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Değerli İZSİAD üyeleri ve dergimizin kıymetli okurları; 
Yeni bir yıl öncesi herkesin olduğu gibi iş dünyasının da

çok önemli beklentileri, umutları var. Ancak onları
sıralamadan önce, bu beklentileri doğuran tabloyu irdelememiz gerekiyor.
Ülkemiz, 1950’lerden bu yana ne yazık ki her 10 yılda bir dış kaynak
darboğazından kaynaklanan krizlere sürükleniyor. Çünkü ekonomimiz
ağırlıklı olarak üretime değil, sıcak paraya dayanıyor. Ekonomide denge,
yıllardır, siyasi dengeye göbek bağıyla bağlı durumda. Bu da ekonomimizin
her daim bıçak sırtında olmasına ve gelecek açısından sürekli belirsizliğe
neden oluyor. Kur dengesizliği, enflasyon, yüksek faiz, ithalat fazlası ve
işsizlik gibi birbirini tetikleyen sorunların temelinde de yine “üretim eksikliği”
ve “siyasi gelişmelerden çok etkilenen ekonomi düzeni” var. 

İhracatımızın ve büyümemizin sürekli rekorlar kırdığı bir gerçek… Ancak
madalyonun diğer tarafına baktığımızda, iki birim ihracata karşılık üç birim
ithalat yaptığımızı; yani hiç bitmeyen cari açığı görüyoruz. Büyümemizin de
yine üretime değil, büyük oranda tüketime dayalı olduğu gerçeğini gözden
kaçırmamamız gerekiyor. Türk özel sektörünün borçluluk oranı da ne yazık ki
Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde…

Bu olumsuz tabloyu tersine çevirebilir miyiz? Yanıtım, kesinlikle evet…
Çünkü o potansiyele fazlasıyla sahibiz. Bu yolda yapılması gerekenlerin;
dolayısıyla 2019 beklentilerimin başında, “tasarruf” geliyor. Başta 
kamu olmak üzere, ülke genelinde tasarruf seferberliği başlatmalıyız. 
Hem hane halkı hem iş dünyası hem de kamu olarak borçlu yaşadığımız
gerçeğini unutmadan harcamalarımızı azami ölçekte kısmalı, israfa
son vermeliyiz. Paralelinde, katma değerli üretimin artması yolunda acil
atılması gereken adımlar atılmalı, stratejik sektörlerde makine-teçhizat
yatırımlarına maksimum devlet desteği sağlanmalı. Verilen desteklerin
doğru dağıtılması ve verimli kullanılması da sağlam bir denetim
mekanizmasıyla takip altına alınmalı. Sadece bu üç temel adımı 
atmamız; orta vadede, ekonomimizi düzlüğe çıkaracak ve istikrara
kavuşturacaktır. Yukarıda “birbirini tetikleyen” diyerek bahsettiğim
sorunların da kendiliğinden ortadan kalkmasını ve Türkiye’nin 
“değerli ekonomiler ligi”ne yükselmesini sağlayacaktır. 

Kentimizin ve bölgemizin gelişimi açısından söyleyebileceğim ilk şey ise
“yenilenebilir enerji” yatırımlarına daha fazla odaklanılması olacaktır. 
Bugün Batı dünyası, başta güneş olmak üzere su, rüzgar ve jeotermal 
enerji kaynaklarına, biyoenerjiye yöneliyor; yatırımlarını hızla hayata
geçiriyor. Orada olduğu gibi, bizde de bu konu “devlet politikası” olarak
benimsenmeli, desteklenmeli. İzmir’in bu konuda altyapısı ve yetişmiş insan
kaynağı bulunuyor. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. 

Yine İzmir’de ve Ege’de geçmişten bu yana gelişen ve güçlenen 
önemli bir elektrik-elektronik sektörü mevcut. Son yıllarda bilişim ve
yazılım alanlarında da önemli atılımlar yapıldı. Katma değerli üretimimizin
artması yolunda; sektör paydaşlarına yön verilmesi, stratejik
planlamalar yapılması ve belirlenen hedefler doğrultusunda teşvikler
sağlanması gerekiyor. 2019’da da bu konuda da somut ve müspet 

adımlar atılması en büyük beklentilerimizden biridir. 
Son olarak “tarıma” ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Ülkemiz

tarımda son yıllarda sürekli geriye gidiyor. Müthiş bir
potansiyelimiz var, ancak ne yazık ki kullanamıyoruz. Yeni yılda,
iklim ve toprak özellikleri baz alınarak bölge bölge tarımsal

planlamaların yapılmasını, tarıma elverişli arazilerin maksimum
ölçekte değerlendirilmesini, yerli tohumculuğun
desteklenmesini/geliştirilmesini ve Türkiye’nin yeniden
“kendini besleyebilen ülke” olması yolunda ciddi
çalışmalar yapılmasını temenni ediyorum. 

2019’un; ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için 
barış, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. 

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları 
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İmtiyaz Sahibi:
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İZSİAD, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin yayın organıdır. 

Yayınlanan görüşler yazarlara ait olup,
İZSİAD’ın görüşlerini yansıtmaz. 

İzinsiz alıntı yapılamaz.

Baskı Tarihi: 10  Ocak 2019
Yerel süreli yayın:

3 ayda bir yayınlanır.

Başkan’ın kaleminden

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) üyeleri, Cumhuriyet’in 95’inci

kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Tarihi
Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki 
balo, İZSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerinin
yanı sıra İzmir iş ve siyaset dünyasından pek
çok önemli ismi bir araya getirdi. Genel 
Müzik Direktörlüğü'nü Trompet Sanatçısı 
Uğur Sayınbatur'un üstlendiği Kültür 
Modern Brass Ensemble topluğu; caz,
latin ve dünya müziklerinden seçme
şarkılarla geceye renk kattı. Topluluk
dansçılarının sergilediği vals, zeybek ve
latin dansları da beğeniyle izlendi. 

Yaşasın
Cumhuriyet
Yaşasın
Cumhuriyet
Yaşasın
Cumhuriyet
Yaşasın
Cumhuriyet
Yaşasın
Cumhuriyet

Hasan-Nazmiye
Küçükkurt
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İLELEBET pAYİDAR KALACAK...

İZSİAD
Başkanı Hasan
Küçükkurt, konuşmasında,
Cumhuriyet değerlerine sahip
çıkmanın ve bu değerleri gelecek
kuşaklara aktarmanın önemini
vurguladı; özetle şunları söyledi:
“Milletimizin her bireyinin gönlüne
nakış gibi işlenen Atatürk ve
Cumhuriyet sevdası asla silinemez.
Nesilden nesile aktarılan bu kutlu
sevda sayesinde, Atatürk’ün de
dediği gibi, Cumhuriyet ilelebet
payidar kalacaktır. Bizler gibi,
çocuklarımız, torunlarımız ve
onların çocukları da nesiller boyu
Atatürk ve Cumhuriyet sevdalıları
olarak yaşayacak ve Cumhuriyet
değerlerini yaşatacaktır.”

(soldan sağa) İZSİAD Yönetim Kurulu üyeleri  Hüseyin Cengiz, Şenol Aslanoğlu, Semiha
Güneş, Hasan Ufuk Özışık, Başak Çayır, Cengiz Yavaş, Mukaddes Çelik, Başkan Hasan

Küçükkurt, Attila Sezgin, Ali Talak, Yaşar Zengin, Kenan Mazıcı, Ali Ekber Durmaz.

Ayhan-
Eray

Baran
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Ali
Osman
Öğmen

Mehmet
Ali

Susam

Emine
Öğmen

Eda-Alaattin
Yüksel

Gizem Küçükkurt, Özge Küçükkurt,
Nazmiye-Hasan Küçükkurt



Bizden Haberler

09

Özlem Talak, 
Ali Talak

Hüseyin-
Özgür
Aslan

Özge Güneş,
Yusef Nahmiyas

Arda
Yüksel,
Alaattin
Yüksel
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Ayşe-Salih
Özçifçi

Serap-Taner
Telcioğlu

Serpil
Oltulu

İzzet
Süsoy

Berkay
Eskinazi
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Mukadder-Mahir
Özden

Cansu-Arda
Çelik

Özkan-Sibel
Mucuk

Ayla
Karakoyunlu,
Efsun Bider

Nevin-Muammer
Katmerci
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İZSİAD Yönetim Kurulu
toplantısı, Yönetim Kurulu
Üyemiz Metin Sancak’ın
davetiyle Folkart Towers’ta
yapıldı. Öncesinde,
Başkanımız Hasan
Küçükkurt ve Yönetim
Kurulu üyelerimiz, Folkart
Sanat Galerisi’ndeki
Atatürk Sergisi’ni gezdi. 

Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün
yaşamının her kesitinden
onlarca nadide obje, orijinal
belgeler ve gazetelerle,
Ata’nın yaşamına ve

Kurtuluş Savaşı yıllarına
adeta zaman yolculuğu
yaptıklarını söyleyen
İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, “Atatürk de
hepimiz gibi bir insandı.
Ama büyük bir insandı.
Onun özel yaşamında
kullandığı, elini sürdüğü,
giyip kuşandığı eşyaları
görmek çok farklı bir duygu
yaşattı bizlere. Folkart’a,
bu çok önemli sergiyi
İzmirlilere gezme imkanı
yarattığı için çok teşekkür
ediyorum” dedi. 

Bu sergi, Ata’nın yaşamına ve 
Kurtuluş Savaşı yıllarına götürdü
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İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, Folkart Sanat Galerisi’ndeki
Atatürk Sergisi’ni gezdi. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yenilenebilir
Enerji Komisyonu, kent ve
çevresinde yenilenebilir enerji
kooperatiflerinin kurulabilmesi
için öncülük ediyor. Bu amaçla
düzenlenen bilgilendirme
toplantılarına bir yenisi eklendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Ticaret Uzmanı Turna Turna,
konuyla ilgilenen İZSİAD
üyelerine hitap etti.
Kooperatiflerin; arazide 1 MW’ye,
çatı uygulamalarında ise 5 MW’ye
kadar lisanssız elektrik üretim
izni alabildiğini vurgulayan Turna,
özetle şu bilgileri verdi: 

“Şirket kurma şartı da yok. Bu,
her gerçek veya tüzel kişinin
ihtiyacı olan enerjiyi üretebilmesi

amacıyla oluşturulmuş bir üretim
modeli. Ticari işletmeler de
birleşip kurabiliyor, konut
aboneleri de… Kooperatif
kurmak için en az yedi gerçek ya
da tüzel kişinin bir araya 
gelmesi gerekiyor. İzin verilecek
kapasite, ortakların elektrik
faturalarında yer alan ‘bağlantı
gücü’ toplamı kadar oluyor. İzin
kolayca alınıyor. Arazi tipi
GES’lerde kooperatif ortakları
ihtiyaçları kadar elektriği
kullanıyor, fazlasının kilovatını da
13.3 dolardan satıyor. Devletimiz,
üretilen fazla enerjiyi 10 yıla
kadar alım garantisi veriyor.”

Mucuk: Bu treni kaçırmayalım
Turna’ya teşekkür eden İZSİAD

Enerji Komisyonu Başkanı Özkan
Mucuk, önemli bir konuya dikkat

çekti. Yaşanan suiistimaller
nedeniyle lisanslı üretim
izinlerinin dondurulduğu bilgisini
veren Mucuk, “İzmir, ne yazık ki
bu treni kaçırdı. Şimdi,
sermayenin tabana yayılmasını
sağlamayı hedefleyen ‘enerji
kooperatifçiliği treni’ var. 
Bunu da kaçırmayalım.
Kayseri’de, Çorum’da bunun çok
güzel örnekleri hayata geçirildi.
Avrupa, bu alanda hızla koşuyor.
İzmir olarak biz niye yapmayalım?
Sonsuz enerji kaynağı güneşten
payımızı alalım. Güneş enerjisine
dayalı kooperatifler çok ortaklı
yapısından kaynaklanan 
maliyet paylaşımı sayesinde
kolayca kurulabilir. Hem biz hem
kentimiz ve ülkemiz hem de 
doğa kazanır” dedi. 

Güneşten payımızı alalım
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Turna

Turna



Enerji bağımlılığı
bizi fakirleştiriyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın (TCMB), 28 Mart 2018
tarihli Temel Ekonomik
Gelişmeler Raporu’na göre;
Ülkemiz, 2017 yıl sonu cari
işlemler dengesinde 47.1 milyar
dolar açık verdi. Bunun 32.9
milyar dolarlık kısmı enerji
ithalinden kaynaklanıyor. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
verilerine göre, enerjide dışa
bağımlılık devam ederse
Türkiye’nin 2023 yılında enerji
ithalatı yaklaşık 106 milyar
dolar seviyesinde olacak. 

Bizden Haberler

Güneşten payımızı alalım
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Örnek projeyi
ziyaret ettiler
İZSİAD Enerji Komisyonu

üyeleri, Urla Kadıovacık’ta
kurulan Türkiye Yapı
Biyolojisi & Ekolojisi
Enstitüsü’nü ziyaret etti.
Komisyon üyeleri,
çalışmalarına ışık tutması
açısından; tamamen doğal
malzemelerle yapılan ve
kendi enerjisini üreten
binayı inceledi. projeye
ilişkin ayrıntılı bilgi,
aşağıdaki linktedir. 
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İzmir Başkalar Kurulu
Kasım ayı toplantısı,
İZSİAD Başkanı Hasan
Küçukkurt’un ev
sahipliğinde, Mutfak 93’te
düzenlendi. Gündemdeki
konuların
değerlendirildiği
toplantıda, 22-23 Kasım
tarihlerinde “Küresel
Gelişmeler Işığında
Bölgesel Vizyon” başlığı
ile toplanan 2’nci Ege
Ekonomik Forum’un
ayrıntıları da ele alındı. 

TBMM Başkanı Binali
Yıldırım, Hazine ve Maliye
Başkanı Dr. Berat
Albayrak, Ticaret Bakanı
Ruhsar pekcan, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Tarım ve Orman
Bakanı Dr. Bekir
pakdemirli, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katıldığı Forum’da,
Türkiye ekonomisinin yanı
sıra Ege ve İzmir
ekonomilerine ilişkin
önemli mesajlar verildi. 

İzmir’in başkanları, İZSİAD Başkanı
Küçükkurt’un evsahipliğinde toplandı

Hasan
Küçukkurt
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İZSİAD Ailesi’nin
vazgeçilmezi olan gezi
organizasyonları Gaziantep’le
devam etti. 2018’in son
günlerinde, Doğu’nun paris’i
Gaziantep’e çıkarma yapan
İZSİAD’lılar, başta Zeugma
Mozaik Müzesi ve Dülük Mitras
Tapınağı olmak üzere
Gaziantep’in tarihi ve turistik
yerlerini gezdi. Gezilerin en
büyük hedefinin, yeni yerler
keşfetmek ve bunu yaparken
de üyeler arası iletişimi
güçlendirmek olduğunu
vurgulayan İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, “Derneğimiz
en büyük farkı ve zenginliği
olan bu tip sosyal
organizasyonlara devam
edeceğiz” dedi. 

İZSİAD’lılar Gaziantep’i gezdi

İZSİAD’ın, İzmir Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Meslek Fabrikası ile
bir süredir yürüttüğü ortak proje
geliştirme çabaları ilk meyvesini
verdi. İZSİAD’ın mentörlük
desteğiyle hazırlanan “profesyonel
Temizlik Elemanı Kursu” hayata
geçirildi. İZSİAD Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Ekber Durmaz’ın sahibi
olduğu FMS Tesis Hizmetleri
Firması’nın da destek verdiği kursun
mezunları direkt olarak işe
yönlendirilecek. Öte yandan kurumla
iyi ilişkiler çerçevesinde İZSİAD
Kültür-Sanat ve Sosyal İşler
Komisyonu üyeleri de İBB Meslek
Fabrikası’nı ziyaret etti ve ortak
yapılabilecek yeni projeler hakkında
görüş alışverişinde bulundu. 

İBB Meslek Fabrikası 
ile ilk işbirliğimiz tamam
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt
ve İZSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Cengiz, Tunceli’de
düzenlenen “Üniversite-
Sanayi Tunceli’de Buluşuyor”
başlıklı panele katıldı.
Organizasyonu, 40’a yakın 
İZSİAD üyesi işadamı da takip etti. 

Girişimciliğin önemi...
Moderatörlüğünü Munzur

Üniversitesi Rektörü prof. 
Dr. Ubeyde İpek’in yaptığı
panelde; Başkan Küçükkurt ve
Cengiz’in yanı sıra Tunceli 
Valisi ve Belediye Başkan Vekili
Tuncay Sonel, Fırat Kalkınma
Ajansı Tunceli Yatırım Destek
Ofisi Koordinatörü Murat Ortak

ve Tunceli Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Zeynel
Açıkgöz de konuşma yaptı. 

Konuşmacılar; girişimcilik ve
inovatif girişimcilik, Tunceli
yatırım fırsatları ve öne çıkan

sektörler, Tunceli sanayi altyapısı
ve Tunceli Belediyesi’nce
yatırımcılara sunulan destekler
gibi konularda bilgiler verdi. 

İZSİAD Başkanı Küçükkurt ise
konuşmasında bölgesel

Başkan Küçükkurt, Doğu-Batı 
işbirliğinin önemini vurguladı
Başkan Küçükkurt, Doğu-Batı 
işbirliğinin önemini vurguladı
Başkan Küçükkurt, Doğu-Batı 
işbirliğinin önemini vurguladı
Başkan Küçükkurt, Doğu-Batı 
işbirliğinin önemini vurguladı
Başkan Küçükkurt, Doğu-Batı 
işbirliğinin önemini vurguladı

Bizden Haberler
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İZSİAD, 
Tunceli’dekiüniversite-sanayibuluşmasında
temsil edildi



ortaklıklar kurulmasının önemini
vurguladı. Türkiye’de üniversite
ve sanayi arasındaki bağın bir
türlü istenen düzeye
getirilemediğini ifade eden
Küçükkurt, “Bunun nedenlerini
sorgulamak ve çözüm yollarını
bulmak hepimizin görevi.
potansiyelimizi bir türlü 
fiiliyata taşıyamıyoruz.
Sanayicinin taleplerini, 
akademik camiaya en doğru ve
hızlı şekilde aktaracak bir iletişim
kanalına ihtiyaç var” dedi. 

Stratejik hedefler
Üniversite-sanayi işbirliğine

yönelik araştırma faaliyetlerinde
uygulanabilirlik ve inovasyon
niteliğinin çok önemli olduğunu
belirten Küçükkurt,
“Üniversitelerin mutlaka dışarı
ve özellikle de piyasalara
açılması, piyasası olan çalışmalar
yapması gerekiyor. Bu noktada,
kamunun da içinde olduğu bir
yapıyla bölgesel somut ve
stratejik hedeflerin belirlenmesi,
bunlara yönelik üniversite-sanayi
işbirlikleri yapılması, kamu
teşviklerinin de bölge bölge
üretilen projelere kanalize
edilmesi, hem başarı şansını
artıracaktır hem de
ekonomimizin katma değerli
yanını her geçen gün daha da
güçlendirecektir” diye konuştu. 

TÜSİAD ve TÜRKONFED
işbirliğiyle hayata geçirilen ve

kısa adı BORGİp olan
“Bölgelerarası Ortak Girişim
projesi”nden de bahseden
Küçükkurt, BORGİp çatısı altında,
Doğu-Batı dayanışmasıyla

üniversite-sanayi işbirliklerinin
geliştirilebileceğini kaydetti. 

“Birlikten kuvvet doğar”
Türkiye’nin, kalkınma yolunda

tüm renkleri ve güçleriyle birlik
olması gerektiğinin altını çizen
Küçükkurt, sözlerini şöyle
tamamladı: “Mutlu, huzurlu,
güvenli ve refahlı yaşamak 80
milyonun da hakkı. Bunun yolu,
kamu iradesinin doğru
planlamaları ışığında
üniversitelerimizin bilim ve
teknoloji üretmesinden ve
sanayimizin de yeni bilgileri
katma değerli üretime
dönüştürmesinden geçiyor.
Birlikten kuvvet doğar. 
Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” 

Bizden Haberler
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD), ayda bir
düzenlediği Çarşamba
Toplantılarının Kasım ayı konuğu,
KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent
Arslan oldu. İZSİAD üyesi iş
insanlarının katıldığı toplantıda,
Arslan, KOBİ’lere yönelik yeni teşvik
uygulamaları hakkında bilgiler verdi. 
Tüm destekler alınabilecek

Sözlerine, önemli bir gelişme ile
başlayan Arslan, “Eskiden
KOBİ’lerimiz aynı anda en fazla
üç destek programından
yararlanabiliyordu. Artık tüm destek
programlarından aynı anda
yararlanabilecekler. Yeni şirket
kuracak girişimcilere de 360 bin

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, 
Levent Arslan’a plaketle teşekkür etti.

KOSGEB 
İzmir Kuzey 

Müdürü Levent
Arslan, İZSİAD

Çarşamba
Toplantısı’nın
konuğu oldu;

KOBİ’lere yönelik
yeni destekler

hakkında 
ayrıntılı 
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verdi.

KOSGEB 
İzmir Kuzey 

Müdürü Levent
Arslan, İZSİAD

Çarşamba
Toplantısı’nın
konuğu oldu;

KOBİ’lere yönelik
yeni destekler

hakkında 
ayrıntılı 
bilgiler
verdi.

KOSGEB 
İzmir Kuzey 

Müdürü Levent
Arslan, İZSİAD

Çarşamba
Toplantısı’nın
konuğu oldu;

KOBİ’lere yönelik
yeni destekler

hakkında 
ayrıntılı 
bilgiler
verdi.

KOSGEB 
İzmir Kuzey 

Müdürü Levent
Arslan, İZSİAD

Çarşamba
Toplantısı’nın
konuğu oldu;

KOBİ’lere yönelik
yeni destekler

hakkında 
ayrıntılı 
bilgiler
verdi.

KOSGEB 
İzmir Kuzey 

Müdürü Levent
Arslan, İZSİAD

Çarşamba
Toplantısı’nın
konuğu oldu;

KOBİ’lere yönelik
yeni destekler

hakkında 
ayrıntılı 
bilgiler
verdi.



Bizden Haberler

21

TL’ye kadar destek
sağlayacağız” dedi. KOSGEB
olarak beş ana başlık altında
destekleri olduğunu vurgulayan
Arslan, bunları, Girişimcilik; Ar-
Ge, Teknolojik Üretim ve
Yerlileştirme; İşletme
Geliştirme, Büyüme ve
Uluslararasılaşma; Finansman;
Laboratuvar Hizmetleri olarak
sıraladı. Yeni iş kuracak
girişimcilere, 50 bin TL’si hibe
olmak üzere 150 bin TL’ye
kadar destek sağladıklarını
söyleyen Arslan, faal
işletmelere yönelik
desteklerini ise şöyle sıraladı:
30 bin TL’ye kadar hibe kira
desteği. 300 bin TL’ye kadar
makine -teçhizat - donanın-
hammadde - yazılım - hizmet
alımı desteği. Bunun 150 bin
TL’ye kadar olan kısmı geri

ödemesiz. 150 bin TL’ye kadar
geri ödemesiz personel gideri
desteği. 100 bin TL’ye kadar
geri ödemesiz proje geliştirme
desteği. 100 bin TL’ye kadar
geri ödemesiz yurtdışı tanıtım
ve pazarlama; 50 bin TL’ye
kadar da geri ödemesiz yurtiçi
tanıtım ve pazarlama desteği. 
5 milyon liraya kadar

KOBİ Teknoyatırım Destek
Programı’na da değinen Arslan,
katma değerli ürün ve hizmet
üretiminin hedeflendiği bu
alanda, maksimum 36 ay
sürmesi gereken projelere 5
milyon liraya kadar destek
sağladıklarını ifade etti. Arslan,
bu meblağın yüzde 70’inin
mikro işletmeler için; yüzde
60’ının da orta ve küçük
işletmeler için geri ödemesiz
olduğunu vurguladı. Arslan,

maksimum 5 milyon lirayı bulan
bir başka desteğin de ithalatı
yüksek olan stratejik ürünlerin
yerlileştirilmesine yönelik
yatırımlara verildiğini anlattı. 
Yerlileşmeye yüzde 90

Son olarak KOBİGEL KOBİ
Gelişim Destek Programı
hakkında bilgi veren Arslan,
“KOBİ’lerin ekonomideki
paylarının ve etkinliklerinin
artırılmasını hedefleyen bu
programımız kapsamında, 300
bin TL’ye kadarki kısmı geri
ödemesiz olmak üzere 1 milyon
bin TL’ye kadar destek
sağlıyoruz” dedi. Tüm alanlarda
sağlanacak desteklerin
oranının, tüm bölgelerde yüzde
75 olduğunu kaydeden Arslan,
yüzde 100 yerli malı
kullanımında bu oranın yüzde
90 olacağını da sözlerine ekledi. 



İZSİAD Yönetim Kurulu’nun
bugün yapılan olağan
toplantısına, İYİ Parti 
heyeti konuk oldu. 

İYİ Parti Genel Başkan
Danışmanı Taylan Yıldız, İzmir İl
Başkan Yardımcıları Serap
Özöktem ve Evren Gülay ile il
yöneticileri İrfan Anbar, Aysun
Yılmaz ve Nihal Pala, yaklaşan
yerel seçimler öncesi kendilerini
tanıttı, çalışmaları hakkında
bilgiler verdi. 

Türk siyasetinin, asıl
sorunları konuşmadığını, çözüm
odaklı olmadığını, sürekli
tartışma ürettiğini ve geleceği
kurgulama adına hiçbir şey
yapmadığını ifade eden Yıldız,
“İYİ Parti olarak kendimizi hiçbir
siyasi ideolojiye
konumlandırmıyoruz. Herhangi
bir partinin muadili, yakını ya da
karşıtı değiliz. Onlardan çok
daha ilerideyiz, ileriyi, geleceği
düşünüyoruz. Halkımızla dirsek
temasındayız. Sorunları ve
çözüm yollarını biliyoruz.
Özellikle de gençlerimize barış
ve huzur dolu, çalışıp ürettikleri
ve kazanabildikleri bir gelecek
sağlamak istiyoruz” dedi.

İZSİAD Başkanı Hasan

Küçükkurt da kısır siyasi
çekişmelerin kimseye faydası
olmadığını, ülkeye ve insanına
zaman kaybettirdiğini dile
getirdi, “Tasarruf eden, çalışan,
başta katma değeri yüksek
ürünler olmak üzere ihtiyaç

duyulan her alanda yerli üretim
yapabilen, geleceğe odaklanan,
ortak paydalarda milli ve birlik ve
beraberliğini en üst düzeyde
sergileyen bir Türkiye, en büyük
hayalimiz. Bu yolda sizlere de
başarılar diliyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti’den İZSİAD’a ziyaret
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Konak Belediyesi’nin,
ilçedeki tarihi ve turistik yerlerin
tanıtımı amacıyla düzenlediği
Basmane Turu’nun bu defaki
konukları, İZSİAD Danışma
Kurulu üyeleri oldu. Belediyeden
görevlilerin eşlik ettiği
İZSİAD’lılar; Aziz Voukolos
Kilisesi, İzmir Gazeteciler
Cemiyeti Basın Müzesi, İsmet
İnönü Anı Evi, Kadifekale, Bet
Hillel Sinagogu, Anafartalar
Caddesi, Kortejo (Manisa Akhisar
Otel), Hatuniye Camii, Mütfü
Rahmettullah Efendi Evi,
Dönertaş Sebili, Kıllıoğlu
Hamamı, Altınpark ile Emniyet
Oteli ve Basmane Karakolu’nun
tarihi binalarını ziyaret etti. 

İZSİAD Danışma Kurulu
Başkanı Ayhan Baran, İzmir’in
dört bir yanından adeta tarih
fışkırdığını ifade etti. Baran,
“Kentimiz, üç büyük semavi dinin
ve antik çağlardan bu yana
onlarca medeniyetin ortak

paydası. Bu büyük turizm
potansiyeli layıkıyla
değerlendirilmeli. Konak
Belediyesi’ni çalışmalarından
dolayı tebrik ediyoruz. İZSİAD’lılar
ve İzmirliler olarak, turizme
desteğe her zaman hazırız” dedi. 

Danışma Kurulu üyelerimiz 
Basmane’yi turladı
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) üyeleri,
geleneksel İZSİAD Üye
Buluşması’nda bir araya geldi.
İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt’un sahibi olduğu
Mutfak 93 Restoran’da
düzenlenen geceye, sucuk-
ekmek ikramı lezzet kattı. 

2018’in son günlerinde, bir
anlamda “2019’a da
merhaba” demek istediklerini
belirten Küçükkurt, “Yeni
yılda bizi önemli bir yerel 
seçim bekliyor. Pek çok 
üyemiz, başta Büyükşehir
olmak üzere belediye
başkanlıkları için aday adayı.
İZSİAD Ailesi olarak
arkalarındayız. Kendilerine
başarılar diliyoruz” dedi.
Başkan Küçükkurt ve ardından

2019’a sucuk-ekmek 
gecesiyle ‘merhaba’ 
2019’a sucuk-ekmek 
gecesiyle ‘merhaba’ 
2019’a sucuk-ekmek 
gecesiyle ‘merhaba’ 
2019’a sucuk-ekmek 
gecesiyle ‘merhaba’ 
2019’a sucuk-ekmek 
gecesiyle ‘merhaba’ 

Hasan
Küçükkurt 
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söz alan İZSİAD Danışma 
Kurulu Başkanı Ayhan Baran,
“2019’un kentimiz, ülkemiz ve
milletimiz için barış, huzur,
mutluluk, bolluk ve bereket
getirmesini diliyoruz”
temennisinde bulundu.
İZSİAD Mobil’i indirdiniz mi?

Gecede, İZSİAD Mobil
aplikasyonu da tanıtıldı. İZSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber
Durmaz ve Danışma Kurulu
Üyesi Taner Telcioğlu,
uygulama hakkında bilgi verdi.
İZSİAD üyeleri, App Store ya da
Play Store’lardan indirebileceği
uygulama ile İZSİAD’dan
haberlere, etkinlik
duyurularına, bildirimlere, üye
ilanlarına ve dergilere cep
telefonları aracılığıyla
ulaşılabiliyor. 



26

Bizden Haberler



27

Bizden Haberler



28

Bizden Haberler



29

Bizden Haberler



30

Bizden Haberler



31

Bizden Haberler



32

Haber

İZSİAD Yönetim Kurulu’nun
haftalık olağan toplantıları, dernek
işlerinin görüşüldüğü buluşmalar
olmasının yanı sıra farklı kurumlarla
ilişkileri ve işbirliklerini artırmanın
da bir aracı… Sık sık dernek
merkezinin dışında toplanan İZSİAD
Yönetim Kurulu, geride kalan üç ayda
Türkerler Grubu’nun, Sintan
Kimya’nın, İzmir Deri Serbest
Bölgesi’nin (İZBAŞ) ve İzmir Ticaret
Odası’nın (İZTO) konuğu oldu. Aynı
zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu
üyeleri olan Türkerler Holding Genel
Koordinatörü Prof. Dr. Attila Sezgin
ile Sintan Kimya Yönetim Kurulu
Başkanı ve İZBAŞ Yönetim Kurulu
Üyesi Kenan Mazıcı, hem İZSİAD’lıları
ağırladı hem de devam eden projeleri
hakkında bilgiler verdi. İZTO Yönetim
Kurulu ile ortaklaşa yapılan
toplantıda ise İzmir’in girişim ve
inovasyon kenti olmasının
hedeflendiği İZTO Girişimcilik
Merkezi konuşuldu. 

Mobil Yönetim KuruluMobil Yönetim KuruluMobil Yönetim KuruluMobil Yönetim KuruluMobil Yönetim Kurulu

Aynı zamanda İZSİAD üyesi de olan İZBAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZSİAD Başkanı Hasan

Küçükkurt’a, ziyaretin anısına plaket takdim etti. 

Aynı zamanda İZSİAD üyesi de olan İZBAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, İZSİAD Başkanı Hasan

Küçükkurt’a, ziyaretin anısına plaket takdim etti. 
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İzmir’de özel sağlık hizmeti
denince ilk akla gelen, marka
isimlerden biridir Tınaztepe
Hastanesi… 18 yıl önce Buca Tıp
Merkezi ile başlayan kaliteli ve
hızlı sağlık hizmeti kültürü, bugün
grubun Buca, Bornova ve
Torbalı’daki hastanelerinde
gelişerek devam ediyor. Kendisi
de doktor olan ve “önce insan”
felsefesiyle bunca yatırımı hayata
geçiren Mehmet Bektur, bir
yandan da yerli tıbbi medikal cihaz
üretimine kafa yoruyor, ihracat
yapıyor. YÖK’ten onayı, TBMM’den
de yasası çıkan Tınaztepe

Üniversitesi de sağlık ordusu
yetiştirmek üzere gelecek yıl
hizmete girmeye hazırlanıyor. 
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

1969 Yozgat Boğazlıyan
doğumluyum. Bornova Anadolu
Lisesi mezunuyum. Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni
bitirdim. 9 Eylül Üniversitesi'nden
Sağlık Kuruluşları İşletmeciliği
doktorası aldım. Kamuda 11 yıl
ara yöneticilik yaptım. Mecburi
hizmet yerim Afyonkarahisar'dı.
Seferihisar’dayken istifamı
verdim. İlk olarak 1997'de Çözüm
Polikliniği'ni açtım. Ardından Halk

Sağlığı, Buca Tıp ve en son
Tınaztepe Hastanesi devreye girdi.
Tınaztepe Grubu neler yapıyor?

Grup olarak, doğduğumuz ve
büyüdüğümüz yer Buca Tıp
Merkezi’miz. Devlet hastanesinin
Bozyaka’ya taşındığı dönemde çok
önemli bir misyon edinmişti Buca
Tıp Merkezi… Hiç para almadan ya
da çok çok cüzi ücretlerle
yüzbinlerce kişiye dokundu. O
dönem çok başarılı oldu, özel
sağlık hizmetleri sektörüne örnek
oldu. O dönem hastalardan fark
ücreti alınmıyordu. Devletin hasta
başına yaptığı ödemeler vardı.

MURAT ÖZKEN

Mehmet Bektur

Röportaj

İzmir’in
sağlığını 
en çok 

o düşünüyor

İzmir’in
sağlığını 
en çok 

o düşünüyor

İzmir’in
sağlığını 
en çok 

o düşünüyor

İzmir’in
sağlığını 
en çok 

o düşünüyor

İzmir’in
sağlığını 
en çok 

o düşünüyor

Mehmet

Bektur



Daha sonra özel sağlık sektörü
hızla gelişti, büyüdü. Devlet, “Ben
zam yapmayacağım. Siz,
hastalardan maksimum yüzde
30’a kadar fark ücreti
alabilirsiniz” dedi. Daha sonra bu
fark ücreti yüzde 200’lere kadar
çıkartıldı. Şu anda yüzde 200’e
kadar fark ücreti alınabiliyor. Şu
anda toplam üç kurumumuzda,
acil vakalar dışında yılda 250 bin
civarında hastaya hizmet
veriyoruz. Kalitemizi tescil etmek
adına da girişimde bulunduk. 2016
yılının Ekim ayında  Amerika
Birleşik Devletleri'nin en prestijli
akreditasyon kuruluşlarından
Joint Commission International
(JCI) belgesini aldık. JCI, sağlık
kuruluşlarındaki hasta güvenlik
ve bakım standartlarını eğitim ve
denetimlerle artırmayı amaçlayan
uluslararası bir kuruluştur. JCI
Belgesini almamız dünya
standartlarında kaliteli sağlık
hizmeti verdiğimizin kanıtıdır.
Fark ücretleri neden 
bu kadar yüksek? 

Devletin hasta başına ödediği
ücret hâlâ 2007 yılındaki seviyede.
11 yıldır zam yapılmıyor. Sistem,
aradaki farkın vatandaştan
alınmasını istiyor. 
Bu durum, özel sağlık kuruluşları
ile vatandaşı karşı karşıya
getirmiyor mu?

Tabii ki getirebiliyor. Vatandaş,
kendi tarafından baktığında haklı.
Çünkü düzenli olarak SGK primi
ödüyor ve nitelikli sağlık hizmeti

almayı bekliyor. Ancak devlet
diyor ki, “Ben özel hastanelere
senin için ödediğim parayı
artırmıyorum. Özel sektörden
daha iyi hizmet alacağını
düşünüyorsan, üzerine biraz daha
para ilave et” diyor. Şu anda sağlık
sisteminde daha güçlü ve nitelikli
hizmet veren kurumlar, ağırlıklı
olarak özel hastaneler oldu. Ki
vatandaşlar daha nitelikli ve hızlı
sağlık hizmeti alabilmek için
buraları tercih eder oldu. Bir de
İzmir’de Türkiye’den çok farklı bir
kentlilik bilinci var. Aşılarına,
beslenmesine, sportif ve sosyal
yaşama çok daha dikkat eden,
bunları önemseyen bir kitle var
İzmir’de. Bu yapı, koruyucu sağlık
hizmetlerinin Türkiye
ortalamasının üzerinde alınması
sonucunu doğuruyor. Bu nedenle
İzmir’de birinci basamak sağlık
kuruluşları çok daha fazladır.

Çünkü İzmirli, bu hizmeti istiyor. 
Türkiye’deki sağlık sistemini
genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz? Eksikleri
ve önerileriniz neler?

Her şeyden önce sağlık
sistemindeki özel işletmelerin
önemli bir örgütlenme problemi
var. Çünkü her kurumun
standartları birbirinden farklı.
İşletmeler tek ses olamıyor.
Sorunların ve çözüm yollarının
belirlenmesinde ortak bir
platform sağlayamıyoruz. Bunun
nedeni de şu: Toplum homojen
değil. Herkesin sağlık
hizmetinden beklentileri aynı
değil. Bu yapıyı belirleyen en
önemli etkenler de sosyo-kültürel
özellikler ve gelir aralığı. Orta ya
da düşük gelirli kesim ile yüksek
gelirli kesimin sağlık hizmeti
beklentisi aynı değil. Bir kesim
ağrılarını sorun ederken; diğer
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kesim
sivilcelerini, burun ya
da diş yapısını sorun
ediyor. Biz Tınaztepe Grubu
olarak en baştan itibaren orta ve
düşük gelir grubu insanlara hitap
etmeyi hedefledik. Bunda benim
doktorluk tarzımın da etkisi oldu.
Çünkü bir doktor hümanist olmak
zorunda. Hümanist olmazsanız
zaten doktor da değilsinizdir
aslında. “Hasta eşittir para”
düşüncesi yanlıştır. Hasta
insandır ve doktor olarak
göreviniz paraya pula 
bakmadan onu iyileştirmektir. 

Özel sağlık kuruluşlarının bir
gideri var, bir de geliri var. Sağlık
iş gücü, ilaç ve teknoloji, vergi
kalemleri gibi giderlerimiz var.
Hastalarımızdan aldığımız cüzi
katkı payları ile özel sigorta
şirketlerinin ve devletin hasta
başına ödediği ücretler de
gelirlerimizi oluşturuyor. Kaliteli
sağlık hizmeti verebilmek için
nitelikli ve tecrübeli sağlık
personeliyle, üstün teknolojiyle
çalışmak zorundasınız. Ne yazık ki
şu anda sektörün en büyük
sorunu, piyasada para olmaması.
Hepimiz şu anda mevcudu nasıl
koruruz buna bakıyoruz. “Sıfır
iyidir, eksi olmasın yeter” diyoruz.
Şu anda hiç kimse kâr etme
beklentisi içinde değil. Örneğin bir
ilacı 80 liraya alıyorum, devlet
bana bunun için 60 lira ödüyor.
“Üzerini ve kârını hastadan al”
diyor. Kişinin durumu acilse,
kanserse ya da kalp hastasıysa hiç

para
almıyoruz.

Hastaya stent takıyoruz örneğin;
maliyeti 1200 lira. Devlet bunun
karşılığında 500 lira ödüyor.
“Normal hastalardan
kazandığınla tolore et” diyor.
Bunların dışındaki hastalardan ise
yüzde 200’e kadar katkı payı
alabiliyoruz. Ancak bu ekonomik
ortamda insanların parası yok. Ne
yapacağız, hizmet vermeyecek 
miyiz? Bu da mümkün değil.
Sözün kısası, insanları yormadan,
üzmeden, alabildiğimizi alıyoruz.
Bugün, belki de tüm sektörlerin
en büyük problemi bu. 

Bunun
düzelmesi gerekmiyor

mu? Ne yapılması lazım?
Gerekiyor tabii ki. Bunun

düzelmesi için ithal ettiğimiz tıbbi
cihazların, ürünlerin ve hatta
ilaçların ülkemizde üretilmesi
gerekiyor. Stent üretemiyoruz
örneğin. Bunu üretirsek maliyeti
1200 lira olmaz, 600 lira olur. 
İzmir'de sağlık turizmi ne
durumda? Potansiyelin artması
için neler yapılabilir?

İzmir'deki sağlık ve hekimlik
hizmetleri, Avrupa'daki sağlık
hizmetleriyle hemen hemen eşit
düzeyde ve Avrupa'dan daha ucuz.
İzmir, coğrafi konumu, iklimi, tarihi
ve turistik zenginlikleri açısından
önemli bir potansiyele sahip.
Şehrin sağlık alanındaki teknolojik
altyapısı da hastalardan gelen her
türlü talebi karşılayabilecek
durumda. Bu nedenle sadece
Avrupa'dan değil Orta Doğu
ülkelerinden de çok sayıda hasta
kabul ediyoruz. Aynı zamanda
Ekonomi Bakanlığı sağlık
turizminin gelişmesi ve
sürdürülebilmesi için ulaşım,
tanıtım vb. alanlarda destekler
veriyor. Ancak bu teşviklerin
sınırları genişletilebilir. Sağlık
turizminin başlangıcını İstanbul
yaptı, fakat İstanbul, direkt uçuşlar
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sayesinde bu işte daha hızlı
gelişme sağladı. İzmir'de de direkt
uçuşlar başlarsa sağlık turizminin
potansiyeli de artacaktır.
Bakanlığın sağlık turizmi
teşviklerini sürdürmesi
durumunda sağlık turizmi
İzmir'de daha da canlanacaktır.
Grup olarak yeni 
yatırımlarınız olacak mı?

18 yıl önce Buca Tıp Merkezi ile
yola çıktık. 11 yıl önce Tınaztape
Buca Hastanesi’ni kurduk. Üç yıl
önce de Tınaztepe Torbalı
Hastanesi hizmete girdi. Sırada
Tınaztepe Bayraklı Galen
Hastanesi var; o da hizmete
girmeye hazırlanıyor. Halen 700
kişiye istihdam sağlıyoruz. Bayraklı
hastanemizle birlikte toplamda
1100 kişilik sağlık ekibimiz olacak.
Şu anda 112 doktorumuz var;
Bayraklı ile birlikte 150
doktorumuz olacak. Bunun dışında
tıbbi medikal cihazları üretmeyi
düşündük. Tek kullanımlık 
cerrahi malzeme üretimi 
yaptık. Kamuya verdik. Fakat
alacakların ödenmesi konusunda
çok büyük sıkıntı yaşadık. Bunun
üzerine ihracata yöneldik. 
Üniversite de kuruyorsunuz…

Tınaztepe Grubu olarak uzun
yıllardır süregelen faaliyetlerimizin
sonucu olarak bir kazancımız
birikti. “Bu benim param”
diyemiyorum, yapım buna müsait
değil. Bu parayı birlikte kazandık ve

o kaynağın da yine kalıcı bir kamu
hizmetine dönüşmesi gerekiyordu.
Böyle düşünüyordum. Bu
doğrultuda doğdu üniversite fikri.
YÖK’e teminatlarımızı verdik. YÖK,
TBMM’ye sevk etti Tınaztepe
Üniversitesi yasal olarak
kurulmuş oldu. Sırada faaliyete
geçme aşaması var. Kampus
alanımızı tespit ettik. Buca-
Bornova arasında, uçan yola
komşu 102 dönümlük imarlı bir
arazimiz vardı. Üniversitemizi
burada kuracağız. Hızlı da
gidiyoruz. 2019’un Haziran ayında
öğrenci almak istiyoruz. Bir sağlık
üniversitesi olacak. Tıp ve Diş
Hekimliği fakültelerimiz olacak.
Sağlık Bilimleri fakültemiz olacak.
Sağlık meslek yüksekokullarımız
ve sağlık bilimleri enstitümüz
olacak. Master ve doktora
programlarımız ile sürekli
eğitim merkezimiz olacak. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin,

Kültürpark’taki İZFAŞ binasını
Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsis
etmesi bazı eleştiriler aldı. Ne
diyeceksiniz?

Büyükşehir bize orayı 
ilelebet vermedi. Üç yıllığına tahsis
etti. Eleştirilere saygım var. 
Onları da anlamak ve kendimizi
anlatmak zorundayız. Biz o binayı
üç yıl rektörlük olarak
kullanacağız, sonrasında da
yenilenmiş olarak belediyeye
geri vereceğiz. Bu bir kamu
hizmeti, İzmir bir sağlık
üniversitesi kazanacak. Kamu
demek, devlet demek değildir.
Kamu, halktır. Bu da halka
hizmettir. Binlerce öğrenci için
eğitim imkânı sağlanacak.
Akademisyenden temizlik
görevlisine yüzlerce kişiye
istihdam imkânı sağlanacak. İyi
yetişecek mezunlarımız,
alanlarında yıllar boyu halkımıza
sağlık hizmeti verecek.
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Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler, 15
Mart tarihini “Dünya Tüketici
Hakları Günü” olarak kabul

etmiş, 15-21 Mart tarihleri arasını da
“Tüketici Hakları Haftası” olarak
belirlemiştir. Bu kapsamda, sizlerle
buluşma olanağını bizlere sağlayan
İZSİAD yetkililerine teşekkür ederiz.
Sizlere; temel tüketici hakları,
ülkemizde tüketici haklarına bakış ve
tüketici hakkını nasıl aramalı gibi
konularda kısaca bilgi vermek
istiyorum. Öncelikle, evrensel tüketici
haklarının neler olduğunu bilmemiz
gerekiyor. Bunlar; 

1. Temel gereksinimlerinin
karşılanması hakkı: Barınma,
beslenme, ısınma, aydınlanma,
içecek ve kullanacak su bulma,
haberleşme, ulaşım tüketicilerin en
temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu
temel ihtiyaçların karşılanmasını 
talep edebilmeli ve uygun 
şekilde kullanabilmelidir.

2. Sağlık ve güvenliğinin
korunması hakkı: Satışa sunulan her
türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve
sağlığı açısından kullanıcısına zarar
vermeyecek durumda olmasıdır.

3. Ekonomik çıkarlarının korunması
hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı
verecek çeşitte mal ve hizmetin en

uygun fiyattan sunulması, satış 
sonrası her türlü teknik destek ve
servis hizmetlerinin yeterli düzeyde
olması yanında; satıcının kötü 
niyetine karşı korunmasıdır. 

4. Bilgilendirilme hakkı:
Tüketicinin mal ve hizmeti satın
alırken doğru karar verebilmesinin
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sağlanması için tüketicinin gerekli
bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı,
yanıltıcı reklamdan, etiketten,
ambalajdan korunmasıdır. 

5. Eğitilme hakkı: Tüketicilerin kendi
hak ve yararlarını koruyabilmesi,
tüketici bilincine sahip olması için
eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

6. Tazmin edilme hakkı: Satın
alınan mal veya hizmetten dolayı
tüketicinin uğramış olduğu zararın
giderilmesi, satın alınan malın ayıplı
(bozuk, eksik, hatalı vb.) çıkması
durumunda, ayıplı malın geri alınması,
yenisi ile değiştirilmesi, kusurlu
hizmetin yeniden görülmesi, gerekirse
tazminat ödenmesi hakkıdır.

7. Temsil edilme hakkı: Tüketicilerin
haklarını kullanılabilmeleri ve
koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin
giderilmesinde bir araya gelerek güç
birliği oluşturmaları ve hükümetlerin
ekonomik ve siyasi politikaların da
dikkate alınma ve kamu kurumlarında
temsil edilebilmesidir.

8. Sağlıklı bir çevrede yaşama
hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir
çevrede yaşama, çevresel
tehlikelerden korunma, günümüz ve
gelecek nesiller için doğanın
korunması hakkıdır.

9. Sürdürülebilir tüketimin
sağlanması hakkı: Tüketime bağlı
üretim politikalarını yerli ve milli
çerçevede ele almak, üretimin
aşırı tüketimi karşılayamadığı
durumlarda tüketici davranışlarının
değiştirilmesini öngörmektedir.

10. Elektronik ticarette 
tüketicinin korunması hakkı: İnternet
üzerinden yürütülen e-ticaret, mobil
bankacılık, e-devlet vb.
uygulamalarda tüketicilere ait
bilgilerin güvenliğinin sağlanması,
internet korsanlarına karşı alınması
gereken tedbirleri kapsar.

Şimdi de tüketicilerin evrensel
tüketici haklarını kullanması
konusunda yasalarımız ne diyor ona
bakalım. Anayasamızın 167’nci
maddesi; “Devlet, piyasalarda fiili ve
anlaşma sonucu doğacak tekelleşme
ve kartelleşmeyi önler” diyor. 

171’nci madde; “Devlet, milli
ekonominin yararlarını dikkate alarak,
öncelikle üretimin artırılmasını ve

tüketicinin korunmasını amaçlayan
kooperatifçiliğin gelişmesini
sağlayacak tedbirleri alır” diyor. 

172’nci madde; “Devlet, tüketicileri
koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır,
tüketicilerin kendilerini koruyucu
girişimlerini teşvik eder” diyor. 

Bu çerçevede, 28 Mayıs 2014’te
6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş,
buna bağlı olarak da birçok yönetmelik
yayımlanmıştır. Bu yasa, AB
müzakereleri kapsamında çıkarılan
uyum yasalarından biri olup, AB
tüketici mevzuatı ile yüzde 98 oranında
uyumludur. Avrupa'da alıcı ile satıcı
arasında çıkan sorunlarda uzlaşma
kültürünün ön plana çıktığını
görüyoruz. Yani, müşteri memnuniyeti
odaklı bir yaklaşım söz konusu
olmaktadır. 

Bizdeki durum ise şöyle: Mevcut
yasa, tüketicinin hak ve menfaatleri ile
satıcının sorumluluk ve ödevlerini kesin
çizgilerle belirlemiş olmasına rağmen,
satıcıların tüketici haklarını göz ardı
etmesini veya “nereye başvurursan
vur” anlayışını sürdürdüğünü üzülerek
görüyoruz. Bu durum, tüketicileri
yormakta ve enerjilerini tüketmektedir. 

Hepimiz potansiyel tüketiciyiz.
İhtiyaçlarımızı en ekonomik şekilde,
serbest piyasa koşullarında tedarik
ederken, bilinçli tüketici olmak
zorundayız. Alışverişe başlamadan
önce hak ve menfaatlerimizi bilmeli,

karşılaştığımız sorunlarda gerekli
adımları atarak haklarımızı korumalıyız. 

Satıcılar/sağlayıcılar, Borçlar
Kanunu’nda tanımlanan basiretli tacir
gibi davranmak zorundadır. Ticaret
erbabı, tüketiciye göre hakim (üstün)
konumdadır ve bu bağlamda
tüketicinin zayıflığını tüketici aleyhine
kullanmamalıdır. Satıcıyla
uzlaşamayan tüketiciler, TükoDer’e
veya parasal limitler göz önüne
alınarak il/ilçe Tüketici Hakem
Heyetlerine (THH) veya tüketici
mahkemelerine giderek yazılı
başvuruda bulunmalıdır.

1 Ocak-30 Haziran döneminde
İzmir’de il ve ilçe THH’lere toplam 16
bin 500 başvuru yapıldığı, bunların
parasal tutarının 16 milyon 600 bin TL
olduğu göz önüne alınırsa İzmirli
tüketiciler açısından ekonomik kaybın
boyutunun yüksekliğini anlayabiliriz.
Bu başvuruların yüzde 80’i tüketiciler
lehine sonuçlanmıştır. Sorunlarınıza
yardımcı olabilmemiz açısından; bizi
sosyal medya hesaplarımızdan takip
edebilir, www.egepolitik.com
adresindeki Tüketici Danışmanı
köşesini ziyaret edebilir, FM 102.5
frekansında cuma günleri 10.00-11.30
saatleri arasında yayımlanan
Tüketicinin Sesi programını
dinleyebilirsiniz.  Kamu yararına dernek
statüsünde olan TükoDer, her zaman
tüketicinin yanındadır.

Tükenmeden tüketmek dileği ile...
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Sahip olduğumuz en kıymetli
şey sağlığımızdır. Kalp Damar
hastalıkları ölüm nedenleri
arasında hala ilk sırada yer
almaktadır. Kalp damarlarındaki
önemli darlık ve tıkanmalar
enfarktüsle, beyin damarlarındaki
bu durum inmeyle (felç), çevresel
damarlardaki ve diğer
organlardaki ciddi damar darlık
ve tıkanıklıkları ise gangrenle
sonuçlanabilmektedir.

Kalp Damar hastalıklarında dört
önemli risk faktörü, sigara
kullanımı, hipertansiyon, kan
yağlarında yükseklik ve şeker
hastalığıdır. Bu dört önemli risk
faktörü yanında genetik yatkınlık,
ürik asit yüksekliği, obezite
(şişmanlık), hareketsiz yaşam,
yanlış beslenme, stres ve aşırı
alkol tüketimi de ciddi kalp 
damar hastalığına sebep olabilir.

1)  Sigara kullanımı önemli risk

faktörlerinden biridir. Damar içini
kaplayan endotel tabakasını bozar,
endotel hücrelerindeki fonksiyon
bozukluğu sonucu dolaşımda
bulunan monosit ve T hücrelerinin
damar iç duvarına yapışmalarına
neden olur. Bu hücreler de kötü
kolesterol olarak bilinen LDL ile
birleşerek damar çeperine doğru
ilerler.  Böylece damar içinde
plaklar oluşarak damar sertliğine
yol açar. Ayrıca tütündeki zararlı
maddeler vücutta iltihabi reaksiyon
yaratır. Vücudun savunma
mekanizması olan beyaz küreler ve
lenfositler bu bölgede birikir.
Salgıladıkları toksik maddeler ve
karbon monoksit,  damarlarda
spazma yol açarak damarın
tıkamasında rol oynar.

2) Hipertansiyon gizli düşman
olarak ifade edilir. Çünkü bir süre
sonra hasta hipertansiyona bağlı
baş ağrısı, bitkinlik, yorgunluk gibi

belirtilere uyum sağlar, hatta
tansiyonu düzeltince rahatsız
olmaya başlar.  Hipertansiyon bu
süre içerisinde damar içerisine
basınç yaparak damar iç duvarında
çatlamalara neden olur. Buralarda
trombosit dediğimiz pıhtılaşma
hücreleri toplanarak damar
tıkanıklığına yol açar.  Ayrıca kalbin
önünde direnç oluşturarak kalp
duvarının kalınlaşmasına ve kalbin
gevşeme fonksiyonunu bozarak
kalp yetmezliğine neden olur.
Ayrıca anevrizma, beyin kanaması,
göz içi kanamalar ile görme
sorunları ve inmeye neden olabilir.

3)   Diyabet kalp damar
hastalıklarında öneli bir risk
faktörüdür. Pankreastan
salgılanan insülin yetersizliği veya
salgılanan insülinin bozuk olması
(insülin direnci) sonucunda
görülür. Diyabette ailevi yatkınlık
olması nedeniyle, sülalede diyabet
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varsa dikkatli olunmalıdır.
Çocuklukta görülene tip 1, ileri
yaşlarda görüne tip 2 diyabet denir.
Tip 1 diyabette daha dikkatli
olunması gerekmektedir.
Diyabette kanda kötü kolesterol ve
trigliserid dediğimiz zararlı kan
yağları yükselir. Bu yağlar damar
içerisinde birikerek ve damar içini
kaplayan endotel dokusunun
fonksiyonlarını bozarak damar
tıkanmalarına yol açar. Damar içini
kaplayan endotel tabakası
salgıladığı maddelerle damaların
açık kalmasında rol oynayan
önemli bir organdır. 

4) Diğer önemli risk faktörü
kolestrol ve trigliserid denen kan
yağlarının yüksekliğidir. Normalde
kolesterol vücudun önemli yapı
taşlarındandır. Vücudumuzda pek
çok önemli hormonun yapımında
kullanılır. Normalde total kolestrol
180 mg/dl, LDL (kötü kolestrol) 70-
100 mg/dl, trigliserid 150 mg /dl
düzeylerinde olmalıdır. HDL
dediğimiz iyi kolesterol kandaki
kötü yağların yıkımında rol
oynayarak zararlı etkilerini önler.
Bu nedenle kandaki düzeyini
45mg/dl’nin üzerinde olması
istenir. HDL’nin kan düzeyinin 
50-80 mg/dl olması önemli
koruyucu etki sağlar. HDL’yi
yükseltmek için hareketli 
yaşam,  omega-3 kullanım ve
yiyeceklerde haftada birkaç öğün
balık yenmesi yararlı olabilir. 
Koroner kalp hastalığı                                                                                                                                            

Kalp ve damar hastalıkları
içerisinde en sık görülen koroner
kalp hastalığıdır. Kalbi besleyen
damarlarda yüzde 60-70 düzeyinde
darlık oluşmasında klinik belirtiler

başlar. Kalbi besleyen üç
koroner damar ve onun dallarıdır.

Klasik bulgu eforla, yokuş
çıkarken, yemeklerden sonra,
heyecan ve stres anında göğüste
boyuna ve sol kola yayılan ağrı
şeklinde başlar. Hasta göğsünde
baskı hisseder. Bazı durumlarda
bu ağrı sırtta ve mide üzerinde de
hissedilir. Başlangıçta ağrı
dinlemekle 5-15 dakikada geçer.
Eğer ağrı uzun süre geçmiyor ve sık
geliyorsa olay ciddi demektir.
Ağrıda devamlılık, hastada bulantı,
kusma, terleme panik enfarktüsün
başladığını gösterir. (şekil 1 ) En
kısa sürede hastanın,  kalp bölümü
olan bir hastaneye ulaşması
gerekmektedir. Kadınlarda kalp
damar hastalığı genellikle
menopoz sonrası görülür.
Menopoz öncesi östrojen
tarafından korunmaktadırlar.
Ayrıca erken evrede diyabetliler ve
kadınlarda belirtiler atipik
seyredebilir, yorulma, nefes darlığı

şeklinde yakınmalarla
başvurabilirler.
Tanı yöntemleri 

Tanıda hastanın klinik
yakınmaları çok önemlidir.
Koroner arter hastalığını
düşündüğümüz durumlarda
normal bir EKG bulgu varsa
anlamlıdır fakat akut olgular
dışında tam güvenilir değildir.
Eforlu EKG ve sintigrafinin
doğruluk oranı ise yüzde 60-70
düzeyindedir. BT anjiyografi ile
yüzde 90 doğru sonuç elde
edilebilir. (şekil 3) Eğer klinik ve
laboratuvar bulguları hastanın
koroner arter hastalığının varlığını
gösteriyorsa direk olarak standart
anjiyo uygulanır. Ayrıca akut
durumda kan analizlerinde, kalp
kasında bulunan troponin proteini
hücre yıkımı sonucu kanda
yükselir. Yine aynı şekilde CK-MB
ve LDH enzimlerinde yükselme
saptanır. En çabuk yükselen
troponin düzeyidir, bir saat içinde

41

Şekil-1 : Enfarktüs
geçiren adam

Şekil-2 : BT Koroner
anjıyografı Şekil- 3 Normal  sağ ve  sol  koroner arter darlık olan sağ Koroner    



yükselmeye başlar ve uzun süre
yüksek kalır. Sonuç olarak tanı ve
damarlardaki hasar derecesi kesin
olarak klasik anjiyo ile ortaya
konur. (Şekil 3 )
Tedavi yöntemleri

Tedaviye hastanın genel
durumu ve anjiyo bulgularına göre
karar verilir. Ciddi koroner lezyonu
olmayan ve çok ileri yaş gurubunda
tıbbi tedavi tercih edilir. Risk
faktörleri ortadan kaldırılır, aktif
yaşam önerilir. Gerekiyorsa
koroner genişletici ilaçlar ve kan
sulandırıcılar verilebilir.  Sol ana
koroner, çok damar hastalığı,
önemli damarların çatallanma
yerlerinde sorun varsa bypass
ameliyatı önerilir. (şekil 4 ) Bypass
yapılırken  meme atar damarları,
bilek atardamarı ve bacaktan
alınan toplar damarlar kullanılır.
Meme atar damarları iman
keminin altında, iki tarafında
bulunur ve serbestleştirilir ve
genellikle ön yüzdeki damardaki
darlığın altına bağlanarak darlık
altındaki bölgenin beslenmesi
sağlanır. Meme atar damarları
bacaktan alınan damarlara
göre daha uzun süre açık kalır.
Bacaktan alınan damarlarla 
kan aort atardamarından 
alınarak darlığın altına aktarılır.

Bir veya iki damar hastalığında
uzun olmayan lezyonlarda, uygun
olgularda balon anjiyoplasti ve
stent uygulanır. Çıplak stentler, ilaç
kaplı olanlar ve vücutta zamanla
eriyen stentler mevcuttur. Tercih
edilen ve uzun süre açık kalanlar,
ilaç kaplı ve eriyen stentlerdir.
Gerek ameliyat olan gerekse stent
uygulanan hastalar girişim sonrası
tıbbi tedavi ile desteklenmelidir

(şekil 5-6). Kalbin durumuna göre
kalbi güçlendiren, kan
sulandırıcılar ve idrar söktürücüler
ve ritim düzenleyicilere
gereksinme duyulabilir. Risk
faktörleri mutlaka önlenmelidir.     
Korunma ve tedavide yenilikler

Öncelikle hareketli bir yaşam
şart. Sigaradan uzak durmalı, kan
şekeri ve tansiyon regüle
edilmelidir (şekil 7). Katı yağlar,
sakatat ve kızartmalardan
sakınmamız gerekir. Kırmızı et
azaltılmalı daha çok balık ve sebze
ağırlıklı beslenmeliyiz. Katı
yağların yerine zeytin yağı gibi sıvı
yağlar tüketmeliyiz. Alkol alımı
sınırlandırılmalı tercihen kırmızı
şarap içilmelidir.  Üç beyaz
dediğimiz un, tuz, şekerden
kaçınmalıyız. Aşırı beslenme ve
hareketsizliğe bağlı obezite
oluşacağını unutmamalıyız. Göbek
çevresinin erkeklerde 90 cm,
kadınlarda 80 cm’den az olması
önerilmektedir. Stresten uzak bir
yaşam kalp hastalıkların
önlenmesi açısından gereklidir.
Yukarıdaki öneriler bypass olan ve
stent uygulanan hastalar için daha
da önemlidir. Bypass olan ve stent
uygulanan hastalar önerilere uyar

ve gerekli zamanlarda kontrolünü
yaptırdığı takdirde diğer
insanlardan daha az yaşamazlar,
ileri yaşlara ulaşabilirler. Bu kişiler
yarım insanım duygusu
yaşamamalılar, çünkü girişim
öncesi yarımdılar, girişimden
sonra sağlılarını kazanmaktadırlar.
Ben bypass yaptığım hastalara
espriyle karışık, eşini ve işini
değiştirme yaşam sitini değiştir
diyerek bu karamsar duygudan
uzaklaştırmaya çalışıyorum. İşini
bırakırsa depresyona girecek, eşini
bırakırsa düzensiz yaşam,  stres
ve sıkıntı olacaktır. Hasta ameliyat
sonrası bazı kurallara uyarak 
eski yaşamına devam etmelidir.
Yürüme, yüzme, bisiklete
binme önerilen sporlardır.
Girişim geçiren hastalara
yarışma sporları önerilmez. 

Robotik cerrahideki 
gelişmeler sonucu uygun hastalar
kapalı yöntemle tedavi
edilebilmektedir.  Ailesel aşırı
kolesterol yüksekliği nedeniyle
çok genç yaşta enfarktüs geçiren
kişiler için ümit verici gelişmeler
vardır. Yeni geliştirilen 
ilaçlarla üç ayda bir yapılan
enjeksiyonlarla bu hastalar tedavi
edilebilmektedir. Kalp nakli, kalp
destek cihazları ve yapay 
kalp çalışmalarında önemli
mesafeler kat edilmiştir.  Bu
çalışmalar ve yeni cihazlar 

Şekil-7 ileri kalp yetmezliği olan
hastalar için önemli bir seçenektir.
Ege Üniversitesi’nde bu işlemler
başarılı şekilde uygulanmaktadır.
Kök hücre çalışmaları ve 
özellikle genetik alanındaki
gen transplantasyon
çalışmaları ümit vericidir. 
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Şekil-4 : Bypass Uygulanması Şekil-5 : Kalp Stenti Şekil-6 : Stent Öncesi Stent Sonrası





Hiç buzdolabının kapağını açıp
karşısında beklediğiniz oldu mu?
Ya krize girmişçesine ardı ardına
alakasız şeyler tükettiğiniz, bir
ısırık alıp bırakacağım diye
başladığınız koca bir dilim
pastanın son çatalını yerken ne
yapıyorum ben dediniz mi
kendinize? Soruların bir veya
birkaçına cevabınız 'evet' ise
duygusal şişmanlık riski ile karşı
karşıya olabilirsiniz.

Duygusal açlık veya duygusal
şişmanlık fizyolojik açlıktan
oldukça farklıdır. Fizyolojik açlık
bedenin ihtiyacı olan kalori ve
besin ihtiyacıdır. Duygusal açlık
kalbin ve ruhun sıkıntısından
karnın doyma sesinin
duyulmadığı bir açlıktır.

Günümüzde hem kadınları hem
erkekleri derinden etkileyen
duygusal açlık özellikle
hormonal ve psikolojik açıdan
çeşitli değişimlerin yaşandığı
dönemlerde ortaya çıkar.
Duygusal açlık dönemlerinde
yeme sınırı yoktur. Adeta bir
boşluğu doldurmak
istercesine çikolata, pasta,
hamburger gibi yüksek
kalorili besin tüketimi
vardır. Keyif veya mutluluk
bulma amacıyla oturulan
sofralardan genelde
alınan yüksek
kalorilerin vicdan
azabı ile kalkılır.
Kişi yemek yedikçe
problemin

çözüleceğine veya üzerinin
örtüleceğine inandığı için
duygusal yeme dönemlerinden
kilo alınarak çıkılır. Bu durumda

yeme krizlerinin nedenleri
bulunmalı ve çözüm
sürecine gidilmelidir.
Depresyon, neden de
olabilir, sonuç da…

Stres anında kortizol
hormonu fazlaca salınır.
Bu hormon metabolizmayı

yavaşlatır, besin alımını
artırır. Bu nedenle
stresli dönemlerde
duygusal şişmanlık
ile karşılaşılır. Aç

değilken besin
tüketimi, gizlice ve

hızlı bir şekilde yemek

DERYA ZÜNBÜLCAN Diyetisyen

Makale

Aç olan
mideniz mi,
kalbiniz mi?

Aç olan
mideniz mi,
kalbiniz mi?

Aç olan
mideniz mi,
kalbiniz mi?

Aç olan
mideniz mi,
kalbiniz mi?

Aç olan
mideniz mi,
kalbiniz mi?

DUYGUSAL
ŞİŞMANLIK! 
DUYGUSAL
ŞİŞMANLIK! 
DUYGUSAL
ŞİŞMANLIK! 
DUYGUSAL
ŞİŞMANLIK! 
DUYGUSAL
ŞİŞMANLIK! 

Derya
Zünbülcan
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yeme eğilimi, kızgınken öfkeli
bir şekilde besin tüketimi,
yedikçe sakinleşme durumu
varsa duygusal açlıktan
bahsedilebilir. Duygusal açlık
kısır döngünün başlangıcıdır.
Kişi mutsuz oldukça yer,
yedikçe mutsuz olur. Başta
sadece mutsuz oturulan
sofradan kilolu ve mutsuz
kalkılır. Bu durum insülin
direnci, reaktif hipoglisemi, 
tip2 diyabet, yüksek tansiyon
ve depresyon için önemli
bir risk faktörüdür. 
Nasıl başa çıkabiliriz?

Öncelikle fiziksel mi yoksa
duygusal mı aç olduğunuzu
tespit edin. Kendinize
“gerçekten aç mıyım” diye
sorun ve bedeninizin cevabını
içten bir şekilde dinleyin.
Aldığınız cevap, “Aç değilim
ama yine de yemek istiyorum”
ise duygusal yeme
probleminizin nedenini
bulmaya çalışın. Hangi
besinlere yöneldiğinizi tespit
edebilmek için yediklerinizi
saatleri ve besini tükettiğiniz
andaki hisleriniz ile birlikte not
edin. Yediğiniz şeyleri
kaydetmek daha kontrollü
yemenizi sağlayacaktır.
Asla aç kalmayın

Hızlı zayıflamak adına
bilinçsize uygulanan düşük
kalorili diyet programları gün
boyunca kendini kısıtlayan kişiyi
gece yeme atakları ile birlikte
duygusal açlığa itebilir. Bu
nedenle kendi kendine yapılan
bilinçsiz diyetlerden uzak
durulmalı, diyet yaparken 
aç kalınmamalıdır.
Buzdolabınızı düzenleyin

Buzdolabınızda ne varsa
açlık anında tüketeceğiniz ilk o
olacaktır. Bu nedenle
buzdolabınızda poğaça, börek,
pasta gibi aşırı yağlı ve kalorili
besinler yerine süt, yoğurt, taze
mevsim meyveleri bulundurun.
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1 kase yoğurt + 2 kaşık
yulaf ezmesi + 1
porsiyon mevsim
meyvesi

1 bardak süt + 
1 muz + 8-10 fındık
+ 2 tam ceviz

3 kuru kayısı + 8-10
badem + 1 kase sade
probiyotik yoğurt 

1 bardak ayran 
+ bol yeşillik 
ilaveli kepekli tost

1 bardak yarım yağlı
süt + 4 kaşık müsli
+ 1 porsiyon 
mevsim meyvesi,

Yeme krizleri için iştah
kesecek pratik öneriler:



İZSİAD Üyesi, Elektronik
Mühendisi Yavuz Alkan, EEC
Entegre Bina Kontrol Sistemleri
firmasının ortağı… Çok katlı
karma yapılardan alışveriş
merkezlerine, endüstriyel
tesislerden havalimanlarına,
Türkiye’de pek çok önemli kurum
ve kuruluşun elektronik güvenlik
sistemlerinde onların imzası var.
Çoğu mühendis, 120 kişiye
istihdam sağlayan firma; bina
otomasyon ve yönetimi, CCTV ve
video kontrol, yangın algılama ve
alarm, duman kontrol ve tahliye,
otomatik yangın söndürme, gaz
algılama ve alarm gibi son derece
hayati sistemleri kuruyor. Alkan
ile uzmanlık alanlarını, elektronik
güvenlik sistemlerinin önemini ve
Türkiye’de bu konuya bakışın yanı
sıra bilişim, yazılım ve elektrik-
elektronik sektörlerindeki 
genel durumu konuştuk. 
Sizi tanıyabilir miyiz?

Uşak, 1965 doğumluyum. İlk ve
orta eğitimimi Uşak’ta
tamamladıktan sonra İzmir’e
geldim. Çınarlı Teknik Lisesi’nde
Elektronik Bölümü’nü okudum.
Ardından 1983’te, ODTÜ Elektrik
Elektronik Mühendisliği

Bölümü’ne girdim. Mezun
olduktan sonra ASELSAN’da 4.5
yıl kadar çalıştım. Sonrasında
kendi işimi kurmak için ayrıldım.
1995’ten bu yana serbest
çalışıyorum. 
İş kolunuzla ilgili bilgi
alabilir miyiz?

Cep telefonları yokken telsiz
haberleşme sistemleri
ağırlıklıydı. Kamu kuruluşlarına
ve özel şirketlere bu alanda
hizmet verdik. Ardından
yapılardaki elektrik sistemleri
alanına girdik. Bu alanda İzmir’de
ilklerden biriyiz.  İlk şirketim, ABS
Alarm A.Ş. idi. Kimse bu işleri
yapmazken, biz, bankaların,
kuyumcuların alarm sistemlerini

kuruyorduk. Karayolu
tünellerindeki fm radyo yayınları,
tünel içi-dışı telsiz haberleşme
ve kameralı kayıt-kontrol
sistemlerini kurduk. Türkiye’deki
karayollarında bu uygulamaların
birçoğunu biz yaptık. İlk
yaptığımız da İzmir-Aydın
Otoyolu’ndaki Selatin Tüneli’dir.
Bu aynı zamanda Türkiye’de ilktir. 

2000’li yıllardan itibaren bu
sektörden çekildik ve daha çok
endüstriyel tesislerdeki
elektronik sistemlerin tamamını
uygular hale geldik. Bunlar;
otomasyon sistemleri, kameralı
izleme, güvenlik, kontrol, proses
izleme, yangın ve gaz algılama
sistemleri, yangın söndürme
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sistemleri gibi… ABS olarak, 2017
başından itibaren EEC Kontrol
Sistemleri A.Ş. ile şirket evliliği
yaptık. Yeni işlere, ABS olarak
değil, EEC olarak talip oluyoruz. 

Yurtiçinde tüm illerde varız.
Pek çok önemli yapının güvenlik
sistemlerinde bizim imzamız
bulunuyor. Vestel’e sürekli
hizmet veriyoruz. Adnan
Menderes Havalimanı’nın kamera
ve yangın izleme sistemlerini biz
kurduk. Halen orada bakım ve
işletme hizmeti veren tam
zamanlı personelimiz bulunuyor.
Petkim’de 40-45 yıl önce kurulan
tüm yangın önleme sistemlerini
yeniledik, halen de oraya işletme
ve bakım hizmeti veriyoruz. Şu
anda SOCAR’ın ana binası
yapılıyor. Oranın tüm elektronik
güvenlik sistemlerini yaptık.
Azerbaycan’da ve Moskova’da
ofislerimiz var. Oralarda da
çok işler yaptık, yapmaya da
devam ediyoruz. Somali’de
çalıştık. Halen Polonya’da bir
projede çalışıyoruz. Şimdi
İsviçre’de bir birim kurduk. 
Ayrıca Kıbrıs’a da açılma
çalışmalarımız devam ediyor. 
Bina güvenliği alanında faaliyet

gösteriyorsunuz… İnsanlar,
yaşadıkları ortamlarda 
ne kadar güvenli?

Maalesef çok az güvenli. Çünkü
biliyorsunuz artık yapılar boyut
değiştirdi. Çok katlı binalar hızla
artıyor. Endüstriyel tesisler çok
büyüdü. Buralarda can ve mal
güvenliğine yönelik elektronik
önlemler üst düzey şekilde
alınmalı. Örneğin en az binden
fazla insanın olduğu bir binada bir
yangını ya da gaz sızıntısını
düşünün. Oralarda yangın
söndürme, gaz güvenliği, acil
tahliye prosedürleri gibi önlemler
doğru alınmamışsa, iyi
kurulmamışsa tehlikenin boyutu
çok büyük olabiliyor. İnsanları
tahliye edemezsiniz ve ne yazık ki
fazlasıyla can ve mal kaybı ortaya
çıkar. Aslında bizde bu kavramlar

çok oturmuş değil. “Güvenlik”
denince, bizde her şey akla
geliyor. Oysa ‘güvenlikçi’ ve
‘güvenlik’ kavramları apayrı
olgulardır. Security, daha ziyade
mal korumaya yönelik elektronik
sistemleri içerir. Safety ise yangın
algılama, gaz algılama gibi
sistemleri kapsar. Biz, binalarda
ve endüstriyel tesislerde bu
sistemleri kuruyoruz.
Toplumumuzda ‘güvenlik’
konusuna bakış nedir? Biraz
kadercilik var galiba bizde…

Ne yazık ki ihmal ediliyor.
Örneğin madenlerde alınması
gereken pek çok önlem var.
Bunlar maliyet unsuru olarak
görülüp yapılmayabiliyor.
Sonrasında yaşanan facialar da
hepimizin malumu… Her türlü
riske karşı önlemler mevcut.

Röportaj

47



Buradaki sorun, ulusal
standartlarımızın olmayışı.
Devlet, bu standartları koymadığı
için, alınması gereken tedbirler
yatırımcının keyfine kalıyor. 
Peki bu alanlardaki yerli ürün
kullanımı ne durumda? Üretim
alanında sizin bir çalışmanız 
ya da planınız var mı?

Biz entegretör bir firmayız,
mühendislik firmasıyız. Telsiz
sistemlerde tamamen ASELSAN
üretimi yerli ürünler kullandık.
Fakat yapı elektronik
sistemlerinde ne yazık ki yüzde 
90 ithal ürün kullanılıyor. 

Ben 1990’dan bu yana Elektrik
Mühendisleri Odası’nda faal
olarak görev yapıyorum.
Yönetiminde ve pek çok
komisyonda aktif görevler aldım.
Şu anda da Türkiye genelinde
meslek içi eğitim seminerleri
organize ediyoruz. Bunun dışında
halen İzmir Ticaret Odası
bünyesinde meslek komitesi
üyesiyim ve aktif çalışıyorum.
Geçmişte, BASİFED olarak,
Türkiye’deki ilk inovasyon
merkezini, Batı Anadolu Bilişim ve
Elektronik İnovasyon Merkezi
(BATI BİNOM) adıyla İzmir’de
kurduk. Burada, bilgisayarcılarla,
yazılımcılarla, elektronikçilerle
iki yıl boyunca TÜBİTAK’tan
yüzde 50 teşvik alarak çalıştık.
Projeler geliştirdik, 
danışmanlık hizmeti verdik.

İzmir aslında teknoloji
üretiminde Türkiye’nin öncü
kentlerinden biri. Geçmiş yıllarda
Türkiye’nin ilk hoparlör fabrikası
Afa, İzmir’de kurulmuştu.

1960’larda, 70’lerde üretim yaptı.
Türkiye’nin ilk TV fabrikası İES
Curting de İzmir’de kurulmuştu.
Yıllarca üretim yaptı. Yine
Türkiye’nin ilk tv kumandaları,
İzmir’de, Sar ve Ras elektronik
firmaları tarafından üretildi. İlk
yerli uydu tarayıcılar da İzmir’de
Set Elektronik tarafından üretildi.
Türkiye’nin ilk rüzgar santrali
Ares, Çeşme’de kuruldu.  Benzer
örnekler çoğaltılabilir. Ancak ne
yazık ki İzmir’in ekonomi
dinamikleri, kanaat önderleri
bunların büyük bölümüne
yeterince sahip çıkmadı ya da
çıkamadı. Bu nedenle de bu
yatırımlar sürdürülebilir olamadı,
çağa ayak uyduramadı, hakkını

bulamadı. Bunlara sahip çıkılıp
desteklenseydi şu anda İzmir’de
çok ciddi gelişmiş teknoloji
altyapısı olurdu. 
Gelişmiş ülkeler her gün daha da
hızlanıyor, ilerliyor… Biz çok mu
geç kaldık? İzmir’in bu alandaki
yeri nedir? Bir de bu çalışmalar
için devlet desteği gerekiyor mu?

Hayır, geç kalınmış değil. Şu
anda İzmir Ticaret Odası
bünyesinde yine böyle bir proje
hazırlığımız var. Girişimcilik
Merkezi kuruyoruz. Eski oda
binamızda faaliyet geçecek.
Dünya markası diyebileceğimiz
birçok firma, şimdiden buradan
yer almak istiyor. Bunların hepsi
nem katma değerli üretime katkı
sağlayacak hem de ülkemizin
adını ve yurtdışında duyuracak. 

Elektrik-elektronik alanında
İzmir öncelikli tabii… Bunu ben
söylemiyorum. Örneğin
Gaziantep’te makine sanayii ve
dokumacılık, Adana’da tekstil-
tarım, Bursa’da otomotiv ve
tekstil, önde gelen sektörler.
İzmir denince ise elektrik-
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elektronik sektörü, yüksek
teknolojiye dayalı endüstri
ürünleri geliyor akla. Çok iyi bir
altyapımız, çok özel bir insan
kaynağımız var. Ara eleman
yetiştiren çok iyi meslek
liselerimiz ve yüksekokullarımız
var. Helva yapmamak için hiçbir
nedenimiz yok. Gerekli olan iki şey
var; yerel unsurların desteği ve
işbirliği ile devletimizin desteği… 

Türkiye genelinde düşünürsek
de özellikle savunma sanayiinde
Aselsan, Havelsan, Roketsan, Tai
gibi kuruluşlarımız çok güzel işler
başarıyor. Manisa’da Vestel, bir
milyon metrekare kapalı alanda
teknoloji üretimi yapıyor. 

Tüm bu işler ve daha fazlası
için devlet desteği tabii ki
gerekiyor. Ancak asıl önemli olan,
az önce de söylediğim gibi yerel
yönetimlerin ve sivil dinamiklerin
bu konulara sahip çıkması, ortak
akılla projeler üretmesi ve
güçbirliği yapması…
Elektronik alanında katma
değerli üretimin artması için 
ilk etapta atılması gereken
adımlar ya da yoğunlaşılması
gereken alanlar neler?

Biyomedikal sektörünü hemen
söyleyebilirim. Ki İzmir’de zaten

böyle bir oluşum da başladı.
Üniversitelerin tıp fakülteleri ile
elektronik-yazılım-bilişim
sektörleri yerli tıbbi cihazların
üretimi için işbirliği yapmaya
başladı. Elektronik çok geniş bir
mecra. İleriye gitmemiz için
hemen ağırlık vermemiz alan ise
yazılımdır. Yazılım sektörü
İzmir’de oldukça ileri durumda.
Daha da ileri gidebilir; yeter ki
destek olunsun, devlet teşvikleri
verilsin. 
Peki bu alandaki teşvikler
neler? Yeterli mi?

Bu alanda birçok teşvik var.
Örneğin İZKA’nın destek
programlarına baktığımızda,
önceliği hep yazılıma verdiğini
görüyoruz. Güneş enerjisi, rüzgar
enerjisi, elektronik, yazılım gibi
alanlarda üretilen projelerin daha
çok destek aldığını biliyoruz.
Ancak şu da var; bizim insanımız
ne yazık ki çok fazla dış kaynak
kullanmayı sevmiyor.
Özkaynaklarıyla iş yapmayı seven
bir yapısı var İzmir ve Ege
insanının. Ar-Ge teşviklerinin
yüzde 28-30’u İstanbullu firmalar
tarafından kullanılıyor. Kocaeli-

Gebze firmaları yüzde 20-
22’lerde… Bursa yüzde
14-15’lerde… İzmir ise yüzde
4.5’ini kullanıyor. Bu, İzmirli
sanayicinin çok fazla Ar-Ge
yatırımı yapmadığının en önemli
göstergesi. Ya da yapıyorsa bile
özkaynaklarıyla yapıyor ve bu
kayda girmiyor. Aynı şekilde AB ve
TÜBİTAK projelerine de çok fazla
başvurusu yok İzmirli firmaların.
Bunları aşmak için de BATIBİNOM
gibi projeler geliştiriyoruz.
İstiyoruz ki sanayicimiz teşvikleri
kullansın, Ar-Ge ve inovasyon
yatırımları yapsın, katma değerli
üretimimiz artsın… İTO
bünyesinde oluşturacağımız
girişimcilik merkezimizin de
teknoloji yatırımlarına öncülük
etmesini hedefliyoruz. 

Röportaj
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Günümüz dünyasında genel olarak “liberal
ekonomi modeli” benimsenmiştir. “Serbest piyasa
ekonomisi” de denilen bu sistemde, herkes aynı cins
mal ve hizmetleri devletçe yapılacak herhangi bir
olumsuz müdahale olmadan üretebilme/sunabilme
hakkına; karşılığında alıcılar ise sunulan mal ve
hizmetler arasında kendilerine en uygun olanı seçme
hakkına sahiptir. Bu düzen, doğal olarak şirketler
arası rekabeti doğurmaktadır. Ancak bu rekabetin
belli kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. 

Ticaret serbestisi esasını kabul eden devletler,
piyasa serbestliğinin doğal seyrinin korunması için
rekabet hukuku kapsamında “haksız rekabet
hukuku”nu özel düzenlemelere tâbi tutmuştur. Bu
kurallarla hangi davranışların rekabet hakkının
kötüye kullanılması olduğu belirlenmiş ve
rekabet hakkının sınırları çizilmiştir. 

Piyasa ve/veya müşteri paylaşımı 
anlaşmaları, fiyat anlaşmaları, rakipleriyle bilgi
paylaşmaları, ortak girişimler, bölge
sınırlamaları, patent, know-how ve marka
kullanımları, lisans kullanımları, 
birleşme, devralma gibi faaliyetlerin

rekabet hukukuna uygun şekilde yapılması adına,
şirketlerin rekabet hukuku kuralları hakkında bilgi
sahibi olmaları hayati önem taşımaktadır.

Serbest piyasa ekonomisinde rekabetin
sınırlanması ve bozulması iki şekilde olabilir: Birincisi,
rekabetin haksız şekilde bozulması; ikincisi de
kurumların rekabeti sınırlayıcı ortak hareketleri
vasıtasıyla bu rekabeti bozmasıdır. Haksız rekabet
kuralları, birincisini önlemeye yöneliktir. Genel
anlamda rekabet hukuku düzenlemelerinin amacı ise
mal ve hizmet piyasalarında rekabeti engelleyici,
bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların

piyasaya hakim olan teşebbüsler tarafından kötüye
kullanılmasını önlemek ve bu noktada gerekli
düzenleme ve denetlemeleri yapmaktır. 

Ülkemiz mevzuatında Haksız Rekabet 
Kurumu Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK); 
genel anlamda rekabet hukuku ise ayrı bir
mevzuat olarak Rekabetin Korunması 

Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. 
TTK kapsamında haksız rekabetten

bahsedebilmek için ortada aldatıcı veya
dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile

NEDİM KORHAN ŞENGÜN Avukat
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haksız ve hukuka aykırı ticari
uygulamalar olmalıdır.
Mevzuatta, dürüstlük kurallarına
aykırılık teşkil eden haksız
rekabet halleri sayılmış olmakla
birlikte, sayılan bu haller
sınırlayıcı değildir.

TTK’de haksız rekabet
hükümleri, hukuki ve cezai
sorumluluk olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Hukuki sorumluluk
kapsamında, haksız rekabet
teşkil eden fiillere karşı
açılabilecek hukuk davaları
TTK’nin 56’ncı maddesinde
sayılmış olup; aşağıdaki
şekildedir:

1. Haksız Rekabetin Tespiti
Davası (TTK md. 56/I-a)

2. Haksız Rekabetin Men’i
Davası (TTK md. 56/I-b)

3. Haksız Rekabetin Sonucu
Olan Maddi Durumun Ortadan
Kaldırılması, Yanlış ve Yanıltıcı
Beyanların Düzeltilmesi veya
Araç ve Malların İmhası 
(TTK md. 56/I-c)

4. Maddi Tazminat 
Davası (TTK md. 56/I-d)

5. Manevi Tazminat 
Davası (TTK md. 56/I-e)

Cezai sorumluluk bakımından
ise TTK’de ve Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlenen, haksız
rekabet teşkil eden fiiller
neticesinde oluşabilecek
suçlar aşağıdaki şekildedir:

1. TTK’nin 55. maddesinde
yazılı haksız rekabet 
fiillerinden birinin kasten
işlenmesi (TTK md. 62/I-a).

2. Kendi icap ve tekliflerinin
rakiplerininkine tercih 
edilmesi için kişisel durumu,
ürünleri, iş ürünleri, ticari
faaliyeti ve işleri hakkında
kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi
verilmesi (TTK md. 62/I-b).

3. Çalışanların, vekillerin veya
diğer yardımcı kimselerin,
çalıştıranın veya müvekkillerinin
üretim veya ticaret sırlarını ele
geçirmelerini sağlamak için
aldatılması (TTK md. 62/I-c).

4. Çalıştıranlar veya
müvekkillerin; işçilerinin veya

çalışanlarının ya da vekillerinin,
işlerini gördükleri sırada cezayı
gerektiren bir haksız rekabet
fiilini işlediklerini öğrenip de bu
fiili önlememesi veya gerçeğe
aykırı beyanların düzeltilmemesi
(TTK md. 62/I-d).

5. Ticari Sır veya Müşteri Sırrı
Niteliğindeki Bilgi veya
Belgelerin Açıklanması 
Suçu (TCK md. 239/I)

6. Ticaret veya Hizmet İlişkisi
Nedeniyle Güveni Kötüye
Kullanma Suçu (TCK md. 155/II)

Söz konusu haksız rekabet
hükümleriyle piyasa
katılımcılarının menfaatine,
dürüst ve bozulmamış bir
rekabet ortamı sağlanması
amaçlanmaktadır. Haksız
rekabet hukukunun işlevsel
açıdan dikkat çeken bir farklılığı
ise gittikçe tüketicinin korunması
düşüncesinin ağır basmasıdır.

Devlet, kendisinin kurmuş
olduğu Rekabet Kurumu’na da
rekabete karşı eylemleri
denetleme, takip etme,
soruşturma ve dava açma hakkı
tanımıştır. Rekabet Kurumu
bünyesindeki Rekabet
Kurulu’nun; rekabet
hukukuna aykırı
hukuki işlemleri
geçersiz kılma,
para cezaları
uygulama, ilgili

mevzuatın uygulanması sırasında
ortaya çıkacak sorunları
giderme veya boşlukları
doldurma amacı ile ikincil
düzenleme yapma yetkisi vardır. 

Şirketlerin, rekabet
kurallarının ihlali halinde
uygulanacak olan para cezaları,
soruşturmaya konu edilme,
zararın tazmini gibi
yükümlülükler ile
karşılaşmamak adına bu
rekabet kurallarını bilmeleri ve
bu kurallara uygun hareket
etmeleri önemlidir. 

Yukarıda bahsedilen risklerin
ortaya çıkmasının engellenmesi,
şirketlerin uğrayabilecekleri
yüksek maliyetli zararların
önüne geçilebilmesi adına son
derece önemli olup; bu nedenle
şirket yöneticilerinin ve
personelinin de rekabet
hukuku kapsamı ve temel
unsurları konusunda
bilgilendirilmeleri önem
arz etmektedir. 
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Buca Leman Kültür Kafe’nin
sahibi İlhan Kayaönü ile hem 
işini hem de ekonomiyi konuştuk.
Üniversite eğitimini İngiltere’de
alan genç işletmeci, Türkiye’de
vergi yükünün çok ağır olduğunu
özellikle vurguladı. Türkiye’de
insanların hem kazanırken 
hem de harcarken vergi
ödediğine dikkat çeken Kayaönü,
“Bunda bir yanlış var” diyor. 
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

İlk ve orta öğrenimimi İzmir’de
tamamladıktan sonra üniversite
için İngiltere’ye gittim. Bir yıl
kadar dil eğitimi gördüm.
Ardından Liverpool
Üniversitesi’nde lisans eğitimimi
tamamladım. 2010 yılında
döndüğümde, Karşıyaka’da
dershanemiz vardı. Benim de
İngiltere’den aldığım öğretmenlik
sertifikam vardı. Türkiye’de
geçerliydi. Orada çalışmaya

başladım. Sonra İngilizce 
Bölüm Başkanı oldum. 
O dönem dershanelerin
kapanacağı konuşulmaya
başlanınca önümüzün kapalı
olduğunu düşündük ve binası
bizde kalmak şartıyla
dershanemizi devrettik. Restoran
işine girdik ve “Zeytinyağlı”
markasını oluşturduk. İlk 
yerimizi Karşıyaka’da açtık.
Ardından Alsancak ve Gıda 
Çarşısı şubelerimiz hizmete girdi.
Sonrasında, dershanemizi
devrettiğimiz kişinin önerisiyle
ortak olduk ve Bornova’da Fen
Bilimleri Koleji kurduk. Bizim
dede işimiz müteahhitlik.
Dolayısıyla kolej binasını da
biz inşa ettik. Ardından, Buca’da
bir mülkümüz vardı; onu
değerlendirmek istedik ve 
19 ay önce Buca Leman 
Kültür Kafe’yi açtık.  

Neden Leman Kültür? 
Bizim ilk etaptaki düşüncemiz

burayı kiraya vermekti. Fakat
buradaki ihtiyacı ve Leman
Kültür’ün de iyi bir alternatif
olabileceğini gördük. Önce ortaklı
açtık. Fakat ortaklı işler çok zor.
Yürümedi. Bunun üzerine
tamamen üzerimize aldık. 
Dershane ve restoran işinden
sonra nasıl bir iş bu?
Dezavantajları, avantajları neler? 

Çok zor bir iş. Mesaisi çok uzun.
O nedenle annem Birsen Hanım ve
ben ayrı ayrı saatlerde çalışıyoruz,
birbirimizi yedekliyoruz, sürekli
işin başında duruyoruz. Kazancı
çok yüksek değil ama her gün
akarı olan bir iş. Sanayici
arkadaşlarımız 3-4-5-6 aylık
çeklerden bahsediyor,
alacaklarını tahsil etmekte güçlük
yaşadıklarını anlatıyor. Bizde
böyle bir sıkıntı yok. En fazla kredi
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kartıyla ödeme yapılıyor, o da
ertesi gün hesaba geçiyor.
Müşterilerimiz genellikle
üniversite öğrencileri; geliyorlar,
siparişlerini veriyorlar,
hesaplarını ödeyip gidiyorlar. 
Hizmet sektörü zordur…
Mutlu musunuz?

Bunlar genç yaşlarda yapılacak
işler. Evli olmaman gerekiyor.
Gerçi ben evliyim, bir de kızım var.
İnsanlar, gece çökmeye
başlayınca eğlenmeye başlıyor.
Herkesin mesaisi biterken 
bizim mesai başlıyor. En yoğun
çalıştığımız saatler, 19.00 ile 
gece 01.00 arası… Tesellimiz
şu; malum piyasa şartlarından en
az etkilenen sektörlerden
birindeyiz. Çünkü insanlar her
şeyden kısar ama gıdadan, yeme-
içmeden, arada bir de olsa
eğlenceden kısmaz. Can
sıkıntısında da, neşede, keyifte de,

kutlamada da adres biziz.  
Alkollü içeceklerde ciddi bir vergi
yükü var. Yılbaşı sonrası daha da
artacağı söyleniyor. Bu nasıl
etkiliyor sektörü?

Vergi yükü çok ağır. Özellikle
alkollü içeceklerde fiyatın 
yüzde 75’i vergiye gidiyor.
Kazanırken de vergi ödüyoruz,

harcarken de… Vergilendirmeyi ya
kazanırken yaparsınız ya da
harcarken. Zaten vergilendirilmiş
kazançlardan, harcarken de
ekstra esktra vergiler kesiliyor.
Burada büyük bir hata var. 
İşletme alanınız oldukça 
büyük. Geliştirmeye yönelik
planlarınız var mı?
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Mevcutta ciddi bir ekonomik
daralma var. Bunun en az bir yıl
daha devam edeceğini
düşünüyorum. Faiz oranları çok
yüksek, kesinlikle kredi
kullanmamak gerek. Mümkün
olduğunca mevziyi korumak ve
olabilirse de özkaynaklarla bir
şeyler yapmak gerek. Buzdolabın
mı bozuldu; yenisini alma, tamir
ettir. Şu anda para harcanacak bir
dönem yok. Ülke genelinde
işletmelerin yüzde 70-80’inin
işlerinin iyi olmadığını
düşünüyorum. Çünkü hepimiz
birbirimize bağlı yaşıyoruz.
İnsanlar para kazanacak ki sosyal
faaliyetlere, eğlenceye kaynak
ayırabilsin. Paranın üzerine çip
taksak, bir ayda 50-60 kapı
yaptığını görürüz. Piyasada,
dolaşımda yeterince para yok şu
anda. Dolayısıyla, büyük çaplı bir
geliştirme yapmamız, oylayan
parayı harcamamız şu anda
mümkün görünmüyor. Fakat
‘sokak lezzetleri’ adıyla bir
konsept oluşturma hedefimiz var.
Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz.
Nasıl yapabiliriz diye kafa
yoruyoruz. Kafenin arka tarafında
iki dükkanımız daha var. Bu iki

dükkanı AVM’lerdeki yemek
alanı gibi dizayn etmek istiyoruz.
Farklı farklı, ufak ufak gıda
markaları olsun istiyoruz.
Franchise yöntemiyle olabilir, bir
pub açmak istiyoruz, bunun
yanına bir meyhane açmak
istiyoruz, bir kahveci olsun
istiyoruz. Kendimiz de açabiliriz,
ortaklı da olabilir. İnsanlar buraya
geldiklerinde, örnek veriyorum
Leman’da yemeklerini yesinler,
kahveciye geçip kahvelerini
içsinler, iş çıkışı puba gelsin,
eğlensin istiyoruz. Önümüzdeki

yıllarda, fiyatları makul olan işler
popüler olacak. Biz de fiyatların
makul olduğu bir alan olmayı
hedefliyoruz. İnsanımız sokak
lezzetlerini çok seviyor. Midye
gibi, kokoreç gibi… Ancak
bunları restoranlarda görmek
genelde mümkün olmuyor.
Bunları da sunmak istiyoruz. 
Kriz ortamında olduğumuz
konuşuluyor; buna rağmen
yatırım düşünüyorsunuz…

Kriz bence en az İzmir’de…
Ekonominin lokomotifi inşaat
sektörü açısından bakalım;
İstanbullu dev firmalar krizde.
Çünkü inşaat yapacak yer
kalmadı. İzmir’deki müteahhitlere
bakıyorsun; genelde küçük ve
orta ölçekliler. Geçmişten beri
ayaklarını yorganlarına göre
uzatıyorlar, kenarda paralar
ı var ve bir şekilde gemilerini
yürütüyorlar. Bir de İzmir’de 
hep sıcak para var. Bunun 
nedeni, tasarruf bilincinin yüksek
oluşu. Yaşam standartlarını
koruyan, fazlasını banka mevduatı
olarak biriktiren insan çok
İzmir’de. İstanbullular gibi çok
hırslı değiliz. Elimizdekilerle
yetinmeyi biliyoruz. 
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Enerji Verimliliği Derneği, 2008 yılından bu yana
faaliyetlerini sürdüren bir sivil toplum kuruluşudur.
Dernek olarak misyonumuz, enerji arz güvenliği ve

sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında; yerli, temiz
ve en ekonomik enerji kaynağı olan enerji verimliliğinin
ülkemizdeki gelişimine paydaşlarımızla birlikte kapsayıcı katkı
sunmaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma
yolunda ilerleyen ülkemizde, enerji verimliliği bilincini bütün
topluma kazandırma azmi ve gayreti içindeyiz. Bu bağlamda
Enerji Çocuk, Enerji Hanım, Verimli
Sanayi, Verimli Ulaşım ve Verimli Bina
adı altında yürüttüğümüz ulusal çaptaki
projelerle 7’den 70’e toplumun her
kesiminde bu bilinci oluşturmak için
çalışmaktayız.

Enerji verimliliği; binalarda yaşam
standardı ve hizmet kalitesinin, imalat
sanayinde ise üretim kalitesi ve
miktarının düşüşüne yol açmadan, birim
veya ürün miktarı başına düşen enerji
tüketiminin azaltılmasıdır. Verimlilik ve
tasarruf iki farklı kavramdır. Örneğin

salonunuzda ışıkları kapatarak tasarruf yapmış olursunuz.
Kullandığınız ampulleri verimli ampul ile değiştirmeniz ve
hayat kalitenizden ödün vermeden kullanmanız ise
verimliliktir. Verimlilik odaklı yapacağımız her çalışma
tasarrufu beraberinde getirecektir. Toplum olarak henüz
yolun başındayız. Enerjiyi verimli kullanma konusunda bilinç
düzeyimiz maalesef istenilen seviyede değil. Konutlarda,
sanayide, tarımda, ulaşımda her alanda en ucuz enerji
kaynağı enerji verimliliğidir. Daha çok mesafe kat etmemiz

gerektiğinin farkındayız.
Ülkemizde kullanılan enerjinin büyük

bölümü sanayi ve konutlarda
tüketilmektedir. 2017 yılı verilerine göre
üretilen ve tüketilen enerji miktarı
yaklaşık olarak 295 milyar KWh oldu.
Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
biri olma yönünde ilerleyen ülkemiz için
2023 yılında ihtiyaç duyulan enerji
miktarı ise 500 milyar KWh olarak
öngörülüyor. Gelişmek için üretmek
gerekiyor. Üretmek için de enerjiye
ihtiyacımız var. Bir toplumun gelişmişlik

MURAT KALSIN
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Genel Başkanı

Enerji verimliliğinin önemi...
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düzeyi ve refah derecesi, kullanılan
enerji kaynakları ve miktarına göre
derecelendirilir. Kişi başına düşen
gelir seviyesi ile kişi başına düşen
enerji tüketimi arasında yakın ilişki
vardır. Ülkemizin ekonomik büyüme
ve tüketimi ile birlikte artan enerji
talebinin, yerli kaynaklar yerine
ağırlıklı olarak dış kaynaklardan
karşılanması, enerji arz güvenliği
açısından sorun teşkil etmektedir. An
itibarı ile üretilen elektriğin yüzde 79’u
dışarıdan ithal edilen kaynaklardan
karşılanmaktadır. Türkiye’nin enerji
arz güvenliğinin sağlanması; kısa
vadede enerji üretiminde yerli
kaynakların daha etkin kullanılması ve
en ucuz enerji kaynağı olan enerji
verimliliğinin uygulanması ile
mümkün olur. Enerji verimliliği, artan
enerji ihtiyacımızın karşılanmasında
en temiz enerji kaynağı demek. Arz
güvenliği, rekabetçilik ve kaynak
yönetimi demek. Üretkenlik ve
istihdam demek. İklim değişikliği ve
yoksullukla mücadele demek. Cari
açığın azaltılması demek.

İşte bu noktada, sanayicilerimize
büyük görev düştüğünü ifade etmek
istiyorum. Kapasitesi ne olursa olsun,
işletmelerimizin enerji etütlerini
mutlaka yaptıralım. Uzun çalışmalar
sonucunda belirlemiş olduğumuz,
fırın sistemleri, kazan sistemleri,
buhar ve kurutma sistemleri,
aydınlatma sistemleri vb. 16 başlıkta
sanayide enerji verimliliğinin nasıl
sağlanacağını ortaya koyduk. Enerji
Verimli Sanayi projemiz ile alakalı
detaylı bilgiye www.enver.org.tr
sayfamızdan
ulaşabilir ve
işletmelerinizde
uygulayabilirsiniz.
Enerji
maliyetlerinizi
düşürmeniz iç ve dış
piyasalarda rekabet
gücünüzün artması
anlamına gelecektir. 

Konutlarda tüketilen
enerjinin büyük
bölümü hanelerin
ısıtılması ve soğutulması
aşamalarında
kullanılıyor. Binalarımızın

yalıtımını mutlaka yaptırmalıyız.
Yaklaşık 30 kentte uyguladığımız
Enerji Hanım projemiz ile evlerde
enerji verimliliğini anlattık.
Televizyonlarda yayınlattığımız kamu
spotları ile bu konunun önemini
anlattık ve anlatmaya devam
ediyoruz. 

Milli Eğitim Bakanlığımız ile
yaptığımız protokol kapsamında
Enerji Çocuk projesi çerçevesinde
okullarımıza ve geleceğimizin
teminatı çocuklarımıza ulaşmayı
hedefledik. Hazırladığımız tiyatro
oyunu ile 81 kentte verimliliği anlattık.
Düzenlediğimiz resim yarışmalarıyla
çocuklarımızda bilinç oluşması
gayreti içinde olduk.

Okullarda Enerji Çocuk Kulüplerinin
kurulmasını sağladık. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) ile birlikte sanayi
bölgelerinde çalışmalar yaptık ve
yapmaya devam ediyoruz. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın hazırladığı “Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı”
doğrultusunda çalışmalarımıza
devam etmekteyiz. Bakanlığın
gündeme getirdiği Milli Enerji ve
Maden politikasına inancımız ve
desteğimiz tamdır.

Netice olarak; Enerji verimliliği,
ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma
hedeflerinin sürdürülebilirliği ile

doğrudan ilişkili
olması diğer
taraftan ise sera
gazı salınımlarının
azaltılmasında
oynadığı kilit rol
nedeniyle
hassasiyetle ele
alınması gereken
alanların başında
gelmektedir.
Yaşanılabilir bir
dünya için
enerjimizi verimli

kullanalım.
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İZSİAD Üyesi Dr. Özer Gürbüz,
İzmir’in belki de en girişimci tıp
doktorlarından biri… Sağlık,
eğitim, turizm ve gıda
alanlarındaki yatırımlarında
temel felsefenin “insana hizmet”
olduğunu özellikle vurgulayan
Gürbüz, planlı kişiliğiyle de
dikkat çekiyor. Kariyer planını,
askerlik hizmeti sırasında yapan
ve o günlerde ajandasına not
ettiği hemen her şeyi hayata
geçirmeyi başaran Gürbüz’ün,
bu başarısında, Türk siyasetine iz
bırakmış isimlerin başında gelen
merhum Turgut Özal’ın da ilginç
bir payı var. Nasıl mı? Yanıtı
röportajımızda… 
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Manisa Kula, 1959
doğumluyum. Dört çocuk
babasıyım. Bir oğlum, üç kızım

var. Oğlum bu yıl Hacettepe 
Tıp’ı bitirecek ve o da doktor
olacak inşallah. Büyük kızım da
bu yıl üniversite sınavına 
girecek; o da tıp okumak istiyor.
Sağlıkçı bir aileyiz. Baba
mesleğim tekstil aslında. Ben 7
yaşından beri çalışıyorum.
Tekstil işini çıraklıktan itibaren
öğrendim. Pazarlarda battaniye
sattım. Bunun yanında da
okudum ve tıp fakültesini
kazandım. Hacettepe’yi

bitirdim ve kadın

doğum uzmanı oldum. 
Bugünlere geliş hikayeniz nasıl?

Hayatımı, askerlik hizmetim
sırasında planladım. Kendime
bir ajanda aldım. 18 ay boyunca,
hayatımı nasıl kurgulayacağımı,
hedeflerimi düşündüm ve
hepsini bu ajandaya yazdım.
Hangi alanlarda yatırım
yapmak istediğimi,
kuracağım şirketlerin
isimlerini dahi
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yazdım. O ajandada ne yazdıysam, 
şu ana kadar sırasıyla hepsini hayata
geçirdim. Çok çalıştım. Askerden
döndüğümde ilk işim, babamın bize
bıraktığı tekstil fabrikasını satmak
oldu. Çünkü hedeflerimiz sağlık
hizmeti yönündeydi. Daha sonra
kız kardeşlerimle beraber İzmir’e
geldik ve bir hastaneye ortak 
olduk. Sonrasında, 1999 yılında
Bayraklı’da kendi hastanemizi,
Central Hospital’i kurduk.  
O yıllarda özel sağlık hizmetleri bu
kadar yoğun değildi. Öncü
olmuşsunuz aslında…

Ben mesleğe İstanbul’da
başladım. Kadın doğum asistanı
olarak… İki yıl sonra babamı
kaybettik. Tekstil fabrikamız Manisa
Kula’daydı. Ben ailenin tek erkek
evladı olduğum için İzmir’e tayinimi
istedik. Bir yandan da fabrika

işleriyle ilgilenebilmek için. Aynı
zamanda asistanlığımın kalan
eğitimlerini tamamlıyordum. Zor bir
dönemdi. O dönem, hayatıma yön
veren bir şey oldu. Rahmetli Turgut
Özal, hayatımın mihenk taşlarından
biridir. Bir gün televizyonda
konuşmasını dinliyordum. Spiker, en
son okuduğu kitabı sordu. Özal,
“Megatrends 2000” kitabını
okuduğunu söyledi. Ben de ertesi
gün gidip o kitabı aldım. 10’ar yıllık
aralarla küresel ekonomik
eğilimlerin öngörüldüğü kitapta,
geleceğin en önemli sektörlerinden
birinin “hizmet” olduğu yazıyordu.
Bir fabrikanın, hammadde kullandığı
ölçüde değerinin azalacağı
öngörülüyordu. Buradan benim için
çıkan sonuç şuydu: Teknolojiye
yatırım yapmak gerekiyordu. Bunun
üzerine hemen fabrikayı sattık.
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Teknoloji ve hizmet sektörüne
yatırım yapmak gerekiyordu.
Mesleğim dolayısıyla da özel
sağlık hizmetlerine yöneldim.
Çok da iyi oldu. Hayatımız bu
şekilde gelişti. Merkeze insanı
koyduk ve insana hizmet, 
hayat felsefemiz oldu. 
Bu felsefe ışığında başka
yatırımlarınız oldu mu?

Bayraklı’daki hastanemizden
sonra Mersinli’de ve
Mavişehir’de iki büyük tıp
merkezi açtık. Onlar da
faaliyetlerine devam ediyor.
Sağlık hizmetinin dışında, sağlık
turizmine yönelebiliriz diye
düşündük. Çeşme Çiftlikköy’de
bir otel satın aldık ve sağlık
turizmi hizmeti vermeye
başladık. Biz başladığımızda,
Türkiye, sağlık turizmi ne demek
bilmiyordu. Biz, bu alanda da
öncü olduk. Bu alandaki

yatırımların, Türkiye için 
önemli bir döviz kaynağı olduğu
anlaşıldı ve bunu geliştirmeye
yönelik yasa ve yönetmelikler
çıkarıldı. Başlangıçtaki
hedeflerimizi, aradan 10 yıl
geçtikten sonra yeni yeni
gerçekleştirmeye başlıyoruz. 

Bunun dışında insana
hizmetin en önemli
kalemlerinden biri de eğitim…
2002-2003’te üniversite kurmak
istedik. Gerekli yatırımlarımızı
yaptık. Batı Anadolu Üniversitesi
ismiyle açacaktık ki o dönem
yetersiz olan yönetmelikler
nedeniyle pek çok sorunla
karşılaştık. Sonrasında eğitim
sistemi değişti; 12 yıllık kesintisiz
eğitim, 4+4+4 sistemine döndü.
Bu bizim beklentilerimize
uygundu aslında. Çünkü biz
mesleki eğitime ağırlık vermek
istiyorduk. Projemize liseyi dahil

ettik ve altı yıl önce sağlık meslek
lisemizi açtık. Bir yıl sonra eğitim
yelpazemizi genişlettik ve şu
anda Batı Anadolu Bilim ve
Teknik Liseleri adı altında 
sağlık, havacılık, denizcilik,
raylı sistem, gıda, tarım ve
hayvancılık, biyomedikal, bilişim,
yenilenebilir enerji, adalet ve
turizm gibi 12 dalda mesleki
eğitim veriyoruz. Merkezimiz
Mersinli’de. Çiçekliköy’ün
karşısında Karaçam’da büyük
kampusümüz var. Salihli ve
Ödemiş’te de okullarımız var. 
Şu anda toplamda yaklaşık 
1000 öğrencimiz var. Ancak 
5000 öğrencilik kapasitemiz
var. Hedefimiz, mesleki 
eğitimde marka olmak. 

Bir de bunların dışında maden
suyu fabrikamız var. Kula’da bir
kaynak satın aldık. “Gediz
Minera” markasıyla kendimiz



üretiyoruz. Meyve aromalı
olanlarda kesinlikle mısır
şurubu kullanmıyoruz. Şu anda
Türkiye’de mısır şurubu
kullanmayan tek maden suyu
üreticisiyiz. Konya’dan aldığımız
pancar şekerini kullanıyoruz. 
Yeri gelmişken sormak
istiyorum; bir doktor olarak ne
diyorsunuz bu gdo’lu endüstriyel
gıdaların bu kadar
yaygınlaşmasına? 

Uzak durulmalı diyorum.
Kimse yememeli, çocuklarına da
yedirmemeli. Çok çarpıcı ve bir o
kadar da acı bir istatistik var.
Dünyada çocuk diyabet
hastalarının en fazla attığı ülke
maalesef Türkiye… Tek
sorumlusu mısır şurubu.
Bundan 20-30 yıl sonra
göreceksiniz, Türkiye genç ve
orta yaş diyabet hastalarıyla 
dolu olacak. Bugün dünyada,
mısır şurubunu en çok üreten
ve diyabete sebep olan 
küresel firma, aynı zamanda
şeker hastalarının hayatları
boyunca kullanmak zorunda
oldukları insülin ilacını da
üretiyor. Ne ironi değil mi?
Başka yatırım planlıyor
musunuz?

Bunların devamında bir de
yaşlı bakım evi projemiz var.
Bunun hazırlığı var. Maksimum
iki yıl içinde hizmete
başlayacağız. Bu da
Çiçekliköy’deki kampusümüzde
olacak. En son üniversitemiz de
orada olacak. Tüm bu yatırımları,
Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim
Kurumları (BASEK) markası
altında topladık. Bunların dışında
bir de tıbbi malzeme meselesi
var. Ülke olarak kullandığımız
tıbbi malzemelerin büyük
bölümü ithal. Bunların yerlisini
üretmek zorundayız. Yüksek
okulumuzdaki Biyomedikal
Bölümü’nü bunun için kurduk.
İstiyoruz ki çocuklarımız okusun,

yetişsin ve üretsin. Ki bizim
sloganımız da “Hem çalış hem
oku”dur. İnsan, 12-18 yaş arası
bir alana odaklanmalı. Başarı ve
üretim üniversiteden sonra
bekleniyor. Bu yanlış. 12-18 yaş
arası bir alana odaklanan
herkes, o alanda başarılı olur. Bu
da ancak doğru eğitim modeliyle
olur. Kişisel olarak hayattaki en
büyük hedefim, hayalim,
Türkiye’nin yetenekli
çocuklarının ve mesleki
gelişimin önünü açmak. 
Peki bunca yatırımı yaparken
karşılaştığınız ya da halen
yaşadığınız sıkıntılar var mı?

Olmaz mı? Örneğin biz özel

üniversite kurmak için yola
çıktığımızda, şu anda İzmir’deki
bulunan özel üniversitelerin
hiçbiri yoktu. Biz ilk olacaktık.
Fakat yasal altyapı olmadığı için
biz bu yatırımı ertelemek ve
başka alanlara yönelmek
zorunda kaldık. Bir yandan da iyi
oldu aslında. Çünkü gerekli
altyapı olmadan yapılan
yatırımların yaşama şansı çok az.
Şu anda acelemiz yok.
Üniversiteden önce liseyi
oturtmamız gerekiyor. Eğitim
alanındaki hayalim ve hedefim,
anaokulundan üniversiteye
kadar kompleks bir yapı kurmak.
Bunun için çalışıyoruz. 

Röportaj
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Merhaba… İZSİAD’dan 22 Mart
Dünya Su Günü’ne dair bir makale
yazmam istendiğinde tek seçeneğim
vardı; bir akademisyen olmadığıma
göre konuya yine bilimsel veriler
ışığında ama bir iş insanı gözüyle
bakmak... Üstelik inanırım ki global
dahi olsa herhangi bir sorunun
çözümü iş dünyasının ilgi alanına
girmiyor ise hiçbir zaman gerçak bir
çözüm üretilemez. Çağımızın en
önemli problemi olan küresel ısınma 
ve su kaynaklarının azalması
konusunda Dünya’da ve Türkiye’de
yapılacak işler tam da bu tanıma
uyuyor. O halde doğru yoldayız. 
Su kaynakları azalıyor mu? 

Hiçbir şey vardan yok, yoktan var
olmaz. Yerkürede su kaybolmuyor,
şekil ve yer değiştiriyor;
kullanabileceğimiz bir kaynak
olmaktan çıkıyor. Kaybolan
çoğunlukla kıtasal-bölgesel olarak
bitki, hayvan ve insan varlığıdır. Bilim
insanlarına bir saygı selamı verip
varsa hatalarım için af dileyerek bir iş

adamı gözüyle olan biten nedir,
anlatmaya çalışacağım. 

Dünya’nın atmosferindeki 
çeşitli gazlar, yeryüzünden uzaya
yayılan ısının (kızılötesi ışıma) bir
kısmının tekrar yeryüzüne dönmesini
sağlar. Yerküre bu sayede ısısını
muhafaza eder ve ideal yaşam ortamı
sağlar. Dünyamızın üzerinde bir örtü
teşkil ettiklerinden sera gazları adı
verilen bu gazların %95‘i su buharı ve
karbondioksit, kalanı metan ve
ozondur. İşte biz yeraltına
hapsedilmiş karbonu fosil kaynaklı
yakıtlar yoluyla yeryüzüne çıkarıp
karbondioksite çevirerek atmosfere
salıyor, sera etkisini arttırıyor ve
dünyayı ısıtıyoruz. Adına “küresel
ısınma” dediğimiz bu süreç
buzulların erimesine yol açıyor. 
Buzullar eridiğinde olan ne? 

Dünya’nın iklimini belirleyen en
önemli etkenler okyanus akıntılarıdır.
Bu akıntılar taşıdıkları soğuk ya da
sıcak su ile ulaştıkları bölgelerin yağış
rejimini, dolayısıyla bitki çeşitliliğini, o

bitkilerle beslenen hayvan
popülasyonunu ve tarım alanları
ile insan yaşamını doğrudan
etkilerler. Sıcak Gulf Stream akıntısı
Kuzey Amerika ve Avrupa’nın 
iklimini düzenlerken, sıcak Brezilya
akıntısı Amazon ormanlarının bitki
çeşitliliğini besler. Keza sıcak Kuro
Şivo da Japonya için kritik öneme
sahiptir. Atmosfere salınan
karbondioksit ile sera örtüsü
kalınlaştırılıp Dünya’nın ısısının
artması ile eriyen buzullar, bu sıcak
su akıntılarına karışarak iklimi
soğutacak, buzulların kapladığı
yerkürenin büyük bölümünde 
bitki hayvan ve insan yaşamını
ortadan kalkacaktır. 
Bize bir şey olur! 

İklim, çevre, galaksilerin kara
deliklerce yutuluşu gibi insan
ömründen uzun konulardan
bahsedilirken pek çoğumuz son
derece de insansı bir tutumla “kendi
ömrümde bunları görecek miyim
“diye düşünür. Yanıt “Hayır” ise
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rahatlarız. Yazının kalanı sohbet
masalarında genel kültür olsun diye
devam ederken bir telefon çalar ve
hayat kaldığı yerden devam eder.
İnanın bu kez öyle değil, işler
çığrından çoktan çıktı!   

12.000 yıl önce biten son buzul
çağı Pleistosen’de Bulgaristan’a
kadar tüm Avrupa buzlar altında kalıp,
insan soyu Mezopotamya’ya sıkışıp
kaldı. Son buz çağına neden olan,
Dünya’nın ısısındaki sadece 2.5
derecelik artıştı ve presesyon yoluyla
milyonlarca yılda oluşmuştu. Bu kez
olan bir doğa olayı değil. Haliyle süreç
ve tepkimeleri de gezegenimiz için hiç
alışıldık değil. Milyarlarca yıllık
gezegende her şey rutinde dönüp
dururken sanayi devrimi diye bir şey
oldu; insanoğlu karbonu keşfetti.
Doğa Ana’nın milyonlarca yıl yeraltına
hapsettiği karbonu petrol ve kömür
olarak çıkarıp tekrar atmosfere
salarak yalnızca 20’nci Yüzyıl’da
Dünya’nın ısısını 1.1 derece arttırdık.
2017’de bu rakam 1.5 dereceye çıktı. 

Hepimizin yeterince önlem
alınmadığını duymaktan bıktığı Kyoto
Protokolü’ne göre 2030’da bu rakam 2
dereceye ulaşacak. Hollywood
filmlerinde sıklıkla göktaşı
çarpmasından dünyamızı kurtaran
ABD’liler başta olmak üzere Kyoto
Prokolü’nü imzalamayan Çin ve diğer
birkaç ülkenin karbon salınımı,
toplamın yüzde 40’ıdır. İnsan
uygarlığının hayatta kalma çabası
tüm uluslararası ilişkilerin en 
önemli konusu budur. Birleşmiş
Milletler’de toplanıp toplanıp 
başka neyi konuşuyorsunuz?  
Önümüzdeki 20 yılda ülkemizde
bugünkü tarım alanlarının 
yüzde 70’i kaybolacak. 

Ülkemiz su fakiridir. Türkiye’de
hepi topu 40 kadar düşük debili nehir,
13 tanesi tuzlu ve sodalı olmak üzere
toplam 45 göl bulunmaktadır.
Mukayese edebilmek için; Rusya’da
10 km’den uzun 120.000 nehir varken
göl sayısı 2.5 milyondur. 3 milyondan
fazla gölü bulunan Kanada
coğrafyasının yüzde 9‘u tatlı sudur.
21’inci Yüzyıl’ın yeni süper güçleri ve
insan uygarlığının bu çağda nereye
sıkışacağı çok bellidir. Şubat ayında

çiçek açan ağaçlarımız, artık haber
niteliği bile taşımayan yaz ayında dolu
yağışları, önü alınamayan tarımsal
hastalıklar... Durum korku verici.
Projeksiyonlar gösteriyor ki 2040
yılına gelindiğinde Doğu Anadolu
platoları, Doğu Karadeniz
sıradağlarının İç Anadolu’ya bakan
kesimleri, Torosların etekleri, Güney
Marmara’nın iç kesimleri dışında
nitelikli tarım alanları kalmayacaktır.
Bu alanlarda da ancak sınırlı
çeşitlilikteki tarım ürünleri
ekilebilecektir. Yapılması gereken
suyu yönetmektir. Gerek yeraltı
gerekse yerüstü su kaynaklarının
ıslahı ve harcanan suyun geri
dönüşüme kazandırılmasıdır. 

Yakın gelecek, kömür
santrallerine, bir ineğin 15 ton
su içtiği büyükbaş hayvan çiftliklerine
değil, atık suyu geri dönüşüm
sistemlerinde yeniden kullanılabilir
hale getiren iş adamlarınındır. 
İçme suyunda kaynak yönetimi; 

Çocukluğumun kamu spotları
geliyor aklıma; tıraş olurken boşa
akıttığımız sular, diş fırçalarken boşa
akıttığımız sular… Bireysel
farkındalık için evet ama bu
anlatılanlar devede kulak dahi değil.
En büyük sorun su şebekelerimizde.
Hemen hemen bütün içme suyu
şebekelerinde yüzde 50’ler
civarındaki kaçak var. 

Su kaçakları hem ana şebekede
hem de binalardaki tesisatlarda

olabilmektedir. Bunlardan ilki oldukça
büyük bir oranı bulmaktadır ve su
idarelerinin asıl başarısı sistematik bir
program ile kaçakların miktarını ve
yerini belirlemek, belirlenen kaçakları
azaltmaktır. Su idarelerinin
performansının en iyi ölçütü
kaçakların kontrolü konusundaki
başarılarıdır. (Prof. Dr. Mehmet Ali
YURDUSEV, Celal Bayar Üniv. Su
Kaynakları Mühendisliği, 2013) 

Küresel ısınma ve su kaynakları
yönetimi sorunu tüm devletlerin ilk 
ve en önemli sorunudur. Tüm
ülkelerde yurttaşlar tüm siyasal
tercihlerini ve harcama eğilimlerini
dünyamızın bu en önemli sorunu
üzerinde bir farkındalık geliştirerek
kullanmalı, kamu yönetimlerini ve iş
dünyasını yatırımlarını bu kulvarda
yapmaya teşvik etmelidirler. 

Birleşmiş Milletler ve bağlı
örgütleri palyatif söylemlere bir son
vermeli, samimi, etkili ve kesin
tedbirler alınarak bir an önce 
karbon salınımı en aza indirilmelidir.
Ülkemiz ölçeğinde kamu
kuruluşları nitelikli altyapı tesis
yatırımları ve bakımlarını performans
kriterine dönüştürmeli, iş dünyası
kaynak yönetimi ve geri dönüşüme
yatırım yaparak sürece katılmalı,
insanlarımız bu alanda çaba 
gösteren ve yatırım yapan kurumları
desteklemelidir. Ülkemiz ve 
dünyamız için daha güvenli
bir gelecek dileğiyle.  
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Yusuf Tuvi

‘Görmenin ön
koşulu baktığının
farkında
olmaktır’

‘Görmenin ön
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farkında
olmaktır’
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koşulu baktığının
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‘Görmenin ön
koşulu baktığının
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‘Görmenin ön
koşulu baktığının
farkında
olmaktır’

1980’lerde sanata olan bağlılık ve
duygularını ifade etmenin bir yolu olarak 
büyük bir tutkuyla fotoğrafa başlayan Yusuf
Tuvi,  bir çok ödül kazandı ve fotoğrafları 
çeşitli uluslararası yarışmalarda sergilendi ve
kişisel sergileri büyük ilgi gördü. Daha çok
saydam çalıştı. Gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında sunduğu saydam gösterileriyle de
beğeni topladı. Yusuf Tuvi, Türkiye’yi her
yönüyle tanıtan “Doğamız İnsanımız” 
adlı saydam gösterisinin de yaratıcısı. New
York kenti üzerine yaptığı çalışmalar 
“New-York” adlı bir kitapta toplandı. 

Yusuf Tuvi, “Bir sanatçı ancak gerçekleri
aktararak insanların hayatında etkili olur.
Amacım yalnızca fotoğrafı değil, bütünüyle
yaşamın güzelliklerini göstermek ve
paylaşmak. Sadece fotoğraf karelerinden
ibaret değil hayat, öyle buğulu, öyle

Ülkemizin yaşayan en
önemli fotoğraf
ustalarından İzmirli sanatçı
Yusuf Tuvi ile
Alsancak’taki evinde
mütevazi bir sohbet
gerçekleştirdik.

Ülkemizin yaşayan en
önemli fotoğraf
ustalarından İzmirli sanatçı
Yusuf Tuvi ile
Alsancak’taki evinde
mütevazi bir sohbet
gerçekleştirdik.
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ustalarından İzmirli sanatçı
Yusuf Tuvi ile
Alsancak’taki evinde
mütevazi bir sohbet
gerçekleştirdik.

Ülkemizin yaşayan en
önemli fotoğraf
ustalarından İzmirli sanatçı
Yusuf Tuvi ile
Alsancak’taki evinde
mütevazi bir sohbet
gerçekleştirdik.

Ülkemizin yaşayan en
önemli fotoğraf
ustalarından İzmirli sanatçı
Yusuf Tuvi ile
Alsancak’taki evinde
mütevazi bir sohbet
gerçekleştirdik.

Usta sanatçı Yusuf Tuvi, “Bir sanatçı
ancak gerçekleri aktararak

insanların hayatında etkili olur” diyor. 



yaşanıla bilesi zevklerin ve
renklerin dansıyla şekil almıştır ki biz
insanlar bakmaktan öte ileriye
gidemiyoruz o nedenle görmeyi
unuttuk yitirdik” diyor.
Fotoğraf karesi nelere sahip olmalı?

-Yaşayan anlar ve insan olmalı
fotoğraf karesinde. Asıl olan ‘insanlık
hali’dir. Kompozisyonun içine dahil
olunmadan fotoğraf fotoğraf olmaz.
Ben insanların “hal”lerini çekiyorum.
Fotoğrafı çekerken karşımdaki
insanla özdeşleşiyorum insan sayısı
kadar hikaye vardır. Kendi hikayemin
dışında hikayeleri yaşıyor öyle
çekiyorum karelerimi. 
Sizi fotoğraf çekerken en çok
etkileyen unsurlar nelerdir?

Yeterli birikimi sağlamadan
ortaya çıkmamayı yeğledim. İlk
fotoğraflarım kötüydü. Ama yılmadım
Ustaları örnek aldım, fırsat buldukça
onlarla konuştum. Birikim sağlamak
için birçok kitap okudum. Önce siyah
beyazla başladım fotoğraf çekmeye.
Aynı zamanda bir Elektrik Mühendisi
olarak çalışma zorunluluğu beni dia
çekmeye yöneltti. Kişiliğime en uygun
olarak insanı ve yaşam olgusunu
kendime konu olarak seçtim
Yaptıklarımın üzerine hep düşündüm.
Kendimi hep sorguladım. Ucuz
başarıların uzağında kaldım.
Sizce fotoğraf çeken kişi objektifini
yöneltmekle, yeniden mi var ediyor
yoksa bazı şeyleri yok mu ediyor?

-Fotoğraf yaşama eşdeğerdir; yok
edemezsin ki fotoğraf hayatın
kendisidir. O anı yakalıyorsunuz
bütün yaşamı anlatmıyorsunuz o
yaşamdan bir parçayı alıyorsunuz
fotoğraf anın göstergesidir
yaşanmışlığı anlatır. 
Fotoğrafladığınız insanlar içinde sizi
derinden etkileyen nedir?

-Elbette insanların yaşam
biçimleri, hayatın içinde olmaları
ve sadece gerçeği yaşamaları.
İnsan bir malzemedir o an’a doğru
objektifimi yöneltirken yaşam nedir
diye sorguluyorum. O a’nı sadece
fotoğrafı çeken ve karşısındaki insan
yaşıyor yani gerçek olanı. 
Ara Güler, “Artık İstanbul’da çekecek
birşey kalmadı” diyor. Peki siz
İzmir için ne düşünüyorsunuz.

-Anadolu’yu çok dolaştım her

gittiğim an o ilk duyguyu
hissedemiyorum. Nostaljisini her
gidişimde kaybediyor. Midyata ilk
gidişimde bir köy düğününe rastladım
çatılarda kadın seyirciler, renkli
kıyafetler meydanda oynayan
insanlar o farklı atmosferi
unutamam. Daha sonra ki  gidişimde
yeni binalar yeni evler yapılmış; 
sokak düğünleri düğün salonlarına
taşınmış o ilk düğünde ki heyecan
yoktu. Her gittiğinde eski heyecan

kalmıyor. Ara Güler sanırım bunu
söylemek istiyordu “İstanbul’da
çekecek birşey kalmadı” derken. 

Aslında İzmir’de fotoğraf karesi
bulmak için zorluk çekiyorum.
Elbette eski görüntüleri arıyor
gözlerim fakat yinede çekmeye
devam ediyorum, hala fotoğraf  için
birşeyler var İzmir’de… Alsancak,
Pasaport, Kemeraltı, Kadifekale,
Anafartalar, Oteller sokağı, Agora,
eski hanlar hanların içindeki

67

Röportaj



yaşamlar yok olup gidiyor. 
Fotoğraf hayatınızda sizi en çok mutlu
eden başarınız neydi?

Hindistan gezilerimin birincisinde
Rajasthan’da dolaşırken bir açık hava
kumaş boyahanesine rastlamıştık.
İşçiler boyadıkları kumaşları ya yere
sererek ya da direkler üzerine asarak
kurutuyorlardı. Orada saatler
geçirdik. Aralarda dolaşırken
direklerden sarkan kırmızı bir
örtünün önünde çalışan işçi kızı
gördüm. Esmer teni ve başındaki sarı
eşarbı ile kırmızı fon önünde
çalışıyordu. Direklerin gölgeleri de
kırmızı kumaşa yansıyor ve göze 
hoş gelen bir doku, bir ritim
oluşturuyordu. Bu fotoğraf, 1994’te
İngiltere’deki uluslararası bir
fotoğraf yarışmasında 15.000 eserin
arasında ilk ona girerek özel ödül aldı.
Fotoğraf çekerken neyi
arıyor gözleriniz? 

-Fotoğraf çekerken bir
kompozisyon ararım. Fotoğrafta
nedenleri niçinleri sorgularım,
deklanşörle temasa geçmek adete
insanın kendiyle iç kavgası sanırım.
Fotoğraf kadar gerçek mi hayatımız?

-Bir insanın fotoğrafını çeken
kişi o anı yaşadığı için şahit o dur
tüm gerçekliğe tanıklık etmiştir 
fakat karşısında da bir insan vardır
o gerçektir. Fotoğraf kareleri
yaşanan anları yansıtır. Ben
hayatımızın ve fotoğrafın gerçek
olduğuna inanıyorum…

Fotoğraf sanat mı dır?
-Bütün yaşantımızın içinde sürekli

bir fotoğraf bombardımanın
altındayız; gazetelerde, dergilerde,
televizyonlarda, her yerde. Bunlar
geçici şeylerdir önemsizdir. Bir
bakarsınız bir daha aklınıza gelmez.
Birde öyle bir fotoğraf vardır ki
baktığında kalbinizi deler geçer,
döner defalarca bakarsınız.
Gözlerinizi kapatırsınız yine
hatırlarsınız işte o fotoğraftır. 

Sanat olan deler geçer. Sanat bir
etkileşim ve iletişimdir bir kitabı bir
resmi bir fotoğrafı sanat yapan 
nedir sanatçı ile izleyici arasındaki
köprünün iyi kurulmasıdır. 
Sanatçıyla izleci arasında ki bu
köprüyü de bir fotoğraf eleştirmeni
sağlar fakat ülkemizde bu mümkün

değil ve büyük bir eksikliktir. İletişim
olmadan sanat olmuyor. 
Her kusursuz görüntü 
sanat niteliği taşır mı? 

İstanbul’da güzel camiler vardır.
Kuşlar uçar, vapurlar gelir gider, bu
tarz fotoğraflar  bilgidir. Fotoğrafa
böyle bakarsan bilgi veren fotoğraflar
çekersin bunlar gelir geçer asıl olan o
anı yakalamaktır. Kişi duygularını
kaygılarını dışa vurmak açığa 
vurmak yansıtmak ister bunun içinde
sanata gereksinim duyar yazarın
kalemi ile ressamın fırçalarla
boyalarla yaptığını bizler fotoğrafla
yapıyoruz. Sanat dalı oalarak diğer
sanat dallarına kıyasla tekniğinin
kolay kavranması, sonuca
ulaşmadaki çabukluk fotoğrafı kolay
bir sanat olduğu imajını vermektedir.
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Kendini tekrarlayan an fotoğrafları
kadar tekniği ile izleyicide ancak
hayret ve şaşkınlık uyandırmaktan
öte bir şey vermeyen kurgu
fotoğrafları da fotoğraf sanatına zarar
vermektedir. Sadece teknik ve
beceriden ibaret sanat olmaz.
Fotoğraf sanatıyla ilgilenen kişilerin
yarışmalara katılmaları doğrumu?

-Fotoğrafa gönül vermiş kişinin
kendini sınamak bakımından
yarışmalara katılması sakıncalı
değildir. Hepimiz bu yoldan geçtik. Ne
var ki bir iki yarışmada başarı
kazanıldı diye bunu yeterli görüp tam
bir olgunlaşmaya ulaşmadan
sergilere, gösterilere soyunmak
kişiyi kısır bir döngünün içine sokar.
Fotoğrafa ilgi azaldı mı?

-Bir çok fotoğrafım çöpe atıldı
yılmadım. Ustaların kapısını
çalmaktan takip etmekten kendimi
geliştirmekten vazgeçmedim.
Eski sergilerimi düşünüyorum da
salonlar dolardı. Oysa şimdi
insanlar Kordon’da bira içmeyi
sergilere tercih ediyorlar 
Dijital fotoğrafçılığa sıcak
bakıyormusunuz?

-Kullandığım dijital makinelerim
var. Bir ressam hangi boyayı
kullanacağına değil yapacağı resme
odaklanır. Asıl olan resimdir. Biz
fotoğraf sanatçıları da öyleyiz.
Kullanılan makinenin bir önemi yok.
Önemli olan çıkan fotoğraftır.
Fotoğraf önce kafada biter.
Nü fotoğraf çektinizmi?

Nü çalışmadım insan ile doğanın
arasındaki etkileşim yaşam beni
ilgilendiriyor. Yaşam olmalı insanlık
hali olmalı bir fotoğrafın içinde. 
İzmir’deki fotoğraf 
eğitimleri yeterlimi?

-Fotoğrafla ilgili verilen eğitimler
yeterli değil. Öğrendiklerini
sanıyorlar. Kompozisyonu çok iyi
bilmek gerekir. Kültür ve sanatın her
dalını çok iyi bileceksin. Bu eğitimler,
makineyi, objektifi, fotoğraf çekerken
ne yapması gerektiğini az çok
verebiliyor ancak insan kendini
yetiştirmeli. Fakat maddesel kaygı
ekonomik sorun insanları reklam
fotoğrafına ve ticaret yönlendiriyor.
Ya da sutüdyo fotoğrafçısı oluyorlar. 
Genç fotoğraf tutkunlarına

tavsiyeleriniz nelerdir?
- Fotoğrafı bu kadar çok

seviyorlarsa öğrensinler. 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 öğrenilmez. 

Fotoğraf bir yaşam tarzı olmalı.
Gece gündüz fotoğraf düşüneceksin
nasıl daha iyisini yapabilirim diye.
Ustaların fotoğraflarına bakacaksınız
kitaplarını okuyacaksın. Fotoğraf,
makineyi tanımakla kadrajla bitecek
bir şey değildir. Fotoğraf için sinema,
tiyatro, heykel, resim gibi sanat
dalları ile ilgili olmak gereklidir. 
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İzmir, özellikle yerel
yönetimin icraatları neticesi
2004’ten bu yana tarımda 
çok büyük gelişmeye ve
sıçramaya imza attı. 

1990-2003 dönemini
kapsayan 14 yılda sadece binde 9
büyüyen İzmir tarımı, 2004-2017
döneminde ise yüzde 7.5'luk
büyüme oranını yakaladı. 

Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Yaşar Uysal'ın araştırması,
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce
desteklenen İzmir tarımının,
Türkiye ortalamasından 
2.4 kat daha fazla 
büyüdüğünü ortaya koydu.

Uysal’ın, "İzmir Tarımında
Büyümenin Analizi" başlıklı
çalışmasında; İzmir tarımının
1990-2003 ile 2004-2017
dönemleri mercek altına alındı. 

Hem tarım sektörü geneli
hem de alt ürün grupları
bağlamında istatistikler analiz

edildi. İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ve TÜİK
verilerine göre çalıştıklarını
vurgulayan Prof. Dr. Uysal,
“İzmir tarımı, 2004-2017
döneminde yüzde 7.5 büyüdü.

Aynı dönemde Türkiye genelinde
tarımsal büyüme ise yüzde
3.1 olarak gerçekleşti. İzmir’in,
2004-2017 döneminde adeta 
bir mucizeye imza attığını
söylemek yanlış olmaz" dedi. 
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İzmir tarımda model olabilir

İZMİR TARIMINDAKİ
BÜYÜME...



Raporda, hayvancılıkta da
İzmir’de yaşanan gelişmelerin
ülkeye örnek olduğu kaydedildi.
Bu alandaki artışın, 1990-2003
döneminde yüzde 1.3, 2004-2017
döneminde ise yüzde 10.7 
olarak gerçekleştiği belirtildi.
Prof. Dr. Yaşar Uysal, daha çok
et ithalatıyla gündemde olan ve
bu nedenle de büyük önem
taşıyan hayvancılıktaki üretim

artışının, ülke genelinde
uygulanacak hayvancılık
politikalarına ilham verecek
nitelikte olduğunu ifade etti.
Nedir bunun sırrı?

Başarının arkasında yerelde
kalkınma modelinin olduğunu;
doğru yerde, doğru çiftçileri,
doğru yöntemle ve çiftçi
örgütleri aracılığıyla
desteklemenin bulunduğunu
ifade eden Uysal, “Türkiye’nin
yıllardır yapması gerekeni 
İzmir yapmıştır. İzmir
Büyükşehir Belediyesi, hem
girdi tedariki hem üretim süreci
hem de pazarlama süreçlerini
birlikte ele almış, üç alandaki
ihtiyaçları, eğitim desteği de
vererek, katılımcı anlayışla

karşılamaya çalışmıştır.
İşin sırrı; yerel potansiyelleri 
ve ihtiyaçları dikkate alarak
tarım ve çiftçilerimize önce 
hak ettiği önemi sonra da 
gerekli desteği doğru
yöntemlerle vermektir. Bu tablo,
Türkiye tarım politikalarını
oluşturanlar açısından ise
iyi bir örnek ve ders
niteliğindedir” diye konuştu. 
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“sevgililer  Günü’nde 

ne hediye  alsam” 

sorusunun 
yanıtı bu

yazıda

YAşAYAN KolYE BEYAZ
pApATYA: Ona sormaz
mıyız hep “seviyor,

sevmiyor” diye? Tasarımcılar,
bu nadide çiçeği, sevgilinizin
sürekli olarak boynunda
taşıyabileceği özel bir kolyeye
dönüştürmüş. Çinko alaşım ve
gerçek cam kullanılan, canlı papatyanın
kurutulmasıyla tasarlanan bu ürünün, el emeği
göz nuru olması da ona ayrıca değer katıyor. 

sİZE öZEl İKİlİ VosVos: Sevdiğinizin otomobil merakı
varsa bu hediye tam size göre… Efsane Vosvos

otomobilinin plakalarına isimlerinizi yazdırabileceğiniz
bu hediye, farklı renk alternatiflerine sahip. Masasını ya da

kitaplığını süsleyecek; hep orada olacak. 

FoTo KİTAp AlBÜM:
Fotoğraflarınızın

arkasına
yazılmış öykülerinizi

ömür boyu saklamak
istiyorsanız, bu hediye

tam size göre… 
Albüm kapağına

isimlerinizi yazdırarak,
tamamen size özel

olmasını sağlayacaksınız.
17 adet fotoğraftan oluşan

albüm, siyah renkli ve kaliteli
yapraklardan oluşuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü’nü biraz daha farklı kılmak isteyenler, nasıl bir sürpriz
hazırlayacakları konusunda kararsız kalabiliyor. Alışkanlıkların dışına çıkmanın

şimdi tam zamanıdır. Sevgilinizi hem şaşırtacak hem de mutlu edecek ilginç
sevgililer günü hediyeleri önerilerini görmeye hazır mısınız? 
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yenilebilir olmasın? size özel
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üzerindeki güzel mesajları
okuyorsunuz. Bir sepette 10
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yapılan bu lezzetli kurabiyeleri

hem yiyorsunuz hem de
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ya da fotoğrafınızı görecek. 
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FoToğRAFlI ARAMA

MoToRu BARDAK:

Dünyanın en güzel kızı, 

yılın en yakışıklı erkeği

gibi arama kelimelerini

yazdırabileceğiniz bardak, 

arama motoruna dönüşüyor. Dört

fotoğraf kullanarak oluşturulan

bardaklar, aynı zamanda sihirli!

Yani içi boşken bakıldığında

kimse bir şey göremeyecek.

Ancak içine sıcak içecekler

doldurulduğu zaman 

resimler ortaya çıkacak. 

FoToğRAFlI ARAMA

MoToRu BARDAK:

Dünyanın en güzel kızı, 

yılın en yakışıklı erkeği

gibi arama kelimelerini

yazdırabileceğiniz bardak, 

arama motoruna dönüşüyor. Dört

fotoğraf kullanarak oluşturulan

bardaklar, aynı zamanda sihirli!

Yani içi boşken bakıldığında

kimse bir şey göremeyecek.

Ancak içine sıcak içecekler

doldurulduğu zaman 

resimler ortaya çıkacak. 

FoToğRAFlI ARAMA

MoToRu BARDAK:

Dünyanın en güzel kızı, 

yılın en yakışıklı erkeği

gibi arama kelimelerini

yazdırabileceğiniz bardak, 

arama motoruna dönüşüyor. Dört

fotoğraf kullanarak oluşturulan

bardaklar, aynı zamanda sihirli!

Yani içi boşken bakıldığında

kimse bir şey göremeyecek.

Ancak içine sıcak içecekler

doldurulduğu zaman 

resimler ortaya çıkacak. 

FoToğRAFlI ARAMA

MoToRu BARDAK:

Dünyanın en güzel kızı, 

yılın en yakışıklı erkeği

gibi arama kelimelerini

yazdırabileceğiniz bardak, 

arama motoruna dönüşüyor. Dört

fotoğraf kullanarak oluşturulan

bardaklar, aynı zamanda sihirli!

Yani içi boşken bakıldığında

kimse bir şey göremeyecek.

Ancak içine sıcak içecekler

doldurulduğu zaman 

resimler ortaya çıkacak. 

FoToğRAFlI ARAMA

MoToRu BARDAK:

Dünyanın en güzel kızı, 

yılın en yakışıklı erkeği

gibi arama kelimelerini

yazdırabileceğiniz bardak, 

arama motoruna dönüşüyor. Dört

fotoğraf kullanarak oluşturulan

bardaklar, aynı zamanda sihirli!

Yani içi boşken bakıldığında

kimse bir şey göremeyecek.

Ancak içine sıcak içecekler

doldurulduğu zaman 

resimler ortaya çıkacak. 

NosTAljİK hEDİYE sEpETİ: haydi
sevdiğinizi zaman yolculuğuna

çıkarın… Çocukluğunda severek
kullandığı oyuncaklar, harika bir hediye

olacak ve onu çocuklar gibi sevindirecek.
sepet, tetris, ağızda patlayan şeker, mıknatıslı

balık tutmaca gibi 26 parçadan oluşuyor. 
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Masal gibi süren aşk

hikâyenize bir başlık 
bulmanın vakti geldi. Aynı
zamanda tarih ve başrol 
oyuncularını da 
ekleyebileceksiniz. sinema klaketi
şeklindeki taş bardak altıkları
harika bir hediye seçeneği… 
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FoToğRAF BAsKIlI puZZlE: Sevdiğinizle
fotoğrafınızı 130 parçalık puzzle’a

dönüştürebilirsiniz. 30 X 40 cm boyutlarınaki
puzzle destek ayaklarıyla birlikte gönderiliyor. 



BİZE DAİR hER şEY KİTABI:

Bu hediye, aşklarını

kitaplaştırmak isteyenler

için… Size dair her şeyi bu

kitaba yazabileceksiniz. İlk

buluşmamızda aklında kalan beş

detay neydi? Tanıştığımız mekân

neresiydi? İlk hangimiz "Seni

Seviyorum" dedi? Tüm bu

soruların yanıtlarıyla ilişkinizin

tüm detayları tarihe not

düşülecek. Sayfalarda romantik

figürler de bulunuyor.

şİRİNlER EVİ MİNYATÜR BAhÇE:
şirinlerin meşhur yaşam alanını,
sevgilinizin özel bahçesi haline

getirebilirsiniz. Bahçe 10 cm genişliğe
ve 16 cm yüksekliğe sahip...
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NosTAljİK MEsAj şİşEsİ: İşte
sevgiliye sıra dışı ve çok romantik

bir hediye daha… Ağzı mantar
tıpa ile kapalı cam şişe ve şişenin içinde

ona özel mesajınız… Çevresindeki
rengarenk süsler ve deniz kabukları da 

hediyeye estetik katıyor.
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MEsAjlI KAlplER
DuVAR sAATİ:
Artık zaman sizi

gösterecek. Sonsuz
aşkınızı saatlerin üzerine
yazabilirsiniz. Böylelikle

gün içinde en çok
kullandığımız eşyalardan

birisi olan saatin üzerinde
hep siz olacaksınız. 

oscAR hEYKElcİğİ: En iyi
olduğu konuda ona bir
Oscar ödülü vermeye 

ne dersiniz? Heykel parlak 
ve altın sarısı renkte… 

30 x 9 x 9 cm boyutlarında 
ve 300 gr ağırlığa sahip.

AşKIMIZA DAİR hER şEY hEDİYE sEpETİ:
Aşka dair en özel parçalar bir arada... 100

dilde seni seviyorum mesajı, Nutella,
pelüş ayıcık ve hakkında sevdiğim şeyler kartı…

Dilerseniz; bir adet istiridye inci kolye, bir adet
“sen başıma gelen en güzel şeysin” yazılı kupa

bardak, bir adet aşık emoji mini su küresi, bir
adet kalp el ısıtıcı ve aşk kartları bulunan sepet

seçeneği de mevcut. 

(Kaynak: https://www.hediyemen.com/en-sasirtici-sevgililer-gunu-hediye-fikirleri)(Kaynak: https://www.hediyemen.com/en-sasirtici-sevgililer-gunu-hediye-fikirleri)(Kaynak: https://www.hediyemen.com/en-sasirtici-sevgililer-gunu-hediye-fikirleri)(Kaynak: https://www.hediyemen.com/en-sasirtici-sevgililer-gunu-hediye-fikirleri)(Kaynak: https://www.hediyemen.com/en-sasirtici-sevgililer-gunu-hediye-fikirleri)





Google‘ın sesli yanıt veren akıllı asistanı Google Asistan, Türkçe
hizmet vermeye başladı. Android kullanıcılarına açılan Türkçe
Google Asistan, iOS kullanıcılarına da Ocak ayı içinde gelecek.
“Anneme kısa mesaj gönder”, “İşe gidiş trafiğimi kontrol et”,
“Alarm kur”, “Hatırlatıcı ekle” gibi komutları yerine getirebilen
uygulama; sesli yol tarifi, arama yapma, mesaj ve e-posta

gönderme, müzik
çalma, video
oynatma, hava
durumu
tahminleri, uçuş
bilgileri, uyumlu
donanımlarla
ışıkları açıp kapatma, ev ve işyerlerindeki internete
bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme
gibi 300 farklı yeteneğe sahip. Bu özelliklerden 250’si
Türkiye’de Türkçe olarak kullanılabilecek. 

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Siz komut verin, telefonunuz yapsın

Ortaya çıkan patent başvurusuna göre yeni nesil
iPhone ve iPad modelleri su geçirmez olacak. Apple
ürünlerinin su geçirme konusunda en zayıf noktaları
Lightning cd USB Type C girişleri olarak gösteriliyor.
Bu durumu çözüme kavuşturmayı planlayan
Apple’ın, rakiplerini geride bırakmayı hedeflediği
belirtiliyor. Lightning ve USB Type C girişlerinden
girebilecek suyun cihaz zarar vermemesi, özel bir
vakumlu parça ile engellenecek. Bu parça
sayesinde suyun ve tozun cihazın içerisine girip
herhangi bir elektronik
aksamaya sebep
olmasının
önüne
geçilecek.

iPhone ve iPad su geçirmez olacak
Patent başvurusu yapıldı

Google Asistan artık Türkçe
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Elektronik cihazların su ile teması, cihazdaki verilerin kaybedilmesine neden oluyor. Uzmanlar, bu
durumda verilerin kurtarılması için yapılabilecekleri şöyle sıralıyor: Zaman çok önemli! Diskin
hemen cihazdan çıkarılması, veri kurtarmada önemli bir faktör. Islanmış diski kurutmayın! Çünkü ısı
içeren bu uygulama hard disk

plakasında hasar yaratıyor.
Diskin içini açmayın!

Disk kapağı
kesinlikle

diskten
ayrılmamalı.
Çünkü
havayla
temas eden

disk plakaları,
verilere erişimi

engelliyor.
Yapacağınız tek şey;

diski bir kağıt havluya
sarmak ve fazla hareket
ettirmeden en kısa sürede 
uzman ellere teslim etmek...

Uçan kişisel hava aracı geliştiren LIFT Aircraft şirketi, drone helikopteri Hexa’yı
halka açıyor. Şu anda 18 pervane yardımıyla havada 15 dakika kalabilen Hexa,

dikey olarak iniş ve kalkış yapabiliyor. Maksimum 60 mil hız yapıyor ve 250
kiloya kadar taşma kapasitesi bulunuyor. Otonom dev drone, yerden
sensörler yardımıyla ve kokpit içinden bir joystick yardımıyla kontrol
edebiliyor.
Elektrik enerjisiyle

çalışan heli-dronla
sadece bir kişi

seyahat edebiliyor.
LIFT Aircraft CEO’su Matt

Chasen, “Günümüzün kamusal
ortamı, bu araçların ulaşımına izin vermiyor.
Teknolojiyle kamu güveni inşa edeceğiz.
Ardından bu kişisel hava araçların
kullanılması kaçınılmaz olacak” diyor.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Trafik sorunu tarihe mi karışıyor?

Suya düşen cihazdan veri kurtarma
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Tek kişilik helikopter

Bu yanlışları yapmayın



Pete ve Ellie çifti bir aile kurmaya karar verdiğinde koruyucu aile
olarak evlat edinme yoluna başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu
evlat edinmektir ancak birbirinden tatlı üç kardeş görünce fikirleri
değişir. Kardeşlerin en büyüğü asi bir kız olan 15 yaşındaki Lizzy’dir.

Çift kendilerini bir gecede
üç çocuklu bir aile olarak
bulur. Pete ve Ellie, artık
bir aile olma umuduyla,
nasıl ebeveynlik yapılması
gerektiğini öğrenmek
zorundadır. Sean Anders’in
yönettiği duygusal komedi
tarzındaki filmin
başrollerinde, aksiyon
filmleriyle tanıdığımız
Mark Wahlberg’in yanı sıra
Rose Byrne ve Isabela Moner var. 31 Ocak’ta vizyonda…

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema
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Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi
okyanuslar altında inşa edilen Atlantis Krallığı’nın tahtının
varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis

tahtını istemektedir.
Arthur Curry, nam-ı diğer
Aquaman, kendisine kalan
mirasa sahip çıkmalı ve
halkının başına
geçmelidir. Yoksa kendi
hayatının yanı sıra insanlık
da büyük bir tehlikeyle yüz
yüze gelmek zorunda
kalacaktır. Bu yolculukta
Arthur kendiyle
yüzleşmek ve kral 
olmaya layık olup

olmadığını keşfetmek zorunda... James Wan'ın yönettiği filmin
başrollerinde Jason Momoa, Oscar ödüllü Nicole Kidman ve
Oscar adayı Willem Dafoe yer alıyor. 28 Aralık’ta vizyona girdi.

Aquaman
Sualtı krallığı ile insanoğlu karşı karşıya

Çocuk isteyen bir çift ve kimsesiz üç kardeş
Şipşak Aile



Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı biridir. Emeklerinin
karşılığını almak için uğraşan bilim insanı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. İnsan zihnini
başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın
dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazasıyla altüst olur.
Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını
yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak
dört kişilik ailesinden yalnızca üçünü geri getirebilme şansı
olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Jeffrey
Nachmanoff’un
yönettiği 
filmde; Keanu
Reeves, 
Alice Eve ve
Thomas
Middleditch 
rol alıyor. 10
Ocak’ta
vizyonda…

İlyas Bazna, 2’nci Dünya Savaşı sırasında Ankara’daki İngiliz Büyükelçiliği’nde
uşak olarak çalışmaktadır. İçeriden birçok bilgiye ulaşabilen Bazna, Almanlar için
casusluk yapmaya başlar ve kendisine “Çiçero” kod adı verilir. İlyas Bazna savaşın
seyrini değiştirmesine rağmen
T4 uygulamasıyla engellilerin
gaz odalarına gitmelerine,
iğneyle uyutulmalarına engel
olamaz. İlyas Bazna’nın
savaştaki etkisini ve savaş
sonrası yaşadıklarını beyaz
perdeye yansıtan filmin
yönetmen koltuğunda Serdar
Akar oturuyor. Başrollerinde
ise Erdal Beşikçioğlu, 
Burcu Biricik ve Ertan Saban
var. 18 Ocak’ta vizyonda…

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Replikalar
Ölen ailesini geri getirmeye çalışıyor  

Almanlar için casusluk yapan bir Türk’ün öyküsü
Çiçero
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“…Antik çağdan beri, ülkeyi idare edenler
tarafından, halk, yani idare edilenler cahil olarak
nitelendirilmiştir. Bu duruma -cahilliğin diğer bir
anlamı da budur- cahillerin ötekileştirdiklerini
cahil olarak görmesidir diyebiliriz. Hiçbir zaman
hükümdarlar, en bilgili insanlardan olmadı.

Ülkeleri idare edenlerin, bir kısmı
gücünü tanrıdan, bir kısmı
gelenekten, bir kısmı da fiziksel
güçten almıştır. Günümüzde bu
güçlerin yerini sandık gücü yani
“oy” aldı. Ne yazık ki yine “bilgi”
egemen olamadı. Çünkü her
zaman olduğu gibi, gücü elinde
tutan iktidardaki cehalet, bilginin
iktidara gelmesini, iktidar gücüyle
engellemiştir…” Kısa bir alıntıyla
tanımladığımız bu kitap,
Kafekültür Yayıncılık’tan çıktı.

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Arınma terapisine hoşgeldiniz.
Kendinizi yalnız,
kimsesiz ve sevgisiz
hissediyor musunuz?
Çok mutsuzum,
ağlayamıyorum bile
diyor musunuz?
Anlamlı bir amacım
yok, inancımı
kaybettim diyor
musunuz? Hiçbir şey
yapmak
istemiyorum...
Hayatımın en
dibindeyim,
sevdiklerim beni sevgisiz bıraktı,

hayat yolumu kaybettim, yaşam
pınarım kurudu,
mutsuzum diyor
musunuz? Bu kitap;
algı ayarlarınızla oynar.
Bir totem
temizleyicidir. Yeni bir
yaşam aktivasyonudur.
Bilinçaltınızın
röntgenini çeker,
bilinçaltı kodlarınızı
tercüme eder.
Koruyucu hekimlik
içerir. Bu kitap ile en
kutsal yolculuğunuza
çıkacaksınız.

Algılar ve Gerçek / Mustafa Nesim Sevinç 
Ne yazık ki ‘bilgi’ yine egemen olamadı
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Bu kitap bilinçaltı röntgeninizi çekecek
Arınma Terapisi / Selahattin Yaylamaz 



K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Kimi gücünün
zirvesindeyken
ölümcül bir
hatayla elindekini
yitirir. Kimi çok
ileri gider veya
yeterince
ilerleyemez.
Fakat kimileri de
doğru adım
atarak insanüstü bir
gayretle gücü
kendilerine çeker.
Tarih boyunca
yazarlar ve filozoflar
kendilerine şu soruyu
sormuşlardır; bizden
öncekilerin

başarılarından ya
da hatalarından
ne gibi dersler
alabiliriz? Üç bin
yıllık süre içinde
güç hakkındaki
çeşitli yazılar hep
aynı konuları
işlemiş, gücün
özünü

tanımlayarak nasıl
artırılacağını ve
yönetileceğini veya
nasıl yok edileceğini
tarif etmiştir. Gücün 48
yasası, zihinlerden
sonsuza dek
silinmeyecek...

İktidar / Robert Greene, Joost Elffers
Güç sahibi olmanın 48 yasası

İster polisiye romanlar yazın
ister gerilim, aşk ya da tarihi
roman… Her Yönüyle
Roman Yazımı,
geleceğin çok satanına
imza atmanıza yol
gösterecek eşsiz bir
rehber. Edebiyat
dünyasında fark
yaratmak için
bilmeniz gerekenleri
bir arada toplayan bu
kitap, size, yaratıcı
fikirlerinizi çok satan
bir hikâyeye
dönüştürmeyi, güçlü bir tema

oluşturmayı, gerçekçi
karakterler yaratmayı, taslak

hazırlamayı,
çalışmanızı
yayıncılara
pazarlamayı ve
satmayı öğretecek.
Tüm roman türleri
hakkında bilgi
edinecek, dilbilgisi
kurallarını yeniden
hatırlayacaksınız.
Bu kitap,
potansiyelinizi
ortaya çıkarmanıza

yardımcı olacak.

“Ben de yazar olmak istiyorum” diyenlere…
Her Yönüyle Roman Yazımı/ Jim-Joyce Lavene
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İlk single çalışması "Velhasıl" ile pop müziğine farklı bir soluk getiren, dört
şarkılık EP'si "Mutlu Son" ile de büyük beğeni toplayan Özge Doğru, şimdi de
"Cellat" adlı albümüyle sevenlerinin karşısında… Çıkış şarkısı "Cellat", pop
müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç'ın imzasını taşıyor. Şarkının
düzenlemesini ise Tarık İster yaptı. Video klibin yönetmen koltuğundaki isimler
ise İdil Dizdar ve Said
Dağdeviren oldu.
Albümde, "İntikam Sırası
Bende", "Sevecek Günler
Var Daha" ve "Canım Senle
Olmak İstiyor" adlı şarkılar
da yer alıyor. Bu şarkıların
düzenlemelerinde ise
Febyo Taşel ve Alper
Atakan imzaları
bulunuyor. 

Besteleriyle, sesiyle ve tarzıyla fark yaratan Deniz Seki, "20 yıllık müzik
kariyerimin en özel albümü" dediği "Uzun Hikaye"yi sevenleriyle
buluşturdu. Seki’nin kariyerindeki dokuzuncu albüme, hüzünlü ve
dokunaklı aşk öykülerini anlatan şarkılar damga vurdu. Söz ve müziği
Seki’ye ait olan parçaların yanı sıra Ahmet Kaya, Ayla Çelik, Serkan Seki,

Sezen Aksu, Şebnem
Sungur, Şehrazat, Yusuf
Hayaoğlu imzalı şarkıların
da yer aldığı albümün
müzik direktörlüğünü
ise İskender Paydaş
üstlendi. Seki,
“Söyleyemediklerimin
hepsini şarkılarımla
anlattım. Hakkımda merak
edilen tüm soruların
yanıtları, şarkılarımın
sözlerinde” diyor. 

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Uzun Hikaye / Deniz Seki
Acılarını ve özlemlerini şarkılarında anlattı

Güzel yorumcu üçüncü albümünü hazırladı
Cellat / Özge Doğru 
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Alternatif pop müziğinin özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Ceylan Ertem,
yeni albümü "Seni Senin Gibiler Sevsin" ile dinleyicileriyle buluştu. Ekim ayında
yayınladığı teklisi "Mavi Çocuklar" ile albüm haberini aylar öncesinden veren
Ceylan Ertem, 11 şarkılık "Seni Senin
Gibiler Sevsin" albümünde; bugüne
kadar ötekileştirilmiş olan,
istenmeyen, korkulan ve sevilmeyen
tüm canlılara selam veriyor.
Albümde; Sezen Aksu, Sıla ve Mabel
Matiz imzalı yeni şarkıların yanı sıra
Kenan Doğulu ve Mehmet Güreli
yorumlarıyla bildiğimiz parçalar da
yer alıyor. Ceylan Ertem de üç
şarkının sözüne, bir şarkının da
bestesine imzasını attı. Aranjeleri ise
Cenk Erdoğan ve Can Güngör yaptı.

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Dünyadaki 50 kontrtenordan biri olan Nuri Harun Ateş, Sezen Aksu ile aynı şarkıda buluştu.
Üç Sezen Aksu aşığının bir araya gelip ortaya çıkardığı "Geçmişe Susmasını Söyle" isimli

şarkının sözleri Çağlar Yerlikaya, bestesi Nuri Harun Ateş ve
aranjesi Ogün Dalka imzası taşıyor. "Geçmişe Susmasını
Söyle" hâlâ can yakan hatıralar üzerine yazılmış ve 2011
yılından bu yana gün yüzüne çıkmayı beklemiş bir şarkı...
Müzik yazarı Naim Dilmener sayesinde yolu şarkıyla kesişen
Sezen Aksu'nun
eşsiz yorumuyla
bambaşka bir ruha
kavuşan eser,
Samsun Demir
prodüktörlüğünde
DMC Müzik
etiketiyle
dinleyicilerin
beğenisine
sunuldu.

Geçmişe Susmasını Söyle
Sezen Aksu ve Kontrtenor Nuri Harun Ateş düeti

11 parçalık albümde usta isimlerin imzası var
Seni Senin Gibiler Sevsin / Ceylan Ertem
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