üst düzeye taşımalıyız.
Fakat bunu yaparken, altyapıya bir
‘sektör’ gözüyle bakmamalıyız. Yani
fabrika gibi görmemeliyiz. “Yetiştir,
sat, para kazan” mantığını gören
genç oyuncuların aidiyet duyguları,
forma aşkı zayıf oluyor. Bir futbolcu
profesyonel de olsa, amatör ruhunu
hiçbir zaman kaybetmemeli.
Başarıyı getiren şey bu ruhtur.
Burada bu sistem var. Altyapı
hocalarımız, yönetimimiz uyum
içinde ve çok iyi çalışıyorlar. Bunların
meyvesini alacağız. 
Türkiye böylesine büyük oranda
genç nüfusa sahip olmasına
rağmen, sportif alanda dünya
çapında başarılara imza atamıyor.

Futbolda bir ekol olamıyor. Neyi
eksik ya da yanlış yapıyoruz?

Genel ahlâk çok önemli.
Mentalite çok önemli. Türkiye’de bir
futbolcu parladığında, biraz para
bulduğunda kendini kaybetmeye
başlıyor. Şımarmakla sevinmek
arasındaki ince çizgiyi
bilmiyorlar. Disiplini,
çalışmayı boşluyorlar
ve gittikçe de
düşüyorlar. İstisnalar
kaideyi bozmaz, geneli
böyle. Eğitim, aile
içinden itibaren çok
önemli. Eğitimsel
eksiklikler, ileride pek çok
olumsuzlukla gösteriyor kendini.
Geçmişte bizim hocalarımız bize bir
gülümsese, başımızı bir okşasa, biz
sevinçten sabaha kadar

uyuyamazdık. “Yarın çok daha iyi
olmalıyım, hocanın güvenine layık
olmalıyım” derdik. Şimdiki gençlere
“Aferin” diyorsun; “Diyecek tabii,
bana ihtiyacı var” diyor. İşte bu
benmerkezcilik, futbol gibi bir takım
sporunda başarının önündeki en

büyük engel. Toplum
olarak genel ahlâkı
düzeltmemiz
gerekiyor. Yönetimsel
olarak baktığımızda ise
“para” kazanmak ya da
kaybetmek her şeyin
önüne geçmiş
durumda. Para,

başarıyla gelir. Dolayısıyla hemen
başarı isteniyor, bu konuda sabırsız
olunuyor. Ülke olarak yaşamın her
alanında daha sabırlı ve sakin
olmalıyız. 
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Ömer Yahşi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer
Yahşi ile kentin eğitimini, geleceğini
konuştuk. 30 ilçede 3 bin müdür, 60
bin öğretmen, 850 bin öğrenciyi içine
alan devasa bir sorumluluğu
üstlenen Yahşi, en büyük
hedeflerinin yarının yetişkinlerini
zihnen, fiziken ve ruhen en iyi şekilde
yetiştirmek, öncelikle iyi birer insan
olmalarını sağlamak olduğunu
vurguladı. Eğitim Fakültesi’nin yanı
sıra Kamu Yönetimi, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Adalet ve İlahiyat
alanlarında da diploma sahibi olan

Yahşi, Türkiye’nin en özgüvenli
öğrencilerinin İzmir’de olduğunu
söylüyor ve bakın buna neye
bağlıyor?
Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir
miyiz?

Aslen Erzincanlıyım. Ancak
ilkokuldan üniversite mezuniyetine,
doktoraya kadar İstanbul’daydım.
Mesleğe de İstanbul’da başladım,
öğretmen olarak. Çeşitli
kademelerden sonra Beyoğlu ve
Kadıköy ilçe milli eğitim
müdürlükleri görevlerinde

bulundum. Ardından da İzmir İl Milli
Eğitim Müdürlüğü görevine atandım.
Yaklışık iki yıldır buradayım. Bunun
dışında 20 yıldır mesleğin her
kademesinde bulundum.
Mesleğimiz çok önemli biliyorsunuz.
Çünkü biz insan yetiştiriyoruz. Daha
önemli bir meslek tanımıyorum,
bilmiyorum. 
İzmir’e ilk geldiğinizde hangi
sorunları tespit ettiniz? Neler
yaptınız? 

Milli eğitimin belli başlı sorunları
olduğu gibi artı yönleri de vardır. Bu,

İzmirli öğrencilerin 
özgüveni çok yüksek

İl Milli Eğitim
Müdürü 

Ömer Yahşi: 
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İzmir için de geçerli. İzmir’de
öğrenciler ve veliler eğitime son
derece düşkün. Eğitimli ve bilinçli bir
kent. İzmirli öğrenciler, diğer
kentlerdeki akranlarına nazaran çok
daha özgüvenli. Bunu sadece ben
söylemiyorum. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul’dan çok iyi bir akademisyeni
ağırladık. Her iki kentin köklü
okullarını da çok iyi biliyor, tanıyor.
Kendisi de aynı şeyi özellikle söyledi,
“İstanbul’un köklü okullarında
öğrenciler bu kadar özgüvenli değil”
dedi. Çocuklardaki bu özgüven,
başarıyı da getiriyor. 

Bunun dışında, geçen iki yılda
İzmir’de özellikle mesleki
eğitimi çok iyi bir noktaya
getirdik. Yine ikili eğitim oranı
çok yüksekti İzmir’de. Bunu
sıfırlamak için de çok çalıştık
ve şu anda çok az kalmış
durumda. Yani sabahçı-
öğlenci ayrımına son
vermek, okulların
tam gün olmasını
sağlamak için
çalışıyoruz.
Çünkü

sabahçılar hava aydınlanmadan
yollara düşüyordu; öğlenciler de
hava karardıktan sonra ancak
evlerine dönebiliyorlardı. Ağırlıklı
olarak tekli eğitime dönme yolunda,
FETÖ’den gelen okulların Milli
Eğitim’e devri büyük katkı sağladı. 30
ilçenin 23’ünde bu sorunu çözdük.
Kalan ilçelerde de tekli eğitime geçiş
için yeni okullar yaptırıyoruz. Bir
kısmını devlet, kalanlarını da
hayırsever kişi ve kuruluşlar inşa
ediyor. Şu anda 120’ye yakın inşaat
devam ediyor. 2020’ye kadar

tamamen tekli eğitime geçmeyi
hedefliyoruz. 
İzmirli öğrencilerin özgüveni
sizce nereden ileri geliyor?

Okuma seviyesi çok
yüksek çünkü. Bir kitap fuarı
yapılıyor; dolup, taşıyor.

Müthiş bir yoğunluğun olduğunu
görüyoruz. Kitap okuyan, dünyaya

meydan okur. İzmirli
öğrencilerin okuma oranı

yüksek seviyede. Biz
mesleğimiz gereği pek

çok uluslararası
organizasyona

katılıyoruz. Hemen her ülkenin
öğrencileri ile kendi öğrencilerimizi
karşılaştırma imkânı buluyoruz.
İnanın popülist bir yaklaşımla
konuşmuyorum. Bizim çocuklarımız,
özellikle de İzmirli öğrenciler çok
daha nitelikli, bilgili, özgüvenli ve çok
daha iyi… Gerçek bu. Bizim
çocuklarımız, gençlerimiz, kesinlikle
daha çok özgüvene ve birikime sahip.
Sadece imkânlar noktasında biraz
daha gelişmemiz gerikiyor.
Nedir o imkânlar?

Sosyal donatıları, eklentileri,
kültür-sanat mekanlarını, spor
sahalarını, teoriyi pratiğe
dökebilecekleri laboratuvar
ortamlarını fazlasıyla sağlamamız
gerekiyor. Hayat sadece dersten
ibaret değil. Biz çocuklarımıza
dilbilgisini, yabancı dili, fiziği,
kimyayı, matematiği veriyoruz.
Ancak en az bunlar kadar önemli
olan şey, ruhlarını, sosyal zekalarını
ve fiziki gelişimlerini sağlamaktır. Bu
anlamda biz çalışıyoruz.
Belediyelerden de desteklerini
bekliyoruz. Eğitim bir süreç, hayatın
her alanında eğitim var aslında.
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Sadece okulda değil. Öğrenciyi al,
bilgiyi yükle dönemi bitti. Eğitim,
toplumun, yaşantının her alanında
var ve sağlıklı şekilde devam etmeli.
İyi insanlar yetiştirmeliyiz. Burada
ailenin, mahallenin, toplumun, tüm
kurum ve kuruluşların büyük
sorumluluğu var. 
Bu noktada bir kültürel
yozlaşmadan söz etmek mümkün
mü? Artık bilgiye ulaşmak çok kolay.
Bizim sorunumuz biraz da kültür
galiba… 

Duyguyu kaybettik biz. Millet
olarak duygusal erozyona uğradık.
Biz bu anlamda şunu yapıyoruz.
Akademik bilgi vermenin dışında,
duygusal ve toplumsal değerleri de
vermek için elimizden geleni
yapıyoruz. Projeler geliştiriyoruz.
“Eğitim sadece okulda olur”
anlayışını kesinlikle bırakmamız
gerekiyor. Bu doğrultuda “Veli
Akademisi”ni kurduk. 
Nedir Veli Akademisi? Bunun
dışında da projeleriniz var mı?

Bilinçli toplumun, eğitimin
temelinde aile vardır. Bu gerçekten
yola çıkarak velilerin eğitimine
yönelik bu projeyi geliştirdik. Tüm
okullarımızda ve sosyal medya
hesaplarımızda duyuruyoruz. Şu ana
kadar İzmir genelinde 40 bin anne-

babaya ulaştık. Müdürlüğümüzün
resmi sitesinden kayıt alıyoruz.
Farklı üniversitelerden uzman
akademisyenler, belirlenen
mekanlarda ücretsiz eğitimler,
seminerler veriyor. Program
kapsamında; Duygusal Zeka, Çocuk
ve Aile Arasındaki Çatışmanın
Yönetimi, Çocuk ve Aile Arasında
Etkili İletişim, Ebeveyn Dijital Okur

Yazarlığı, Yaşamda Tutarlı Olma Ve
Anlamlandırma Sanatı, Çocuklukta
ve Ergenlikte Özgüven Gelişimi,
Ailede Roller, Sorumluluklar,
Sınırlar ve İletişim, Zaman Ve Stres
Yönetimi gibi çok önemli eğitimler
veriliyor. İsteyen veli, birden fazla
eğitim programına kayıt olabiliyor.
Eksiksiz şekilde atölye eğitimlerini
tamamlayanlar "Veli Akademisi
Katılım Belgesi" almaya hak
kazanıyor.

Bunun dışında “İlham Veren
Buluşmalar” adıyla bir projemiz de
var. Bilimde, sanatta, edebiyatta, iş
dünyasında, sporda başarılı olmuş
isimleri İzmir’de ağırlıyoruz.
Öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu
isimler, öğrencilerimize rol model
oluyor. Telekonferansla 100 okula
bağlanarak, binlerce öğrencimizle
buluşturuyoruz birbirinden değerli
isimleri. 

Bir de Mesleki Gelişim Akademisi
kurduk. Bu projemiz de
eğitimcilerimizin eğitimine yönelik
olarak hazırlandı. Bugün nasıl mobil
cihazlarımızdaki aplikasyonlar
sürekli güncelleme istiyor,
eğitimcilerin de aynı şekilde sürekli
güncellenmesi, bilgilerinin
tazelenmesi, yeni bilgilerle donanım
kazanması gerekiyor. Kendilerini
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yenilemeleri, heyecanlarını sıcak
tutmaları için kurduğumuz bu
akademiden, şimdiye dek 30 bin
öğretmenimiz faydalandı. Eğitimci
beslenecek ki öğrenciyi zihnen,
fiziken ve ruhen besleyebilsin.
İZSİAD’ı ziyaretinizde özel okullar
açılmasının önemini özellikle
vurgulamıştınız? Bunu neden
istiyorsunuz?

Türkiye’de özel okullaşma oranı
ortalama yüzde 7-8 seviyelerinde.
Dünya geneline baktığımızda bazı
ülkelerde bu oranın yüzde 15’leri
bulduğunu görüyoruz. İzmir, bu
konuda da başı çekiyor. Yüzde
13.5’lik özel okul oranıyla 81 il
arasında birinci sırada. Bunu
destekliyoruz. Daha da fazla olması
gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim olarak
ergonomik sınıflar, okullar, rahat
eğitim görülecek ortamlar
oluşturmak istiyoruz. Özel okullar da
bu hedefe ciddi katkı sağlayan
oluşumlar. İzmirliler de kaliteli
eğitim, sosyal ve kültürel olanaklar
sunan özel okullara çok rağbet
ediyor. 
Söz özel okullardan açılmışken
sanayinin nitelikli ara eleman
ihtiyacına değinmek istiyorum. Az
önce mesleki eğitimde büyük yol kat
ettiğinizi söylediniz. Sanayicinin
beklentileri, ihtiyaçları dikkate
alınıyor mu?

Mesleki eğitimde Türkiye
ortalaması yüzde 40… İzmir, bu
alanda da iki yıl içinde birinci sıraya
geldi. Şu anda İzmir’deki
öğrencilerin yüzde 54’ü meslek
liselerinde eğitim görüyor. Çok iyi
meslek liselerimiz var. Yeni meslek
liseleri için ekonomi dünyasıyla
dirsek teması halindeyiz. İstiyoruz ki
okullarını kendileri açsınlar. Ne
eğitim verilmesini istiyorlarsa, hangi
bölümleri istiyorlarsa belirlesinler;
biz de ilgili eğitimcileri tahsis edelim.
Örneğin Arkas Holding şu anda
İzmir’e iki ayrı meslek lisesi inşa
ediyor. Milli Eğitim’e tahsis edilecek
ancak bölümlerini tamamen
kendileri belirleyecekler. O okulda,
denizcilik ve lojistik sektörlerinin
ihtiyacı olan nitelikli elemanlar
yetişecek. Kafamıza göre okul

açmıyoruz. İş dünyası neyi istiyorsa
ona göre strateji belirliyoruz. Bu
doğrultuda bazı bölümleri de
kapatıyoruz. Foça’da bir meslek
lisesini kapattık mesela; yerine
Futbol Lisesi açtık. 1000 öğrenci
kapasiteli okulun sadece 60
öğrencisi vardı. 
Spor ve sanat eğitimleri için de ayrı
devlet okulları olmalı değil mi?

Şu anda Foça’da, 120 öğrencili bir
futbol lisemiz var. Bir tane daha
yapacağız. Karşıyaka-Aliağa
arasında da bir güzel sanatlar lisesi
yapacağız. Ödeneği geldi. Bu
okulların müfredatları da ona göre
olacak. Sporcular ve sanatçılar
yetişecek. 
Müfredatlar çok ağır değil mi
müdürüm? Üniversitede verilmesi
gereken onlarca konu ortaokulda,
lisede çıkıyor çocukların karşısına…

Haklısınız. Kanada ve Türkiye
arasındaki müfredatları
karşılaştıralım örneğin. İzmir’den
Kanada’ya eğitime giden çocuk,
“Burası çok basit” diyor. Oradaki
okulda birinci oluyor. Bizde
gerçekten çok ağır. Ancak şu anda

sadeleştirme çalışmaları yapılıyor. 1,
5 ve 9’uncu sınıflarda pilot
uygulamalar vardı. Yeni dönemden
itibaren tüm sınıflarda yeni
müfredatlar geçerli olacak. 
Son olarak Sayın Yahşi, İZSİAD’ın bu
yıl 5’incisini düzenleyeceği İSG
Zirvesi ve Fuarı hakkında bir soru
sormak istiyorum. İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, geçen yılki zirve
konuşmasında, toplumda iş sağlığı
ve güvenliği bilincinin güçlenmesi
için eğitimin çok önemli olduğunu ve
bu konunun ‘ders’ olarak
müfredatlara konulması gerektiğini
söylemişti. Buna ilişkin Milli
Eğitim’e de çağrı yapmıştı. Bu
konuda bir çalışmanız olacak mı?

İSG konusunda tüm
okullarımızda birer uzmanımız
görev yapıyor. Okullarımız güvenli
olmak zorunda. Bu çerçevede
öğrencilerimize sürekli eğitim
veriyoruz. Bunun dışında konu ile
ilgili çeşitli yarışmalar da
düzenliyoruz ki yarının büyüklerine
İSG bilinci aşılayabilelim. Bu
konuda STK’larla işbirliklerine de
açığız, hazırız…
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O, alışık olduğumuz rektör tipinin
çok uzağında bir profil çiziyor…
Evlerine konuk olup Twitter’den
sohbet edecek kadar öğrencisiyle iç
içe… Üniversitenin geleceğini doğru
planlamak için yaklaşık 5 bin 500
akademik personelle birebir
konuşacak kadar titiz… Üniversiteyi
toplumla bütünleştirmek, başta
ekonomi olmak üzere hayatın her
alanına değer katmak için kentteki
tüm sivil dinamiklerin ayağına
gidecek kadar tevazu sahibi… Ege
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Necdet Budak’ın konuğu olduk.
Eğitimden bilime, üniversite-sanayi
işbirliğinden gelecek planlarına pek
çok konuda görüşlerini paylaşan
Prof. Budak, “Burası, 63 yıllık bilgisi
ve birikimiyle Ege Üniversitesi.
Türkiye’nin en önemli bilim
yuvalarından biri. Bundan böyle

toplumla daha çok bütünleşecek.
Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum. Ülkemiz ve milletimiz
için doğru projelerde herkesle
işbirliğine açığız” diyor…
Hocam sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Selanik göçmeniyim. Edirneliyim.
1982 yılından beri İzmir’deyim.
Lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimimi Ege Üniversitesi’nde
tamamladım. Amerika Birleşik
Devletleri ve Hollanda’da post
doktora yaptım. Doçentlik ve
profesörlük ünvanlarımı yine Ege
Üniversitesi’nde aldım. 2002’de
siyasete girdim. Bir dönem CHP’den,
daha sonra AK Parti’den
milletvekilliği yaptım. Ardından iki
dönem AK Parti’nin en üst yönetim
organı olan MKYK’de görev yaptım.
Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’ne bağlı TEPAV’da (Türkiye

Ekonomi Politikaları Araştırma
Vakfı) da üç-dört yıllık bir deneyimim
oldu. 2017’ye kadar böyle devam etti.
Ardından, Cumhurbaşkanımız
tarafından Ege Üniversitesi
Rektörlüğü’ne atandım. Burayı çok
iyi tanıyorum. Buradan mezunum.
Tüm akademik kariyerim burada
geçti. Burayı çok iyi biliyorum.
Geleneğine, kültürüne yabancı
değilim. Ege Üniversitesi, beni ben
yapan yerdir. Bizlere emeği çoktur.
Nasıl bir üniversite buldunuz? İlk
etapta neler yaptınız? Planlarınız
neler?

15 Temmuz Darbe Girişimi,
Türkiye’nin her kurumuna olduğu
gibi Ege Üniversitesi’ne de zarar
verdi. Rektör değişimleri, akademik
kadrolara ilişkin tasarruflar burayı
da ciddi anlamda sıkıntılara soktu.
Burada 11 bin civarında personel

Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum  

Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum  

Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum  

Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum  

Üniversitenin duvarlarını
kaldırıyorum  Ege Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr.

Necdet Budak:
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var. Geldiğimde çok ciddi bir borç
yükü buldum. Fakat önce burada bir
huzur güven ortamına ihtiyaç vardı.
Hem borçlar hem de geçmişte
kampüs içinde yaşanan ve
öğrencimizin vefatına kadar varan
olaylar nedeniyle üniversitenin
psikolojisi harap durumdaydı. İlk altı
ayda hem öğrencilerimizin hem de
öğretim üyelerimizin ve diğer
çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli
hissetmelerini sağlamaya
odaklandık. Üzerimizden ölü
toprağını atmak, bilimsel
çalışmalara odaklanmak ve topluma
açılmak için hızlı adımlar attık.
1500’e yakın doktora öğretim
görevlisi, doçent ve profesörle
“Rektörle akşam çayı”
etkinliklerinde birebir görüşmeler
yaptım. 1050 öğretim üyesinin
katılımıyla “Ege Üniversitesi Gelecek
Şurası”nı düzenledik,
üniversitemizin geleceğini konuştuk,
planladık. Vizyonumuzu ve
misyonumuzu, kalite ve strateji
odaklı olarak yeniden ele aldık.
Yakında bunun raporunu da
hocalarımızla paylaşacağız.

Ege Üniversitesi’nin araştırma
politikasını ve  Ar-Ge altyapı
hizmetlerinin lansmanını da yaptık.
Beş bine yakın akademik
kadromuzun önündeki tüm engelleri
kaldırıyoruz. Kişilere bağlı olmadan,
bağımsız olarak çalışabilecekler. Bu
amaçla ODTÜ’deki, Hacettepe’deki
yazılımın aynısını satın aldık.

Başarı için disiplinli, ölçülebilir
çalışma ve istikrar şart. Bu
doğrultuda iç denetim
mekanizmasını çalıştırdık.
Avrupa’da, ABD’de olduğu gibi tüm
birimleri denetlettiriyorum. Herkes
gibi ben de denetleniyorum. Basına
ve İzmir kamuoyuna da çağrımdır.
Benim de takipçim olunsun. Bizi
denetlesinler. Söylediklerimiz takip
edilsin. Yapıyor muyuz, yapmıyor
muyuz takibi yapılsın.

Tüm bu çağdaş sistemleri
oturtacağız. Akademisyen
kadromuzun maddi manevi
arkasındayız. Yeter ki çalışmak
istesinler. Ege Üniversitesi’nin 63
yıllık birikimi, kültürü ve çok değerli

bir akademik kadrosu var. Var olan
bilgiyi geliştirmek, yenilerini
üretmek, iyilikleri ve güzellikleri
toplumumuza, ülkemizin
ekonomisine, kalkınmasına sunmak
istiyoruz.
Bunu nasıl yapacaksınız? Ne gibi
projeler var?

Tarımdan turizme, sanayiden
ihracata çok proje var, bilimsel
çalışma var. Burada anlatmakla
bitmez. Örneğin tıp fakültemiz,
akademik performansta Türkiye
birincisi. Çok değerli bilim
adamlarımız var, yüksek teknolojili
laboratuvarlarımız, farklı test
alanlarımız, imkanlarımız var.
Örneğin farklı hastalıklarda,
dünyada ilk olan tedavi yöntemleri,

ameliyatları geliştiriliyor ve ilk kez
Ege Üniversitesi’nde yapılıyor.
Örneğin nefesten akciğer kanseri
tanısı yapabilen ürün geliştirdik.
Örneğin Nükleer Bilimler
Enstitümüzde, röntgen ışınlarının
insan vücuduna zararını minimuma
indiren giyim malzemeleri geliştirdi.
Halen kullanılan kurşun içerikli
malzemelerin üçte biri ağırlığında,
çok daha hafif. Patentini de aldılar.
Su Ürünleri Fakültemizde yerli balık
yemi geliştirildi. Bu çok önemli,
çünkü balık yeminde Türkiye dışarı
bağımlı. Afrin operasyonuna giden
ordumuzun giysilerinin, botlarının,
kasklarının dış etkenlere dayanıklılık
ölçümlerini Ege Üniversiteli bilim
insanları yaptılar.
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Bunları ve benzerlerini
ekonomimize kazandırma yolunda
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir
Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası,
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği ve iş dünyasındaki diğer
STK’larla görüşüyoruz. Tüm
kuruluşlara ilettiğimiz şey şu:
Ortaklaşa çalışalım. İhtiyaç
tespitlerini yapalım. Ege
Üniversitesi’nden hangi alanlarda
talepte bulanabileceklerine bakalım.
Sonra da bunlarla ilgili çalışmalara
başlayalım. Ben İzmir’deki diğer
üniversitelerimizin de buna açık
olduğunu düşünüyorum. Ege
Üniversitesi olarak bir birikimimiz
var; bunun çok daha etkin şekilde
kullanılmasını istiyorum.
Ekonominin gelişmesinde
üniversite-sanayi işbirliğinin çok
büyük önemi var. Dünyada da bu
böyle. Bu ülkenin rekabet
edebilmesinin tek yolu, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün söylediği gibi,
eğitim, bilim ve fen… Biz burada
akademisyenlerimizle, eğitim, bilim
ve fen yapacağız.
Sanayi-üniversite işbirliğinin
pratiğe dökülmesi hızlandırılmalı
değil mi? Bürokrasiden iş yapmaya
vakit ve şevk kalmıyor…

Kesinlikle hızlandırılmalı. Vakit
nakittir. Biz de burada bunu yapmak
için çalışıyoruz. Örneğin şimdi ikinci
teknoparkımızı kuruyoruz. 20 milyon

liralık bütçe aldık. Yerimiz hazır.
Model fabrika yerimiz hazır. Kişisel
olarak ben de sanayide, ilgili
kuruluşların temsilcilerini sürekli
dolaşacağım. Direkt ve hızlı iletişim
ve işbirliği kuracağız. Buradan iş
dünyasına açık çağrı yapıyorum. Biz
hizmete hazırız. Ben üniversitenin
duvarlarını kaldırıyorum.
Ege Üniversitesi’nde bir ‘model
fabrika’ kurulması da
kararlaştırıldı. Nedir bu projenin
hedefi ve içeriği?

Tabii ki… Sanayi Bakanımız
bunun açıklamasını İzmir’de yaptı.
Model fabrikada, kamu-sanayi-
üniversite işbirliği olacak. Hedef,
KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet
gücünü artırmak olacak. 2019’da
hizmete girmesi planlanıyor. Bu çok
yeni açıklandığı için size şimdilik
sadece şunu söyleyebilirim; yakında
bakanlık, sanayi temsilcileri ve
üniversite olarak ilk toplantımızı

yapacağız. Yol haritasını, eylem
planımızı belirleyeceğiz ve en kısa
zamanda bu projeyi işler hale
getirmek için üç koldan çalışmalara
başlayacağız. Üniversite-sanayi
işbirliği Model Fabrika ile pratik
olarak hayata geçecek. Maddi
sorunumuz yok, çok ciddi de bir
araştırma bütçemiz var. Bunu
ülkemiz ve milletimiz yararına
kullanacağız.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)
nezdinde de bize biçilen iki büyük
resmi görev, iki önemli hedef var.
Birincisi 2019 itibariyle “araştırma
üniversitesi” olmak. İkincisi de
“uluslararası üniversite” olma
yolunda pilot üniversite seçilmemiz.
Bu yönde de rektörlük ve akademik
kadro olarak ciddi hazırlıklarımız
var. Ege Üniversitesi çok daha fazla
bilim üretecek. Bu doğrultuda son
birkaç ayda pek çok bakanımız da
üniversitemizi ziyaret etti, bize ciddi
destek sağlandı.
Ne tür destekler?

Her şeyden önce borç yükümüzü
büyük oranda hafifletmeyi başardık.
Şu anda 110 milyon lira borcumuz
kaldı. Göreve geldiğimde 500 milyon
lira civarındaydı. Ege Üniversitesi ne
yazık ki Ankara ile kopuktu. Bunu
açıkça söylüyorum. Burası devletin
üniversitesi. Devletin üniversitesi ise
biz ilgili bakanlarımızdan,
Başbakanımızdan taleplerimiz için
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destek istiyoruz. İstemek zorundayız.
İstedik ve bize destek oldular.
Borçları bu şekilde düşürdük. Bu
nasıl oldu? Örneğin Maliye
Bakanı’mızdan destek istedik.
Türkiye’de en fazla kadrolu sağlık
personeli bize sağlandı. Başka
kurumlar maksimum 50 kişi
alabilirken, biz 400 kişi birden aldık.
Maaşlarını devletimiz ödüyor. Bize
bunun yıllık tasarrufu 41 milyon lira
oldu. Çünkü taşeron hizmet
almıyoruz. Alsak, maaşlarını biz
ödemek zorunda olacaktık. Benim
rektörlüğüm bitse de bu Ege
Üniversitesi’ne bir hizmet olarak
devam edecek. İşte bu, borç eritme
hususunda dolaylı bir yöntemdir.
Üniversite-sanayi, üniversite-
toplum buluşmasında yerel
yönetimlerden beklentileriniz var
mı?

Üniversite olarak, valilik nezdinde
yerel yönetimlere de destek
vermemiz gerekiyor. Buna açığız
da… Ancak bizim önceliğimiz
bakanlıklar. Çünkü örneğin
Kalkınma Bakanlığı diyor ki, “Tarım
konusunda şu alanlarda projeler
geliştirilmesi gerekiyor…” Biz
öncelikle bunun için çalışıyoruz.
Bunun dışında pratik alanda da gelen
işbirliği taleplerini değerlendirmeye
alıyoruz. Örneğin Başbakan Binali
Yıldırım, İzmir için 35 proje
açıklamıştı. Bunların etki analizlerini
de yapmak gerekiyor. Diyelim ki
Çandarlı Limanı faaliyete geçtiğinde
ya da İzmir-İstanbul Otoyolu ve
İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Treni
açıldığında etkileri neler olacak?
Ekonomiye, toplumsal ve sosyal
yaşama etkileri neler olacak?
Bunların değerlendirmeleri mutlaka
valilik ve yerel yönetimlerce
yapılıyordur. Üniversite olarak biz de
bu çalışmaların içinde yer alabilir,
akademik destek verebiliriz. Bunu
isteriz.
İZSİAD ile birlikte ne yapılabilir?

Ege Üniversitesi, Valilik ve İZSİAD
olarak bir çalışmaya imza atabiliriz.
Ancak bunun ne olabileceği
konusunda bir ön çalışmaya ihtiyaç
var. Örneğin Kalkınma Bakanlığı’nın
belirlediği ekonomik hedefler var.

Kentin gelecek vizyonuna yönelik bir
ortak proje geliştirebiliriz.
Yenilenebilir enerji konusu var
örneğin. Bu konuda İZSİAD’ın yaptığı
çalışmalara biz de destek verebiliriz.
Bir toplantıda buluşalım ve yol
haritamızı belirleyelim.
Farklı bir rektör profili
çiziyorsunuz… Özellikle
öğrencilerle birebir kurduğunuz
sıcak iletişim çok konuşuluyor…

Bu çocuklar bizim evlatlarımız.
Onlar Türkiye’nin geleceğine katkı
sunacaklar. Öğrenci mezun oluyor,
rektörü göremiyor. Olur mu böyle
şey? Yüzyüze konuşuyoruz, evlerine
gidiyorum, twitter’den direkt
konuşuyoruz… Örneğin geçen gün
Twitter’dan yazmış bir öğrencimiz.
“Hava alması için kütüphanenin
camları açık. Fakat içeri sinek, böcek
doluyor, çalışamıyoruz” demiş.
Hemen cevap yazdım. “Konuyu
dekanınıza iletiyorum. Siz de iletin.
Gereği yapılacak” diye. Aynı dakikada
dekanına da yazıyorum.
Dekanımızın, “Hocam yarın

ilgileneceğim” şeklindeki yanıtını da
öğrencimize iletiyorum. Ertesi gün
camlara sineklik takılıyor. Aynı
öğrenci yine Twitter’den yazıyor;
“Hocam bir gün gelip elinizi
öpeceğim. Çok mutlu oldum” diyor.
Bundan daha güzel bir şey var mı?
Kütüphaneyi 24 saat açık tutma
kararı aldık. Çok sevindiler. Gece
oraya çorba da koyduk, bayıldılar.
Düşünüldüklerini görüyorlar ve
mutlu oluyorlar. Kütüphaneyi
kullanan öğrenci sayısı öyle arttı ki
en üst katına 500 kişilik yeni bir
okuma salonu daha açtık. Çünkü biz
bir aileyiz. O çocuklar bizlere
ailelerinin emanetleri. Kendi
evlatlarımıza nasıl davranıyorsak
onlara da öyle davranacağız. Onlara
örnek olacağız. Maddi manevi ihtiyacı
olan gençlerimiz var. Özelden
yazıyorlar, hepsi gizli. Neyse gereği
yapıyoruz. Yeter ki kendilerini iyi
hissetsinler, mutlu olsunlar,
derslerine ve kendilerini
geliştirecekleri sosyal faaliyetlere
odaklansınlar. Tek isteğim bu.
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Ara Güler

Yıllara meydan okurcasına Leica
makinesiyle ‘yaşamı donduran’ Ara
Güler ile Mac Art Gallery’de ki
‘İstanbullu’ sergisinde fotoğraf ve
fotoğrafçılık üzerine konuştuk. 

Ara Güler gibi ustayla görüşmek,
bu işi uzun yıllardır yapan biri olarak
bende büyük bir heyecan
uyandırmıştı. Mac Art Gallery’e
geldiğimde Ara Güler gözüyle bir
dönemin İstanbul’unun fotoğraflarına
bakmak heyecanımı biraz hafifletti.
Ara Güler fotoğraflarına bakmak tarih
kitabı sayfalarını çevirmek ‘sonsuz bir
yolculuk’ gibiydi. Çünkü fotoğrafçılık,
yetenek olduğu kadar şans işi de.
Güler, fotoğraf açısından zengin bir

dönemde bu işe başlamış. Zaten
kendisi de bunu kabul ediyor ve her
defasında ‘benim zamanımda
İstanbul daha etkileyiciydi’ diyor.

Ara Güler’in yanına doğru
yaklaşıyorum, o sırada diğer
gazetelere röportaj veren ustanın
doğal hallerini yakalamak için gizlice
fotoğraflarını çekmeye başlıyorum.
Sonra röportaj sırası bana geliyor.

İlk sorum neden her defasında
fotoğrafın ‘sanat’ olmadığını
vurgulaması oluyor. “Çünkü hakikatin
parçasını yakalayan bir şeydir.
Hakikat olduğu için fotoğraf
mevcuttur.” Yaratıcı fotoğrafçılığın en
önemli temsilcisi Ara Güler fotoğraf

hakkında böyle diyor. Kendisini foto
muhabiri olarak tanımlarken
fotoğrafında sanat değil  tarihi
belgeleyen unsur olduğunu ifade
ediyor. “Sanat olmasına lüzum yoktur
fotoğrafın, fotoğraf tarih olayıdır.
Tarihi zaptediyorsun. Bir makine ile
tarihi durduruyorsun” diyor.

Daha kısa pantolon giyerken
sinema hastalığına yakalanan ama
Beyoğlu’ndaki Doğan Film
Stüdyosu’nda çıkan yangından en son
kurtulan o olunca babası tarafından
sinema aşkı sonlandırılan Ara Güler,
Yeni İstanbul Gazetesi’nde foto
muhabirliğinde almış soluğu. O
günden beri de fotoğraf makinesini

Her şey
değişti 
çekecek bir
şey kalmadı

Her şey
değişti 
çekecek bir
şey kalmadı

Her şey
değişti 
çekecek bir
şey kalmadı

Her şey
değişti 
çekecek bir
şey kalmadı

Her şey
değişti 
çekecek bir
şey kalmadı

Kendisine sanatçı, fotoğrafa da sanat denmesinden
hoşlanmayan ve doğru bulmayan Ara Güler, “Benim için Time’ın
muhabiri olmak, başbakan olmaktan bile daha önemli diyor”



bırakamamış bir daha elinden.
Sayısız sergi açan, dünya

müzelerinde fotoğrafları sergilenen,
fotoğrafçılara poz vermeyen
Picasso’yu görüntüleyen, onlarca 
ödül alan Ara Güler, artık çok fazla
fotoğraf çekmiyor. 

“Artık çekecek bir şey kalmadı. Her
şey değişti, ne İstanbul’da ne de
Avrupa’da hiç bir şey eskisi gibi değil.
Fotoğraf makinamı yanıma
almıyorum. Ne çekeceğim ki. Sokakta
insanlar birbirini soyuyor. Her yer
binalarla, arabalarla doldu.
Kaldırımlar yok artık” diyor.
Bir fotoğraf karesi nelere sahip
olmalı?

O kadar çok şeye sahip olmalıdır ki,
duygu yüklü olmalı, sevgiyi
barındırmalı, konuyu sen değil o anı
yaşayan belirlemeli yani hayatın
içinden olmalı hayatın ta kendisi,

yaşayan anlar ve insan olmalı. Zaten
insansız fotoğrafın ne anlamı var ki.
İnsansız fotoğraf olmaz…
Fotoğrafladığınız insanlar içinde sizi
derinden etkileyen nedir?

İnsanların yaşam biçimleri. Hayatın
içinde olmaları ve gerçeği yaşamaları.
Fotoğrafla ölüm arasında bir 
bağ var mı dır?

Elbette vardır. Evlat, öldüğün
zaman hatıraların kalır, eeee onu nasıl
anlatacaksın geride kalanlara tabii
fotoğraflarla… Bir kare fotoğraf
bıraksan bile o fotoğrafa bakanlar seni
mutlaka hatırlayacaktır.
Unutulmayacaksın yani. Öldüğün
zaman sadece bedenin yok olur gider.
Ama fotoğraflarla yaşarsın.
Sizce fotoğraf çeken kişi objektifini
yöneltmekle, yeniden mi var ediyor
yoksa bazı şeyleri yok mu ediyor?

Yok edemez ki, nasıl yok edersin?
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Bir kağıdın üzerindeki lekemi, o
fotoğraftır o hayatın ta kendisidir.
Fotoğrafı çeken kişi hayatı belgeler
şahitlik yapar ve yaşatır.
Fotoğraf mı, hayatımız mı gerçek?

Hayatımız gerçeğin ta kendisidir.
Hayatımız kadar daha üstün bir şey
yoktur. Diğerleri kopyadır yani
fotoğraf kareleri yaşanan ‘an’ları
yansıtır. Şimdi, Fatih Sultan
Mehmet’in fotoğrafını gösterseler o
fotoğrafın Fatih Sultan Mehmet
olduğuna emin olabilirmiyiz? 
Onun fotoğrafını çeken kişi o anı
yaşadığı için şahit o dur tüm
gerçekliğe tanıklık etmiştir. 
Fotoğraf çekerken neyi arıyor
gözleriniz? 

Kompozisyon ararım. Benim bir
fotoğraf eğitimim, teknik bilgim var.

Çok alışığım fotoğraf çekmeye.
Vücudumun bir parçası gibidir
makinam. Herkesin bir ayda
çekeceğini ben bir günde çekerim. İki
fotoğrafa baktığınızda neden bu Ara
Güler fotoğrafı diyebiliyorsunuz?
Çünkü öteki adamın uslübu yok. O
sadece fotoğraf çektiğini zanneden
zavallılardan... Çok düşünmeden
çekerim fotoğrafı. Bazen düşünüp
çektiğim de oluyor. 
Ara Güler’e ‘sanatçı’ denmesini
karşı çıkıyorsunuz? Ama Türkiye’de
birçok fotoğraf sanatçısı var. 
Peki sanatçı değiller mi? 

Değil tabii... Bir sürü adam var
sokakta ellerinde makineyle
dolaşıyor. Onları fotoğrafçı mı
sanıyorsun sen? Çöpçü de
olabilirlerdi. Aslında fotoğraf

sanatçısı diye bir halt yok. Fotoğrafın
sanatı olmaz ki sanatçısı olsun.
Fotoğrafla sanat arasındaki farkı
anlatayım sana. Sanat yalandan
doğar, yalan söyler. Olmayan şeyden
sanat yapılır. Bu lafı ben söylemedim.
Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi
adlı kitabının önsözünde var. Bir
rejisör var. Bir sahne düşünür. O
sahne hakikat midir? Hayaldir. Onu
kurar artistler de oynar, sanat olur.
Onun için sinema sanattır. Fotoğraf
ise gerçekte vardır. Gerçekten bir
parça koparıyorsun fotoğrafta.
Gerçeği alıyorsun. Halbuki sanat
hayal gücünün neticesidir. Bunun için
de sanat değildir, fotoğraf gerçekte
somut olarak varsa çekebilirsin.
O zaman niye bazıları kendilerini
fotoğraf sanatçısı olarak tanımlıyor?



Çünkü beleşten sanatçı oluyorlar
da ondan!.. Fotoğrafçı palavra 
bir şey ama sanatçı olursa mühim 
biri oluyor bir yere gittiğinde. Ben
sanatçıyım diyecek yaa... 
Ama  “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Ödülü”nü aldınız... 

Veriyorlar böyle... Aldım diye
büyük sanatçı mı oldum şimdi?
Boşver sen onları. Benim için Time’ın
muhabiri olmak başbakan olmaktan
bile daha önemli.
Peki sizden fotoğraf öğrenmek
isteyenler var mı? 

Var var olmaz mı Taksim’in
yarısından fazlası buraya gelir
etrafımda dolaşırlar bir şey
anlamadan da çeker giderler. Bazen
güzel fotoğraflar çeken genç çocuklar
görüyorum. Ama belli olmuyor,
bilerek mi yoksa tesadüfen mi
çektikleri... 

Ustaya, neden bir çırak
yetiştirmediğini soruyorum. Her
zamanki tatlı-sert üslubuyla, “Ben
enstitü müyüm evlat? İletişim
fakülteleri de bir ‘b..k’ öğretmez. Bu
işi gazetelerden öğrensinler. Her işi
mutfağından öğrenmek lazım”
yanıtını veriyor. 

Peki dijital fotoğrafçılığa sıcak
bakıyormusunuz?

Sürekli yanımda taşıdığım bir
dijital makinem var. Bir ressam 
hangi boyayı kullanacağını değil
yapacağı resmi düşünür. Asıl olan
resimdir. Bizde de böyle. 
Kullanılan makinenin bir önemi yok.
Önemli olan çıkan fotoğraftır.
Fotoğraf önce kafada biter.
Fotoğrafı öğrenmek isteyen fotoğraf
tutkunlarına tavsiyelariniz nelerdir?

“Bu mesleğe girmesinler. Ama
çok istiyorlarsa, fotoğrafı bu kadar
çok seviyorlarsa bakıp öğrensinler.
Bu iş para işi. Paran olacak ki
gezeceksin, fotoğraf çekeceksin. Bir
de bu işi yapmak için çok okumak
lazım. Genel kültürü yüksek bir adam
bu işi daha rahat öğrenir. Seveceksin,
merak edeceksin, araştıracaksın.
Öyle fotoğraf öğrenmek istiyorum
demekle fotoğraf öğrenilmez.
Fotoğraf emek ister” diyor.
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PC'nizde yaşadığınız yavaşlığın sorumlusu, çoğu zaman Google
Chrome. İşte detayları görmenin ve kontrolü ele almanın yolu:
Chrome'un menü düğmesine (sağ üstteki üç nokta) tıklayın. / Daha
fazla araç > Görev Yöneticisi üzerine tıklayın. / Chrome'un görev
yöneticisi, bilgisayarınızın işlemci ve RAM'ini en çok nelerin

kullandığını gösteriyor. / CPU
sütununa tıklayın listeyi işlemci
kullanımına göre sıralayın. Listede
işlemciyi çok fazla kullandığını
gördüğünüz sekmeleri
kapatabilirsiniz. / Chrome eklentileri
de işlemcinizi alıkoyabiliyor. Eklentileri aynı sekmeler gibi
durdurabilirsiniz, ancak kullanmadığınız eklentileri kaldırmanızı
tavsiye ediyoruz. Bunun için Chrome ayarları > Daha fazla araç >
Uzantılar yolunu takip edin. / Memory Footprint sütununa
tıklayarak en çok RAM kullanan sekmeleri, siteleri ve uzantıları
görebilir ve çok fazla RAM kullanan sekmeleri kapatabilirsiniz. 

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Bilgisayarınız çok mu yavaşladı?

Apple’ın, iPhone ve iPad’ler için duyurduğu iOS 12’nin herkese açık beta
sürümü çıktı. Bu sürümü indirerek telefon ya da tabletinizde
kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak yüklemeden önce yedek
almanız tavsiye ediliyor. Kurmak için, Apple’ın beta yazılım sayfasına
giderek iOS beta sürümleri indirmenizi sağlayacak programa üye
olun ve iOS 12 Public Preview’i yükleyin. Daha sonra cihazı yeniden
başlatın. Bir Wi-Fi ağına bağlanın. / Ayarlar > Genel > Yazılım

güncelleme’ye
gidin. / iPhone ve
iPad bu  noktada iOS
12 Public Preview
sürümünü görecek
ve onaylarsanız
indirip kuracak.
Telefon ya da 
tableti yeniden
başlatın ve sistemi
kullanmaya
başlayın.

iPhone ve iPad sahipleri dikkat!
iOS 12 Public Preview nasıl yüklenir ve kurulur? 

Chrome kullanıyorsanız bugün bu ayarı değiştirin
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Uzmanlar, tatillerinin önemli bir kısmını internete bağlı cihazların başında
geçiren çocukların karşılaşabilecekleri dijital tehlikeler konusunda
ebeveynleri uyarıyor:  1. Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. 

2. Endişelerinizi açıkça paylaşın ve uyarın. Neye izin verip neye
vermediğinizi, sebepleriyle birlikte açıklayın. Çocuğunuzu, müstehcenlik ve
saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları
cevaplamaması konusunda uyarın.

3. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi
uygulama mağazalarından indirin. 

4. Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya
sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da
tanıdığınızdan emin olun. 5. Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden
emin olun. Örneğin bir el feneri uygulamasının, kameraya erişmesi gerekmez. 

6. Çocuğunuzun çevrimiçi aktivitelerini izleyebileceğiniz Ebeveyn Kontrolü
içeren bir güvenlik çözümü edinin. Bunlar uygunsuz içerikleri engeller,
internet erişimini belli saatlerle kısıtlar ve ebeveynlere çocuklarının çevrimiçi
aktivitelerini uzaktan görüntüleme imkanı sunar. 

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Kişilerin gizliliğini korumak ve
kimliğini saklı tutmak adına
kullandığı bazı VPN
servislerinin, topladıkları
kişisel verileri üçüncü
kişilere ve kuruluşlara
sattığı ortaya çıktı. Bu
servisler arasında en çok
kullanılan VPN hizmetleri de
var. Hotspot Shield, Hola
veya Betternet’ten birini
kullanıyorsanız sizin de
bilgilerinizin toplanmış ve
satılmış olması kuvvetle
muhtemel. Bu tür ücretsiz
VPN servislerinin verilerinizi
satma sebebi, sunucu
masraflarını karşılamak veya tamamen para kazanmak amacı taşıyabiliyor. Uzmanlar, ücretsiz VPN
kullanmak yerine çeşitli bulut servisleri aracılığıyla kendi VPN’inizi kurmanızı tavsiye ediyor.

Çocuğunuzu dijital risklerden koruyun

Ücretsiz VPN servislerine güvenmeyin

Yaz tatilinde internete gömülen küçükler için 6 önemli tavsiye
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S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Ocean’s serisinde George Clooney'nin
canlandırdığı Danny Ocean'ın kız kardeşi
olan Debbie Ocean,
beş yıllık bir hapsin
ardından serbest
kalmıştır. Ancak
planı özgürlüğünü
kazandığı gibi
tatile gitmek ya da
sakin bir hayata
geçiş yapmak
değildir. Debbie
hemen yeni bir
soygun planına
girişir. Yıldızlar yağmurunun yaşandığı
Met Galası'nı hedef alan Debbie, soygun
için Lou, Nine Ball, Amita, Constance,

Rose, Daphne Kluger ve Tammy'den
oluşan mükemmel bir kadroyu toplar.

Sekiz kişilik bu usta
hırsız grubu,
mükemmel soygun
için kolları sıvarlar.
En önemli hedefleri
ise Daphne Kluger'ın
boynundaki değerli
gerdanlıktır. Gary
Ross’un yönettiği
filmde, Sandra
Bullock, Cate
Blanchett ve

Anne Hathaway gibi yıldızlara ünlü
şarkıcı Rihanna da eşlik ediyor. 15
Haziran’dan bu yana sinemalarda…

82

Ocean's 8 vizyonda

Captain America: Civil War’dan sonra, Scott Lang hem bir süper
kahraman hem de bir baba olarak yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla
boğuşmaktadır. Hayatının iki yanını da dengede tutmaya çalışan

Scott hem iyi bir baba, hem
de sorumluluk sahibi
kahraman Ant-Man olmak
için çabalarken, Hope van
Dyne ve Dr. Hank Pym acil
bir görevle kapısını
çalarlar. Scott bir kez daha
kostümünü giymeli ve The
Wasp ile işbirliği yaparak
geçmişindeki sırları
çözmek için işe
koyulmalıdır. Yönetmen
koltuğunda Peyton Reed’in

oturduğu filmin başrollerini, Paul Rudd, Evangeline Lilly ve usta
oyuncu Michael Douglas paylaşıyor. 6 Temmuz’da vizyonda…

Geçmişin sırları için kötülerle mücadele ediyorlar
Hollywood’dan iki süper kahraman daha

Mücevher soygununa kadın eli değerse… 



Uluslararası bir denizaltı gözlem programının parçası olan Derin Deniz Denizaltısı,
soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya
uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı kapana kısılmış bir halde, Pasifik
Okyanusu'nun en derin yerinde
durmaktadır. Onları
kurtarabilecek tek kişi, uzman
derin deniz kurtarma dalgıcı
Jonas Taylor’dur. Taylor,
herkesi kurtarmak için kendi
hayatını riske atmalı,
korkularıyla yüzleşmeli ve
dünyanın en tehlikeli yırtıcısının
karşısına çıkmalıdır. Aksiyon
filmlerinin aranan oyuncusu
Jason Statham başrolde. 10
Ağustos’ta vizyonda… 

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Russell Adams'ın 2013 yılı imzalı The Wall Street Journal
yazısına dayanan film, bir çocuk oyununu dozunu artırarak
senelerce oynamaya devam eden bir arkadaş grubunu temel

alıyor. Beş yakın arkadaş,
çocukluklarından beri yılda bir
kez “elim sende” oynar. Bu
durum artık onlar için bir
gelenek haline gelmiştir.
Herkes bu yılki oyuna
hazırlanmıştır. Fakat bu sene
oyun zamanı gruptan birinin
düğününe denk gelir. Grubun
asla yenilmeyen oyuncusu bu
koşullarda kolay bir hedef
olarak görülür. Fakat o kendini
her şeye karşı hazırlamıştır. Jeff

Tomsic’in yönettiği filmin başrollerini; Ed Helms, Jake Johnson
(XVI) ve Annabelle Wallis paylaşıyor. 29 Haziran’da vizyona girdi.
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Beş yetişkin hâlâ “elim sende” oynarsa…
Son yılların en matrak filmi sinemalarda

Antik zamanlardan kalan deniz canavarı
Derinlerdeki Dehşet



Guy Montag, bir itfaiyeciydi. Televizyonun hüküm sürdüğü
bu dünyada kitaplar ise yok olmak üzereydi. Zira
itfaiyeciler yangın söndürmek yerine ortalığı ateşe
veriyordu. Montag’ın işi ise yasadışı olanların en

tehlikelisini yakmaktı: Kitapları.
Yaptığı işi tek bir gün dahi
sorgulamamıştı ve tüm gününü
televizyonla kaplı odalarda geçiren eşi
Mildred’la beraber yaşıyordu. Ancak
yeni komşusu Clarisse’le
tanışmasıyla tüm hayatı değişti.
Kitapların değerini kavramaya
başlayan Montag, bildiklerini
sorgulamaya başlayacaktı. İnsanların,
uğruna canlarını feda etmeyi göze

aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına
vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir
miydi? Ray Bradbury’nin kitabı, Hugo En İyi Roman Ödülü
ve Prometheus Şeref Kürsüsü Ödülü sahibi…

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Japonlar, herkesin bir ikigaisi
olduğuna
inanır. Her
sabah yataktan
kalkmaları için
bir sebepleri
vardır. İlham
verici ve
rahatlatıcı bu
kitap, sizlere
kendi ikigainizi
keşfetmeniz
için gerekli tüm
bilgileri veriyor. Aceleci
davranmamanızı, hayat gayenizi
keşfetmenizi, ilişkilerinizi

canlandırmanızı ve kendinizi
tutkularınıza
adamanızı sağlıyor.
Öyle ya; kim her
gününü mutlu
yaşamak istemez ki?
Uluslararası çoksatan
bir rehber niteliğinde
kabul edilen bu kitabı
okuyanların en çok
yaptığı değerlendirme
şu: “Ikigai’yle her
gününüz anlam

kazansın...” Francesc Miralles
ve Hector Garcia’nın yazdığı
eser, İndigo Kitap’tan çıktı. 

Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı bu kitapta

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury 
İtfaiyecilerin, kitapları yaktığı zamanlar!

IKIGAI  / Francesc Miralles - Hector Garcia 
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K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Her şeyi iyi tarafından görmek iyi
gibi görünse de gerçek şu ki hayat
bazen berbattır ve yapabileceğiniz
en sağlıklı şey de bunu kabul
etmektir.
Pokerde elinde
korkunç kağıtlar
olan biri çok güzel
eli olan birini
yenebilir. Elbette
eli güzel olanın
kazanma ihtimali
daha büyüktür,
ama sonunda
kazanan, oyuncuların oyun
süresinde yaptığı seçimlerle
belirlenir. Hayatı da aynı şekilde
görüyorum. Hepimize 

dağıtılmış bir el var. Bazılarının eli
daha iyi. Sadece kağıtlara bakarak
berbat durumda olduğumuzu
söylemek kolaysa da, gerçek 

oyun o kağıtlarla
yapacağımız
seçimlere, almaya
karar verdiğimiz
risklere ve
birlikte yaşamayı
seçtiğimiz
sonuçlara bağlıdır.
İçinde bulundukları
duruma göre

sürekli en iyi seçimleri
yapmayı becerebilenler, tıpkı
pokerde olduğu gibi 
hayatta da öne çıkarlar. 

Kafaya Takmama Sanatı / Mark Manson
Hayata bir de ters açıdan bakmayı denediniz mi?

Teknoloji hızlanıp da
makineler kendi başlarının
çaresine bakmayı öğrendikçe,
daha az sayıda insana
ihtiyaç olacak. Yapay
zeka daha şimdiden pek
çok “iyi iş”i gereksiz
hale getirdi bile.
İlerleme sürdükçe mavi
ve beyaz yaka işler
buharlaşıp uçacak; orta
sınıf aileler sıkıştıkça
sıkışacak. Gittikçe artan
aile masrafları da
cabası. Muazzam bir işsizlik
ve eşitsizlik dalgası

yükselebilir, hatta bizzat
tüketici ekonomisi çökebilir.
Gelecek, büyük çaplı refah mı,

yoksa korkunç bir
eşitsizlik ve ekonomik
güvensizlik mi
getirecek? Bu sorunun
cevabını bugün verip
rotamızı belirlemek
zorundayız. Robotların
Yükselişi, teknolojinin
hızlanmasının bizim ve
çocuklarımız için
doğuracağı ekonomik

sonuçları anlamamız için
zorunlu kitap niteliğinde…

Geleceğin dünyasına ışık tutan bir eser
Robotların Yükselişi / Martin Ford 
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Sibel Can, 11 parçadan oluşan "Yeni Aşkım" isimli 22’nci albümünü Sibel Can
Production prodüktörlüğünde ve Orhan Alkan süpervizörlüğünde DMC etiketiyle
müzikseverlerle buluşturdu. Yeni albümü için imajını yenileyen ve birbirinden iddialı

pozlar veren sanatçı, ilk video klibini
Bahadır Tatlıöz imzalı "Kuyu"
şarkısına çekti. Geri vokallerde Sibel
Can'a eşlik eden ve klipte de rol alan
Bahadır Tatlıöz, “Sibel Can, işine ilk
günkü heyecanı ile yaklaşan,
oldukça profesyonel olmanın yanı
sıra amatör ruhunu asla
kaybetmeyen naif bir kişilik. Onu
tanıdıkça daha çok sevdim ve
projesini kendi projem gibi
sahiplendim. Her kulvarda zevkle
yanında oluyorum. Tam bir
hanımefendi, tam bir yıldız”
sözleriyle Sibel Can’ı göklere çıkardı.

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Yeni Aşkım / Sibel Can
Sevilen sanatçıdan 11 şarkılık albüm

Türk pop müziğinin başarılı
isimlerinden Gökhan Tepe, üç
yıl aranın ardından "Yaz 2018"
adlı yeni albümünü Sony
Müzik etiketiyle
müzikse-verlerle
buluşturdu.
Prodükt-
örlüğünü 
ve müzik
direktörlüğünü
Gökhan Tepe'nin
üstlendiği 10
şarkıdan oluşan "Yaz 2018"de
Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve
Serdar Aslan gibi değerli

isimlerle birlikte çalışan Tepe,
albümün ilk video klibini "Yak
Ateşinle" şarkısına çekti.
Fotoğraf çekimi için Emre

Yunusoğlu'nun
objektifine 
poz veren
Gökhan
Tepe, stil
danışmanlığını
Aslıhan
Karahan'ın
üstlendiği

projede yaz mevsiminin 
trend renkleriyle yenilediği
şık tarzı ile dikkat çekti.

Hareketli parçalar tatil keyfine coşku katacak
Yaz 2018 / Gökhan Tepe
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M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Mabel Matiz, "Maya" ismini verdiği dördüncü albümüyle müzik
marketlerde ve dijital müzik platformlarında yerini aldı. Fiziki basımda 21
şarkıdan, dijitalde ise 23 şarkıdan oluşan albüm, Zoom Müzik
yapımcılığında hazırlandı. Anadolu ezgilerinin elektronik altyapılarla
birleştirildiği; folk, synth pop, disko, trap gibi birbirinden farklı türlerin
ustalıkla bir araya getirildiği albümün prodüktörlüğünü, Mabel Matiz ve

Sabi Saltiel birlikte
üstleniyor. Usta
sanatçı Gülden
Karaböcek,
elektronik kulvarın
önde gelen
prodüktörlerinden
Ah Kosmos ve güçlü
kadın vokallerden
Sibel Gürsoy da farklı
şarkılarda Matiz’e
eşlik ediyorlar.

Maya / Mabel Matiz
Anadolu ezgileri ile çağdaş müzik harmanladı

"Miş Miş", "Yankı" ve
"Üzülmedin Mi" şarkılarıyla
büyük başarılara imza atan
Simge,  uzun zamandır
üzerinde
çalıştığı ve 14
şarkının yer
aldığı "Ben
Bazen" isimli
yeni albümünü
DMC etiketiyle
müzikseverlerle
buluşturdu. 1
Haziran'da dijital
platformlarda ve müzik
marketlerde yerini alan

albüm için sabırsızlanan
Simge, “Anlatacak çok şey ve
söylenecek çok şarkı var.
Müzik, uzun zamandır uyuyup

uyandığım tek
şey. 14 ayrı
heyecan
yaşıyorum ve bu
tam tamına dört
yıllık bir emeğin
meyvesi.
Albümü
dinleyiciler ile

buluşturmak için çok
heyecanlıyım” sözleriyle
duygularını dile getirdi.

Genç şarkıcı, sevenlerinin karşısında
Ben Bazen / Simge
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