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Hasan KÜÇÜKKURT
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
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katılımı ve desteği ile oldukça aktif ve dinamik
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faaliyetler içerisinde olduğumuz bir sezonu geride bırakıyoruz. Ocak ayından bu yana Türkiye'de olumlu,

Cengiz YAVAŞ

olumsuz yaşadığımız olaylar hepimizin hayatında önemli yer edinmiş, bu genel durumların gerek iş haya-

Mukaddes ÇELİK

tımıza, gerek aile yaşantımıza etkisi olmuştur. Yerel seçimlerin ardından gündemimizde yer alan Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ile ekonomideki sapmalara karşın özellikle biz sanayicilere önemli görevler

Yönetim Yeri

düştüğünü görüyoruz.

Aliçetinkaya Bulvarı Çetinkaya Apartmanı
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Türkiye'nin ekonomisi ile dengeli ilerleyebilmemiz için daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz. Yazımın

Telefon/Fax: 0 232 4223242 - 4224080

başında da belirttiğim üzere siz değerli üyelerimizin yoğun katılımıyla bir çok faaliyet gerçekleştirdik. Son

izsiad@izsiad.org.tr www.izsiad.org.tr

üç ay içerisinde birlikte yaşadığımız heyecanlı günlerin bazılarını sizlere kısaca hatırlatmak isterim.

Dergi Hazırlık ve Baskı

Her yıl düzenli gerçekleştirdiğimiz İzmir'e Katkı Ödülleri gecesinin onuncu yılında Norm Civata Onursal

F.T Basın Yayın Limited Şirketi

Başkanı Nedim Uysal'a ve merhum Nejat Uygur anısına oğlu Süheyl Uygur'a ödüllerini takdim etmenin

Tel: 0 232 4450012 Fax: 4450092

gururunu yaşadık. Bu güzel gecenin ardından Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerinin İZSİAD üyeleri için
perdelerini araladıkları " Dünya'nın Sonu. Net" adlı tiyatro oyununu siz değerli sanatseverler ile buluştur-

Editoryal Yönetmen
Ercan PALA

duk. Ara vermeden devam ettiğimiz Gap gezisi ile Güneydoğu Anadolu'nun eşsiz güzellikleri ile buluştuk.
Tam da bu gezi sırasında üyelerimizin eşleri ve bayan üyelerimiz arasındaki iletişimi güçlendirmek adına
"İZSİAD Kadın Komisyonu" kurulmasına karar verdik.

Editör
Ceyda ADAR

Gerçekleştirdiğimiz bir sonraki gezinin durağı Moskova ve Saint Petersburg oldu. Katılımcılarla oldukça
keyifli bir beş gün geçirdik. Aralık ayında gerçekleştireceğimiz Küba gezisi de bizi bekleyen farklı bir

Görsel Yönetmen

seyahatimiz olacaktır. Tabii bu yolculukları yaparken hemen yanı başımızdaki tarihimize dokunmayı ihmal

Mekpare ULUĞ

etmedik. Bir pazar günü Kemeraltı’nda kahvaltı ile başlayan gezimizi Doç Dr. Akın Ersoy'un öncülüğünde Antik Agora'yı gezerek tarihini hem dinledik hem inceledik. Diğer bir etkinliğimiz ise, " Etkin Sunum

Basım Yeri:

Teknikleri ve Güzel Konuşma" eğitimi oldu. Günlük hayatımızdaki heyecanımıza yenik düşmemeyi öğ-

Lamineks Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

rendiğimiz ve uygulamaya koyduğumuz bu keyifli ve verimli eğitim için de hocamız Ekonomi Üniversitesi

5627 Sok. No:37 Çamdibi/İZMİR

İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve TRT Spikeri Sayın Murat Can Canbay'a teşekkür ediyorum. Yoğun

Tel: 0 232 433 33 55

geçen günlerimizin yanında geleneksel düzenlediğimiz Çarşamba Toplantılarımıza ara vermeden devam

Faks: 0 232 457 30 33

ettik. Konuklarımızın gerek ekonomi, gerekse iş hayatındaki tecrübelerinden faydalanmaya devam ettik.

e-posta: info@lamineks.com.tr

Üç aylık periyot içinde gerçekleştirdiğimiz son etkinlik ise Yaza Merhaba gecesi oldu. Sürprizlerle dolu
geçirdiğimiz gecede, yeni kurduğumuz İZSİAD Türk Sanat Müziği Topluluğu seslendirdiği parçalar ile ge-

İZSİAD, İZSİAD'ın yayın organıdır.
Dergide yayınlanan görüşler yazarlara ait

cemize renk kattı. Siz değerli okuyucularımızın aracılığı ile gecemizin ev sahipleri Kadın Komisyonumuza,
korodaki üyelerimize ve gecemize çekiliş desteği veren üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum.

olup İZSİAD'ın görüşlerini yansıtmaz.
İzinsiz alıntı yapılamaz.

Yaz sıcaklıkları ile karşılaştığımız şu günlerde tüm okuyucularımıza güzel bir yaz tatili geçirmesini diler,
Ramazan Bayramı’nızı şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Bu vesile ile güzel duygularla geçen ve

Baskı Tarihi:

/ 07 / 2014

Yerel süreli yayın: 3 ayda bir yayınlanır.

sizlerin varlığı ile bizler için keyifli geçmeye devam edecek olan İZSİAD'lı günlerde buluşmak dileği ile.
Sevgi ve saygılarımla...
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E T K I NG LÜI NKCLEELR I M I Z

“SİZLERİN KIVILCIMI
BİZE IŞIK TUTUYOR”
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Küçükkurt, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen “İktisat Öğrencileri Kongresi”nde gençlere seslendi

E

ge Üniversitesi İktisadi ve İda-

nu belirtti. İzmir’in her yönüyle örnek bir şehir

hız verilmiş ve bölgesel kalkınma yolunda önemli

ri Bilimler Fakültesi tarafından

olduğunu ve böylesine nitelikli bir kente sahip

adımlar atılmıştır. Böylelikle İzmir, Cumhuriyet-

bu yıl 17.’si düzenlenen “İkti-

olmaktan dolayı duyduğu gururu dile getiren Kü-

le birlikte pek çok sanayi kuruluşuna ev sahipliği

sat Öğrencileri Kongresi” 7 –

çükkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir diğer gurur

yapan bir kent konumuna gelmiştir” dedi. Değişim

9 Mayıs 2014 tarihleri arasın-

kaynağımız ise ‘üniversiteler şehri’ olma yolundaki

rüzgârlarının çok sert estiği ve rekabetin alabildi-

da gerçekleşti. 2006 yılından

kentimizin köklü eğitim kurumu bilim yuvası Ege

ğine güçleştiği ortamda İzmir’in tarihinden gelen

itibaren uluslararası bir nitelik kazanan kongrenin

Üniversitesi’dir. Birçok konuda başta sanayi ve

misyonu, sahip olduğu potansiyeli, rekabetçi ve

açılış törenine İzmir Sanayici ve İşadamları Derne-

ekonomi olmak üzere, üniversitemiz projeleri ile iş

girişimci ruhu ile bir dünya kenti olma iddiasını

ği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kü-

dünyasına ve sivil topluma büyük katkılarda bulun-

sürdürdüğünü ifade eden Küçükkurt, gençlere de

çükkurt da konuşmacı olarak katıldı.

muş ve yeni ufuklar açmıştır.”

şöyle seslendi:

Konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının demok-

“GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİN”

“Sevgili gençler, bugünün öğrencisi, yarının girişimcisi ve geleceğin iş insanları olarak sizlerin

rasinin yerleşmesinde ve toplumun her kesiminin
sesini birbirine duyurabilmesinde çok önemli bir

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk İktisat Kongresi’ni

yapabileceği en kıymetli işlerden biri girişimciliğe

rol oynadığını belirten İZSİAD Yönetim Kurulu

İzmir'de düzenleyerek hem ülkenin ekonomi poli-

yönelmenizdir. Bunun size, İzmirimize ve ülkemi-

Başkanı Hasan Küçükkurt, yapısal, sosyal, ticari,

tikalarını burada belirlediğini hem de İzmir için bir

ze maksimum fayda sağlayacağına inancım tamdır.

ekonomiktüm projelerin hedefine ulaşabilmesinin

rota çizdiğini ifade eden Hasan Küçükkurt, “Türki-

Unutmayınız ki sizlerdeki bu kıvılcım biz sanayici-

sivil inisiyatiflerin katkıları ile mümkün olduğu-

ye İktisat Kongresi ile birlikte İzmir'de yatırımlara

lere ışık tutmaktadır.”
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G ÜN C E L

EGE BÖLGESİ’NDE BİR İLK

İZMİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZİRVESİ
İZSİAD ve A ARTI OSGB işbirliği ile gerçekleştirilecek ve Ege Bölgesi’nde bir
ilk olma özelliği taşıyan İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ,“İş işten geçmeden” sloganıyla emeğe değer verenleri buluşturmayı hedefliyor

T

epekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde;

liği alanında bilginin üretilmesi,

16 – 17 – 18 Ekim 2014 tarihleri aralı-

paylaşılması ve yaygınlaştırılması

ğında İZSİAD ve A ARTI OSGB işbir-

anlamında önemli bir işlevi yerine

liği ile gerçekleştirecek olan İzmir İş

getirme hedefinde olduklarını be-

Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi; ulusal ve uluslararası

lirtti. “Bu etkinlikte, bölgemizde

firmaların iş güvenliği alanındaki deneyim ve uy-

konunun tarafı olan tüm sanayicile-

gulamalarını, bölgemiz sanayi kuruluşlarının yöne-

ri, tüm odalar ve meslek kuruluşla-

tici, mühendis ve teknik elemanları ile paylaşmak

rını, tüm sivil toplum kuruluşlarını

ve bölgemizdeki iş sağlığı ve kültürünün gelişerek

da çalışmanın paydaşı, destekçisi

derinleşmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçek-

yapabilmek için teker teker ziya-

leştirilecek.

ret ediyor ve desteklerini istiyoruz.
Bu süreçte aldığımız olumlu geri

Zirveye 750 kişilik bir katılımcı hedefleyen İzmir

bildirimler doğru yolda ilerlediği-

Sanayici ve İş Adamları Derneği (İZSİAD) Yöne-

mizi göstermekte ve bizleri mutlu

tim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “İş Güven-

etmektedir” dedi.

YÖNETİMDEN ALİ AKKAŞ’A TEBRİK
ZİYARETİ

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), yeni Konak İlçe Emniyet Müdürü
Ali Akkaş’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde
bulundu. İZSİAD Yönetim Kurulu Baş-

kan Yardımcısı Mukaddes Çelik, Genel Sekreter
Cengiz Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri Hayrettin Kayaönü, Adil Özyiğit ve Nilhan Antitoros’un
katıldığı ziyarette, İZSİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi alan Akkaş, ziyaretlerinden ötürü
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İZSİAD’a
başarılar diledi.
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E T K I N L I KL E RI MI Z

İZSİAD'DAN TARİHE YOLCULUK
Smyrna Agorası’na bir gezi gerçekleştiren İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri, Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy’dan,
Agora kazı alanında yapılan çalışmalar ve kentin tarihi hakkında bilgi aldı
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İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği

Geziye yoğun katılım gösteren üyelere teşek-

(İZSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri

kür eden İzmir Sanayici ve İşadamları Derne-

Smyrna Agorası’na bir gezi gerçekleş-

ği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt

tirdi. İkiçeşmelik semtinde bulunan kazı

gezi ile ilgili olarak, “İzmirimizin tarihi değer-

alanında, İzmir Sanayici ve İşadamla-

lerini önce İzmirliler olarak bizlerin bilmesi

rı Derneği'ne eşlik eden Kazı Başkanı

gerekir. Biz bilmeliyiz ki misafirlerimize ken-

Doç. Dr. Akın Ersoy, Agora kazı alanında yapılan

timizi anlatma şansımız olsun. Birçoğumuz iş

çalışmalar ve kentin tarihi hakkında bilgi verdi.

temposu nedeniyle en eski tarihi kalıntılarına
sahip olan Agora'nın yanından geçmiş, gezme

Sabahın erken saatlerinde Kemeraltı’nda kahvaltı

ve bilgi alma fırsatımız olmamıştır. Bu nedenle

ederek güne başlayan İZSİAD’lılar, ardından ta-

kentimizin merkezinde bulunan bu tarihi zen-

rihi İzmir Agorası’na geçti. Agora gezisiyle İzmir

ginliğimize bir gezi düzenleyerek hem bilgi

tarihine yolculuk yapan İZSİAD üyeleri, kendile-

aldık hem de kazılarda gelinen son noktayı

rine rehberlik eden Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın

gördük. Tarihe bir yolculuk yaptık. Başta İzmir

Ersoy’dan bölgenin tarihi, önemi, yürütülen çalış-

Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çalışmalar-

malar ve gün yüzüne çıkartılan son buluntular ile

da emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyo-

ilgili bilgi aldı.

rum” şeklinde konuştu.
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TÜRKİYE’YE SAĞLIK, DOĞALLIK
VE MUTLULUK GÖNDERİYORLAR

Ürünlerin modern ve çevre dostu
yöntemlerle yetiştiği Türkiye’nin ve
Avrupa’nın en büyük serası unvanlı
Agrobay Seracılık, www.hasanbey.com
adresi üzeriden tüm Türkiye’yi sağlıklı
ve doğal ürünler ile buluşturuyor

T

ürkiye ve Avrupa’nın en büyük serası unvanına sahip Agrobay Seracılık’ın mimari Hasan Şentürk’ün vefatının ardından
abisinin mirasına dört elle sarılan Ahmet Şentürk, bugün tarım sektöründe örnek alınacak projelere imza atıyor. Seralarının yüzde 75 'inde topraksız, yüzde 25'inde ise topraklı tarım
yöntemini kullanarak üretimlerini sürdürdüklerini belirten

Şentürk, topraksız tarımın topraklı tarıma göre birçok avantajı olduğuna dikkat
çekiyor. Toplam 542 dönüm kapalı üretim alanına sahip serada modern ve çevre
dostu teknikler ile yetiştirilen ürünlerinin yüzde 90’ını ihraç ettiklerini dile getiren Ahmet Şentürk, tohumları abisi Hasan Şentürk tarafından atılan ve onun

Ahmet Şentürk

adına hayata geçirdikleri www.hasanbey.com adresi üzeriden de tüm Türkiye’ye
sağlık, doğallık ve mutluluk gönderdiklerini söylüyor. Bölgeye yatırımlarının devam edeceğini ifade eden Şentürk, Hasanbey Çiftliği projesinin son durağının ise
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köy yaşantısına özlem duyanları ağırlamayı planla-

olduğunu görüp, bunun sebebinin Hollanda'nın ye-

raksız, yüz-

dıkları “Tarım Köyü” olduğunu belirtiyor.

terli güneş miktarını alamadığı için seraların aydın-

de

25'inde

latıldığını buna rağmen Hollanda'nın tarımda dün-

ise

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

ya devi olduğunu öğrendikten sonra neden benim

tarım ile üretim

1972 yıllında, Bayburt' da doğdum. İlkokul, or-

ülkemde olmasın fikriyle Türkiye'ye döndüğünde

yapılmaktadır. Sera-

taokul ve liseyi Ankara’da okuduktan sonra 1992

hep birlikte araştırmalara başladık. Araştırmaları-

larımızın bir kısmı venlo

yılında Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği

mızın sonucunda en uygun seracılık bölgesi olarak

tipi cam sera, bir kısmı ise plastik örtülü seralardır.

bölümünü kazandım. 1996 yılında mezun olduktan

İzmir Bergama olduğuna karar verdikten sonra

Bitkilerin sulanması, gübreleme işlemi, sera için-

sonra da aile şirketimiz olan Bayburt Group’da iş

hızlı bir şekilde seracılık alanında yatırımlarımı-

deki klimanın (bitki için gerekli olan hava şartları)

hayatına ilk adımımı attım ve birçok projeyi başa-

za başladık. 2002 yılında İzmir Bergama’da satın

kontrolü ve yönetilmesi gibi bütün işlemleri işlet-

rıyla tamamladım. 2002 yılında eşim Tuğba Şen-

alınan 2 bin dönüm arazi içinde ilk 60 dönümlük

memizde bulunan bilgisayar odalarından yüzde

türk ile hayatımı birleştirdim. Biri kız biri erkek,

modern teknolojik sera yatırımımız yıllar itibariyle

100 otomasyon ile yapıyoruz. Seracılık sektöründe

iki çocuk babasıyım.

devam etmiş ve aynı lokasyonda faaliyetini sürdü-

en çok gider kalemlerinden olan ısıtmayı ise çevre

ren Türkeli seracılık firmasının 2009 yılında bün-

dostu olan jeotermal ile sağlıyoruz. Ayrıca işletme-

- Argobay Seracılık nasıl hayata geçti?

yemize katılmasıyla üretim alanımız 520 dönüme,

mizde kapalı sistem kullanarak tarım kaynaklı çev-

Agrobay Seracılık, rahmetli ağabeyim Hasan Şen-

arazimiz 4 bin dönüme ulaşmıştır. Ağustos 2013

re kirliliğini aynı zamanda da su ve gübre israfını

türk tarafından 2002 yılında İzmir Bergama’da

tarihi itibariyle 22 dönümlük fide üretimimizle bir-

önlemiş oluyoruz. Seralardan drene olan suyu özel

kuruldu. İş makineleri fuarına katılmak için

likte toplam kapalı üretim alanımız 542 dönümdür.

yapılmış havuzlarda toplayarak UV ışınlarından

Hollanda’ya giden ağabeyim Hasan Şentürk, ak-

Arazimizin büyümeye olanak vermesi en büyük

geçirip dezenfekte ettikten sonra tekrar kullanıl-

şam havalimanına iniş sırasında ülkenin ışıl ışıl

avantajlarımızdan biridir. Bu yüzden kapalı üretim

mak için hazır hale getiriyoruz.

alanlarımızı 1000 dönüme çıkarmak öncelikli plan-

- Üretiminizin ne kadarı ihraç ediliyor?
Ürünleriniz hangi ülkelere gidiyor?

larımızın içerinde yer almaktadır.

topraklı

Ürünlerimizin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. İhracat

- Türkiye ve Avrupa’nın en büyük modern
serası unvanına sahipsiniz. Seranın özellikleri neler?

yaptığımız ülkeler; Rusya, Belarus, İngiltere, Al-

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük serası olan
Agrobay Seracılık’ta topraklı ve topraksız tarım

- Topraksız tarım tekniğiyle üretim yapıyorsunuz. Bu tekniği bize anlatabilir misiniz?

yapılmaktadır. Seralarımızın yüzde 75 'inde top-

Topraksız tarım ilk kez 1930 yılında, İngiliz Pro-

manya, Ukrayna ve Moldovya.
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fesör Dr. William Gericke tarafından temeli atılmış daha sonraları Hollanda’da geliştirilmiş. Bu
uygulamaya 1995 yılında başlayan Türkiye kısa
sürede önemli bir dış pazar ve yatırım alanı konumuna gelmeyi başarmıştır. Kısaca topraksız tarımı;
yetiştirme periyodu boyunca yalnızca besin eriyikleri ile beslenen tutunma ortamı olarak su ve çeşitli katı ortamların kullanıldığı yetiştirme yöntemi

olanak

olarak tanımlayabiliriz. Çeşitli katı ortamlara örnek

maktadır.

sağla-

ki 2012 yılında kaybettik. Kendisinin her zaman

Ör-

söylediği “Çocuğuma yedirmediğimi başkasına

verecek olursak; perlit, kaya yünü, torf, kokopit,

neğin Agrobay

yedirmem” cümlesiyle, kendine yakışır bir şekilde

vermikulit gibi organik ve inorganik ortamlar sa-

Seracılık’ın

her zaman istediği gibi yetiştirmiş olduğu sağlıklı

dece bitkinin ayakta durmasını sağlayan ve suyu

bulunduğu ara-

ürünleri tüm Türkiye’ye ulaştırmak ve böylesine

bünyesinde tutarak bitki beslemede görev alan katı

ziler 4. derece

güzel bir proje ile adını yaşatmak için Hasanbey

ortamlardır. Su kültürü kullanılıyorsa su, toprak ye-

tarım

arazisi

Çiftliği’ni hayata geçirdik. Şimdi www.hasanbey.

rine kullanılmaktadır.

konumunda ol-

com adresimizden tüm Türkiye’ye sağlık, doğallık

masına rağmen

ve mutluluk gönderiyoruz.

- Topraklı tarımla karşılaştırıldığında avantajları neler?

topraksız tarım

Topraksız yetiştiricilik sistemlerinin, topraklı ye-

üretim yaparak

Bölgeye olan yatırımlarımız her geçen gün artarak

tiştiriciliğe göre birçok avantajları bulunmaktadır.

ülke ekonomi-

devam etmekte. Agrobay Seracılık’tan sonra Süt

Belli başlı bazı avantajlar şöyle sıralayabiliriz. Top-

sine büyük katkı

Kardeşler A.Ş. olarak yine Bergama-Dikili arasın-

rak dezenfeksiyonuna gerek kalmamakta ve toprak

sağlamaktadır. Bitki sağlığı koşullarının optimum

da kurulan çiftlik şu anda 2 bin 400 sağman kapa-

kirliliği önlenmektedir. Toprak yorgunluğu ortadan

kontrolünü sağlamaktadır.

siteli, 2016 yılında ise 7 bin sağman kapasitesine

yöntemi

ile

kalkmaktadır. Tarımsal üretimde daha düşük oranda

- Bölgeye yatırımlarınız devam edecek mi?

ulaşmış olacak. Aynı zamanda 2013 yılında üretime

su ve gübre kullanımına olanak vermektedir. Top-

- Hasanbey Çiftliği nasıl hayata geçti?

başlayan Mutlu tavuk işletmemizin her geçen gün

raktaki tuzluluk problemini ortadan kaldırmaktadır.

Anadolu’da doğmuş, büyümüş ama sonra hepimiz

sağlıklı, doğal yumurtalarının ve tavuklarının sayı-

Toprak kaynaklı hastalıklar azaldığından, pestisit

gibi “doğduğun değil doyduğun yer” diyerek bü-

sını artırarak üretimine devam etmektedir. Hasan-

kullanımı azalmakta ve hatta fumigant kullanımına

yük şehirlerde yaşamış Hasan ağabeyimin, çocuk-

bey Çiftliği projesinin son durağı ise “Tarım Köyü”

gerek kalmamaktadır. Birim alana dikilen bitki sa-

luğunda kalan mis kokulu domateslere, biberlere,

olacak. Burada köy yaşantısına özlem duyanları

yısı artmakta, dolayısıyla birim alandan elde edilen

meyve ağaçlarına duyduğu özlemle filizlenmiş bir

ağırlamayı planlıyoruz. Domatesini toplayacak,

verim de artmaktadır. İşgücünü azaltmakta ve te-

proje aslında Hasanbey Çiftliği. Doğal, hormon-

ineğini sağacak, doğayla iç içe bir hafta geçirecek.

miz ürün eldesine olanak sağlamaktadır. Kontrollü

suz, lezzetli sebze, meyve, yumurta, süt üretmek

Agro turizme yönelik bir çalışma olacak. Bunun

yetiştiricilik olması dolayısıyla erkencilik sağla-

ve bu ürünleri tüm Türkiye’ye ulaştırmak hayaliyle

dışında bir de termal tedavi yöntemiyle çalışacak

maktadır. Tarıma el verişli olmayan arazilerde, ka-

kurduğu çiftliği dünya standartlarında bir yer ha-

bir otel projemiz var. Sonuçta bu bölge sağlığın ilk

yalık, taşlık gibi alanlarda üretim yapılabilmesine

line getirmeyi başaran Hasan ağabeyimi ne yazık

doğduğu topraklar. Bunu yaşatmak istiyoruz.
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Prof. Dr. Nicholas Cahill
Sart Kazıları Başkanı
Harvard ve Wisconsin-Madison Üniversiteleri

MADENİ PARANIN LİDYA’DA
DOĞUŞU

O

rta Doğu insanları, binler-

Yeni Lidya hanedanının ilk kralı Giges’in, kendi-

ce yıllar boyunca, dikkatle

sini görünmez kılan sihirli bir yüzüğe sahip oldu-

tartılmış gümüş parçalarını

ğu söylenmekteydi; selefini öldürüp dul karısı ile

takas aracı olarak kullan-

evlendi. Kısa bir süre sonra da, sahillerde yaşayan

mışlardır. Gümüş uzun me-

Grekler üzerine ve bilhassa Truva civarındaki ara-

safelere kolayca taşınarak,

zilere karşı askeri kampanyalar başlattı. Kendisi

oralardan mal satın alınmasında kullanılmıştır;

Grek’ler arasında olağanüstü zenginliği ile meş-

aynı zamanda biçimi değiştirilerek ziynet eşyası,

hurdu: Grek şair Archilochus, bir çağdaş şiirinde

kase ve sair malzemelere dönüştürülebildiği gibi

“Altın zengini Giges’in zenginliğinden bana ne”

sonradan eritilerek, gene eski değerli temel duru-

diye yazmıştır. Kral Giges, Grek kehaneti için,

muna getirilebilmektedir. Saf gümüş uluslararası

Delfi’deki Apollo tapınağına, aralarında altı adet

bir standarttı ve değişik kültürlerin tartı sistemle-

4700-6700 kilo ağırlığında som altından karıştırma

rinde bu değerler kolayca birinden diğerine çevri-

kaseleri bulunan muazzam hediyeler vererek, ha-

lebiliyordu.

nedanın yıkılmasına kadar sürecek olan, kraliyet
himayesi geleneğini başlatmıştır.

M.Ö. 680 yıllarında, Batı Anadolu’da, Salihli yakınlarında, yeni bir hanedan güçlü olarak ortaya

Giges, altının bir kısmını, Sardis kenti yakınından

çıktı: Lidyalılar. Lidyalılar, geçmişte, madeni pa-

geçen, altın sarısı kumlarıyla meşhur Paktolos neh-

ranın mucidi olarak bilinmekteydiler ve en eski

rinden elde etmekteydi. Bir kısım altın ise, şüp-

sikkelerde Lidya betimleri bulunmaktaydı. Madeni

hesiz, ele geçirilmiş olan kuzey batıdaki Astyra,

paranın basımı, eski ekonomiyi kökten değiştirme-

Bergama ve sair gibi kentlerin altın madenlerinden

sine karşın, bu buluşun, birçok açıdan belirsizlikle-

gelmekteydi. Buralardaki madenlerin, geçmişte

ri de bulunmaktaydı. Uygun bir tartı sistemi bulu-

Lidyalılar tarafından işletildiği ve Lidya zenginli-

nan gümüş kullanılırken neden madeni para basımı

ğinin önemli bir kaynağı olduğu bilinmektedir.

icat edildi? Neden Lidyalılar, Grekler, Romalılar
ve diğer kültürler madeni para kullanırken, Persler

Yapılan son analizlere göre, Pactolos nehrinden

(batı eyaletleri dışında) çok sonralarına kadar ma-

elde edilen altın tamamen saftı. Ancak kuzey batı

deni para kullanmadılar?

Anadolu’da çıkartılan doğal altın önemli bir oranda
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gümüş ile karışıktı. Antik dönemde bu tür gümüş

kuşak boyunca Lidya sikkelerine benzerlerini yap-

zengini tabii altına ‘elektron’ veya ‘beyaz altın’

maya devam etmiş, sonra bunların yerine “darik”

deniliyordu ve karışım miktarı tam olarak biline-

denilen ve büyük kral Darius’a atfedilen sikkeleri

miyordu; tipik olarak artı eksi % 73 oranında al-

bastırmışlardır fakat bu sikkeler Pers İmparatorlu-

tın içermekteydi. Bu durum Lidya kralları için bir

ğunun sadece batı bölgelerinde kullanılmıştır. Me-

problem yaratmaktaydı, çünkü altın gümüşten 13

zopotamya ile doğusunda ve Orta Doğu’da, Büyük

kat daha kıymetliydi ve tabii karışımda bulunan bu

İskender buraya gelene kadar, takas işlemleri, gene

değişken durum, fazla altın içerenlerin daha az altın

geleneksel gümüş kesme tartma yoluyla ile sürdü-

bulunduranlara göre daha kıymetli olması sebebiy-

rülmüştür.

le takas işlevinde kullanılamazdı.
En önemli elektron, altın ve gümüş sikkeleri
Lidyalılar bu durumu iki buluş ile hallettiler; rafi-

Türkiye’nin batısında yer alan Efes, Gordion ve

ne işlemini geliştirerek altının saflığını standardize

Sart’daki arkeolojik kazılardan elde edilmiştir. Bu

ettiler ve çok hassas tartılmış külçeler haline getir-

bilimsel kazılardan elde edilen sikkelerden öğren-

diler. Sonra bunları, ağırlık ve saflıklarının teste ta-

diğimize göre, en erken sikkeler, M.Ö. 630-615

bii tutulduğunu gösteren işaretler ile damgaladılar.

yıllarına tarihlenmektedir ve sıkça mabetlerde, tan-

Bunlar ilk madeni paralardı!

rı ve tanrıçalara sunulan kıymetli eşyalar arasında
bulunmuştur. Aynı zamanda bu bilimsel kazılardan

Türkiye’nin batısında, değişik yerlerde, hanedan-

çıkan buluntular aracılığı ile değişik sikkelerin ne-

lar, şehirler, başkentler tarafından kullanılmış olan

relerde basıldığını, kaç çeşit sikke kullanıldığını ve

madeni para basmaya yarayan bir sürü mühür bu-

Lidya dünyası ile civarında ne şekilde dolaşımda

lunmuştur. En yaygın tip, Sardis’te basılan aslan

müş sikkelerin yer aldığı görülmektedir. Bu yeni

bulunduğunu öğreniyoruz. Maalesef, bir sürü sikke

betimli olan sikkelerdir; diğer elektron sikkelerde

sikkeler, Kral Krezüs tarafından bastırılmış olup,

yasa dışı kazılardan gelmektedir. Bilim adamları,

yaban domuzu, kanatlı atlar, koçlar, boalar, koyun-

üzerlerinde aslan ve boa sembolleri bulunmak-

bu tip buluntulardan çok az bilgi öğrenmektedir,

lar, diğer hayvanlar ve mitolojik figürler görülmek-

taydı. Gümüş sikkelerin, Grek dünyasında, en çok

çünkü orijinal bağlam kaybolduğu gibi, bilgiler ise

tedir. Arka taraflarında ise, tipik basit bir darbe

kullanılan metal haline gelmesiyle birlikte, batı

sadece söylentilerden ibarettir. Son zamanlarda, sa-

izi bulunmaktadır. Bu sikkeler, “stater”in kesirleri

Anadolu’da yerleşik Grek devletleri, M.Ö. 6. yüz-

nat piyasasında, deneyimli numismatistleri bile ya-

olarak basılmışlardır; en büyük sikke, stater’ın

yılda gümüş paralar bastırmışlardır. Persler M.Ö.

nıltacak düzeyde mahirane yapılmış sahte sikkeler

1/3 oranında olup 4.7 gram ağırlığındadır. Daha

547’de Anadolu’yu ele geçirdikten sonra bir kaç

satılmaktadır.

küçük sikkeler 1/6, 1/12, 1/24 ve aşağıya 1/96
kadar gitmektedir ki ağırlığı 0.15 gram ve çapı 4
milimetredir; hatta daha küçük sikkelerin varlığı da
bilinmektedir. Ölçülerinin küçük olmasına karşın
değerliydiler ve 1/24 stater’lik bir sikke ile bir kile
hububat veya bir koyun alınabiliyordu.
Erken basılmış olan Lidya elektron sikkelerinde
benzer özellikler bulunmaktaydı, şöyle ki, yüksek
teknik gerektiren maden rafine işlemine tabi tutulduğu ve oluşumun standardize edilerek değerinin
değişmez olduğu gösterilmekteydi.
Bu buluş, aynı zamanda, madenin değerinin standartlaşması dışında, teorik olarak kabul edilen yüzde 73 altın yüzde 27 gümüş oranın, azaltılarak yüzde 53 altın oranına düşürdüğü için, Lidya krallarına
muazzam kazançlar sağlamıştır.
Bu durum, büyük bir olasılıkla, sikkeye olan güvenin kaybolmasına sebep olduğu için, bir kaç
kuşak sonra, elektron’un yerini, som altın ve güTemmuz - Ağustos - Eylül 2014
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“EKİP OLMANIN
DEĞERİNİ
BİLİYORUZ”
Babası Osman Akça’dan bayrağı devralarak,
Akça Holding’i daha da ileriye taşıyan Rıza Akça,
farklı sektörlerde yakaladıkları başarılarını da iyi
bir ekibe sahip olmalarına bağlıyor

Ü

züm Kralı lakabıyla anılan
babası

Osman

bayrağı

devralarak, Akça

Akça’dan

Holding’i daha da ileriye taşıyan Rıza Akça hem iş hayatındaki başarı grafiği hem

de kişiliğiyle örnek bir iş adamı. 70’li yıllardaki
siyasi olaylar nedeniyle üniversite öğrenimi yerine
babasının yanında çalışmayı tercih eden Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça, “Bugün
10 tane üniversite bitireceğime iyi ki onun yanında
yetişmişim” diyor. Osman Akça’nın vefatı döneminde yanlarında 4 bin kişi çalışırken, bugün bu
sayının 8 bin 700’e çıktığını belirten Akça, farklı
sektörlerde yakaladıkları başarılarını da iyi bir ekibe sahip olmalarına bağlıyor. Ekip olmanın değerini bildiklerine vurgu yapan Akça, sözlerini şöyle
sürdürüyor: “Siz çalışanınıza, mesai arkadaşınıza
ne kadar sahip çıkarsanız, onlar da sizin işinize o
kadar sahip çıkıyor.”

- “Ben Osman Akça Üniversitesi’nde okumalıyım” demişisiniz. Bu kararın hayatınızı
değiştirdiğini söyleyebilir miyiz?
Tabii ki öyle. Ben Türk Kolejini bitirdim 1976 yılında. O dönem ilk tercihimi Ankara Hukuk yazmıştım ve kazanmıştım. Fakat maalesef o dönem
siyasi olaylardan dolayı ortam karışıktı. Ve benim
rahmetli babam çok müteşebbis ve aydın bir in-

Rıza Akça
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diye bahsediyorum. Hakikaten de öyle. Yani bu-

iyi bir ekibimiz var. Bu ekibimizin çok büyük bir

gün 10 tane üniversite bitireceğime iyi ki onun ya-

başarısı. Bu büyük firmalar sağ olsunlar bizi ter-

nında yetişmişim. Çünkü ben babam öldüğü zaman

cih ettikleri için de etkilenmedik krizden. Mesela

42 yaşındaydım. Şu anda 56 yaşındayım. 14 sene

tekstil sektöründe bu sene ihracatımız geçen seneye

oldu. 42 yaşında, babam öldüğü zaman yanımızda

nazaran yüzde 29 – 30 civarında arttı.

4 bin kişi çalışıyordu. Yani o sorumluluğu götüremezdik. Sağ olsun Ahmet Göksan var eniştem.
Onunla beraber bayrağı aldık, iyi bir yere getirdik.

- Tekstil ürünlerinizin tamamını mı ihraç
ediyorsunuz?
Aşağı yukarı yüzde 90’ı ihraç ediliyor. İç piyasa-

- O günden bugüne neler değişti?

mız çok az. İç piyasada da gömlek ve cekette kulla-

O dönemde işlerimiz bu kadar büyük değildi. Bu-

nılan astar tela dediğimiz ürünleri üretiyoruz. Onda

günkünün üçte biri gibiydi. Şu anda bünyemizde 8

da iyi bir pazar payımız var.

bin 700 kişi çalışıyor. Farklı sektörlere de girdik.
tilde işimizi çok büyüttük. Arkasından enerji işine

- Farklı sektörlere de girmek gibi bir planınız
var mı?

girdik. Sonrasında da topraksız tarım, sera işine

Tabii ki bu konjonktüre bağlı bir olay. Üçüncü

girdik. Denizli’de 200 dönüm üzerinde topraksız

jenerasyon, benim oğlum ve iki tane yeğenim şu

tarım, sera yapıyoruz. Bu da tamamıyla ihracata

anda işe başladı. Daha önce ilk işe başlayanlardan

O dönem sadece gıda ve tekstil işimiz vardı. Teks-

dayalı. Ürünlerimizi yurtdışı, Avrupa ve Rusya’ya

biri de kızımdı. Kızım evlendikten sonra çocuk sa-

Bu gerçekten önemli bir şeydir. Benim mutlaka dil

gönderiyoruz. Bunun dışında dört tane ilin İzmir,

hibi olunca, çocuğunu büyütmesi gerektiği için işi

öğrenmemi, iyi bir öğrenim görmemi istiyordu.

Denizli, Aydın, Manisa’nın araç muayene istasyon-

bıraktı. Torunum şimdi dört yaşında, biraz daha bü-

Babama “Ben okula gitmek istiyorum” dediğimde,

larımızla TÜVTÜRK’ün en büyük iş ortaklarından

yüyünce kızım da tekrar aramıza dönecek inşallah.

bana şöyle cevap verdi: “Okuyacaksın oğlum, ben

biriyiz.

senin okumanı çok istiyorum ama ortamı görüyor-

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Ben seni oraya göndermem ama mutlaka okuma-

- Dünyada global bir kriz hakimken, Akça
Holding bu büyümeyi neye borçlu?

nı istiyorum. Yurtdışına gitmeni istiyorum.” Ben

Evet biz krizden etkilenmedik. Bana göre daha da

gitmedim. Babam da, “Eğer okula gitmiyorsan, o

büyüyerek çıktık. Çünkü bizim yaptığımız işimizin

- Çalışanlarınızla kurduğunuz yakın ilişki ve
hayırsever tarafınız herkesçe biliniyor. Bu
konuda neler söylemek istersiniz?

zaman beraber çalışacağız” dedi. “Tamam” dedim.

yüzde 95’i ihracat diyebilirim. Avrupa’nın ve dün-

Rahmetli babam derdi ki, “Hayrın gizli olanı mak-

Bu nedenle “Osman Akça Üniversitesi’ni bitirdim”

yanın en büyük firmalarıyla iş yapıyoruz. Ve çok

buldür.” Biz onun için bu tip şeyleri dile getirmek

sun. Her gün insanlar ölüyor. Bir sürü kavga var.
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enerjiye büyük ihtiyaç var. Hükümetimizin en büyük hedefi de 2023 yılında 500 milyar Dolar ihracat yapmak. İhracat da üretimle olur. Üretim neyle
olur? Enerjiyle olur. Onun için enerjiyi üretmek
zorundayız. Enerjiye mutlaka önem vermek zorundayız. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman, enerji
sektörünün önü çok açık. Ondan dolayı da enerjide
büyümeyi düşünüyoruz. Jeotermal ve rüzgar enerjisi projelerimiz var şu anda devam eden. Tahmin
ediyorum 3 – 4 ay içerisinde devreye girecek. Güneş enerjisiyle ilgili de bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Hedefimiz, aynı tekstilde ve gıdada olduğu
gibi enerjide de iyi bir yere gelmek. Şu anda bir
tane Aliağa’da bir santralimiz var. Gaziemir’de var.
Alaşehir’de jeotermal bir enerji sahamız var yapımı devam eden. Ayrıca Sarayköy’de fabrikamızın
yanında var.

- Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?
Ayırmaya çalışıyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi
Allah nasip etti, bir torunumuz oldu. Kız. Annemin
istemiyoruz ama dediğiniz gibi şu anda yaklaşık
olarak 150 tane çalışanımızı ev sahibi yaptık. Allah nasip ederse 240 tane daha temel atıldı. O da
tahmin ediyorum 2016’nın Haziran’ı gibi teslim
edilecek. Yani hesap ettiğiniz zaman 390 tane ev
yapmış oluyoruz.

- Kooperatif gibi mi?
Evet. Bizim de burada arsasının alımında, çevresinin yapımında, bazı yerlerinde şirket olarak, şahıs
olarak da Ahmet Göksan’ın, benim ve arkadaşlarımızın katkısı oluyor. Hedefimiz inşallah 2 bin kişiyi burada ev sahibi yapmak. Ve bunun da olacağına
inanıyorum.

- Neler hissettiriyor bu size?
Gerçekten de çok güzel bir olay. Siz çalışanınıza,

Siz çalışanınıza, mesai arkadaşınıza ne kadar sahip
çıkarsanız, onlar da sizin
işinize o kadar sahip çıkıyor. Biz her zaman ekibin
ne kadar önemli ve
değerli olduğunu
bilen bir grubuz

mesai arkadaşınıza ne kadar sahip çıkarsanız, onlar da sizin işinize o kadar sahip çıkıyor. Biz her
zaman ekibin ne kadar önemli ve değerli olduğunu
bilen bir grubuz. Bugün dünyanın en iyi teknoloji-

aile gibi görüyoruz. Zaten sloganlarımızdan biri de

sini getirebilirsiniz, en güzel fabrikasını kurabilir-

“Biz büyük bir aileyiz” dir. İnanıyorum ki bizden

siniz, en iyisini yapabilirsiniz ama ekip olmadıktan

sonraki kuşak, işi daha da büyütecek.

sonra her şey sıfırdır. Gerçekten ekip çok önemli.
Bugün gidin dünyanın en iyi uçağını getirin, kulla-

HEDEF ENERJİDE BÜYÜMEK

nacak pilot yok. Ne olacak? Uçak kalkmaz. Onun

adını taşıyor. Adı Nermin. Çok tatlı. Ben çok genç
yaşta evlendim ve devamlı çalıştığım için çocuk-

için ekibe değer vermek, her türlü konuda destek

- Geleceğe yönelik hedefleriniz neler?

larımı görmeye, onlara zaman ayırmaya fırsatım

olmak ve onları motive etmek lazım. Biz çalışan-

Enerji kısmımızı biraz daha büyütmeyi hedefliyo-

olmadı. Şimdi mümkün olduğu kadar torunuma

larımızı gerçekten de yanımızda çalışan gibi değil,

ruz. Çünkü düşündüğünüz zaman bugün Türkiye’de

zaman ayırmaya çalışıyorum. Çok güzel bir duygu.
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“KALİTELİ OLMAK GELECEĞE
YATIRIM YAPMAKTIR”

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(İZSİAD) geleneksel olarak gerçekleştirdiği Çarşamba Toplantıları’nın Mayıs

İZSİAD Çarşamba
Toplantıları’na konuk
olan TSE Ege Bölge
Başkanı Mustafa
Karaman, kalitenin her
alanda başı çekmesini
hedeflediklerini belirtti,
üretim sürecinde kaliteli olmanın geleceğe
yapılan bir yatırım
olduğunu vurguladı

ayı konuğu Türk Standartları Enstitüsü
(TSE) Ege Bölge Başkanı Mustafa Karaman oldu. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda

gerçekleşen toplantıya, Mustafa Karaman'ın yanı
sıra İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, CHP Milletvekilleri Alaattin Yüksel ve
Mustafa Moroğlu ile TSE yönetim kurulu üyeleri
ve dernek üyesi iş adamları katıldı.
Toplantıda işadamları için oldukça önemli olan
“Türk Standartları Enstitüsü ve Kalite” konusu değerlendirildi. Firmalarda bulundurma zorunluluğu
olan iş ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilgili
de bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda, protokol sözleşmesi içeriği hakkında İZSİAD üyelerine
özel avantajlardan bahsedildi.

“MARKALAŞMA VE
KURUMSALLAŞMA ÖNEMLİ”
Türk Standartları Enstitüsü’nün görevleri ve projelerini anlatan TSE Ege Bölge Başkanı Mustafa
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Karaman, kalitenin her alanda başı çekmesini
hedeflediklerini belirtti, üretim sürecinde kaliteli
olmanın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu
vurguladı.
Markalaşma ve kurumsallaşmanın çok önemli
olduğunu dile getiren Karaman, “Kalitenin olmadığı yerde markalaşma ve kurumsallaşma umudu
da olmaz. Firmanızı çocuklarınıza, gelecek nesillere aktarmak, başarılı bir marka haline gelmek
istiyorsanız işe önce kaliteden başlamalısınız”
şeklinde konuştu.

“KALİTE BELGE İLE OLMAZ”
Karaman, TSE’nin ücretlerinin yüksek olması
konusunda gelen bir eleştiriye de “Kalite konusunda sadece belge almak istiyorsanız bizden
daha uygun fiyatlara bu işi yapan özel firmalara
da yönelebilirsiniz. Fakat sadece belge değil de
kaliteli ürünü ve firmanızın bunun için yeterli
olup olmadığının denetlenmesini istiyorsanız,
yüksek teknolojiler ile başarılı kontroller yapan
TSE’yi seçmelisiniz” diyerek cevap verdi.

“HER ZAMAN YARDIMCI
OLMAK İÇİN HAZIRIZ”
TSE’nin 2010 yılında yeni yönetimle anlayışını
tamamen değiştirdiğini dile getiren Mustafa Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce siz
gelirdiniz biz otururduk şimdi siz geldiğinizde
biz “Hoş geldiniz” diyoruz. Siz gelmezseniz biz
size gelip “Nasıl yardımcı olabiliriz?” diyoruz.
Sizin sadece o andaki sorununuzu değil gelecek
için çizdiğiniz vizyona uygun neler yapılması gerektiğini ve nasıl yapılması gerektiğini sizlere anlatıyoruz. Biz, sizin sadece ülkemizde değil dünyada da kaliteyi temsil etmeniz için yanınızdayız.
Eğer bu ülke, kurucumuzun dediği gibi muasır
medeniyetler seviyesine ulaşacaksa bunda en büyük pay siz sanayicilerin olacaktır. Buna gönülden inanıyor ve sizlere tüm ekibim adına her zaman yardımcı olmak için hazır olduğumuzu, bize
24 saat ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum.”
Toplantının ardından İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Türk Standartları
Enstitüsü Ege Bölge Başkanı Mustafa Karaman
ve CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel birbirlerine plaket takdim etti.
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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İZSİAD KADINLARI İŞ BAŞINDA

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin

rında, misyon ve vizyonlarını belirlediler. İZSİAD

(İZSİAD) Kadın Komisyonu Mayıs ayında

üyelerinin eşleriyle kaynaşarak İZSİAD’da aktif

faaliyete geçti. Mukaddes Çelik’in başkan-

rol üstlenmelerini sağlamak, kadın üyeler arasında-

lığında bir araya gelen komisyon üyeleri,

ki ilişkileri pekiştirmek ve yeni sosyal sorumluluk

kadınların hayatın her alanında var olması gerek-

projeleri hayata geçirmek için oluşturulan komis-

tiğinin bilinciyle yol haritası çizdikleri toplantıla-

yonun, ilk etkinliği de “Yaza Merhaba” gecesi oldu.

ÖZEL DİKSİYON EĞİTİMİ ALDILAR

İ

zmir Sanayici ve İşadamları
Derneği

(İZSİAD)

üyele-

ri etkin sunum teknikleri ve
güzel konuşma eğitimi aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dil ve Diksiyon Öğretim Üyesi ve TRT spikeri Murat
Can Canbay’ın verdiği eğitimde
İZSİAD’lı üyeler, sunumdaki planlama v e hazırlık süreci, sunum türleri
ve sunum korkusunu yenme yöntemlerinin yanı sıra doğru solunum
tekniklerini de öğrendiler. Eğitimden
duydukları memnuniyeti dile getiren
üyeler, iki günlük sıkıştırılmış programın devamının gelmesini istediklerini belirtti.
22
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İZMİR’E KATKI ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) tarafından 10. kez
düzenlenen “İzmir'e Katkı Ödülleri” bu yıl Norm Civata Onursal Başkanı
Nedim Uysal ile Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur'a verildi

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) tarafından 2003 yılından bu
yana gerçekleştirilen “İzmir'e Katkı
Ödülleri” 11 Nisan 2014 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi.
CHP Milletvekilleri Mustafa Moroğlu,

Hülya Güven, Erdal Karademir, Alaattin Yüksel
ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve çok
sayıda İZSİAD üyesinin katıldığı gecede, “İzmir'e
Katkı Ödülleri” bu yıl Norm Civata Onursal Başkanı Nedim Uysal ile Türk tiyatrosunun duayen ismi
Nejat Uygur'a verildi. Nejat Uygur'un ödülünü kendisi gibi tiyatrocu olan oğlu Süheyl Uygur aldı.
Bu yıl 10. kez düzenlenen ödül töreninde konuşan
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, klasik bir işadamları derneği olmadıklarını
belirterek, üretime ve kültürel çalışmalara önem
verdiklerini söyledi. Küçükkurt, "İZSİAD olarak
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bölgemizde ve ülkemizde ayrımcılıklar üzerinden
artı değer elde etmek yerine hak ve adalet duygusunun geliştiği sanayi toplumunun yaratılmasını
önemsiyoruz. Bu sürecin bileşenleri olarak toplumsal projelere destek vermeyi, kültür-sanat alanlarında çalışmalar yapmayı benimsiyoruz. Ödüllerimizi
üreten, çalışan, istihdam yaratan kültürel ve sanatsal değer oluşturan, ömrünü kıymetli işlere adamış
değerlerimize vermekteyiz" dedi.

BABASININ ÖDÜLÜNÜ ALDI
Konuşmaların ardından İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt tarafından Norm Civata Onursal Başkanı Nedim Uysal ile usta tiyatrocu
Nejat Uygur adına oğlu Süheyl Uygur'a “İzmir'e
Katkı Ödülleri” takdim edildi. Nedim Uysal,
İzmir'e katkı sağlayan herkese teşekkür ederek,
ödülü almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Babası Nejat Uygur'un adına ödülünü alan tiyatrocu Süheyl Uygur ise "İzmir'in Nejat Uygur'a, Nejat
Uygur'un da İzmir'e katkısı çok büyüktür. Size ailemin selamlarını getirdim. Nejat Uygur'un da çok
selamı var. Bu ödül babamın bize bıraktığı en büyük miraslardan biridir" dedi.
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“DÜNYANIN
SONU.NET”

KAHKAHAYA
BOĞDU
İzmir
Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD)
sponsorluğunda İzmirli
tiyatro severler ile bir
araya gelen Süheyl ve
Behzat Uygur Tiyatrosu,
“Dünyanın Sonu.Net”
isimli oyunuyla
izleyicilerden tam
not aldı

S

üheyl

ve

Behzat

Uygur

Tiyatrosu’nun “Dünyanın Sonu.
Net” isimli oyunu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) sponsorluğunda İzmirli
tiyatro severler ile buluştu. 28

Nisan Pazartesi akşamı Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Uygur kardeşler,
izleyicilerden tam not aldı.
Kültür ve sanata verdiği önemi her platformda ifade ederek, bu anlamda katkılarını sürdüren İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (İZSİAD) bir
destek de Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’na
geldi. Uygur kardeşlerin sahneye koyduğu “Dünyanın Sonu.Net” isimli oyun, İZSİAD işbirliğiyle
İzmirli sanatseverleri Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
Tiyatrosu’nda bir araya getirdi. İki perdelik oyun-
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da, 2,5 saat performans sergileyen Süheyl ve Beh-

MÜZİKLİ VE ŞARKILI KOMEDİ

zat Uygur Tiyatrosu oyuncuları, kötü hava koşullarına rağmen oyuna akın eden seyircileri kahkahaya

Mustafa

boğdu.

Arıkoğlu'nun

yazdığı,

Uğur

Babürhan'ın yönettiği oyun, eski parlak günlerine tekrar dönmeye çalışan, bunalımdaki bir

İZSİAD’DAN SANATA DESTEK

yazar ve ona yardımcı olmaya çalışan beceriksiz ilham perisinin hikayesinin absürt bir dille

Gecenin sonunda Süheyl ve Behzat Uygur kardeş-

anlatıldığı müzikli ve şarkılı komedi olma özel-

lere plaket takdim eden İZSİAD Yönetim Kurulu

liğini taşıyor.

Başkanı Hasan Küçükkurt, “Uygur ailesine ve
ekiplerine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Çok

Ziya, “Dünyanın Sonu” adlı, Türkiye’de kıya-

keyifle izlediğimiz bir oyun sergilediler. Biz İZSİ-

meti konu alan bir kitap yazmaktadır ama aşk

AD ailesi olarak sanata her alanda destek veriyoruz

acısı ve yaşadığı tıkanma yüzünden kitabını bir

ve tiyatronun eski günlerine dönmesini istiyoruz.

türlü bitiremez. Tam umutsuzluğa düştüğü bir

Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız“ diye

anda çıkagelen Tarhun, sanılandan çok farklı,

konuştu. Geçtiğimiz ay İZSİAD “İzmir’e Katkı

kaba “erkek” bir ilham perisidir. İlginç ve ay-

Ödülü”nü babası Nejat Uygur adına alan Süheyl

kırı yöntemlerle Ziya’ya kitabı yazmasında yar-

Uygur’a konuşmasının sonunda kravatını hediye

dımcı olmaya çalışır. Konudan konuya atlayan

eden Küçükkurt, “Geçen sefer çok beğenmiştiniz,

ikili, Ay’ın dünyaya çarpması, Haliç’te mutas-

şimdi size hediye etmek istedim” dedi.

yona uğrayıp İstanbul’a saldıran dev midyeler,
insanlığın sonunu getiren bir zombi salgını,

“ARTIK BİZ DE AİLEDENİZ”
dolayı teşekkür eden Behzat Uygur da, “İzmir'in
Konuşmasında İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

bizim için her zaman farklı bir önemi olduğundan

Hasan Küçükkurt, Başkan yardımcıları Taner Tel-

bahsederiz. Bundan sonra daha da büyük bir önemi

cioğlu ve Mukaddes Çelik, Genel Sekreter Cengiz

olduğundan bahsedeceğiz. Çünkü artık biz de İZSİ-

Yavaş ve yönetim kurulu üyelerine katkılarından

AD ailesindeyiz” ifadelerini kullandı.

dünyayı yok eden makinelerin istilası gibi senaryolar arasında cebelleşip durular fakat Ziya
aradığını bir türlü bulamaz. Dünyanın sonunu nasıl getirmelidir? Tüm varlığıyla bu sona
odaklanmışken, farklı bir sonla hayatı değişir.
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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“İZSİAD BİZİ GURURLANDIRDI”
“İzmir’e Katkı Ödülleri” gecesinde
babası Nejat Uygur adına ödül alan
Süheyl Uygur, törenin düzenlendiği
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda,
sorularımızı tüm samimiyetiyle cevapladı

U

sta tiyatro oyuncusu Nejat Uygur’un yolundan giderek, tıpkı babaları gibi hayatlarını tiyatroya adayan Süheyl ve Behzat
Uygur, sahneye koydukları başarılı oyunlarıyla tiyatro severleri hem güldürüp hem
düşündürüyor. Kariyerleri boyunca birçok

ödülle başarıları taçlandırılan Uygur kardeşlerden Süheyl Uygur, bu kez babaları merhum Nejat Uygur için sahnedeydi. Nisan
ayında İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) tarafından düzenlenen “İzmir’e Katkı Ödülleri” gecesinde babası Nejat
Uygur adına ödül alan Süheyl Uygur, ayağının tozuyla geldiği
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, sorularımızı tüm samimiyetiyle
cevapladı. “Onu kaybettikten sonra İZSİAD’ın bu şekilde gururlandırması bizi çok duygulandırdı” diyerek sözlerine başlayan
Uygur, çalışmaları ve projelerini İZSİAD Dergisi okuyucularıyla
paylaştı.

- “İzmir’e Katkı Ödülü”nü babanız Nejat Uygur adına
aldınız. Öncelikle duygularınızı öğrenebilir miyiz?
Nejat baba hayattayken çok fazla ödül almış bir sanatçı. Ancak
onu kaybettikten sonra İZSİAD’ın bu şekilde gururlandırması
bizi çok duygulandırdı. Genelde ülkemizde bilinen bir şeydir;
sanatçılar rahmetli olduktan sonra pek hatırlanmazlar. Biz Nejat
babayı hep hatırlatacağız o ayrı ama İZSİAD’ın bu düşüncesi
bizler için çok önemliydi. Çok sevinçli ve heyecanlıyım. Ayrıca
‘iyi ki buraya gelmişim’ diyorum. Buradaki insanlar inanılmaz
güzel insanlar. Kalplerinde Nejat babanın sevgisi var. Tiyatroya,
sanata karşı çok duyarlı insanlar var. İZSİAD “Dünyanın Sonu.
Net” adlı oyunumuza da destek oldu. Hepsine tek tek çok teşekkür ediyorum.

- Eskiden Nejat Uygur’un televizyonda sergilediği oyunları gibi, tiyatro üzerine bir televizyon projeniz var mı?
Projeler asla bitmez. Tabi ki de böyle bir projemiz var. Nejat
babanın oyunları yıllarca ekranlarda döndü ve her defasında bü-

Süheyl
UygurTemmuz - Ağustos - Eylül
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yük reytingler aldı. Bundan 2 sene önce TV 8’de

Ancak biz daha çok Nejat babanın yolunda, genç

Okan’ın yapımcılığıyla (Okan Bayülgen) “Benim-

yazarları ve oyuncuları yetiştirmeye çalışacağız.

le Oynar mısın?” isimli programımız vardı. Tiyatro

cak biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Baba-

- Sadece Uygur ailesinin oynayacağı bir tiyatro projeniz varmış. Bundan biraz bahseder misiniz?

mızı 18 Kasım’da kaybettik. Dünyanın Sonu isimli

Öyle bir projemiz var ama bir gençlik oyunu olarak

oyunumuzun provalarını yapıyorduk. Babamızın

düşünüyoruz. Behzat’ın küçük oğlu Nejat çok he-

eski oyunlarını temizleyip HD şekilde gündeme

vesli. Şimdi gençlerin ilgilendiği Vine dünyasında

de getirmek istiyoruz. Uygur Tiyatrosu’nun oyun-

çok sivrildi. Ben pek takip etmiyorum bu işlerden

larını da televizyonda izleyiciler ile buluşturmak

pek anlamıyorum. Onun dışında babamın yıllar

istiyoruz.

önce oynadığı “Paşa’ya söylerim” isimli bir oyu-

formatında bir programdı. Eski ve yeni skeçlerimizi sergiliyorduk. Bu tarz yeni projelerimiz var an-

“KARTVİZİTLERİMİZDE
‘TİYATROCU’ YAZAR”

nu vardı. Onu sahnelemeyi düşünüyoruz. Ayrıca
annemiz de 6 yıldır babamıza çok iyi baktı, yanından ayrılmadı. O eski oyunda babamın rolünü ben
oynayacağım annem de kendi rolünü oynayacak.

- Tiyatro okulu kurmayı düşünüyor musunuz ya da buna yönelik talepler var mı?

O eski günleri yad etsin biraz da nefes alsın, kafasını dağıtsın diye “Paşa’ya Söylerim” oyununu

olmayan yerlerde bile kasalardan, masalardan ken-

Bize en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi de bu.

önümüzdeki sene Eylül, Ekim gibi çıkarmayı plan-

dimize sahne yapıp oyunumuzu oynuyoruz. Ama

Açıkçası kendimizi öğretmen edasıyla çok dona-

lıyoruz.

aşağı yukarı artık tüm illerde çok güzel salonlar

nımlı görmüyoruz. Karşı taraf görüyor olabilir ama

var. Babamız yıllarca tüm Türkiye’yi karış karış

lep var ve seneye geleneksel Türk tiyatrosu ağırlıklı

- Doğu turnenizde çocuklara yönelik sosyal
sorumluluk projeleriniz de olacakmış. Bunlarla ilgili beklediğiniz geri dönüşüm nedir?

bir kurs açmayı düşünüyoruz. İçerisinde bale, mü-

Biz Türkiye’nin her yerinde oyunlarımızı oynu-

sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’den ibaret değil.

zik gibi dalların da olduğu bir sanat okulu olacak.

yoruz. Doğu da bizim için çok önemli. Sahnesi

Çocuklarımıza da bu turneler kapsamında çocuk ti-

biz bir yerde haddini bilen insanlarız. Ne yapıp ne
yapmayacağımızı sorguluyoruz. Ama çok fazla ta-

dolaştı. Biz de ondan aldığımız feyiz ile 1990 yılından beri Türkiye’yi karış karış dolaşmaya devam
ediyoruz. Anadolu bizim için çok önemli. Tiyatro

yatrosu ile ilgili projelerimiz var. Yalnız bunlar için
vakte ihtiyacımız var ve umuyoruz hepsini sırasıyla
gerçekleştireceğiz. Allah bize sağlık verdiği sürece, Nejat baba hastalanana kadar devam etti, biz
de bu şekilde devam edip tüm projelerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bizim için önce tiyatro.
Kartvizitlerimizde de “Tiyatrocu” yazar. Televizyonda başarılı olma nedenlerimizden bir tanesi de
stüdyoyu tiyatro sahnesi gibi gördük, izleyicileri de
tiyatro izleyicisi gibi düşündük.

- İnterneti ve sosyal medyayı oyunlarınızın
tanıtımı için daha sık kullanmayı düşünüyor musunuz?
Ben sosyal medya konusunda biraz cahilim. Twitter
hesabım bile yok. Behzat bu konuların daha kurdudur. Gündem esprilerini de gündelik siyasi esprilerle dokunduruyoruz. Her zaman söylüyoruz, biz
babadan bunu öğrendik. Siyasi espri yapabilirsiniz
ama karşı taraf da yaptığınız espriye gülüyorsa ve
gücenmiyorsa o bingo espridir. Bizim tarzımız bu.
Hangi siyasi parti olursa olsun bizim için geçerli
olan karşı tarafı incitmemektir. Ama gündemde
olan konuları da tabii ki de kullanacağız. Tiyatrocuyuz çünkü.
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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Nurettin Avcı

“BAŞARIDAKİ ESAS
PAY BİRLİKTELİK”
Bugün aldığı ödüller ve 60 ülkeye ulaşan ihracat
ağıyla başarısı tescilli bir marka yaratan Nurettin
Avcı, Viking Temizlik’in bu başarısını birlikteliğe,
tüm çalışanları ve dört kardeş olarak herkesin kendi
uğraştığı bölümü en iyi şekilde gerçekleştirmesine
borçlu olduklarını söylüyor

İ

zmir’deki sabun fabrikalarında işçi ola-

Maddeleri Başkan Yardımcısı, KESİAD Yönetim

Avcı, çalışanları arasında da “baba” olarak tanım-

rak temizlik sektörüne adım atan Nuret-

Kurulu Üyesi, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

lanıyor.

tin Avcı, bugün Viking Temizlik marka-

görevlerini de üstleniyor. Bugün aldığı ödüller ve

sıyla dünyanın dört bir yanında adından

60 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla başarısı tescilli bir

- Kariyer hikayenizi dinleyebilir miyiz?

söz ettiriyor. Viking A.Ş., Vikipack A.Ş.

marka yaratan Nurettin Avcı, bu başarıyı da birlik-

1973 – 1978 senelerinde İzmir’de çeşitli sabun

ve Avcı Kimya A.Ş. olmak üzere bünye-

teliğe, tüm çalışanları ve dört kardeş olarak herke-

fabrikalarında sergi işçisi olarak çalıştım. Şimdiki

lerinde yer alan üç anonim şirkette, üç kardeşiyle

sin kendi uğraştığı bölümü en iyi şekilde gerçekleş-

Diper Kimya’nın sahibi Mustafa Turgay ve Yase-

birlikte yola devam eden Avcı, yoğun çalışma tem-

tirmesine borçlu olduklarını dile getiriyor. Viking

min Sabun Fabrikası’nın sahibi rahmetli Kamuran

posu içerisinde EBSO 29. Grup Sabun ve Temizlik

personeli için ayrı bir öneme sahip olan Nurettin

Kızıl patronlarımdı. 1980 yılında askerden geldik-
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ten sonra Kamuran Bey’den bana çamaşır sodası
yapımını öğretmesini istedim. Öğretti. Mustafa
Turgay’dan da bana Arap sabunu verebileceğinin
teyidini aldım. Üretip pazarcılığa başladım. Babam askere gideceğim gün vefat etmişti. Annemiz
ile oturduğumuz ev de kiraydı. Daha sonra eski bir
minibüsle Ege’nin bütün köylerinde mal satmaya
başladım. Yetişemiyordum işlere ve kardeşlerim
birer birer yanıma geldi. Ondan sonra da 24 saatin
20 saati çalışarak hep beraber bu günlere geldik.
Şu anda yanımızda 400 kişiye ulaşan çalışma arkadaşımız var. Beraber huni ile ürün doldurduğumuz
arkadaşlar hala yanımızda. 2001 ve 2002 yıllarında sektörde en yüksek vergi ve istihdam ödüllerini o dönemin sanayi ve ticaret bakanından aldık.
Roma’da da uluslararası dünya markası ödülünü
aldık. Övüneceğimiz yegane gururumuz sadece
sözümüzle istediğimiz miktarda hammadde ve finansmanımızı sağlayabilmemizdir. 1980 yılında
pazarcılıkla başlayan bir çalışma. 35 yılda hedeflerimizi doğru belirlemek ve alacak verecek ilişkilerini çok stabil tutarak, kimseyi mağdur etmeden,
özellikle borçlarımıza çok dikkat ederek, dünya ve
Türkiye’de yaşanan krizlere ve her yaşanan krizde
başladığımız yere geri dönmemize rağmen, doğru
hedefi planladığımızdan dolayı başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. Başarıdaki esas pay birliktelik,
ailede dört kardeş olarak işin başında olmamız ve
herkesin kendi uğraştığı bölümü en iyi şekilde gerçekleştirmesi. Tabi bundan daha önemli pay da tüm
çalışanlarımızın. Çünkü bizimle başlayıp, bugüne
kadar bizimle çalışan arkadaşlarımızdan emekli

Türkiye’ye yayılmış distribütörlerimiz aracılığıyla
ulusal ve yerel zincir market raflarında yer alıyoruz. Ayrıca market markalarına yaptığımız üretimler, 60 ülkeye ihracat gerçekleştiren Sailor Viking
markası ve hemen hemen tüm Türkiye’yi kapsayan
ev dışı tüketim Viking Professional marka ürünlerimiz ile hizmet veriyoruz.

- Hammaddelerinizin bir kısmını da kendi
bünyenizde üretiyorsunuz. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?

olup halen bizi bırakamayan çok personelimiz var.

2007 yılından itibaren üniversiteler ile de işbirliği

- EBSO’dan aldığınız ödüller de var. Bu
ödülleri paylaşabilir misiniz?

yönelik verimi yüksek ürünler geliştirmeye yönelik

yapan AR-GE departmanı, tüketici ihtiyaçlarına

Övüneceğimiz
yegane gururumuz,
sadece sözümüzle
istediğimiz miktarda
hammadde ve
finansmanımızı
sağlayabilmemizdir

projeler yürütüyor. San-Tez ve Tübitak projeleri ise

Viking Temizlik ve Kozmetik Ürünleri A.Ş. olarak,
2011 yılında “Temizlik Ürünleri Sanayi Meslek
Grubunda En Yüksek İhracatı Gerçekleştiren Firma İkincilik Ödülü”, “Yarattığı Marka ile Yurtdışı
Üstün Satış Performans Ödülü”, “Temizlik Ürünleri Sanayi Meslek Grubunda En Fazla İstihdam
Sağlayan Firma Birincilik Ödülü” ve “Temizlik
Ürünleri Sanayi Meslek Grubunda En Yüksek Üretim Gerçekleştiren Firma İkincilik Ödülü”ne layık
görüldük.

- Bugün Viking A.Ş. bünyesinde yer alan
ürün grupları neler?
Firmamız satış ve hizmette 4 farklı kulvarda faaliyetini sürdürüyor. Viking markası ile tüm
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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2008’den bu yana sürdürülen çalışmalar. Bu kap-

biyle yüksek oranda

samda Türkiye’de üretilmeyen iki madde; fiksatör

pazarlama bütçesi

ve polimer geliştirildi. Fiksatör; esansta kalıcılık

finansmanı gerek-

sağlayan, polimer ise deterjanlarda fosfat yerine

tiren operasyon-

gibi FMCG sektörü-

kullanılabilecek bir madde.

lar

nün en önde gelen

lüğünü devam ettiriyor.
Anuga, SIAL, Canton,
PLMA

beraberinde

haksız

rekabet

Amsterdam

fuarlarına başarıy-

- Nerelere ihracat yapıyorsunuz? Yurtdışına
yatırım planınız var mı gündemde?

diye de nitelen-

la yıllardır katılım

dirilebilecek asi-

sağlıyor. Bunun ya-

Portföyün ağırlıklı dağılımı AB üyesi ülkeler, Ku-

metrik bir rekabet

zey Afrika ve Körfez bölgesinde yoğunlaşıyor.

ortamı

Yurt dışı yatırım için gerekli fizibilite çalışmaları

Buna karşılık Viking

halihazırda devam ediyor ve yakın gelecekte bu-

olarak

nun hayata geçirilmesini planlıyoruz. Yurtdışından

doğru kaliteyi doğru fiyatla

firmamız ile ortak yatırım yapmak isteyen firmalar

rafa sunarak yenilikçi çalışmalarla

var ve bu firmalar içerisinde ciddi olanlar ile şartlar

son tüketici gözünde farkındalık yaratmak. Bu viz-

layarak, yüksek hizmet kalitesi ve satış sonrası hiz-

uygun olduğu takdirde böyle bir yatırım da gerçek-

yon, kendimizi doğru anlatmayı başarabildiğimiz

mette mükemmeliyet parolasıyla sağlamlaştırıyor.

leşebiliriz.

ülkelerde, bizi pazarın önemli oyuncularından biri

“HAKSIZ REKABET VAR”

nında seçilmiş nokta

doğuruyor.
ana

hedeflere de planlı ziyaretler gerçekleştiriliyor.

stratejimiz,

haline getirdi.

Elde edilen penetrasyonu ise
AR-GE’ye verdiği önemle birlikte ürün kalitesinin sürdürebilirliğini sağ-

- Geleceğe yönelik hayalleriniz neler?
Temizlik sektörünün olmazsa olmaz hammaddelerinin bazılarını üretmek amacıyla kurmuş oldu-

- Sektörde karşılaştığınız en önemli sorunlar neler?

- Temizlik sektöründe Türkiye’nin dünya pazarındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sektörde “Marka Duyarlılığı”nın yüksek olma-

Temizlik sektöründe Türkiye hem önemli bir üre-

kimyasal madde üretiminde aktif olmak istiyoruz.

sı ve pazarı çok uluslu şirketlerin domine etmesi

tici hem de tüketicidir. Yeni Pazar bulmak ve pe-

Viking Temizlik’te de ihracatımızı daha da artırma-

nedeniyle son kullanıcıya yönelik olması sebe-

netrasyon sağlamada da Viking sektördeki öncü-

yı hedefliyoruz.
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Levent Piriştina

PİRİŞTİNA “YAŞANABİLİR BİR
BUCA” İÇİN YOLA ÇIKTI
Genç bir başkan olmanın avantajlarını Buca’ya
yaşatacaklarını ifade eden Piriştina’dan, “Fark
yaratacağına inandığımız projelerimiz var” sözleriyle
ipuçlarını verdiği Buca’nın yeni yüzü için
İZSİAD’lılara da destek çağrısı geldi

İ
36

İZSİAD

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

zmir Büyükşehir Belediyesi’nin efsane

devam ediyor. Genç bir başkan olmanın avantaj-

başkanı merhum Ahmet Piriştina’nın

larını Buca’ya yaşatacaklarını ifade eden Piriştina,

oğlu Levent Piriştina, babasından aldı-

“Fark yaratacağına inandığımız projelerimiz var”

ğı siyaset bayrağını layıkıyla taşıyor.

sözleriyle ipuçlarını verdiği Buca’nın yeni yüzünü

Yoğun bir seçim sürecinin ardından ra-

İZSİAD okuyucularıyla paylaştı. “Biz bu mücade-

kiplerini geride bırakarak Buca Beledi-

lede yalnız bırakılmamalıyız, el ele olmalıyız” di-

ye Başkanlığı koltuğuna oturan Levent Piriştina,

yen Başkan Piriştina’dan İZSİAD’lılara da destek

“Yaşanabilir bir kent yaratmak” hedefiyle yola

çağrısı geldi.
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- Babanız merhum Ahmet Piriştina efsane
bir başkandı. Siyasete atılmanızda babanızın
nasıl rolü oldu?
Tabii ki içinde büyüdüğünüz aile hayatınıza şekil
verirken çok önemlidir. Yani onların yaptıkları,
alışkanlıkları, hayat biçimleri, meslekleri önemli
rol oynuyor. Bu bir zorunluluk olmasa da bir şekilde sizi etkiliyor. Elbette sosyal çevremiz, aldığımız
gibi farklı birçok etken var ama tabii en önemlisi
budur.

- Üzerinizde Ahmet Piriştina’nın oğlu olmak
gibi bir sorumluluk da var. Omuzlarınıza
daha fazla mı yük biniyor bu durumda?
Tabii ki de. İnsanlar ne olursa olsun, orta ve uzun
vadede bizim yaptıklarımızı değerlendirmektense
hep önce babamın ne yaptığına da bakarak siyase-

ten bizi puanlamaya başlıyorlar. Aslında yöntemin

olmasından kaynaklanan avantajları kolay yakala-

Balçova gibi diğer metropol ilçelerin gördüğü il-

bu olmaması lazım. Yani ayrı dönemin ayrı şartları,

yabiliriz kurduğumuz ekiple. Ama genç olmanın,

giyi görmemiş, buna yön verilmemiş ve bu özen-

ayrı görev alanları; Büyükşehir Belediye Başkanı,

yöneticinin genç olmasının avantajını daha ileriki

dirilmemiş. Bu anlamda da özel projelerimiz var.

Buca Belediye Başkanı. Aslında çok da birbirine

yaştaki birinin yakalamasını imkansız olarak gö-

Bunların Buca’ya hareket getireceğine inanıyoruz.

benzemeyen konumlar. Ama bu beni yormuyor ya

rüyorum. O gençlik, dinamizm, donanım, şartları

Çünkü tek bir noktadan yani yol, ulaşım, alt yapı,

da üzmüyor. Tam tersi bizi daha diri tutuyor, daha

iyi kullanma, günün şartlarına hakim olma, iletişim

imar ve kendi bütçeniz sınırlarında bakamazsınız.

da çok çalışmaya itiyor. Çıta ne kadar yüksekte

araçları, onlarla ilişkiler, bunun avantajlarını bu dö-

O yüzden biraz farklı yöntemler, farklı kurumlar,

olursa, o kadar çok çalışmak gerekiyor. Vatandaşta

nem Buca’ya yaşatacağız diye düşünüyorum.

Avrupa Birliği fonları ve yabancı yatırımcılar ile

da bu dediğiniz algı var. Bizi normal Buca Beledi-

kültür, sanat, spor, otel yatırımları yaparak, biraz

ye Başkanı gibi değerlendirmiyor. “Biz bu göreve

- Buca’da neyi hedefliyorsunuz?

ekonomiyi canlandırmak lazım. Buca’nın şu reha-

bir Piriştina getirdik, dolayısıyla hizmetin kalitesi,

Fark yaratacağına inandığımız projelerimiz var.

veti atması gerekiyor.

hizmetin hızı, hizmetin içeriği o kriterlerde olma-

Öncelikle tabii ki temel alt yapıya yönelik yani

lıdır” beklentisi var. Biz de buna layık olmaya ça-

Buca’nın olmazsa olmaz sorunlarını çözmemiz

lışıyoruz.

gerekiyor. Sonrasında Buca’da farklılık algısını

- Ses getirecek dediğiniz projelerinizi biraz
açabilir misiniz?

yaratacak, ticari hareketliliği sağlayacak, dolayı-

Gaziemir’de fuar alanımız devreye giriyor. Ha-

- Genç bir belediye başkanı olmak sizce bir
avantaj mı yoksa dezavantaj mı?

sıyla istihdamı çözecek hem kendi projelerimiz var

valimanına 15 dakika mesafedeyiz, anayola cep-

hem de bu anlamda yatırımı cezp ettirmemiz lazım.

hemiz var. Bu nedenle Buca’ya otel kazandırmak

Ben bir avantaj olarak görüyorum. Yani yaşın ileri

Buca; Konak, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe ve

istiyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun hemen
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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akabinde, biliyorsunuz İzmir koyulan hedef gere-

- İZSİAD hakkında neler düşünüyorsunuz?

ği, kültür, sanat, kongre, sergi kenti olma hedefi

Öncelikle mensubu olmaktan çok gurur duyduğu-

koydu. Buca’nın da İzmir’in en büyük ikinci ilçesi

muz bir kurum. Bu anlamda da biz Buca Belediyesi

olarak kendini ona göre hazırlaması lazım. Onun

olarak, ilçenin geleceğini şekillendirmekle görevli-

dışında sinema endüstrisiyle ilgili bir çalışmamız

yiz ve çalışıyoruz ama en az bizim kadar işte olma-

var. Buca’da film platoları yaratmak istiyoruz.

sı gereken kurumlardan biridir İZSİAD. Biz bu mü-

Türkiye’de 4,5 milyar Dolar gibi bir pasta var ve

cadelede yalnız bırakılmamalıyız, el ele olmalıyız.

bu pastayı İstanbul yiyiyor. Buca; sokakları, tarihi,

Oranın işadamları maddi, manevi üzerine düşenleri

Kaynaklar’ı, Belenbaşı’sı ile doğal bir plato. Onun

yapmalı. Çok maddi bir şey de beklemiyoruz. Ma-

için biz de bir yapay plato yaratarak, Türkiye’de-

nevi yapsalar yeter. Onlar da çıksa gelse, gezse,

ki dizilere, filmlere, yapımlara, prodüksiyonlara,

görse, yemek yese. Yüzlerce işadamı bir tane tarihi

canlı yayınlara, stüdyo programlarına ev sahipliği

yeri kurtarsalar Buca’nın geleceğini şekillendirmiş

yapmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık da önemli

Buca’ya haftada en az iki gün gelmesi için sebepler

olurlar. Bizler de onların burada yapacakları yatı-

Buca’da. Kaybolmuş bir organik tarım ve logomuz-

yaratmamız lazım. Tabii ki su basmayacak, trafik

rımlarda onlara yardımcı olsak. Bu işbirliğini kur-

da da olan üzümümüz var. Bunları yeniden canlan-

sıkışmayacak. O zaten bütün belediye başkanları

mak lazım. Sadece yemeklerde kokteyllerde buluş-

dırmak için bağbozumu festivali ve oğlak festivali

için ana hedeftir. Yaşanabilir, altyapı sorunlarını

mamamız lazım. Biz onlara yol açacağız, onlar da

yapmayı planlıyoruz. Bir başka hareket noktamız

tamamlamış bir kent, sağlıklı yapılar. Bu anlamda

taşın altına elini koyacaklar.

ise üniversite. Şu an çok önemli bir gençlik mer-

kentsel dönüşüm konusunda da çalışmalar yapaca-

kezinin çalışmasını yapıyoruz. Buca’da gençliği

ğız. Çünkü Buca’nın en önemli sorunlarından biri

ağırlayacağımız, gençliğin bir merkezi yok. Bu

de bu. Seyhan bölgemiz geçen dönemki yapılan ça-

merkez Buca için önemli olacak. Elbette çok sayıda

lışma sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-

projemiz var ama öncelikli olarak şimdilik bunları

rafından riskli bölge ilan edildi. Burada yaklaşık 6

sayabilirim.

bin konut var yıkılacak. Tabii sadece bina yapmak
değil, binanın etrafını da yapmak, bölgeyi komple

- Buca’nın beş yılını nasıl planlıyorsunuz?

planlamak gerekiyor.

Beş yıl çok uzun bir zaman dilimi ve beş dakikada anlatmak oldukça zor ama şöyle söyleyebilirim,

- Hayalinizdeki Buca’yı anlatabilir misiniz?

insanların rahat, huzurlu, gülerek, hızlı ve kaliteli

Yaşadığı alanın her alanıyla mutlu olduğu bir Buca.

zaman geçirebileceği, sokaklarında kültürü, sanatı,

Hayalimizdeki Buca’yı tek kelimeyle özetlemekte

sporu her an hissedebileceği, ekonomik anlamda

çok zorlanıyorsunuz. Neyle anılmalı Buca? O ka-

Buca’da olmaktan da mutlu olacağı ve insanla-

dar zengin ki. Sadece tarihiyle anılsa haksızlık olur.

rın bir şeyler yapmak için özendiği bir ilçe hedefi

Sadece verimli topraklarıyla anılsa haksızlık olur.

koyduk. Yani Buca’da zorunlu ikamet etmenin öte-

Dokuz Eylül Üniversitesi öne çıksa haksızlık olur.

sinde, insanların burada yer alması, işyeri açması,

Yani kelimler ile anlamak yetmez.
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Buca; diğer metropol
ilçelerin gördüğü
ilgiyi görmemiş, buna
yön verilmemiş ve bu
özendirilmemiş. Bu
anlamda da özel
projelerimiz var

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

İZSİAD

39

E T K I N L I KL E RI MI Z

“YAZA MERHABA” GECESİ
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
üyelerinin eşleri ve bayan üyelerden oluşan
Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Yaza
Merhaba” gece sinde doyasıya eğlenen
İZSİAD’lılar, dayanışmanın ve birlikteliğin
örnek tablosunu çizdi

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği

topluluktur. Bir kadın komisyonu kurma fikri GAP

(İZSİAD) üyelerinin eşleri ve bayan üye-

gezimiz sırasında ortaya çıktı ve Mayıs ayında fa-

lerden oluşan Kadın Komisyonu’nun,

aliyetlere başladık. Başta Hasan Küçükkurt olmak

üyeler ve misafirler için düzenledikleri

üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyor, dü-

“Yaza Merhaba” gecesi Tarihi Havaga-

zenlediğimiz bu Yaza Merhaba gecemizde hepinize

zı Fabrikası’nda gerçekleşti. Tamer Ay-

iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

tuğ ve saz arkadaşları eşliğinde doyasıya eğlenen
İZSİAD’lılar, dayanışmanın ve birlikteliğin örnek
tablosunu çizdi.
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KÜÇÜKKURT KADINLARA
NAZIM’IN ŞİİRİYLE SESLENDİ

Gecenin açılışında konuşma yapan Kadın Komis-

Daha sonra konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı

yonu Başkanı Mukaddes Çelik, “Kadın Komisyonu

Hasan Küçükkurt, “Başta Mukaddes Çelik olmak

bizler için gerekli olan ve henüz yeni kurulmuş bir

üzere bu gecede emeği geçen herkese çok teşek-

kür ediyorum. Çok dinamik bir yıl geçirdik, bir-

yemekleri düzenledik, üye firma ziyaretleri yaptık.

Dünyası Oyuncak, Bortar Yemek, Yıldız Ünlü, TP

çok faaliyetlerde bulunduk. Tarihi güzelliğimiz

Sokak çocuklarıyla ilgili sosyal projemizi hayata

Elektrik, Serter Mobilya ve Fuga Mobilya firmala-

Agora’ya gezi düzenleyerek tarihimizi yakından

geçirdik. Yaptığımız çalışmaları anlatmaya devam

rından şanslı üyelere çeşitli hediyeler verildi.

tanıdık. GAP gezisi, Karadeniz gezisi bunların

edecek olursam gecenin büyük bir kısmını sizden

hepsi bize ülkemizin güzelliklerini tanıttı. Aralık

çalmış olurum bu yüzden burada noktalıyorum

Gecenin sonunda yapılan bir sürprizle Özgen Kü-

ayında düzenleyeceğimiz Küba gezisi ile de bir

konuşmamı. İZSİAD’lı günlerde buluşmak dile-

çükgökçe yönetiminde sahne alan, İZSİAD üyele-

arada olacağız. Ticari iş birliği için Kıbrıs’a gittik,

ğiyle” ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonun-

rinden oluşan İZSİAD Türk Sanat Müziği toplulu-

Cumhurbaşkanı, başbakan yardımcısı ve delegas-

da tüm kadın üyelere ve üyelerin eşlerine Nazım

ğu ufak bir konser verdi. Tüm dikkatleri üzerlerine

yonlarla görüştük. Merhum Nejat Uygur adına

Hikmet’in “Kadın” adlı şiirini okuyan Küçükkurt

çeken topluluk Türk Sanat Müziği’nin en popüler

oğlu Süheyl Uygur’a ödül verdik. 8 Mart’ta top-

büyük bir alkış topladı.

şarkılarından oluşan bir repertuarla tüm misafirleri

landık, Çarşamba toplantılarımıza devam ettik. ‘İş
Dünyası Buluşuyor’ etkinliğini düzenledik. Kadın
Komisyonumuz kurulalı henüz 1 ay oldu fakat şim-

İZSİAD KOROSUNDAN
SÜRPRİZ KONSER

diden aldıkları kararlar ve uygulamalarıyla bizleri

mutlu etti.
Geç vakitlere kadar devam eden eğlencede, her birlikte “yaza merhaba” diyen İZSİAD üyeleri, sahne-

kendilerine hayran bıraktırdılar. İZSİAD dergisinin

Gecede yapılan hediye çekilişinde, Diyarbakır Ku-

de yer alan sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan

ilk üç sayısını sizlerle buluşturduk, iftar ve sahur

yumculuk, Favori Kuyumculuk, Özşanal, Hayal

eşlik edip, dans etti.
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Ç A R S A MB A

T O P LANT I L ARI

EKONOMİYİ
UZMANINDAN
DİNLEDİLER
Yatırım Finansman A.Ş.
Genel Müdürü Şeniz
Yarcan ve ekibi,
geleneksel Çarşamba
Toplantıları kapsamında İZSİAD’a konuk
olarak, "2014 Finansal
Piyasalardaki Gelişmeler ve Beklentiler"
konulu bir sunum
gerçekleştirdi

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği

nansman A.Ş. 1 Lig denilen, portföy aracılığı yapa-

mellerle bu döneme girilmiş olmasının bu durumu

(İZSİAD), geleneksel Çarşamba Top-

bilen bir aracı kurum olarak yola devam edeceğini

etkileyen en önemli faktör olduğunu dile getirdi.

lantıları kapsamında Yatırım Finansman

belirterek, yeni düzenlemelerle her ürün ve piya-

Geldiğimiz noktada global krizin hala sona erme-

A.Ş. Genel Müdürü Şeniz Yarcan ve eki-

sada müşterilerine hizmet sunabileceklerini dile

diğini ifade eden Yarcan, fon akımlarının da bizim

bini ağırladı. Mayıs ayında gerçekleşti-

getirdi. Hisse senedi piyasasının çeşitli sebeplerle

gibi gelişmekte olan ülkelere aktığını belirterek,

rilmesi planlanan ancak Soma faciası

geri kaldığını ifade eden Yarcan, “Bundan sonra

“Türkiye’nin büyüme tahminleri sene başında çok

nedeniyle ertelenen "2014 Finansal Piyasalardaki

gelişmesi hepimizin hedefi” diye konuştu. Faize

olumsuz başlamışken, herkes büyüme tahminlerini

Gelişmeler ve Beklentiler" konulu toplantıda, Yar-

dayalı ürünlerde de hizmet sunduklarını söyleyen

yukarı yönde revize edildiğini görüyoruz” dedi.

can ve ekip arkadaşları işadamlarının merak ettik-

Yarcan, varlık yönetimi yapabilen bir aracı kurum

leri sorulara açıklık getirdi.

olduklarını söyledi.

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt’un ardından

“2007’den beri global kriz sürecinde Türkiye çok

Ekonomik analizler ile ilgili bir sunum yapan Yatı-

mikrofona geçen Yatırım Finansman A.Ş. Genel

güçlü kalan ve olumlu yönde ayrışan, gelişmek-

rım Finansman A.Ş. Başekonomisti Levent Duru-

Müdürü Şeniz Yarcan, şirket hakkında genel bil-

te olan ülkelerden biri oldu” değerlendirmesinde

soy, dünyada büyüme hızının yüzde 3,5 – 4 olarak

giler vererek başladığı konuşmasında, Yatırım Fi-

bulunan Şeniz Yarcan, çok sağlam ekonomik te-

beklendiğini dile getirdi. Durusoy, genel olarak kü-
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resel anlamda enflasyonun bir miktar daha geride

ülkelere karşılaştırıldığında Türk Lirası’nın özel-

nedeniyle şu dönemde soluklanmasının kuvvetle

bırakılan bir endişe olduğunu da sözlerine ekledi.

likle faiz artışını takiben pozitif ayrıştığını belirten

muhtemel olduğunu ifade eden Tezcan, yılbaşın-

Gelişmekte olan ülkeler ile ilgili ciddi bir büyüme

Durusoy, “Ancak bu eğilimin, jeopolitik riski artı-

dan itibaren, genel olarak iç tüketimin görece za-

sıkıntısı olduğunu belirten Durusoy, yılın ikinci

ran gelişmeyle birlikte bir miktar ortadan kalktığını

yıf olması nedeniyle o taraftaki sektörlerin zayıf

çeyreğinde bir miktar tempo kaybı yaşanabilece-

görüyoruz” ifadelerini kullandı.

kaldığını belirterek, “Özellikle otomotiv yüzde 25

ğini söyledi. İhracatın büyümesinin ilk dört ayda
ithalata göre oldukça yüksek olduğunu söyleyen
Başekonomist Durusoy, bunun paralelinde cari

“OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA
SEKTÖRÜNDE DARALMA VAR”

açığın da zirve yaptığını ifade etti. Geçen sene ve-

civarında daraldı. Beyaz eşya sektörü yüzde 15 civarında daraldı” diye konuştu.
Daha ziyade inşaat ve ihracat ağırlıklı sektörlerin

rilen yüksek açığın Türkiye’nin dış borç stokunu

İki bölümden oluşan bir sunum yapan Yatırım Fi-

öne çıktığını söyleyen Strateji Müdürü Tezcan,

hızlı bir şekilde büyüttüğünü vurgulayan Durusoy,

nansman A.Ş. Strateji Müdürü Hakan Tezcan da

“Buna paralel olarak da demir – çelik, gayrı men-

“Ancak ilk çeyreğe ilişkin ve Nisan’a ilişkin veriler

Türkiye’nin sermaye piyasaları anlamında emsalle-

kul, yatırım ortaklığı, çimento gibi sektörler 2014

şunu gösteriyor: Sınırlıda olsa kısa vadedeki bor-

rine bakıldığında oldukça küçük bir yerde bulundu-

yılı başından beri en çok kazandıran sektörler oldu”

cun, bir miktar uzun vadedeki borçla yenilendi ve

ğunu ifade ederek, Türkiye’nin sermaye piyasaları-

dedi. Gayrı menkul sektörünün özellikle faiz düşü-

toplam borç stokundaki hızlı büyüme en azından

nın, gayrı safi milli hasılaya oranının da çok düşük

şünden olumlu etkilenmesinin beklendiğini ifade

nihayete erdi” diye konuştu.

olduğunu vurguladı.

eden Tezcan, Telekom tarafında ise fiyat rekabeti-

Yıllık tüfeyi 7.8, cari açığı 48 milyar Dolar olarak

Özellikle 24 Mart’tan sonra Borsa İstanbul’un

beklediklerini belirten Durusoy, bu sene ekonomi-

emsallerine göre çok hızlı prim yapmış olması

nin devam ettiğini söyledi. Hakan Tezcan sektörler
ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

nin büyüme temposunu ise 3.2 olarak öngördükleri-

“Otomotivde ilk beş aydaki zayıf trendin ardından

ni dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılsonu

yılın ikinci yarısından itibaren bir düzelme olacağı

Dolar kuru tahminimiz 2.20’li seviyelerde. Dolar

bekleniyor. Beyaz eşyada da aynı şekilde. Pera-

lehine trendin de devam edeceği fikrindeyiz.”

kende tarafında ise büyüme devam ediyor ama çok

Yurtiçi faiz hadleri ve yabancı para faiz hadle-

parçalı bir yapı var. Demir – çelik sektöründe düşük

riyle de ilgili bilgiler veren Durusoy, Merkez

hammadde fiyatları şirketleri destekliyor. Çimento

Bankası’nın en az bir ya da iki kez faiz indirimi

sektöründe ilk yarıdaki güçlü büyüme biraz ikinci

yapmasını beklediklerini söyledi. Türkiye risk pi-

yarıda yavaşlayacak gibi görünüyor. Havacılıkta

rim ölçütleri ve kur düzeyiyle ilgili de konuşan Du-

da yolcu büyümesi güçlü ama verimlilik azalıyor.

rusoy, Irak gelişmelerine kadar Türkiye’nin sepet

İnşaat ise mevcut faaliyetlerin ve projelerin ikinci

kur seyrinin diğer bize benzeyen, gelişmekte olan

yarıda biraz daha yavaşlaması bekleniyor.”
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Şeniz Yarcan

“YILIN İKİNCİ YARISI İÇİN
HER ANLAMDA OLUMLUYUZ”
Türkiye’nin önceden alınmış bir takım
tedbirler ile kriz yıllarına sağlam bir ekonomiyle girdiğini belirten Yatırım Finansman
A.Ş. Genel Müdürü Şeniz Yarcan,
ülkemizin bugün de pozitif ayrışan ülkeler
arasında yer aldığını ifade etti

T

ürkiye’nin ilk aracı kurumu olan Yatırım
Finansman A.Ş.’nin başarılı yöneticisi Şeniz Yarcan, Türkiye ekonomisine yönelik
değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin
önceden alınmış bir takım tedbirler ile kriz
yıllarına sağlam bir ekonomiyle girdiğini

belirten Yarcan, ülkemizin bugün de pozitif ayrışan ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. “Türkiye bu sene yüzde 2,5 ve üzeri
bir büyüme kaydedecek” diyen Yatırım Finansman A.Ş. Genel
Müdürü Şeniz Yarcan, “İkinci yarı için her anlamda daha olumluyuz” ifadelerini kullandı.

- Yatırım Finansman A.Ş.’nin hizmetlerinden kısaca
bahsedebilir misiniz?
Yatırım Finansman 1976 yılında kurulmuş, Türkiye’nin ilk aracı kurumu olma özelliğini taşıyor. Çok banka ortaklı kuruluyor.
Şu an ortaklık yapımıza baktığınızda Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası (TSKB) ana ortağımız. TSKB’nin de bağlı bulunduğu
banka İş Bankası. Dolayısıyla İş Bankası Grup kuruluşuyuz.
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Ana işimiz bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yer-

için makroekonomik göstergelere baktığınız-

li ve yabancı yatırımcılara sermaye piyasalarında

da, Türkiye sağlam ülkelerden bir tanesi.

aracılık faaliyeti sürdürmek. Bunlar nedir diye baktığımızda, temel ürünler tabii ki borsa veya vadeli

- Yatırım yapmak isteyenlere ya-

işlemler borsası ürünleri olmakla birlikte, her türlü
mevduata dayalı portföy yönetimi gruplarımız, fa-

tırımlarını ne yönde değerlendirmelerini tavsiye edersiniz?

ize dayalı tüm ürünlerle yatırımcılarımıza hizmet

Biz dövizi bir yatırım aracı

sunuyoruz. Özel sektör tahvilleri, devlet tahvilleri,

olarak görmüyoruz. Döviz yü-

Eurobond gibi yabancı paraya dayalı ürünler veya

kümlülüğü olan firmalar için

dediğim gibi portföy yönetiminde oluşturduğumuz

veya çeşitli sebeplerle bireysel

mevduat gruplarıyla Türk Lirası, yabancı para veya

yatırımcıların döviz yükümlülüğü

swap mevduat gruplarıyla yatırımcılarımıza daha

var ise tabii ki döviz bulundurma-

kısa vadeli, yüksek faiz veren ürünler de sunuyo-

ları, kur riski almamaları için tavsiye

ruz. Sermaye Piyasası Kurulu, yeni bir takım dü-

edilebilir. Ancak döviz bir yatırım aracı

zenlemeler yaptı. Aracı kurumları üç ayrı klasmana

değildir. Dolayısıyla döviz dışında, anapara

ayırdı. 1 Temmuz 2014’te devreye girecek. Yatırım
Finansman da her işlemi yapabilen, birinci lig diyeceğimiz, portföy aracılığı yetki belgesine sahip
olan aracı kurumlardan biri olacak yüksek sermayesiyle. Her faaliyeti, yetki belgesi alarak sürdürebileceğiz bu piyasalarda. Hedefimiz daha çok
müşteriye dokunmak, müşteri ihtiyaçlarına onlardan önce aslında düşünüp, çözümler sunabilmek.
Sermaye piyasalarının gelişiminden azami oranda müşterilerimize ve kendimize fayda sağlamak
açıkçası. Bu bilinçle çalışıyoruz.

- Global bir krizin hakim olduğu dünya genelinde Türkiye ekonomisinin bugününü
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu global kriz tabii ki 2007 yılından beri dünyanın gündeminde. Hala ağır yaralar var ve tam nor-

Enflasyonist kaygıların
bir miktar kontrol altına
alınacağı bir döneme
gireceğiz ikinci yarıyılda.
Onun için
makroekonomik
göstergelere baktığınızda,
Türkiye sağlam
ülkelerden bir tanesi

malleşme sürecine geçilebilmiş değil. Türkiye bu
dönemde çok önceden alınmış bir takım tedbirlerle
daha sağlam ekonomiyle bu krizli yıllara girmişti.

birimimiz Türk Lirası olduğuna göre bu yöndeki

Dolayısıyla da hep pozitif ayrışan, gelişmekte olan

yatırımları tavsiye ediyoruz. Doğru yönetilemezse

ülkelerden birisi oldu son 5 – 6 yılı değerlendirdiği-

orada zararlar da oluşabildiği için kur riski önermi-

mizde. Halen de böyle. Türkiye’deki tek problem,

yoruz. Portföylerde yüzde 30 – 40 ağırlığında hisse

cari açık veren bir ülke. Maalesef ihracatın bile

senedi taşınmasını öneriyoruz. Bu günlük alım –

yüzde 70 – 80’ini ithal ürünlerle yapabiliyoruz ki

satım için değil. Orta ve uzun vadeli stratejilerle,

bu temel problemimiz. Bu da orta ve uzun vadeli

yatırım stratejisiyle portföylerde en iyi getiri sağla-

programlarla düzelecektir. Bir taraftan baktığınız-

yan, uzun vadeli perspektifte hisse senetleridir. Ta-

da dünyada büyüme de ciddi bir sorun. Türkiye

bii ki burada sektör seçimi, hisse senedi seçimi çok

bu sene o anlamda yine yüzde 2,5 ve üzeri bir bü-

önemli. Doğru zamanda doğru sektör. Bu yönde

yüme kaydedecek. Dolayısıyla büyüme de sorun

bilinçli bir danışmanlık da alınırsa hisse senetlerini

değil. Kamu borçluluğu sorun değil. Enflasyon

yüzde 30 – 40 portföylerde bulunmasını öneriyo-

yüksek. Bir bu yönetilmeye çalışılıyor ki Merkez

ruz. Kısa ve uzun vadeli tahvil ve mevduat, mevdu-

Bankası’nın sıkı para politikasıyla bu da kontrol al-

ata dayalı ürünleri öneriyoruz. Yatırım fonları ola-

tına alınıyor ve alınacak, alınması bekleniyor. Yani

bilir. Bir de özel sektör tahvilleri var Türkiye’nin

enflasyonist kaygıların bir miktar kontrol altına alı-

birkaç yıllık gündeminde olan. Devlet tahvilinin

nacağı bir döneme gireceğiz ikinci yarıyılda. Onun

üzerine ilave ek getiri veren ürünler bunlar. DoğTemmuz - Ağustos - Eylül 2014
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ama getirisi altına endeksli örneğin. Altına dayalı
garantili fon. Altın yükselirse, fondaki yatırımcı bu
değer artışından faydalanıyor. Ama altın düşerse,
anaparasını kaybetmiyor. Biz bu tür emtia ve dövize dayalı işlemlerde aslında bir takım garantili
fonlar üzerinden veya belli opsiyon sözleşmeleri
üzerinden bir hak olarak satın alınmasını, yatırımcı
için daha korunaklı ve daha güvenli görüyoruz.

- Yakın gelecekle ilgili ekonomiye yönelik
öngörüleriniz neler?
Bizim gündemimizde sene başında çok daha karamsar bir tablo olduğu için ilk çeyrekte, Türkiye
için büyüme tahminleri aşağı çekiliyordu. Hatta
2014 büyüme tahminini yüzde 1,5 tahmin eden
kurumlar, yabancı bankalar bile vardı. Bunların
tekrar yukarı geldiğini görüyoruz. Çünkü bütün
tahvilleri de düşünülebilir. Çünkü devlet tahvili artı

- Döviz ve altın piyasasında bizi yakın gelecekte neler bekliyor?

300 ile 500 baz puan ek getiri veriyor bu ürünler.

Altın geçtiğimiz son iki sene öncesine kadar yatı-

Yalnız bunların likit olmadığını yatırımcıların bil-

rımcısına çok şey kazandırdı. Fakat iki senedir bir

mesi gerekiyor. Yani elinden çıkarmak istediğinde

geri geliş var veya tekrar bir çıkış trendine girmi-

zorluk çekebilir. Uzun vadede dokunmayacağı pa-

yor. Onun için yatırımcıların çok dikkatli olması

rasını özel sektör tahvillerine ayırabilir. Kısa vade-

gerekiyor. Bunlar çok hızlı hareket eden, fiyatları

de ihtiyaç duyacağı parasını da mevduat veya likit

dünyada en çok el değiştiren ürünler. Döviz dediği-

fon gibi kısa vadeli likit yatırım araçlarına plase

nizde de emtia dediğinizde de. Bu nedenle yatırım-

edebilir. Özetle yüzde 30 – 40 hisse diyorsak, kalan

cıların portföylerinde bir miktar bulunabilir ama

yüzde 60’ını da yüzde 30’u kısa vadeli faize da-

çok dikkatli yönetilmesi gerekir. Bu riski bilme-

yalı ürünler, yüzde 30’u uzun vadeli ürünler diye

leri gerekir. Hep şunu söylüyoruz, garantili fonlar

ayırabiliriz.

çıkabiliyor. Yani anaparayı koruyan, garanti eden

ru aracı kurumlar ve doğru firmaların özel sektör

makroekonomik tahminler revize ediliyor. Yatırım
Finansman olarak bizim büyüme beklentimiz yüzde 2.8 idi. Biz bunu hiç aşağı çekmedik ve yukarı
doğru revizyon da yapmıyoruz örneğin. Dolayısıyla büyüme tarafında bir sorun yok. Yüzde 2,5 – 3
bandında bir büyüme göreceğiz. Dediğim gibi cari
açık bu sene kesinlikle problem olacak seviyelerde
olmayacak. Enflasyon yüksek seyrediyor. Bu bir
tedirgin eden unsurdu. Ancak Merkez Bankası’nın
Ocak sonunda aldığı o faiz artışı tedbiri ve sıkı
para politikasıyla bu da kontrol altına alındı. Hatta
Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamalarda da gördük ki bir takım küçük de olsa faiz indirim süreci
başlayabilir. Şimdi bu faiz indirim ipucu verildiği için Merkez Bankası tarafından, yılın kalanına
ilişkin daha öngörülebilir, daha olumlu düşünmek
için sebeplerimiz var. Türkiye faiz indirecekse, bu
yabancı yatırımcıları da tekrar Türkiye’ye çekebilecek bir şeydir. Yine faizler inecekse, bankaların
ellerinde taşıdıkları bonolar değerlenecektir veya
bankalar daha ucuz mevduatla kaynak toplayacaktır. Bankacılık sektörü olumlu etkilenecektir bu süreçten. Bankacılık sektörü de borsanın çok büyük
bir kısmı. Dolayısıyla banka hisse senetlerini cazip
hale getirebilir ve borsanın yukarı gitmesine sebep
olabilir. Yine baktığınızda, kur da stabilize oldu.
Yani TL çok ciddi değer kaybetmişti ilk çeyrekte,
tekrar değerlendiği bir süreç olduğunu görüyoruz.
Yeniden büyük bir değer kaybı beklemiyoruz. Bu
da döviz borçlusu olan ve bilançolarında kur farkı
gideri olarak zarar yazan firmaların bilançoları ve
kar – zarar tablolarında toparlanma olacağını gösteriyor. Yani sanayi endeksi de iyi gelişebilir. Bu sebeple ikinci yarı için her anlamda daha olumluyuz.
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GAP’IN GÜZELLİKLERİYLE
BULUŞTULAR

Uzun zamandır beklenen GAP turunda buluşan İZSİAD üyeleri, bölgenin
eşsiz güzellikleri ve tarihi mirasları keşfettikleri gezide, yöresel ürünler ve
lezzetler ile buluşup, sıra gecelerinde stres attı

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) üyeleri GAP gezisiyle stres
attı. Yönetim Kurulu'nun gezi takviminde yer alan GAP gezisinde, Diyarbakır,
Batman, Hasankeyf, Midyat, Mardin,
Şanlıurfa Göbeklitepe, Harran, Atatürk

56

İZSİAD

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

Barajı, Nemrut, Halfeti, Gaziantep, Antakya ve son

Şanlıurfa Birecik’te sıra gecesinde buluşan İZ-

darlığı nedeniyle ailemize ve sevdiklerimize vakit

adres olan Adana ziyaret edildi.

SİAD'lılar, Yönetim

Hasan

ayırmakta zorluk çekiyoruz. Bu nedenle Yönetim

Küçükkurt'a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşek-

Kurulu üyesi arkadaşlarımızla sizler için bir gezi

kürlerini ilettiler. Akşam yemeğinde kısa bir ko-

takvimi hazırladık. Her gezimiz, siz değerli üye-

Barajı, Nemrut Dağı, Urfa Göbeklitepe, Balıklıgöl,

nuşma yapan Başkan Küçükkurt, “Uzun zamandır

lerimizin katılımı sayesinde çok kalabalık ve çok

Halfeti, Gaziantep Zeugma Müzesi, Antakya Mo-

beklenen GAP turumuzda bizleri yalnız bırakma-

keyifli geçmekte. Bu nedenle sizlere tekrar tekrar

zaik Müzesi, Adana Taşköprü ve Sabancı Camisi

yan siz değerli üyelerime ve ailelerine teşekkür

teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmanın ardından

yer aldı.

ediyorum. Hepimizin en büyük sıkıntısı olan vakit

üyeler, sıra gecesinde eğlencenin keyfini yaşadılar.

Turun ilk iki gününde Diyarbakır, Urfa ve Nemrut

Kurulu

Başkanı

Dağı’nı gezen İZSİAD’lılar, yaptıkları alışveriş ile
esnafın yüzünü güldürdüler. Yörenin kıyafetleri ve
eşsiz lezzetleriyle buluşan dernek üyeleri, yöresel
kıyafetler ile turlarını devam ederek, eşsiz manzara
karşısında bol bol fotoğraf çektirdiler. Gezide ziyaret edilen yerler arasında, Diyarbakır'da ünlü şair
Cahit Sıtkı Tarancı’nın evi, tarihi hanlar, kayalara
oyulmuş mağaralar ve tarihi kalıntılar, Harran evleri, Rasathane Kulesi, İslam Üniversitesi, Atatürk
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“BİNA DİKEN DEĞİL, AĞAÇ DİKEN
BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM”

Hüseyin Mutlu Akpınar

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Karşıyaka’yı kültür, spor, sanat
ve turizm kenti yapmak için yola çıktıklarını belirterek, “Kenti; sosyal donatı alanları,
yeşil alanlar, oyun alanları, spor alanları ile donatacağız” diyor

Ç

ocukluk ve gençlik yılları siyaset ile iç içe geçen Hüseyin Mutlu Akpınar, bugün bayrağı
devraldığı Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde de kenti; kültür, spor, sanat ve turizm
kenti yapmak hedefiyle çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Hayatı boyunca babasının siyasi ve

ahlaki duruşunu örnek aldığını ifade eden Başkan Akpınar, “Hayatımın her alanında elde ettiğim kazanımları ailemden aldığım ışığa
bağlıyorum” diyor. Bina diken değil, ağaç diken bir belediye başkanı olacağını belirten Başkan Akpınar, “Bu doğrultuda projeler üreteceğiz. Kenti; sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, oyun alanları,
60
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spor alanları ile donatacağız” sözleriyle hedeflerini
özetliyor. Sivil toplum örgütlerinin bir kentin en
önemli değerleri olduğunun da altını çizen Hüseyin
Mutlu Akpınar, belediyeyi de ilçenin en büyük sivil
toplum kuruluşu yapacaklarını söylüyor.

- Babanız da hem siyasetçiydi hem de belediye başkanlığı yaptı. Çocukluk ve gençlik
yıllarınız siyasetle iç içe geçmiş. Bugünkü
başarınızı buna borçlu olduğunuzu söyleyebilir miyiz?
Ben siyasetin içinde büyüdüm. Hayatım boyunca
da babamın siyasi ve ahlaki duruşunu örnek aldım.
Halkla teması, sorunlara samimi yaklaşımı, doğrular karşısındaki duruşu, cesareti, mücadele azmi
bana yol gösterdi. Hayatımın her alanında elde
ettiğim kazanımları ailemden aldığım ışığa bağlıyorum. Tabi ki seçim sürecinde izlediğim yol ve
aldığım oy oranı da bu başarıyla doğru orantılıdır.
Önce insanı, çevreyi, doğayı seven ve haksızlıklara
karşı korkmadan mücadele eden bir başkan olma
yolunda tabi ki babamı örnek alacağım.

- Karşıyaka için projeleriniz neler?
Karşıyaka’yı; kültür, spor, sanat ve turizm kenti
yapmak için yola çıktık. Bina diken değil, ağaç diken bir belediye başkanı olacağımı söyledim. Bu
doğrultuda projeler üreteceğiz. Kenti; sosyal donatı
alanları, yeşil alanlar, oyun alanları, spor alanları
ile donatacağız. Gerekli yatırımları zaman kaybetmeden yapacağız. Amacım, sürekli insanlarla iç
içe olmak ve sorunları ilk ağızdan dinlemek. Büyük yatırımların yanı sıra, küçük dokunuşlarla da
insanları mutlu edebiliriz. Bunun için çalışıyoruz.

“KENTİ HEP BİRLİKTE
YÖNETECEĞİZ”
- Aynı zamanda bir iş adamı olarak, İzmir iş
dünyasını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hayatım boyunca da babamın siyasi ve ahlaki
duruşunu örnek aldım.
Halkla teması, sorunlara
samimi yaklaşımı, doğrular karşısındaki duruşu,
cesareti, mücadele azmi
bana yol gösterdi

İzmir’deki iş dünyası son derece zengin, potansiyeli yüksek ve kentimizin ticari geleceği için umut
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Sosyal yaşama yönelik
projeler, yaratıcı fikirler
bizi her zaman ileriye
götürür. STK’lardan bu
anlamda faydalanmalı ve
yerel yönetimin bir parçası haline getirmeliyiz

“ALIŞKANLIKLARIMDAN
HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİM”

kahvaltılarını hala ailemle birlikte yapmaya özen

- Yoğun çalışma temposu içerisinde hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz?

- Sizin de üyesi olduğunuz İZSİAD ile ilgili
neler söylemek istersiniz?

Günün büyük bölümünde Karşıyaka için çalışmalar yürütüyorum ancak geri kalan zamanlarda aileme ve kişisel beğenilerime mutlaka zaman ayırıyorum. Seçimden önceki alışkanlıklarımdan hiçbir
şey kaybetmedim. Hala sabahları eşimle yürüyüş
verici durumda. Önemli olan eldeki potansiyeli iyi
değerlendirmek ve doğru yerlere doğru yatırımlar
yaparak, kenti bütün olarak kalkındırmak. Bunun
için biz belediyeler de iyi birer yol gösterici olmalıyız. Yapılacak her yatırımın, istihdama katkı sağlayacağını da unutmamalıyız. Bunun için yatırımcıların önünü açacak düzenlemeler de yapmalıyız.

- Sivil toplum örgütlerinde de aktif olarak rol
alıyorsunuz. Sivil topluma yönelik fark yaratacağını düşündüğünüz projeleriniz var mı?
Sivil toplum örgütleri bir kentin en önemli değerleridir. Sosyal yaşama yönelik projeler, yaratıcı fikirler bizi her zaman ileriye götürür. STK’lardan bu
anlamda faydalanmalı ve yerel yönetimin bir parçası haline getirmeliyiz. Hatta belediyeyi de ilçenin
en büyük sivil toplum kuruluşu yapacağız. Halkın
ulaşımını en üst seviyeye çıkartacağız ve sürekli
vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Kenti beraber
yöneteceğiz.
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yapıyoruz. İşe bisikletle gelip gidiyorum. Pazar

gösteriyorum. Alışverişi ben yapıyorum.

Üyesi olduğum İZSİAD İzmir’de önemli bir sivil
toplum kuruluşudur. Şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da bu kent için önemli çalışmalar başaracağına yürekten inanıyorum. İZSİAD’ın topluma yönelik hizmetlerinde her zaman destekçisi olacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
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İZSİAD’LILAR MOSKOVA’YI
FETHETTİ
Moskova-St. Petersburg gezisinde bir araya gelen İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri hem kenti gezdi hem de ihracat
imkanlarını değerlendirdi

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) Yönetim Kurulu ve üyeleri
Moskova-St. Petersburg'a düzenlenen
gezide hem kenti gezdi hem de ihracat
imkanlarını değerlendirdi.

İZSİAD

Yönetim

Kurulu

Başkanı

Hasan

Küçükkurt’un öncülüğünde Moskova'ya giden
üyeler, kentin tarihi ve turistik yerlerini incelemenin yanı sıra ihracat olanaklarını araştırma fırsatı
buldular. Lenin Tepesi ve Kızıl Meydan’ı gezen
İZSİAD üyelerinin ziyaret programında önem
teşkil eden diğer bir ziyaret ise Vatan şairi Nazım
Hikmet’in mezarı oldu. Vatan hasretiyle yaşamını
yitiren ünlü şairin Moskova’da bulunan ve her yıl
binlerce kişinin ziyaret ettiği mezarına çelenk bırakan İZSİAD üyeleri, mezara anı olarak İZSİAD
flaması bırakmayı da unutmadı.

MOSKOVA GEZİSİNDE
SÜRPRİZ KUTLAMA

kanı Hasan Küçükkurt, 27 yıllık eşi Nazmiye
Küçükkurt’a sürpriz yaparak küçük ve özel bir
törenle 27. evlilik yıldönümlerini kutladı. İZSİAD

İZSİAD’ın beş günlük Moskova ziyaretinde, he-

üyesi Ali Kavur'un eşi Nurgül Kavur'un doğum

yette bulunanlar için sürpriz olan anlamlı iki ayrı

gününü de sürpriz bir şekilde kutlayan üyeler, bu

kutlama yapıldı. İZSİAD Yönetim Kurulu Baş-

anlamlı gecede moral depoladı.
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.
. .
ÇIÇEKÇILIK
SEKTÖRÜ
DESTEK
BEKLİYOR

Ali Osman Öğmen

İzmir’in Türkiye kesme çiçek tüketiminin yüzde 55, karanfil ve gülde yüzde
60’ını karşıladığına dikkat çeken Ali Osman Öğmen, “İzmir’de süs bitkileri ve
çiçek sektörüyle ilgili yerel ve merkezi yönetimlerin yeterince farkında olduğuna
inanmıyorum” sözleriyle üzüntüsünü dile getiriyor

Ü

niversite yıllarında geldiği

törüyle ilgili yerel ve merkezi yönetimlerin yete-

letten beklediğimiz. Artı, yerel yönetimlerin, Bü-

İzmir’de adım attığı çiçekçi-

rince farkında olduğuna inanmıyorum” sözleriyle

yükşehir Belediyesi’nin fuar ve festival anlamında

lik sektöründe, bugün Çağlar

de üzüntüsünü dile getiriyor. İzmir’in Türkiye kes-

desteğini görmek en büyük dileğim.”

Çiçek markasıyla neredeyse

me çiçek tüketiminin yüzde 55, karanfil ve gülde

30 yılı geride bırakan Ali

yüzde 60’ını karşıladığına dikkat çeken Ali Osman

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Osman Öğmen, sektörün hak

Öğmen, sektöre yönelik hayallerini ise şöyle sıralı-

55 yaşındayım. Aslen Denizliliyim.1977’de üniver-

ettiği yere gelebilmesi için var gücüyle çalışıyor.

yor: “İzmir’de seracılık ve Çiçek Organize Sanayi

siteye geldikten sonra İzmir’de kaldım. 1985’ten

“Çiçekler, ifade ettiği duygular kadar değerlidir”

Bölgesi kurulmalı. İki, sektörde vergi kaybı, kayıt

beri de tamamen çiçek, peyzaj ve son 10 yıldır da

diyen Öğmen, “İzmir’de süs bitkileri ve çiçek sek-

dışılığın önlenmesi, K.D.V.’nin düşmesi lazım dev-

düğün, davet, organizasyon işiyle uğraşıyorum.
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artık çiçek lüks değildir. Seranın yarısına marul
ekiyorsun K.D.V. yüzde 8, yarısına gül ekiyorsun
K.D.V. yüzde 18. Aynı merkezi yönetim yeri geldiğinde neden Hollanda gibi olamıyoruz diyor. Bu
soruyu sorduğunuz zaman sizin ne yaptığınızı da
sorarlar. Hollanda’da gelen K.D.V. oranı yüzde 21.
Bizde yüzde 18. Hollanda’da çiçekte K.D.V. oranı
yüzde 6, bizde genel K.D.V. oranıyla eşit yüzde 18.
Yerel yönetimlerden beklentimiz, fidan, ağaç, çalı
grubundaki üreticilere destek verildiği gibi kesme
çiçek üreticilerine de destek verilsin.”

- Destek olarak ne gibi beklentileriniz var?
Menderes, Urla merkezli soğuk hava deposu yaptırabilirler. Çünkü soğuk zincir çok önemli. İzmir’in
çiçeği Türkiye’nin 16 tane iline satışa gidiyor, borsalara gidiyor. Menderes soğuk hava deposunda
şoklanan çiçeğin, hiç bozulmadan, fiyat ve kalite

- Çiçekçilik mesleğine nasıl adım attınız?

cını sağlıyor ki, hala üretime devam ediyor. Çoğu

Eşimle birlikte ziraat mühendisi ve peyzaj mima-

insan tarımda İzmir’in tarım sektörü içindeki yerini

rıyız. Asıl işimiz peyzaj, çevre düzenleme. 1985’te

telaffuz edebilir. Ama İzmir’de süs bitkileri ve çi-

eşim adına Çağlar Çiçekçilik’i ilk açtığımız dö-

çek sektörüyle ilgili yerel ve merkezi yönetimlerin

nemde ben Büyük Efes Oteli’nde çalışıyordum.

yeterince farkında olduğuna inanmıyorum. İzmir

Orada çok sevdiğim rahmetli İhsan amca diye
bir büyüğümüz vardı. Bitkiden, çiçekten çok iyi anlayan bir kişiydi. Ondan çok şey öğrendim. Eşim de

Türkiye kesme çiçek tüketiminin yüzde
55, karanfil ve gülde yüzde 60’ını
karşılıyor. Bu Türkiye’de söz
sahibisin demektir. Böy-

bu konuda yaratıcı ve istekli

le bir sektörün varlığını

olduğu için 1985’te aynı za-

yerel ve merkezi yöne-

manda normal kesme çiçek

timlerin

olayına da girdik. O dönem

anlamak da mümkün

görmemesini

hem kesme çiçeği hem çev-

değil. Bugün bizim sek-

re düzenleme, peyzaj mimar-

törde inanın üç dönüm

lığı hizmetlerini 2000’li yıllara
kadar götürdük. Özellikle düğün,
davet, organizasyon olayı çok emek

serada, insanlar devlete
yük olmadan geçinebiliyor.
Bunu tarımın diğer kesimine
uyarladığınızda 3 dönümde geçindi-

değerini kaybetmeden o illere gidip, borsalar-

nız yok. Her iş hata affedebilir ama bu iş hata kabul

rebilecek başka bir sektör yok. Görmedikleri bir

da satılma şansı olacak. Bu, üretici daha iyi para

etmiyor. Hiçbir şekilde bir işi öteleyemiyorsunuz.

şey daha var. Bayındır Çiçek Kooperatifi’nin üye

kazanacak demektir. İkincisi, Antalya Büyükşe-

Başka bir hizmet sektörü, boya, demiz, marangoz,

sayısı 350 ama İzmir’de kesme çiçekle ilgili üre-

hir Belediyesi, Valilik, Ticaret Odası, İhracatçılar

yarın, öbür gün size işi teslim edebilir ama düğün,

ticileri barındıran S.S. Flora Çiçek Üretim ve Pa-

Birliği ve diğer kurumlar her sene merkezi, etkin

davet, organizasyon, açılış her türlü etkinliğin tek-

zarlama Kooperatifi’nin İzmir’de 3 bin üyesi var.

bir şekilde Çiçek Festivali yapıyorlar üç günlük.

rarı ya da telafisi yok. O gün, o saatte gelin damat

Bunun bin tanesi Menderes’te, 700 tanesi Urla’da.

Büyükşehir Belediyesi’nden biz bunu bekliyoruz.

girmeden veya herhangi bir etkinlikte misafirler

Bu gerçeği biz göstermek için yıllardan beri ya-

Ama İzmir’de şu anda yapılan Bayındır Çiçek

gelmeden her şeyin hazır olması lazım.

zıyoruz, mesaj vermeye çalışıyoruz, anlatmaya

Festivali, Ödemiş Çiçek Festivali, Narlıdere Çi-

çalışıyoruz. Ama ne derecede gördüler, anladılar

çek Festivali, Karşıyaka Çiçek Festivali. Her biri

- İzmir sektörde hak ettiği yerde mi?

derseniz, o konuda kırgın olduğumuzu söylemek

kendi içinde yapılabilir, bir şey demiyorum. Ama

İki açıdan bakmak lazım. İzmir’de bu işi yapan in-

durumundayız. Merkezi yönetimlerden, hükümet-

ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek büyük-

sanlar bir şekilde bu işten geçimini sağlıyor, kazan-

ten, K.D.V.’nin düşürülmesini bekliyoruz. Çünkü

lükte olma şansları yok. O anlamda bu etkinliklerin

isteyen, yoğun bir iş. Tatiliniz, bayramı-
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Büyükşehir patronajında merkezi yapılması lazım.

yine Ticaret Odası yaklaşık 7 – 8 sene önce iyi

hangi ırktan olursa olsun kendisini bulduğu bir

Artı İZFAŞ, nasıl mermer ve gelinliğe destek ver-

bir sponsorlukla Ulusal Süs Bitkileri Kongresi’ni

iş yapıyoruz biz. Acıda, sevinçte, hayatın her ke-

diyse, bunları dünya markası yaptıysa, yeni fuar

yaptı. En son bir çalıştay yaptık. Türkiye’deki tüm

siminde varız. Yani çiçekler, ifade ettiği duygular

alanında çiçek ve süs bitkileri fuarının yapılması-

etkin kurum ve kurum temsilcilerini çağırdık. Ko-

kadar değerlidir diyebilirsiniz.

nı da İZFAŞ, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde

naklamasını, her türlü giderlerini Ticaret Odası

üstlenmek durumundadır.

karşıladı. Yerel ve merkezi yönetime sunabileceği-

- Bu değeri siz görebiliyor musunuz?

miz bir dosya hazırlandı, “Sorun, çözüm ve ilgili

Dünya ölçeğinde kıyaslama yaparsak, kişi başı-

kuruluşlar” diye. Bu dosyayı şu anda tüm Türkiye

na çiçek tüketim miktarına baktığınızda düşüğüz.

kullanıyor.

Özellikle son zamanlarda görüyorsunuzdur, bazı

- İzmir’de mermere verilen bu destek, çiçek
sektörüne neden verilmiyor sizce?
Her türlü başvurumuzu biz kurumsal olarak yaptık.
Beklentimiz bu yazılarımıza en azından bir cevap
verilmesi ama alamadık. Sayın Valimiz Mustafa

“ÇİÇEKLER, DUYGULAR KADAR
DEĞERLİDİR”

Toprak, bir yıl sonra çiçek borsasına gelip, orayı

cenazelerde, açılışlarda, düğünlerde teneke çelenk.
Anlamak mümkün değil. Bugün size bağış yapmanın yöntemini anlatmak için çok basit bir örnek
vereyim. Diyelim ki eşiniz veya sevgiliniz sizin
yaş gününüzde çiçek yerine bir tane teneke çelenk

olduğunun farkında değildim. Hele İzmir’in söz

- İnsanların duygu yüklü anlarına aracılık
ediyorsunuz. Size neler hissettiriyor?

sahibi olduğunun farkında değildim. Özür dilerim”

Çiçek müzik, sanat, futbol gibi evrensel bir olay,

tım” dese, bu gerçek duyguyu ifade etmenin yolu

demesi bile bizce bir şeydir, yeni bir ivme kazan-

evrensel bir sektör. Yani insanların hangi dilden,

olabilir mi? Vakıflar çok faydalı şeyler yapabilir,

gördükten sonra “Ben Türkiye’de böyle bir şeyin

gönderse kapınıza, “ben senin adına bağış yap-

dırmadır, sektörümüz adına artıdır. Aynı duyarlılığı

amaçları çok iyi olabilir, bizim de destekleyebile-

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye

ceğimiz vakıflar olabilir ancak onların yaptıkları

başkanlarımızın da göstermesini bekliyoruz.

doğrular yanında yanlışlarını da söylemek gibi bir
görevimiz var. Eskiden ilan veriyorlardı. İlanları

- İzmir halkı da sektörün bu denli büyük olduğu konusunda bilgi sahibi değil. Bu noktada sektörün kendi içerisinde de bazı eksiklikler olduğunu söyleyebilir miyiz?

aynen şöyleydi: “Atılan çiçekler kanayan bir yara-

İzmir’de sektör kendi içinde aslında hala üretmeye

adınıza okutalım.” İlk bakışta güzel. Peki, bu çi-

devam ediyor. Türkiye’de belirleyici bir üretici sa-

çekler dağdan bayırdan toplanmıyor, çiçekler kesil-

yısı da var. Kurumsal olarak da, Türkiye’deki en iyi

mek için üretiliyor. Tıpkı domates, biber, kuzunun

kurumların olgunlaştığı yerlerden bir tanesi. İzmir

insan ihtiyacı için üretilmesi gibi. Biz yıllardan beri

Ticaret Odası’nda temsil ediliyoruz. Son 10 yıldan

Vakıflar Kanunu’nda değişiklik yapılmasını istiyo-

beri epey iyi. Uyum içinde çalışıyoruz.

ruz. “Vakıflar, herhangi bir sektörün ürününü taklit

dır, nikah davetiyelerinize ve vefat ilanlarınıza çiçek göndermek isteyenlerin bağışta bulunması rica
olunur notunu ekleyin. Birkaç muhtaç genç de sizin

etmeden, sadece makbuz karşılığı bağış toplaya-

- Ticaret Odası size ne kadar destek oluyor?

bilmelidir” diye bir maddenin ilave edilmesi lazım

Ticaret Odası, bugüne kadar hiçbir kurumun ver-

ki, camiler ticarethane görüntüsünden kurtulsun. O

mediği desteği verdi. Bayındır’da Çiçek Organize

bağışlar artık bizi rencide ediyor, zarar veriyor, üre-

Sanayi Bölgesi kurulması fikri-

ticinin malı değerlenmiyor. Bu sektör

ni ilk ortaya atan İzmir Ticaret

gereksizse o zaman, bu sektördeki

Odası’dır ve o dönemin parasıyla

insanların çocuklarını da toplayalım

fizibilite

Vakıflar okutsun.

hazırlanmasıyla

ilgi-

li baya bir bedel ödedi. 25 tane
götürüp, Bayındır’da Çiçek Or-

- Sektörünüze yönelik hayalleriniz neler?

ganize Sanayi Bölgesi kurulma-

İzmir’de seracılık ve Çiçek Orga-

sıyla ilgili Ticaret Odası olarak

nize Sanayi Bölgesi kurulmalı. İki,

baya bir çaba gösterdik. En son

sektörde vergi kaybı, kayıt dışılığın

MTA’nın raporuyla sıcak su re-

önlenmesi, K.D.V.’nin düşmesi la-

zervi yeterli değildir dediği için

zım devletten beklediğimiz. Artı,

Bayındır Çiçek Organize Sanayi

yerel

Bölgesi taca çıktı. Daha sonra

Belediyesi’nin fuar ve festival anla-

Bergama ve Dikili’de aynı şey

mında desteğini görmek en büyük

konuşulmaya devam etti. Artı

dileğim.

bakanlık temsilcisini Bayındır’a
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Hüsran Akıllıoğlu

İZMİR’İN İLK MÜZAYEDE EVİ’NE
KADIN ELİ DEĞDİ
Yabancı bir ülkede başlayan başarı hikayesinde, hep “ilk”leri yaşamış olmanın
verdiği haklı gururu yaşayan Hüsran Akıllıoğlu, Sesil Müzayede Evi’nde de 8 bin
500 İzmir tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, öncü rolü üstlenmeyi sürdürüyor

D

oğup

büyüdüğü

Akıllıoğlu, bugün Alsancak’ın merkezinde üçüncü

Edremit’ten 17 yaşında,

yılını dolduran Sesil Müzayede Evi’nde de 8 bin

sırtında çantasıyla yola çı-

500 İzmir tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, öncü

karak, Almanya’da devam

rolünü üstlenmeyi sürdürüyor.

eden bir hikayenin kahramanı olan Hüsran Akıllıoğ-

- Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

lu, daha çocuk denecek yaşta, yabancı bir ülkede

Edremitliyim. 17 yaşında liseyi bitirdikten sonra

başlayan başarı hikayesinde, hep “ilk”leri yaşamış

yurtdışına çıktım. Goethe’de dil öğrenmeye git-

olmanın verdiği haklı gururunu yaşıyor. 26 yıl

tim. Orada dil öğrendikten sonra üniversiteye de-

Almanya’da sosyolog olarak görev yapan Akıl-

vam ettim. Dortmund Üniversitesi’nin sosyoloji

lıoğlu, Duisburg’ta yabancılar meclisine seçilen

bölümünden mezun oldum. Orada çok güçlü bir

ilk kadın olmuş. Kızı Sesil’in dünyaya gelmesiy-

kuruluş vardır, Kızıl Haç denilen. Orada sosyolog

le Türkiye’ye dönen Hüsran Akıllıoğlu, müzaye-

olarak 26 yıl görev aldım. Aynı zamanda yabancılar

deci olma hayalini de Alaçatı’da açtığı Sesil Otel

meclisine seçilen ilk kadınım Duisburg kentinde.

bünyesinde gerçekleştirmeye başlamış. Sadece

Dönünceye kadar da politika yaptım üst düzey. En

Türkiye’nin değil, dünyanın ilk müzayede oteli

azından kendi vatandaşımın hiçbir şekilde mecliste

olan Sesil Otel’de konuklarını uzun yıllar ağırlayan

hakkının yenilmesine izin vermedim. Milletvekil-
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liği teklifi geldi ama ben milletvekilliğini redde-

çekti. İçeri girdim, şık hanımlar, muhteşem mü-

değerdir bu. İzmir’de kim varsa oradaydı. Yani siz

derek, kızım da dünyaya geldiği için Türkiye’ye

cevherler. Bir gün ben mesleğimi yapmadığımda

gerçekten olması gerekeni yaptığınız an ve inandı-

döndüm. Kızım sekiz yaşına gelinceye kadar eği-

müzayedeci olacağım dedim. Gerçekten de böyle.

ğınız zaman, bu işi de biliyorsanız başarılı olursu-

timini tamamen üstlenip, o okula başlayınca da

Onun için Sesil Otel’de oturduğunuz kalktığınız

nuz. “Ona mı kaldı?” derler. Tabii ki bana kalacak.

çalışmaya başladım. 2004 yılında Alaçatı’da Sesil

her şey satılıktı, ardından artık yavaş yavaş Sesil

17 yaşında sırt çantamla Louvre Müzesi’ni gezi-

Oteli açtım. Çok da başarılı oldu. Bir marka oldu

yuvadan uçmaya yakın bir zamanda da burasını aç-

yordum. Dünya politikasını biliyorum, Türkiye’yi

Sesil Otel. Hedefimiz Sesil üniversiteye gidinceye

tım. Yani adım adım. Burası için birçok insan “ol-

çok iyi tanıyorum, oturmasını kalkmasını biliyo-

kadardı. Gerçekten de bu hedef tutturuldu ve sattım

maz” dedi. Ben bir şeye çok inanıyorum. İnsanlara

rum, insana değer veriyorum ve en muhteşemini

oteli.

gerçekten en iyisini verdiğiniz zaman, hiç kimse

insanlara sunmaya çalışıyorum. Bana kalmayacak

“ben bunu almam” demiyor. Yani bir antika dükka-

da kime kalacak? Nasistlik ise ben narsistim, kabul

- Sesil Otel’de bir ilki gerçekleştirdiniz. Bundan bahsedebilir misiniz?

nına girdiğiniz zaman, kir pas içerisinde kalmanız

ediyorum. Bazen çok mütevazı olmayacaksınız.

gerekmiyor. Antika dükkanı, dünyada olduğu gibi

Gerçek zannederler.

Sesil Otel’de oturduğunuz, kalktığınız her şey sa-

çok şık da olabilir. Ve bunu bir tek odada, böyle bir

tılıktı, antikaydı. Bu Türkiye’de ilktir. Ayrıca dün-

yerde de yapabiliyoruz her şeyiyle. İşte ben bunu

yanın ilk müzayede oteli. Yani ilkleri seviyorum.

da anlatmak istiyorum. Ben müzayede yaparken,

- Antika eşyaları toplamaya ilk olarak nasıl
başladınız?

Mesela yabancılar meclisinde ilk seçilen kadınım.

bir de bir misyon üstleniyorum. Esas olması gere-

Ben otelci değilim. Otelin mutfağında hiç olma-

Edremit’ten belki de yurtdışına ilk gidip okumaya

keni gösteriyorum.

dım, hep müşterisi oldum. Sesil Otel’in arsasını ilk

çalışan kadınım. Kızım Sesil üniversite sınavlarına

aldığımda, orada Narlı Konak diye pansiyon yap-

hazırlanırken de hedeflerim yine tuttu. İki yıl önce

- İlk müzayedeniz nasıl geçti peki?

tım. Burayı okul olarak kullandım ve gelenler ile

burayı açtık. İlk olmak bana çok hoş geliyor. Çün-

İlk müzayedem, İzmir Konağı’nda oldu. 25 Ma-

ne olup bittiğini öğrendim. Onun bir de garajı var-

kü taklidi sevmiyorum. İlk olmak, üretmek, ürete-

yıs. İzmirlileri tutana aşk olsun o havada. 226 kişi

dı. Ben çevreyi bilmiyorum diye, ne kadar çerçöp

bilmek demektir. Onun için ilk olmayı seviyorum

geldi. 6 saat hiç kıpırdamadılar ve ful satış yaptım.

varsa bana verdiler. Ben de oraya bir dekorasyon

yoksa narsist falan değilim.

Ama öyle bir müzayede yaptım ki… Bunu asla

yaptım. “Bu eşyalarla çıkılır mı, bu da antikacıyım

- Müzayede Evi kurma fikri nasıl gelişti?

kendimi methetmek için söylemiyorum, bir şey-

diyor” dediler ama benim hedefimi bilmiyorlardı.

O fikir ilk 24 yaşında, üniversiteyi bitirmek üzerey-

lerin anlaşılması için söylüyorum. Uyduruk kane-

Orası bir okuldu benim için. Çünkü Alaçatı’ya, İs-

ken gelişti. Düsseldorf’ta Königsallee diye dünya-

peler değil; uluslararası bir arenada ne yapılıyor-

tanbul, Ankara, her yerden gelen insanlar var. Ne

ca meşhur, çok güzel bir cadde vardır. Ben orada

sa, ben onu servis ettim. Havyarlar, şampanyalar.

istiyorlar? Aynaya mı ilgi duyuyorlar? Taş oteller,

gezerken bir yüzük gördüm. Onu almak istediğim

Öylesine bir şıklık içerisinde. Bir fiyonk dahi yok.

evler yapılıyor. Bunlara mobilya lazım. Ben bu-

zaman, “Böyle alamazsın, burası bir müzayede

Sade, şık. Eğer kızıma bir nişan yapsaydım ancak

nun fizibilitesini yapıyorum. Yani ben otelciliği de

evi” dediler. Bana anlattılar ve benim de çok ilgimi

öyle bir kokteyl yapardım. İşte insanlara verdiğiniz

kendi bünyem içerisinde öğrendim. Yavaş yavaş
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Bugün Japonya’dan biri tıkladığında alabilecek.
Bütün fiyatları, her şeyini hazırladık.

- Müzayedeler size ne hissettiriyor?
Her müzayede çok korkunç bir stres. Onlar tek tek
paketleniyor. Hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Her
şey o kadar ince detay ki ve siz filsiniz, bir porselen dükkanında geziyorsunuz. Ama her seferin-

başlayıp, sonra meydana çıktık. Ama şimdi İzmir,

de, bütün işlerimizi bitirdiğimizde, daha hiç kimse

İstanbul ve diğer yerlerdeki bütün antikacılar bir

gelmeden, o salonda gezdiğimde, çok gurur du-

şeyin farkındalar, inanmadıkları bir şey oldu. Sekiz

yuyorum. Çünkü ben güzel bir şey yapıyorum ve

yıl önce bir kadın geldi, gider diye baktılar, kadın

tek başıma yapıyorum. Elbette ki iş arkadaşlarımın

her gün biraz daha büyüdü. Şimdi “müzayede ne

desteğini hiçbir zaman desteğini inkar etmiyorum

zaman” diye harıl harıl telefon açıyorlar. Duruş

ama tekim. Ne bir politik, ne de başka hiçbir bir

sağlam olduktan sonra dünyanın neresine giderse-

destek yok. İşte onun için çok gurur duyuyorum.

niz gidin, önünüzde eğilirler sizin. Hedefinize kilit-

Narsistlik gibi görünebilir ama değil. Bir tek

leneceksiniz.

Yaradan’a çok teşekkür ediyorum ufkumu açtığı,

TÜRKİYE’NİN İLK A’DAN Z’YE
ANTİKA PORTALI
- Hedefleriniz neler?
Ben birinci müzayedemde bir söz verdim. Dedim
ki, eğer ben 8 bin 500 yıllık Ege’nin ilk müzayede eviysem, Ege’ye yakışan da, bu müzayede evine yakışan da bir binamızın olması gerekiyor. Ve
Asansör’deki ev denk geldi, iki yıl önce hemen
orasını aldım. Dario Moreno’nun evinin hemen
yanı, köşe, çok güzel bir ev. Onun restorasyonu için
izinler alındı, restorasyonu başlıyor. Eylül’e kadar
da bitecek. Orası İstanbul değil, Avrupa standartlarında bir müzayede evi olacak. Orada ama asla giriş ücreti alınmayacak, müzayedeler yapılmayacak.
Orada hem sergiler olacak hem de sanata dair söyleşiler, ardından kokteyl ve piyano resitali. Küçük
ama butik sanat söyleşileri. Orası bir sanat yuvası
olacak. Ayrıca Edremit’in tam kalbinde, yine böyle
cumbalı, eski evlerin olduğu yerde bir baba evim
var. Şimdi oranın restorasyonuna başladık. Oraya
Hüsran Akıllıoğlu Müze ve Sanat Evi yapıyorum.
Orada da sergiler, zaman zaman koleksiyonlar
olacak. O benim memleketime borcum diye düşünüyorum. Bir de sattımsattım.com projemiz var.
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buna izin verdiği için.

Türkiye’nin ilk büyük A’dan Z’ye antika portalı.

- Elinizdeki antikalar içinde vermeye hiç kıyamadığınız var mı?

Yani Avrupa’daki bir antikadan Osmanlı’ya kadar

Hiçbirine kıyamıyorum ama çok özel olduğunu

aklınıza ne geliyorsa orada onu bulacaksınız. İster-

düşündüklerimi zaten burada bırakmıyorum, eve

lerse de Sattımsattım.com.tr’ye bu eserleri koyabi-

götürüyorum. Mesela resimleri hiç veremiyorum.

lirler ama tabii ki bir anlaşmamız olacak. Görüş-

Satılmasın diye arkadaşlarıma hep “fazla söyleyin”

melerimiz var Google ile. Anlaşmalarımızı yaptık.

diyorum.

Şu an en son aşamasındayız. Sattımsattım.com.tr
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Mahmut Sür

İZMİR’İN “YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ”

MAHMUT SÜR

UNESCO ve Kültür Bakanlığı tarafından “Yaşayan insan hazinesi” seçilen
Mahmut Sür, çocuk yaşta tanıştığı ve ömrünü adadığı boncuk sanatını tüm
zorluklara rağmen sürdürmeye çalışıyor

N

azarköy’de mütevazı bir bon-

Eğer onunla bakışabilirsen iletişim kurarsın. Ben

Sür’ün tek hayaliyse, Anadolu’nun el sanatlarının

cuk atölyesi… Geçmişi 3 bin

hep o gözü ararım. Gururlu bir madendir; düştü

yer aldığı bir sanat köyü kurmak.

yıl öncesine uzanan bir sanatın

mü kırılır. Benim için altından çok daha değerlidir”

tescilli ustasıyla birlikteyiz.

sözleriyle sevdasını dile getirdiği mesleğine gönül-

UNESCO ve Kültür Bakanlı-

den bağlı olan Sür, “Ben 500 sene yaşamayacağım.

- Biraz kendinizden bahseder misiniz? Nazar
boncuğu işine nasıl başladınız?

ğı tarafından “Yaşayan insan

İstiyorum ki bu kültür ölmesin. Ama ne kadar böy-

Ben çok fakir bir ailenin çocuğuydum. İlkokulu

hazinesi” seçilen Mahmut Sür, çocuk yaşta tanıştığı

le sürer bilmiyorum” diyerek kaygısını kelimelere

bitirdikten sonra okumak istedim ama babam ‘ha-

ve ömrünü adadığı bu sanatı tüm zorluklara rağmen

döküyor. Talep olduğu takdirde mesleğin incelikle-

yır’ dedi. Kırsal kesimde oğlan çocukları sermaye

sürdürmeye çalışıyor. “Camda gizli bir göz vardır.

rini öğretmeye de hazır olduğunu belirten Mahmut

amaçlı çalışmak zorundadır. Amcamların ocağı
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vardı, orada çalışmaya başladım. “Minik karagöz”
denilen bir boncuk vardı ona adapte oldum ve askere gidene kadar sekiz sene onu yaptım. Askerden döndükten sonra da bir sene daha devam ettim. Köyümüzde Madame Janie isimli güzellik
uzmanı bir Fransız kadın vardı. Bitkilerden krem
yapıp güzellik salonlarına satıyordu. Bana iş teklif
etti. Orada kremlere serigrafi yapmayı öğrendim.
Oğlu Türkiye’de ilk buzlama cam tekniğini bulan
kişiydi. Onu da öğrendim onların yanında çalışırken. 2001’de çıkan ekonomik krizle birlikte 130
kişi işten çıkarıldık. Çok panik oldum çünkü bir
kızım var ve onu okutmak istiyordum. 40 yaşını
geçmiştim ve beni hiçbir fabrika almaz diye kendime alternatif bulmaya çalıştım. Nazar boncuğu
yerleşmiş bir kültürdü ancak birkaç renkten öteye
geçmemişti. Bunu kafaya takarak nazar boncuğu
atölyesi açmak istedim. Arabamı satarak 2002’de
atölyemi açtım. Buzlama boncuk yaptım ve boncuğun rengini 12 renge çıkardım. 2011’de TÜSİAD
Başkanı Ümit Boyner’den Rotary Kulübü adına
davet aldım. Bana meslek ödülü verdiler; gururlandım. 2012’de de UNESCO ve Kültür Bakanlığı
tarafından “Yaşayan insan hazinesi” seçildim.

- Nazar boncuğu çok eski bir kültür. Bununla ilgili araştırmalarda bulundunuz mu?

oğlu Arap Selim’e devrediyor. Arap Selim de Cumaovası Görece Köyü’ne gidiyor. Arap Selim’in
yanında çalışıp işi ondan öğrenen Bekir Arabalı
adlı bir usta 1942’de yanlarından ayrılıp kendisi

Ben boncuğun tarihini araştırıyordum. Kızımın

bir ocak kurmak için Nazarköy’e geliyor. Kardeşi

üniversitedeki ev arkadaşının 75 yaşındaki annean-

Ahmet ustayla birlikte iki aile burada nazar boncu-

nesi ziyarete gelmiş. Kızıma “baban ne iş yapıyor?”

ğu üretmeye başlıyorlar. Ama yaptıkları işin sırrını

diye soruyor ve kızım “nazar boncuğu imalatçısı”

köylülerden saklıyorlarmış. Mehmet Yılmaz diye

diyor. Kadın başlıyor ağlamaya. “Benim dedeme

köyden biri bir akşam evde kimse yokken ve ocak

Abdülaziz derler, babama Arap Selim. Kurtuluş

soğukken nazar boncuğu ocağının içine girip tuğla-

Savaşı zamanında bizim sülalemiz Mısır’dan bu

ların sayımını ve örümünü öğrenip kaçmış. Sonra

boncuğu buraya getirdi” diyor. O kadından dinle-

da zamanla bu nazar boncuğu ve ocak işi köyde

dim nazar boncuğunun hikayesini. Kurtuluş Sava-

yayılmış. Mehmet Yılmaz’dan köylü ve de amcam

şı yıllarında kadının dedesi olan Abdülaziz, Arap

öğreniyor, ben de bu sayede nazar boncuğunu öğ-

Hanı’nda nazar boncuğu ocağı kuruyor. Orada ça-

renmiş oluyorum.

lışırken çok duman oluyor diye onu Kadifekale’ye
yolluyorlar. Daha sonra adam felç oluyor ve işini

- İzmir’in logosu da nazar boncuğu ve siz bu
konuda ödül almış isimsiniz. Bununla ilgili
duygularınız nedir?
Sibel Fayda isimli arkeolog komşum arkadaşı bana,
“Mahmut usta, Van’da kazı çalışması yaptık. 3 bin
yıllık tarihi eserler çıktı. Bir mezar vardı içini açtık.
İskeletin boğazında nazar boncuğu vardı” dedi. Bu
3 bin yıllık bir kültür. “Lütfen buna sahip çık” dedi.
Tüylerim diken diken oldu. Ben bunu yaşatıyorum
şimdi. İzmir’in logosu nazar boncuğu. Ben böyle
bir ödül aldım ama zoruma giden beni ne Valim ne
de Kaymakamım tebrik etmedi. Beni Çanakkale
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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Valisi tebrik etti. Dışarıdan gelip benimle röportaj

- UNESCO yarışmasına nasıl katıldınız?

den bir hoca geldi ve burada ders verip ocak aça-

yapan onlarca kişi oluyor, ağlayarak gidiyorlar ama

Ege Üniversitesi’nde Türk Dünyası araştırması

bilir belgesi verdiler. Meslek liselerinde ya da her-

kendi İzmirlim bana sahip çıkmıyor. Ben 500 sene

yapan Prof. Metin Ekici, 2010 yılında beni çağırdı

hangi bir yerde bununla ilgili bir ders açılsa gidip

yaşamayacağım. İstiyorum ki bu kültür ölmesin.

ve UNESCO’nun yarışmasından söz ede-

Ama ne kadar böyle sürer bilmiyorum.

rek, komisyona ismimi vereceğini

HAYALİ SANAT KÖYÜ KURMAK

ders verebilirim. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
bir öğrencim var. Bir haftadır buraya

söyledi. Benim ödülüm bakan-

geliyor yeni ocak yapıyoruz. Bir

lıktaki bazı değişimlerden

İngiliz kız vardı ona da öğret-

dolayı 2012 yılına sarktı.

tim. Camda gizli bir göz var-

- Sanatınızın devam etmesi için herhangi bir
destek alıyor musunuz?

İstanbul’a giderek 12

dır. Eğer onunla bakışabilir-

gün

verdikleri

sen iletişim kurarsın. Ben

Bu kültürün yaşamasını çok istiyorum ve kaybol-

stantta tanıtımımı yap-

hep o gözü ararım. Gururlu

masından korkuyorum. Korktuğum bir diğer nokta

tım. Orada Çanakkale

bir madendir; düştü mü kı-

da hammadde sıkıntısı çekiyoruz. Gözüne koy-

Biga’dan kıspet ustası

rılır. Benim için altından çok

duğumuz “opak” denilen hammaddeyi bulamıyo-

da ödül almıştı. Çanak-

ruz. İstanbul’dan buluyorduk, şimdi bulamıyoruz.

kale valisi, kaymakamı her-

Beyaz oya boncuğu alıyorum kilosu 10 liradan.

kes oradaydı ona sarılıp “Sen

2 yıl önce 1 liraya aldığım camı şimdi 10 liraya

Çanakkale’nin gururusun” dediler.

alıyorum. Bu da benim tüm kazancımın giderlere

Benim gözlerim dolu dolu oldu bana kimse

benim için. 150 çeşit boncuk varsa şu an 30 tane

ayrılması anlamına geliyor. Bittim artık resmen.

sahip çıkmadı. Döndü bana Çanakkale Kaymakamı

kaldı. Değerli ustalarımızın da hepsi birer birer gi-

Ben sadece yoruluyorum. Ben kazanmıyorum,

“Tebrik ederim seni ama İzmirliler nerede?” diye

diyor.

benden alıp satan kazanıyor. Kültür Bakanlığı is-

sordu. Yanımda bir tek Metin hoca vardı. Birçok

tese bizim hammadde ihtiyacımızı karşılayabilir.

gazetede, televizyon programında çıktım. Ama

- Bundan sonraki en büyük hedefiniz nedir?

Paşabahçe’de ve cam fabrikalarında üretilebiliyor.

benden haberleri bile yok.

En büyük hayalim 100 dönüm arazi alıp eski kerpiç

bana

Yıllık 5 ton opak camsa ihtiyacımız, yaptırsın, biz

daha değerlidir. Buzlamalı papatyalarım var mesela. Satarken
evladımmış gibi üzülüyorum. İçim
gidiyor çünkü hepsi birbirinden değerli

evlerden bir sanat köyü kurmak. Köye özel dizayn
edilmiş dükkanlarla Anadolu’da ne kadar el sanat-

Bu kültür koruma altına alındıysa, ben bunu elimde

- Deneyimlerinizi gelecek kuşaklara aktarmak için bir çalışmanız var mı?

hammadde olmadan nasıl koruyacağım?

Ben bu kültür devam etsin istiyorum. Üniversite-

yerleştirip sanat köyü kurmak istiyorum.

de parasıyla alalım. Bedava bir şey istemiyoruz.
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çısı varsa keçeci, semerci, bakırcı, sandaletçi gibi

G ÜN C E L

GIDA BAŞKENTİ İZMİR, GIDA
FUARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

U

lusal ve uluslararası tanıtımları gerçekleştirilen FOODEX Gıda ve
Gıda Teknolojileri Fuarı sektör paydaşlarından büyük ilgi gördü. İzmir

Uluslararası Fuar Alanı’nda 23 - 26 Ekim 2014
tarihlerinde gerçekleşecek organizasyona çok sayıda ülkeden oda ve dernekler alım heyetleriyle
katılacaklarını açıkladı. 17. yüzyıldan bu yana dünyanın gıda başkentlerinden biri olan İzmir’de gıda
ve gıda teknolojileri sektörünün üretim, hizmet ve
pazarlama gücünü ortaya koyacağını belirten Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, fuarın
uluslararası nitelikte geçeceğini vurguladı.
FOODEX Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nda
çikolata, şeker, şekerleme, bisküvi, bitkisel yağlar
ve ürünleri, bal, pekmez, reçel, çay, kahve ürünleri, yumurta, süt ürünleri, bakliyat, baharat, yöresel
ürünler, meyve suyu ve meyve suyu konsantre

yer alacağı platformda bulunacak katılımcı firma-

işlemede işgücü verimliliğini arttıran, maliyetleri

ürünleri, paketlenmiş ve hazır gıdalar başta olmak

lar fuar platformunda, üretim standartlarına uyum,

düşüren, modern üretim teknolojilerinin kullanıl-

üzere pek çok ürün ve hizmet görücüye çıkacak.

geniş ürün gamı, rekabet gücü ve inovasyon konu-

masını, işlemlerin zamanında ve insan sağlığına

İzmir’e ve Türkiye’ye uluslararası bir fuar kazan-

sundaki farklılıklarını sergileyecek. Dört önemli

uygun şekilde yapılmasını sağlayan, ürün kalitesini

dırdıklarını söyleyen Gençer, “Üretiminden son

iş gününde ileri teknoloji gücünü yerli ve yabancı

ve verimini arttıran makineler ve sistemler ziyaret-

kullanıcıya kadar hizmet veren bütün süreçlerin

hedef kitlelere tanıtma fırsatı yakalayacaklar. Gıda

çilerin yeni yatırımlarına yön verecek” dedi.

İTOB KOMPLEKSİNİN TEMELİ ATILDI

İ

zmir Sanayi Odası tarafından
Menderes

Tekeli’de

yer

alan

İzmir Ticaret Organize Sanayi
Bölgesi’nde (İTOB) yaptırılacak

olan cami ve spor tesislerinin temeli 19
Haziran 2014 tarihinde düzenlenen törenle atıldı. İTOB ve İzmir Ticaret Odası
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş’ın ev sahipliğinde çok sayıda
siyasetçi ve işadamını buluşturan törene,
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Küçükkurt ile İZSİAD Genel Sekreteri
Cengiz Yavaş da katıldı.
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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Ali Arda Yüksel

YÜKSELİŞ ŞİMDİ DE
İNŞAAT SEKTÖRÜNE GİRİYOR

Otomobil, motosiklet ve sigorta alanlarında hizmet veren Yükseliş isminin verdiği güveni koruyan Ali Arda Yüksel, her alana biraz değindiğimiz sohbetimizde,
inşaat sektörüne de yakın zamanda yatırım yapacaklarını dile getiriyor

K

apıdan içeri girdiğinizde, sizi karşılayan mütevazı bir oda, aynı mütevazılıkta genç bir yönetici ve
içten bir sohbet… Başarısının sırrı samimiyetinden midir bilinmez ama neredeyse yaşıyla yaşıt
Yükseliş’te büyüyen Ali Arda Yüksel, bugün yönetici koltuğuna oturduğu şirketlerini her gün bir

adım daha ileriye taşıyor. Otomobil, motosiklet ve sigorta alanlarında
hizmet veren Yükseliş isminin verdiği güveni koruyan Ali Arda Yüksel, her alana biraz değindiğimiz sohbetimizde, inşaat sektörüne de
yakın zamanda yatırım yapacaklarını dile getiriyor. Türkiye’de yeni
yeni oluşmaya başlayan bu konsept üzerinde uzun zamandır proje ha-

zırlıklarını sürdürdüklerini belirten Yüksel, yeni yatırımlarını da “bir
nevi konsiyerj hizmeti” olarak tanımlıyor.
80
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- Söze sizi kısaca tanıyarak başlayalım…
6 Mayıs 1979 tarihinde doğdum. 1998 yılında Bilgi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi’ni kazanarak
İstanbul’a gittim. Orada derece yapınca, 2. sınıfta
bölümümü değiştirerek işletme bölümüne geçtim.
2003 yılında da Portsmouth Üniversitesi ve Bilgi
Üniversitesi’ni birlikte bitirdim ve İzmir’e geri
döndüm. O tarihten beri de Yükseliş Grup şirketlerinde bir rotasyonum oldu. Şirketlerin çeşitli
gruplarında, farklı yerlerinde, farklı görevlerde bulundum. İlk olarak iç rotasyonda çalıştıktan sonra
mobilya grubuna geçtim. Yükseliş o dönemde Tepe
Mobilya’nın grubu olan Tepe Mobili’nin bölge
bayiliğini yapıyordu. Onun yöneticiliğinde belli
kademelerinde görev aldıktan sonra tamamen yönetimini aldım. Tepe Grubu Mobili kısmını kapatınca biz de o alanda faaliyeti durdurduk. Ardından
kendi şirketim olan Honda Motosiklet’e geçtim. İki
yıl kadar onun yönetiminde bulundum. Orada çalıştığım ilk yıl Türkiye’nin en iyi yönetilen bayisi,
ikinci yıl da en iyi yönetilen ikinci bayisi seçildi.
Sonraki dönemde de Yükseliş bünyesindeki Mitsubishi Otomotiv’de ihtiyaç doğunca, ben hem otomotiv hem de motosiklet işini birlikte üstlenmeye

olmadığımız, o iddianın bize keyif yaşatmayan iş-

Burada Yükseliş isminin yarattığı güven, burada

leri yapmıyoruz.

çalışan ekip arkadaşlarımızın ya da bizim yarattığı-

MOTOSİKLET TEŞVİK EDİLMELİ
- Sigorta alanında yürüttüğünüz faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?

mız güven ve karşılıklı kurduğumuz o ilişkinin de
daha değerli, güzel bir tarafı var elbette.

Nakliye poliçesinden tutun, hırsızlık poliçesine, bi-

- Motosiklete yatırım yapmaktan duyduğunuz memnuniyeti dile getirdiniz. Motosiklet
kullanımıyla ilgili düşünceleriniz neler?

plazayı kapatarak, şirketleri buraya taşıdım.

reysel emeklilikten sağlığa kadar her türlü poliçeyi

Motosiklet İzmir gibi bir yerde kullanımının teşvik

yapıyoruz. Yani tam anlamıyla tüm branşlarda hiz-

edilmesi gereken, bu anlamda kamunun yetersiz

- Yükseliş bünyesinde hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz?

met veriyoruz. Sigorta bir dönem bireysel olarak da

kaldığı bir alan. Çünkü motosiklet hem yakıt eko-

ilgilendiğim ve yönettiğim, çok sevdiğim bir konu.

nomisi sağlar hem park yeri açısından avantajlıdır

Çünkü sigortacılığın sosyal tarafı çok güzel. Sigor-

hem de çevre dostudur. Yani her anlamda kullanı-

tacılık demek, zor gün dostu demek. Yani insanlar-

cısına çok daha fazla katkı sağlayan bir üründür.

la sigorta işini yaparak kurduğunuz köprüler çok

Ayrıca hobi özelliği vardır, keyif ürünüdür, insanın

farklıdır. Bir kişi otomobil alır, satar başka marka

psikolojisini de değiştirir. Bugün İtalya, İspanya,

alır, başka yere gider ama sigortacısını bırakmaz.

Yunanistan gibi diğer Akdeniz ülkelerine baktığı-

başladım. Sonrasında da 2009 yılında asker gittim.
2010 yılında ise Yönetim Kurulu başkan vekilliğine geldim. O dönemde diğer faaliyet yaptığımız

Tekerlekli grupta otomobil, otomobilin sıfır, ikinci
eli ve her türlü servis, sigorta gibi faaliyetini yapıyoruz. Şu anda 11 tane sigortanın A acentesiyiz.
Bu anlamda sigorta sektöründe otomobil bayileri
kabul görmese de, biz kabul görmüş bir firmayızdır. Çünkü tamamen ayrı bir iş olarak yürütüyoruz.
Mayıs ayında, sigorta markalarından birinde Türkiye birinciliği aldık belli üretimlerde. Motosiklet
yine tekerlekli grupta devam eden başka bir işimiz.
Son üç yılda üçüncü kez yatırım yaptık motosiklete. Çok memnunuz. İzmir’deki Honda’nın tek
3 S (satış, servis, yedek parça) bayisiyiz. Sattığımız ürünlere baktığınızda, Türkiye’de toptan satış
ve perakende toplamında hep ilk 10’un içindeyiz.
Perakendeye yönelik satışlarda ise daha da yukarı
sıralarda yer alıyoruz. Aynı zamanda Efes Pilsen’in
dağıtım işini yürütüyoruz. Şu an pazar payımız
yüzde 80’in üzerinde ve Efes’in Türkiye’deki en iyi
pazar payına sahip bölgesiyizdir. Yine Hyundai’nin
Türkiye’deki en eski bayilerinden birisiyiz. İddialı
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nızda, bu ülkelerin motosiklet kullanıcısı başına

için yine bu dönemin de bir geçiş süreci olacağını,

ti. Kafanızın rahat olduğu, sadece evinizin keyfini

yaptığı yatırıma göre Türkiye’ninki içler acısıdır.

otomobil bayisi olan, bu sektörde iş yapan insanla-

süreceğiniz, onun dışındaki tüm maliyetleri sizin

Bu ülkelere gidin, motosiklet ve bisiklet çok ciddi

rın çok büyük sıkıntılar yaşayacağını tahmin edi-

için yönetecek, tüm riskleri de sizin için risksiz

kullanılıyor. İnsanlar işlerine bu araçları kullana-

yorum. Ve burada bir doğal seleksiyon da biraz söz

hale getirebilecek, bir nevi evinizin gizli ev arka-

rak gidiyor. Her yerde motosikleti park edebilece-

konusu olabilir. 2014 böyle geçer. Tabii otomotiv

daşı diyebiliriz. Bunun için arsamız ve hazırlamış

ğiniz yerler var. Bugün İzmir’in en merkezi yeri

direk ve dolaylı olarak devlet bütçesinin tutması-

olduğumuz mimari bir proje var. 1 – 2 sene içeri-

Alsancak’a gittiğinizde motosiklet parkı bulamaz-

nı sağlayan vergilerin yüzde 33’ünün toplandığı

sinde bitmiş olur.

sınız, insanlar kaldırımlara park ediyor. Yayalar on-

inanılmaz bir kaynak devlet için. Bu pazarın daral-

lardan rahatsız, onlar oraya park etmekten rahatsız,

ması demek, bu anlamda bütçe hedefinden devletin

araç yerine park ettiler mi sürücüler park yeri bula-

uzaklaşması demek. Yani böyle bir ironi var bura-

mıyor, böyle sıkıntılar var. İzmir gibi bir şehrin bu

da. Bu yılsonunda özellikle son 3 – 4 ayın çok hare-

konuda ciddi anlamda yatırım yapması gerektiğini

ketli geçeceğini düşünüyorum piyasada. O döneme

düşünüyorum. Hem ticari kullanım anlamında önü

kadar ciddi bir durgunluk bu şekilde devam eder.

çok açık hem de çok ciddi bir potansiyeli var.

- Otomobil piyasasında şu an durum nasıl?

EVİNİZE GİZLİ EV ARKADAŞI
GELİYOR

Yıllar bazında baktığınızda otomobil piyasasının

SPOR HAYATIN OLMAZSA
OLMAZ BİR PARÇASI
- Sporla da yakından ilgilisiniz. Hobilerinize
zaman ayırabiliyor musunuz?
Yükseliş olarak bizim sportif faaliyetlerle ilgili
birtakım sosyal sorumluluk projelerimiz var. Ben
iki tane spor kulübünün yönetiminde de yöneticilik
yapıyorum. Orada 750 tane gencimize spor hizmeti
sağlıyoruz. Bu yine sosyal sorumluluk anlamında

Tıpkı zeytinin bir yıl çok, bir yıl az olması gibi oto-

- Geleceğe yönelik başka yatırım planlarınız
var mı?

mobil sektörü de bu şekilde aşağı yukarı dört yıllık

Yakın zamanda inşaat sektörüyle ilgili bir yatırı-

büyük zevkim aslında insanlara spor yaptırmak.

çizgiler çizer. 3 – 4 sene iyi gider, ardından krediler,

mımız olabilir. Ancak bu satışa yönelik değil, ül-

Yükseliş Şirketleri olarak, bizim şu an resmiyete

ithalat – ihracat dengeleri, ülkenin politikaları gibi

kemizde yeni yeni oluşmaya başlayan bir konsept

dökülmemiş temsili spor faaliyetlerimiz var. Fark-

nedenlerle sıkıntılı bir dönem geçirir bir sene kadar.

olan kiralama ve konut yönetimiyle ilgili bir proje.

lı spor dallarına da şirket olarak destek veriyoruz.

Bu sene siyasi dengesizlikler, ortamdaki gerginlik

Onun üzerinde ilgili uzun bir süredir çalışıyoruz.

Kendim de bireysel olarak bu takım arkadaşlarımla

zeytin toplama grafiğine benzer bir grafiği vardır.

ve tüketicinin üzerinde yarattığı psikolojinin de et-

gerçekleştirilen bir proje. Benim sporla ilgili en

zaman zaman sportif faaliyetlerde bulunuyorum. O

kileriyle otomobil için biraz öyle bir sene oluyor.

- Bu projeyi biraz açabilir misiniz?

Ve otomobil pazarı bu yılın başında yaklaşık yüz-

Bildiğiniz gibi İzmir’in vizyonları turizm, fuarcılık

de 30 kadar daraldı. 2014 model araçlar bazında

ve üniversite şehri olmak. Aslında bu üç vizyonu

baktığınız zaman bu daralma daha da fazla. Çünkü

kucaklayan bir proje. Bizimkisi daha çok kirala-

- Başka alanlarda da sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor musunuz?

aslında 1 Ocak’tan önce piyasada toptan anlamında

maya yönelik. Kampüslerin olduğu, bu anlamda da

Biz her sene binlerce fidan diken bir şirketiz. Sattı-

satılmış olan, bayilerin üzerinde, üretici ve distri-

konut ihtiyacının olduğu Bornova Bölgesi’ne bir

ğımız her araç adına yedi tane ağaç dikiyor, zaman

bütörlerin getirmiş olduğu 2013 model araçlar var-

yatırım düşünüyoruz. Proje, kiralık bir eve taşın-

zaman da müşterilerimize bunların sertifikalarını

dı. Bunların fiyat avantajıyla ilk üç ay satışlarda bir

dığınızda, temizlik hizmetinden yemek siparişine,

da veriyoruz. Bu anlamda duyarlı ve duyarlılık ya-

destek sağlamıştı. Ancak Türkiye’de 2. el piyasası

aidat ödemelerinden yöneticilik hizmetine kadar

ratan pek çok sosyal sorumluluk projesine katkımız

çok büyük ve orada satışlar devam etmekte. Biz

aklınıza ev yönetimi dendiğinde ne geliyorsa, hep-

vardır ama bunları yaparken çok da ismimizi du-

tabi 30 yılı aşkın süredir otomobil işi yaptığımız

sini sizin adınıza yöneten bir nevi konsiyerj hizme-

yurma taraftarı olmuyoruz.
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hayatın olmazsa olmaz bir parçası.

E T K I N L I KL E RI MI Z

Uçak Tekstil / Onur Uçak

Nesan Otomotiv / Nedim Sandalcı

ÜYE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Ü

ye ilişkilerini güçlendirme hedefiyle İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Üye İlişkilerini
Geliştirme ve Üye Kazandırma Komisyonu tarafından düzenlenen firma ziyaretleri devam ediyor. Ni-

san ve Mayıs ayında gerçekleşen ziyaretler kapsamında İZSİAD
Komisyonu, Celka Boru, İnka İnşaat, Mercanlar Kia, Özmüşler,
Nesan Otomotiv, Uçak Tekstil ve Firuz Catering’e konuk oldu.

Celka Boru / Ali Kavur

İnka İnşaat / Hayrettin Kayaönü
Firuz Catering / Tuğçe Özçekici Korgen

Özmüşler / Mehmet Özmüş

Mercanlar KİA / Levent Akmercanoğlu
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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GÜNAHLAR ŞEHRİ

Yazı ve fotoğraflar: Cengiz Yavaş

LAS VEGAS

“VEGAS’TA OLAN VEGAS’TA KALIR’’

G

eçtiğimiz

Cengiz Yavaş
İZSİAD Genel Sekreteri
Güzel Boya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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sayıda

Los

Yazımızın başlığını yazarken, “Günahlar Şehri Las

Angeles’ı anlatmıştık. Yeri-

Vegas” dedik. Neden “Günahlar Şehri” derseniz,

mizin darlığından Las Vegas’ı

Las Vegas dünyada en kolay evlenilen yerdir ve

bu sayıya bırakmıştık. Bu sa-

de en kolay boşanılan. 10 dakikada 50 Dolar verip

yımızda da kaldığımız yerden

evleniyorsunuz. Şahitler de hazır. Boşanmak da ko-

devam ediyoruz. Sabah erken

lay. Dünyanın en büyük kumar ve eğlence merkezi.

saatlerde Los Angeles’tan Las Vegas için yola ko-

Sigara içilmesi, ABD’nin tamamında yasak ama

yulduk. Yolda verdiğimiz molalarla yaklaşık beş

Las Vegas’ta casinoların içinde serbest. Las Vegas

saatlik bir yolculuktan sonra Las Vegas’a ulaştık.

böyle değişik bir yer. Kumar, uyuşturucu ve fuhuş

GE Z I

buranın neden “Günahlar Şehri” deniyor sorusunu

yılında ülke genelinde anti-kumar karşıtlarının ör-

cevaplıyor. Ekonomist Dergisi 21 Ağustos 2010 ta-

gütlenmesi neticesinde kumar yasadışı ilan edildi

rihli sayısında, "Nevada madencilik ve günah üze-

fakat Nevada'nın madencilik kasabalarında yaygın

rine kuruldu. Bu 100 yıl önce ödül avcılığı ve kolay

olarak yasadışı olarak oynanmaya devam etti.

boşanma yasalarıyla başladı ve devamında kumar
ve fahişelikle devam etti" diyerek bu düşünceyi

Büyük Buhran döneminde madencilik ve tarım

dile getirmiştir.

sektörlerindeki büyük düşüşler sebebiyle Nevada
kumarı 19 Mart 1931 tarihinde yasal bir düzenle-

Kumar sektörü 20. yüzyıl başlarında oluşan ekono-

meyle serbest hale getirdi. Vali Fred B. Balzar'ın

mik durgunluk ortamında Las Vegas şehrinin ku-

atmış olduğu bu imza ile eyalet aynı zamanda ül-

rulmasına ve gelişmesine büyük destek oldu. 1909

kenin en kolay boşanma yasalarına sahip eyaleti
haline geldi.
New Yorklu uyuşturucu ve kumar ticareti yapan
Bugs Siegel ise bu durumu fırsata çevirir. 1936
yılında Bugs Siegel’in açtığı küçük kumarhane
1941’de Casino olarak hizmet vermeye başlar.
Uyuşturucu kullanımı ve kumar alışkanlığı artınca
1946 yılında Flamingo Otel& Casino açılır. İleriki
yıllarda konsept oteller ve casinolar hizmete girer
ve bugünkü durumuna gelir.
Las Vegas’a geldiğimizde saat akşam 7 civarıydı
ve şehrin ışıkları daha yanmamıştı. Otelimiz olan
The Venetian Resort& Casino’ya otelin otopark
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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kısmından girdik. Devasa bir tesis. İçine girince
şaşırıyorsunuz.
İçerisinde gondollarla gezinti yapabileceğiniz ve
sanki Venedik’te olduğunuz hissine kapılmanızı
sağlayan otelimizde tavanlar üç boyutlu gökyüzü
resimleriyle kaplanmış olduğundan kendinizi sokakta geziyor hissediyorsunuz.
Oda anahtarlarımızı aldıktan sonra odaya çıkıp
üstümüzü değiştirip, başlıca kumarhanelerin ve
otellerin yer aldığı Strip’te yürümek üzere otelden
ayrıldık.
Strip üzerinde şehir temalı oteller sayesinde
Paris’ten Mısır’a, New York’tan Venedik’e doğru
bir yolculuğa çıkmanız mümkün. Yürürken kendinizi küçültülmüş bir dünya içerisinde hissediyorsunuz. Strip üzerinde yürürken beğendiğimiz otellerin içlerini de geziyoruz.
Buradaki otellerin en meşhuru Bellagio (Ocean’s
11-12-13 film serilerinden hatırlarsınız). Antik Yunan mitolojisinden esinlenerek yapılmış Caesars
Palace, Excalibur, Wynn, Luxor, MGM Grand, ve

Bu otellerin çoğunda çok güzel gösteriler var. Cir-

Paris favori oteller arasında yerini alıyor.

que de Soleil’in anavatanına gelmişken bir showuna gitmeden sakın geri dönmeyin.
Yine David Copperfield’a gitmenizi özellikle öneririm. MGM Oteli’nin Casino’sunda sahne alıyor.
The Venetian Resort’da Madam Tussauds Müzesi
mutlaka ziyaret edilmeli.
Bu gösterilere gitmek istiyorsanız, öncelikle ilk
yapmanız gereken şey Half Price Show Tickets bilet satış noktasını ziyaret etmek. Burada gitmek
istediğiniz showlara ya da restoranlara yüzde 50
– 60’lara varan indirimlerle bilet bulabiliyorsunuz.
Ayrıca buradan bilet aldığınızda elinize indirim
kuponları veriyorlar. Bu kuponlara dikkatli bakın.
Çünkü Hard Rock Cafe dahil birçok dükkan için
indirim kuponları bulunuyor.
Cadde üzerinde, gün içinde sokak showlarını izleyebilirsiniz ama Harley Davidson Cafe , World of
Coca Cola, M&M’s ve Hard Rock Café’ye mutlaka
uğrayın. Hepsine uğradık. Alışveriş yaptık. Özellikle World of Coca Cola’da Coca Cola ile ilgili
hediyelik eşyalar, magnetler, açacaklar, bardaklar
ve eski Coca Cola reklam afişlerinin teneke üzerine
baskıları ile şapka ve tişortlar alınabilir.

86

İZSİAD

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

G ÜN C E L

YENİ SHOOWROOMLARINI AÇTILAR

Y

ükseliş Grubu’nun iddialı marka-

motosikletin insan hayatını kolaylaştıran bir

larından biri olan Honda Motor’un

araç olduğuna vurgu yaparken, Yükseliş Şir-

yeni showroomu düzenlenen kokteyl

ketleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Arda Yük-

ile hizmete açıldı. Honda Türkiye

sel de yaptığı konuşmada, motosiklet kullanı-

Başkanı Hideto Yamasaki’nin katıldığı görkemli

mının yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

açılış töreni 10 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşti.

Tören, Hideto Yamasaki, CHP İzmir Millet-

Honda’nın Türkiye yatırımlarının da konuşulduğu

vekili Alaattin Yüksel ve Ali Arda Yüksel’in

açılışta, showroomu da gezen Hideto Yamasaki,

birlikte kurdele kesimiyle son buldu.

BİSİKLET DÜNYASINA YOLCULUK

B

isiklet tutkunlarının buluşma noktası olacak Bisiklet Evi düzenlenen
tören ile hizmete girdi. Karşıyaka’daki renkli açılış törenine Be-

lediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Genel
Sekreter Cengiz Yavaş, tiyatronun usta isimleri
Süheyl ve Behzat Uygur’un yanı sıra iş ve spor
dünyasının önemli isimleri katıldı. Bisiklet
Evi’nin satış öncesi bilgilendirme, satış sonrası
ise teknik destekle bisiklet severlerin yanında
olduğunu söyleyen Bisiklet Evi sahibi Nafiz
Uybat, "Açılışa tüm misafirlerimiz aileleriyle
katıldı. Bizim de amacımız, anne babalar ile
çocuklarını bisiklet dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkarmak" diye konuştu.
Temmuz - Ağustos - Eylül 2014
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Op. Dr. Özer GÜRBÜZ
Batı Anadolu Central Hospital Başhekimi

GÜNEŞ IŞINLARI YARARLI MI?
ZARARLI MI?

G

üneş ışınlarının insan hayatı

süresi ve sıklığı, deri rengi ve foto tipine bağlıdır.

filtrelenir, yeryüzüne ulaşamaz. Dünya yüzeyine

üzerine çok yararlı etkileri

Ozon tabakasındaki incelemeler, iklim değişimleri

ulaşan ultraviyole ışınları gün boyunca değişiklik

yanında, güneş yanığı, toksik

gibi ekolojik olaylar ultraviyolenin olumsuz etkile-

gösterirler. Saat 11:00 – 15:00 aralığında günlük

ve alerjik reaksiyonlar, deri

rini daha da arttırmaktadır.

ultraviyolenin yüzde 60 kadarı yere ulaşır.

kanseri oluşumu, deri yaşlanması ve bağışıklık sistemi

Güneşten gelen ultraviyole ışınları UVC, UVB,

Ultraviyolenin şiddeti; deniz seviyesinden yük-

baskılaması gibi olumsuz etkileri vardır. Bu zararlı

UVA olarak üçe ayrılır. UVC’ nin tamamı, UVB

seklik, ekvatora yakınlaşma ve yansıma (kar, kum,

etkiler güneş ışınlarına ve ultraviyole maruz kalma

nin bir kısmı üst atmosferdeki ozon tarafından

deniz ) ile artar. Gölgede kalmak, havanın bulutlu
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olması güneşten gelen direkt ultraviyoleyi engellense de gökyüzünde dağılan ultraviyoleye engel
değildir. Camlar UVA’yı geçirirler, UVB’yi etkili
şekilde filtre ederler.
Ultraviyole ışınları deriden daha aşağı tabakalara
geçmezler ve deride dalga boyuna göre penetre
olurlar. UVA dermisin derinliklerine kadar ulaşabilirken, UVB’nin çoğunluğu epidermis tarafından
emilir.

NASIL KORUNACAĞIZ?

İnsan derisinin UVB ışınına verdiği akut yanıt eritem (kızarıklık), ödem (şişlik), renk koyulaşması,

Yeryüzüne ulaşan güneş yoğunluğunun en

deride kalınlaşma, D vitamini sentezini içermekte-

fazla olduğu 11:00 – 15 :00 saatler arasında

dir. Uzun vadede UVB yanıtları ise foto yaşlanma

güneşe çıkmamak, uzun süre güneşte kalma-

bağışıklık sistem baskılanması ve kansere zemin

mak, güneş ışığının giysilerle bloke edilmesi

hazırlayan deri lezyonu oluşturmaktadır.

ve güneşten koruyucu ürünlerin kullanılması
önem taşır.

Güneş Yanıkları; UVB ışını tarafından oluşturulan
toksik bir reaksiyondur. Yanık şiddeti, deri tipi, güneşte kalınan süre, bulunan yer ile ilgilidir. Güneş

dermisteki hücrelerinin DNA sına zarar vererek çe-

yanığı sonucu kızarıklık, şişlik, acı, halsizlik, ateş,

şitli deri kanserleri gelişmesinde doğrudan rol oy-

bulantı, kusma, başağrısı, dolaşım bozukluğu olu-

nar. Uzun süreli olarak güneş ışınına maruz kalma

şabilir.

bu olayları hızlandırır. Melanom gelişiminde tekrarlayarak deride yanık oluşturacak şiddette ultra-

Ultraviyole, bronzlaşma olarak tanımlanan deri

viyole ışınlarına maruz kalmak önem taşır. Çocuk

pigmentasyonu artışına yol açarken epidermiş ve

ve genç erişkinlerde daha dikkatli olunmalıdır.

Yeni üretilen güneşten koruyucular UVB ve
UVA ya karşı etkin bir koruma sağlamaktadır. Hayatın ilk 18 yılında düzenli olarak
koruyucu kullananların deri kanseri sıklığı
yüzde 78 oranında azaldığı ve melanomu
kısmen engelleyebileceği çeşitli yayınlarda
bildirilmektedir.

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

İZSİAD

89

B AS I N D A

90

İZSİAD

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

BIZ

B AS I N D A

BIZ

Temmuz - Ağustos - Eylül 2014

İZSİAD

91

TEKNOLOJİ

Acer Projektör

iwatch
Yedek şarj

Toplantılarınızda yüksek kaliteyi yakalayın
Acer'ın performans ve görüntü kalitesini bir araya getiren P7
projektör serisi Türkiye'de. İster büyük bir konferans salonunda
ister küçük bir toplantı odasında kullanım için ideal olan yüksek
çözünürlüklü premium projektörlerden oluşan Acer P7 serisi
2D'den 3D'ye otomatik dönüştürme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Playstation tv

iWatch Ekim’de raflardaki yerini alıyor
Teknoloji devi Apple'ın akıllı saati iWatch Ekim'de geliyor. Re/code'un haberine göre,
Apple iWatch'tan ilk etapta 3 ila 5 milyon arasında üretecek. Apple'ın yeni ürünü
iWatch'un iPhone ve iPad'le uyumlu teknolojilere ve güçlü sensörlere sahip olması

Acer P serisi hem küçük hem de büyük konferans odaları için
Full HD, WUXGA çözünürlükle birlikte yüksek kaliteli bir projeksiyon çözümü sunuyor. 5000 lümen renk parlaklığı, Full HD
çözünürlükte geniş format ve multimedya tak ve oynat özellikleriyle üstün bir görüntü kalitesi sağlıyor. Acer P serisi projektörler
birçok giriş/çıkış ara yüzüyle entegre ve her tür endüstriyel
standarttaki cihazla uyumlu.

bekleniyor. Lansmanı yapılan yeni işletim sistemi iOS 8 de sağlık aplikasyonlarına
yönelik yenilikler iWatch'la entegre olabilir.

Ruj görünümlü yedek şarj
PlayStation TV geliyor

İsveçli CasePower'ın Türkiye distribütörü DataStar, yeni taşınabilir şarj modelini satışa sundu. CasePower A50 model yedek

Sony, Apple TV ve Amazon Fire'a rakip olacak yeni ürünü PlayStation TV'yi E3 et-

şarj birimi, ruj gibi yapısı ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda

kinliğinde duyurdu. Kullanıcılar PlayStation TV ile birlikte artık PS3, PlayStation One

el feneri özelliği de olan ürün ile şarjsız ve ışıksız kalınmıyor.

ve PSP oyunlarını doğrudan PlayStation Now servisini kullanarak oynayabilecek.

Küçük boyutuna oranla pil gücü yüksek olan CasePower A50

PlayStation TV sahipleri, aynı zamanda internet üzerinden video ve müzik servisleri-

ile iPhone'ları 1.5 kez, diğer akıllı telefonları ise bir kez tam şarj

ne de erişim sağlayabilecek. PlayStation 4'ü olan kullanıcılar, PS4'lerini PlayStation

etmek mümkün. Pembe, beyaz ve siyah renk seçenekleri olan

TV ile bağlayıp evdeki diğer televizyon ekranında da oyun oynayabilecek. PS Vita

CasePower A50'de Panasonic markalı yüksek performanslı pil

TV'yi başarılı bulan şirket, PlayStation TV adı altında Avrupa ve ABD'de sonbaharda

hücreleri kullanılıyor. 3100mAh gücündeki pil kapasitesi hem

kullanıcılarıyla buluşmayı planlıyor. Cihazın fiyatı ise 99 dolar olarak belirlendi.

akıllı telefonları şarj ediyor hem de el fenerine güç sağlıyor.
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Kış uykusu

Grace of Monaco

Türk sinemasının yurtdışında en prestijli ödülleri

Hollywood'un Altın Çağı'nın en büyük yıldızla-

kazanmış yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın Bir

rından biri olan Grace Kelly, kariyeriyle ilgili her

Zamanlar Anadolu'da filminden sonra hayata

şeyin yolunda gittiği bir dönemde aşık olur ve

geçirdiği son yapım olan Kış Uykusu'nda Demet

Monako prensi, Prens 3. Rainier ile yaşadığı aşk,

Akbağ, Haluk Bilginer, Melisa Sözen ve Nejat

onu çok sevdiği mesleğine son vermek zorunda

İşler gibi isimler yer alıyor. Yaklaşık üç buçuk

bırakır. İkili, Yüzyılın Düğünü olarak adlandırılan

saatlik uzunluğuyla da farklı olan Kış Uykusu her

görkemli bir düğünle evlendikten sonra ünlü

zamanki gibi görsel bir şölen sunuyor. Nuri Bilge
Ceylan’nın tarzının hit yaptığı filmde Ceylan,

İlk görüşte aşk

aktris resmi olarak Monako prensesi olur. Saray
hayatına ve bu çevrenin kurallarına uyum sağlamaya çalışan 'Monako Prensesi'nin karşılaştığı

tıpkı bir önceki filminde olduğu gibi yine Orta
Anadolu'yu kendine mekan olarak seçmiş. Film,

Pierre (François Cluzet) 15 yıldır evli, eşi ve

tek güçlük bu olmaz. Bu dönemde meydana

2014 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül

çocuklarıyla mutlu bir hayat sürmekte olan

gelen ve Fransa ile Monako arasında patlak

Altın Palmiye'yi kazanarak 1982 yapımı Yol'un

orta yaşlı bir adamdır. Bir partide tanıştığı Elsa

veren politik krizler genç krallığı günden güne

ardından bu ödülü kazanan 2. Türkiye yapımı

(Sophie Marceau) ile aralarında hemen bir aşk

daha fazla yıpratmaya başlar. Filmin yönetmenli-

film oldu. İlk iki haftada 160 bin seyirciyle kendi

filizlenir. Yönetmenliğini Lisa Azuelos’un üstlen-

ğini La vie en rose filmiyle tanınan Olivier Dahan

rekorunuda kıran Nuri Bilge Ceylan’nın ödüllü

diği, Sophie Marceau, François Cluzet, Niels

üstlenirken başrollerini Nicole Kidman ve Tim

filmi aynı anda Avrupa’nın bir çok ülkesinde de

Schneider, Simon DeSilva ve Stuart Matthews’ın

Roth paylaşıyor. Film 19 Eylül 2014 tarihinde

vizyona girdi.

başrollerini paylaştığı romantik türdeki filmin

vizyonda.

vizyon tarihi 11 Temmuz 2014.
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KİTAP

Kardeşimin Hikayesi
Yazar: Zülfü Livaneli
Koçluk Okulu
Yazar: Timur Tiryaki

Beyin Oyunları
Yazar: Tamer Demirdelen

genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına

Koçluk becerileri ve koç yöneticilik yöneticiler-

“Birini tanımanın en kolay yolu, ona insanlar

da bu cinayet vesile olur. Kurguyla gerçeğin ka-

den beklenen bir standart haline geliyor. Ayrıca

hakkındaki düşüncelerini sormaktır.” Tıpkı bu

rıştığı, duyguların en karanlık, en kuytu bölgele-

kişisel bir stratejik planlama süreci olarak koçluk,

cümle kadar basit gerçeklerin ışığında, sıra dışı

rine girildiği hikâye, daha doğrusu hikâye içinde

özel hayatlarımızda da fark yaratıyor. 2013

sonuçlara ulaşabilirsiniz. Beyin Oyunları, bilin-

hikâye de böylece başlar. Modern bir Binbir

yılından itibaren Türkiye’de de bir meslek olarak

çaltınızın gücünü keşfetmeniz için yazıldı. Kendi

Gece Masalı’nın kapıları aralanır. Ancak bu kez

kabul edilen “Koçluk” hakkında yazılmış bu

gücünüzden ne kadar haberdarsınız? Çevrenizi

Şehrazad erkektir.

kapsamlı kitapta okuyacağınız bilgileri en az üç

ve doğru bildiğiniz yanlışları nasıl değiştirebilirsi-

farklı alanda kullanabilirsiniz: Bir insan olarak

niz? Yazarın yaşanmış hikâyeleriyle bezeli Beyin

Kardeşimin Hikâyesi aşkın mutlulukta ulaşılacak

koçluk yaklaşımını benimsemek. Herkes için,

Oyunları, kolayca okuyup, uygulayabileceğiniz

son nokta olduğuna inananları bir kez daha dü-

anne-babalar, eşler, öğretmenler için / Koçluğu

tüyolarla dolu.

şünmeye davet eden, aşka, aşkın karmaşıklığına

bir yönetim aracı olarak kullanmak. Yöneticiler

ve tehlikelerine dair nefes kesen bir roman. Her

ve yönetici olmak isteyenler için / Profesyonel

sayfada yeni bir gerçekliği keşfedecek, kuşku ile

bir koç olmak. Koçluk becerilerini ana işi haline

kesinliğin sınırlarında dolaşacaksınız.

getirmek isteyenler için.

Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey. Dünyadan
elini eteğini çekmiş emekli inşaat mühendisiyle
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Yasmin Levy İzmir’de hayranlarıyla buluşacak
Sıla sevilen şarkılarıyla Bodrum’da
Beşinci stüdyo albümü Yeni Ay ile listelerin zirvesinden inmeyen ve konser
biletleri günler öncesinden tükenen Sıla, 16 Ağustos'ta Bodrum Antik
Tiyatro'da sahne alıyor. Yeni Ay'ın şimdiden hepsi birer hit olan şarkılarını
Sıla'dan canlı canlı dinlemek isteyenler, yerinizi hemen ayırtın.

Türkiye'de geniş ve tutkulu bir dinleyici kitlesine sahip olan Yasmin Levy,
babasının doğmuş olduğu ve köklerinin bulunduğu İzmir'de sevenleriyle
buluşmaya hazırlanıyor. Aysel Gürel'in anısına gerçekleştirilen "Ayselim"
adlı albümde seslendirdiği "Sevda" adlı şarkıyla ülkemizde büyük beğeni
kazanan Levy, 26 Ağustos 2014 tarihinde Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Slash 3. solo albümüyle geliyor
Ata Demirer’den "Alaturka" şarkılar

Efsanevi gitarist Slash, "Word on Fire" isimli 3. solo albümünü 15 Eylül'de
müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. "Slash" ve "Apocalyptic Love"
isimli albümlerinin ardından müzikseverlerin merakla beklediği yeni

Ünlü oyuncu Ata Demirer, "Alaturka" isimli albümünü müzikseverler ile

Slash albümü, "World On Fire" için müzisyen, Myles Kennedy ve The

buluşturdu. Filmlerinde de sık sık rol gereği şarkı söyleyen usta oyuncu, en

Conspirators ile işbirliği yaptı. "Shadow Life", "Automatic Overdrive",

sevdiği şarkılara yer verdiği yeni albümünde, Taşkın Sabah yönetiminde

"Wicked Stone" gibi şarkıların yer aldığı albüm, bu yılın merakla bekle-

birbirinden değerli isimlerin eserlerini seslendirdi.

nen çalışmaları arasında yerini alıyor.
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