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Sevgili İZSİAD Üyeleri,
İZSİAD Dergisi’nin Değerli Okurları,
Sizlerle dergimizin 8. Sayısında buluşmanın
kıvancını yaşıyoruz. Üyelerimizin, ailelelerinin ve dostlarımızın katılımıyla birçok etkinlik
ve projeyi gerçekleştirdiğimiz yoğun üç aylık bir
dönem geçirdik. Bu süreçte hepimizi yakından
ilgilendiren 7 Haziran seçimlerini de yaşadık.
Seçim öncesinde Meclis’te grubu bulunan parti- lerin İzmir Milletvekili adaylarını ‘’İZSİAD Dinliyor’’ toplantılarında konuk ederek, projelerini, ekonomi konularında görüşlerini dinlemiştik. (Seçilen
vekillerimizin sözlerinin takipçisi olacağız). Üyelerimizden Tacettin Bayır CHP’den, Murat Koç’ta
MHP’den İzmirlilerin oylarıyla Meclis’e girdi. Her iki dostumuzun da İzmir için ülke için yararlı çalışmalar yapacaklarına gönülden inanıyor, kendilerine bu onurlu görevde başarılar diliyorum.
Seçim sonuçlarına baktığımız da ise halkımız açıkça ‘’koalisyon’’ dedi. Meclis aritmetiğine göre birkaç
koalisyon alternatifi de var. Ancak geçen bir aya rağmen halen bu gerçekleşmedi. Daha Meclis yeni
oluşmuşken, erken seçim söylentileri havada uçuşmaya başladı. Bunun, yaklaşık 2 yıldır seçim atmosferi altındaki ekonomimiz ve ülkemiz için iyi olmayacağını birçok platformda dile getirdiğimiz gibi
burada da bir kez daha tekrarlayalım. Temennimiz bir an önce partilerin koalisyon hususunda anlaşıp,
hükümeti kurarak, artık ekonomiye yoğunlaşılması. Telafisi zor sonuçlar oluşmadan bunun yapılması
herkesin, ülkemizin menfaatine.
Toplumsal konularda öncü olan İZSİAD, Anayasa Mahkemesi’nin tartışmalara yol açan ‘’İmam
Nikahı’’ kararı konusunda da üzerine düşeni yerine getirdi. Bir basın toplantısı düzenleyen Kadın
Komisyonu’muz, Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz ay verdiği kararla, resmi nikah yapmadan dini
nikah yapma yasağını ortadan kaldırmasının ciddi sorunlara yol açacağına, aile birliğini sarsacağına,
özellikle kadın ve çocukların miras, nafaka haklarından mahrum olacaklarına dikkat çekti. Yeni Meclisin, kurulacak hükümetin yeni bir düzenlemeyle problemi büyümeden çözmesini talep etti. Gerekli
yasal düzenleme yapılıncaya kadar bu konunun takipçisi olmayı sürdüreceğiz.
İş hayatına yönelik çalışmalarımızda çıtayı yükseltip, yeni pazarlara yelken açtık. Bu doğrultu da uzun
süredir yürüttüğümüz proje meyvesi verdi ve Makedonya Ticaret Odaları Birliği ile İZSİAD arasında Ticari İşbirliği Anlaşması’nı imzaladık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da yer aldığı 75 kişilik kafileyle Makedonya’ya yaptığımız
ziyarette, Başbakan düzeyinde kabul edildik. İmzaladığımız anlaşmanın akabinde üyelerimiz Makedon
işadamlarıyla ikili görüşmeler yaparak işbirliğini hemen başlattılar. Bu süreçten tüm iş alemindeki
dostlarımızın da yararlanmasını diliyoruz.
Sanatla olan birlikteliğimiz de ise türküleri, şarkıları, ilahileri barış ve kardeşlik adına 12 dilde seslendiren dünyaca ünlü Medeniyetler Korosu’nu İzmirlilerle buluşturduk. Koro, birisi yine bizim sponsorluğumuzda KİT-VAK yararına olmak üzere iki muhteşem konser verdi. Bir muhteşem konserde
İZSİAD Türk Sanat Müziği Korosu’ndan geldi. Doç. Dr. Özgen Küçükgökçe yönetimindeki koromuz,
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda verdiği konserde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Başta hocamız Özgen Hanım olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürlerimi bir kez daha iletiyorum. Bu arada
harıl harıl çalışan İZSİAD Tiyatrosu Topluluğu’nun da Sonbahar’da hepimizi şaşırtacak bir oyunla
karşımıza çıkmaya hazırlandığını şimdiden müjdelemek istiyorum.
Yaz ve tatil günleri başladı. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve okuyucularımızın güzel bir yaz tatili
geçirmelerini diler, Ramazan Bayramlarını şimdiden kutlarım. Sizlerin varlığıyla her zaman keyifli
geçen İZSİAD’lı günlerde buluşmak dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla;
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Küçükkurt Türkonfed Yöneti̇mi̇’ne Seçi̇ldi
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt,
TÜRKONFED- Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu’nun Mayıs ayında yapılan
11. Genel Kurulu’nda, Tarkan Kadooğlu
Başkanlığı’nda ki yeni yönetime seçildi.
Türkiye’de örgütlü 22 federasyon ve
150 dernek üzerinden, 12 bin 500 iş insanı ve 30 bine yakın şirketin yer aldığı
TÜRKONFED’in 11. Olağan Genel Kurulu Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda yapıldı.
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TUSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes’inde
katıldığı Genel Kurul’da, mevcut Başkan
Süleyman Onatça, aday olmadı. Görevini

gönül rahatlığı içinde devrettiğini ifade eden
Onatça, seçilecek yeni yönetime de başarılar diledi.
Genel Kurul’da konuşmaların ardından
yapılan seçimde tek Başkan Adayı Tarkan
Kadooğlu’nun listesiyle seçime gidildi. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, en yüksek oylardan birini alarak
Tarkan Kadooğlu Başkanlığındaki yeni yönetime seçildi. İş dünyasının en güçlü çatı
örgütlenmesinde İZSİAD ve BASİFED başta olmak üzere İzmir’i temsil etmenin gurur verici olduğunu dile getiren Küçükkurt,
‘’Bize güvenen değerli üyelere şükranlarımı
sunuyorum’’ dedi.

Hasan Küçükkurt

Komutanlardan İZSİAD’a teşekkür ziyareti
Hava Teknik Okulları Komutanı Hava Pilot
Tümgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, berberinde Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Komutanı Hava S/S Kurmay Albay Mehmet
Günay, Öğrenci Alay Komutanı Hava Pilot
Kurmay Albay Cengiz Hakan ve 15. Astsubay Öğrenci Bölük Komutanı Hava Ulaştırma Yüzbaşı Tayyar Kucur, İZSAİD’ı ziyaret
etti. İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan

Küçükkurt, Başkan Yardımcıları Mukaddes
Çelik, Taner Telcioğlu, Genel Sekreter Cengiz
Yavaş, üyeler Hayrettin Kayaönü ve Nilhan
Antitoros’un hazır bulunduğu ziyarette başarılı geçen Hava Astsubay MYO Bilim ve
Kültür Şenliği konuşuldu.
İZSİAD’ın şenliğe yaptığı destek için teşekkür
eden Tümgeneral Kadıoğlu, ‘’Çok başarılı bir

Tayyar Kucur-Nilhan Antitoros-Taner Telcioğlu-Mukaddes Çelik-Ziya Cemal Kadıoğlu
Hasan Küçükkurt-Mehmet Günay-Cengiz Yavaş-Cengiz Hakan-Hayrettin Kayaönü
4

İZSİAD

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

şenlik oldu. İki gün içerisinde yüz bine yakın
vatandaşımızı ağırladık. Bu başarıda sizlerin
ve destek olan diğer kişi ve kurularında payı
var. Teşekkür ediyor, bu işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da sürmesini diliyorum’’ dedi.
Ziyaret için teşekkür eden Başkan Küçükkurt
ise ‘’Her zaman gözbebeğimiz TSK’nın yanındayız. Elimizden gelen her konuda destek
olmaya hazırız’’ diye konuştu.
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ŞAMPİYON
Konak Belediyesi oldu
İZSİAD ve A Artı OSGB’nin ortaklaşa düzenlediği İşte Güvenlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması Şampiyonlar Ligi Finali’nde
zafer Konak Belediyesi takımının oldu

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği

Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık ya-

İki etapta 20 soru cevaplayan takımlardan Ko-

ve A Artı OSGB’nin ortaklaşa düzenle-

ratmak için düzenlediği yarışmanın çok önemli

nak Belediyesi birinciliğe uzanarak şampiyon

diği İşte Güvenlik İş Sağlığı ve Güven-

olduğunu belirtti. Ülkemizin bu konuda yapma-

oldu. Ege Deniz’in ikinci, PFW Havacılık’ın

liği Bilgi Yarışması Şampiyonlar Ligi

sı gereken çok şey olduğunu ifade eden Küçük-

üçüncü ve Meko Metal’in dördüncü olduğu

Finali’nde Konak Belediyesi takımı birinciliğe

kurt, ‘’Bir işveren örgütü olarak bir ilke imza

yarışmada, üçüncülere 1500’er TL, ikincilere

uzandı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ nde

atarak geçtiğimiz yıl yine A Artı OSGB ile İz-

3000’er TL para ödülü verilirken, birinci olan

ki finalde Meko Metal -PFW Havacılık 3.lük

mir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı’nı

Konak Belediyesi takımı, MSC Magnifica Ge-

ve 4. Lük, Konak Belediye -Ege Deniz takım-

düzenledik. Bu yıl da ikincisi için çalışıyoruz.

misiyle 7 gece 8 gün sürecek rüya gibi bir Av-

ları ise 1.lik ve 2.lik mücadelesi verdi. Finalde

Zirve ve bu tür etkinliklerin İş Sağlığı ve Gü-

rupa seyahati kazandı. Katılan tüm takımlara ise

jüri başkanlığı yapan İZSİAD Yönetim Kurulu

venliği konusunda farkındalık yaratması açı-

A Artı OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol

Başkanı Hasan Küçükkurt, A Artı OSGB’nin İş

sından çok önemli’’ diye konuştu.

Aslanoğlu tarafından madalya verildi.
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ARD Plastik Geri Dönüşüm, 2011 yılında kurulmuş olup, üstün kalite ve üstün hizmet anlayışını
prensip edinmiştir. Üretmiş olduğu çeşitli kalitedeki ürünleriyle ve çalışma ortamıyla sektörde
çağdaş bir projeye imza atmıştır.
Sektörde kısa sürede büyük başarılar elde eden firmamız aylık 150 ton plastiği geri dönüştürmektedir.
Üretim kapasitemiz aylık 300 ton olup, hedefimiz en kısa sürede üretimimizi maksimuma çıkarıp
çevreye ve ekonomiye daha da çok katkıda bulunmaktır.
Firmamız geri dönüşüm lisansı ve toplama ayrıştırma (tat) lisansı dahil olmak üzere, çalışma ortamında
ihtiyaç duyulabilecek her türlü lisans ve belgeye sahiptir.

Unutmayalım ki geri dönüşüm;
Doğal kaynaklarımızın korunmasında, enerji tasarrufu
sağlanmasında ve atık miktarının azalmasında çok büyük
önem taşır.

İletişim
Saim Çıkrıkçı Caddesi No: 127 Kısıkköy Menderes İZMİR
t: +90 (232) 257 60 30 - f: +90 (232) 257 60 31
info@ardplastik.com.tr - www.ardplastik.com.tr
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Yeni Meclis’e
‘‘Resmi Nikah’’ çağrısı
İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Komisyonu,
Anayasa Mahkemesi’nin ‘’Resmi Nikah yapmadan İmam Nikahı yapmayı’’
suç olmaktan çıkaran kararıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İ

ZSİAD Dernek Binası’ndaki basın toplantısında konuşan İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Kadın Komisyonu
Başkanı Mukaddes Çelik, ‘’Bu kararın yaratacağı boşluk toplumun temel direği olan aile
kavramını yok edecek. Çocuk yaşta evliliği,
çok eşliliği teşvik edecektir. Özellikle kadın ve
çocukların mağdur olmasına, sosyal-hukuksal
ve ekonomik sorunlara yol açacaktır’’ dedi.
Kararın seçim haftası çıkması nedeniyle, siyasallaştırılmaması adına seçimden sonra açıkla-

ma yapmayı uygun gördüklerini belirten Çelik;
‘‘Anayasa Mahkemesi, Erzurum’daki yerel bir
mahkemenin başvurusu üzerine, Türk Ceza
Kanunu’nun ‘’birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören’’ başlıklı 230’ncu Maddesi’nin
5 ve 6’ncı fıkralarını iptal ederek, resmi nikah
olmadan dini nikah kıyan çiftlere öngörülen 2
aydan, 6 aya kadar olan hapis cezasını kaldırdı.
Bize göre bu iptal kararı; yaratacağı boşlukla;
toplumun en temel kurumu olan aile olgusunu
parçalayarak; çocuk yaşta evliliklerin ve çok
eşliliğin önünü açarken, ileriki yıllarda kadınlar
Mukaddes Çelik

8
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Banu Siner-Gülseren Canatan-Mürvet Mermut-Nazmiye Küçükkurt-Birsen Kayaönü-Mukaddes Çelik-Nilhan Antitoros-Hilal Özer-Yıldız Ünlü

ve doğacak çocuklar açısından çok ciddi, sosyal-hukuksal ve ekonomik sorunlara beraberinde getirecek, toplumsal bir travmaya sebep
olacaktır’’ diye konuştu.

tal edilen fıkraların yerine yeni ve çağdaş bir
yorum, Resmi Nikahı teşvik edici bir madde
konmazsa, karşılaşacağımız tablo maalesef ki
budur. İnanın çok değil 3-5 yıl içinde Resmi
Nikahsız birlikteliklerin doğurduğu sorunları
konuşuyor oluruz.’’

BOŞLUK DOLDURULMAZSA
CİDDİ SORUNLAR YAŞANIR
Amaçlarının insanların bireysel tercihlerinin
kısıtlanması ya da yaptırım getirilmesi olmadığını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;
‘’Bizler insanların nasıl yaşayacaklarına, tercihlerine, dini inançlarına karışılsın demiyoruz.
Ancak toplumlar kurallar ve ortak paydalardan oluşurlar. Toplumu oluşturan ana omurga
da aile kavramıdır. Aile toplumların direğidir.
Resmi Nikah; aile kavramının, aileyi oluşturan
erkek-kadın ve çocukların tüm haklarının sosyal ve hukuksal olarak korunma altına alınmasıdır. Resmi Nikah, evliliklerde özellikle kadın
ve çocukların haklarının yasal güvenceye kavuşturulmasıdır. Ailenin, dolayısıyla toplumsal
yapının sağlıklı ve düzenli oluşmasını sağlayan
ilk temel unsurdur. Belki günümüz koşullarında hapis cezasının kaldırılmış olması sevimli,
sempatik görülebilir, ancak bu imam veya farklı bir dinsel nikahla yaşamayı teşvik edecek,
çocuk yaşta evliliğin önünü açacak, çok eşliliğe onay verecek bir hal almamalıdır. Eğer, ip-

YENİ MECLİS DÜZENLEME
YAPMASI LAZIM
Yeni Meclis’in vakit geçirmeden kararın yarattığı boşluğu dolduracak bir düzenleme yapması
gerektiğini vurgulayan Çelik, sözlerine şunları ekledi: ‘’Anayasa Mahkemesi’nin kararının kesin ol-

Resmi Nikah,
evliliklerde özellikle
kadın ve çocukların
haklarının
yasal güvenceye
kavuşturulmasıdır.
Ailenin, dolayısıyla
toplumsal yapının
sağlıklı ve düzenli
oluşmasını sağlayan ilk
temel unsurdur.

ması nedeniyle, bu kararın yarattığı boşluğun, doğuracağı sorunların artmadan yeni bir düzenleme
veya kanunla doldurulmasını, ailenin dolayısıyla
toplumum korunmasını istiyoruz. Bu toplantımızı
kararın açıklandığı günlerde yapacaktık, ancak o
günlerde seçim atmosferi olması ve olayın siyasallaştırılma ihtimali nedeniyle, açıklamamızı 7
Haziran’dan sonraya bıraktık. Seçim sonuçlarına
göre her ne kadar yeni hükümet kurulamamışsa
da yeni meclis oluştu. Sonuçta Meclis, yeni düzenleme veya kanun yapma yetkisine sahip. Yeni
Meclis’in ilk gündem maddelerinden birinin bu olmasını, hiçbir parti ayrımı yapmadan, tüm İzmir

ve kadın milletvekilleri başta olmak üzere, yeni
milletvekillerimizden talep ediyoruz. ‘’
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İZSAİD üyesi olmaktan onur duyuyorum

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu, üye ziyaretleri kapsamında Megapol Group Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Gökdemir’i ziyaret etti.
Magapol Tower’da gerçekleşen ziyarette,

yönetim kuruluna teşekkür eden Megapol
Group Başkanı Selim Gökdemir, ‘’İZSİAD üyesi olmaktan ve sizlerle birlikte
çalışmaktan onur duyuyorum. Yapılan
çalışmalarda, projelerde yer almaktan,

destek olmaktan dolayı çok mutluyum.
Başkanımız Hasan Küçükkurt’un yarattığı, sizlerin ve biz üyelerin yansıttığı bu
sinerjinin artarak devam edeceğine inanıyorum’’ diye konuştu.

Her öğrenci Çanakkale Şehitliği’ni görmeli
Menderes Bayrak Ortaokulu ve Okul Aile Birliği yöneticileri İZSİAD’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Okul Müdürü Semih Kaçar, Okul
Aile Birliği Başkan Semra Kahraman, Beden
Eğitimi Öğretmeni Kerim Koca ve Okul Aile
Birliği Üyesi Aylin Kavas’tan oluşan heyet,
okulun başarılı öğrencilerini 23 Nisan’da
Anıtkabir gezisine gönderen İZSİAD
Yönetimi’ne teşekkür etti. Heyet, İZSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt’a,
teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Çocukların
geziden çok memnun kaldığını belirten Okul
Müdürü Semih Kaçar, ‘’Öğrencilerimizin çoğunluğu dar gelirli ailelerin çocukları. Bugüne
kadar böyle bir imkan bulamamıştık. Sizlerin
sayesinde hem Atamızı ziyaret ettiler, hem de
ilk Meclis ve TBMM’yi görme şansı buldular.
Bu fırsatı sağladığınız için öğrencilerim adına
sizlere teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.
Her zaman eğitimin ve öğrencilerin yanında
olduklarını belirten İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Öğrencilerimizin
10
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Semra Kahraman-Mukaddes Çelik-Hasan Küçükkurt-Semih Kaçar-Aylin Kavas-Kerim Koca

mutluluğu her şeye değer. Yönetim olarak her
öğrencinin Anıtkabir’i ve bu vatanın nasıl
kurtulduğunu, nasıl kurulduğunu anlamaları
için mutlaka Çanakkale Şehitliği’ni görme-

leri gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki
öğretim döneminde yine başarılı öğrencileri Çanakkale’ye göndermeyi planlıyoruz.
Şimdiden müjde vermiş olayım’’ dedi.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

İZSİAD

11

ETKINLIKLERIMIZ

ziyaret ettiler

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Gençlik Komisyonu’nun
organizasyonuyla Menderes Bayrak Ortaokulu’ndan çalışkan
40 öğrenci Anıtkabir’i ziyaret etti.

2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen gezi için gece
otobüsle yola çıkan öğrenci ve öğretmenler
sabah Ankara’ya ulaştı. Kahvaltının ardından
TBMM’yi gezen kafile daha sonra Anıtkabir’e geçti.
Burada İZSİAD’ın hediye ettiği Atatürk tişörtleri ve
bayraklarla Ulu Önderin mozolesinin önünde saygı

12
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duruşunda bulunan öğrenciler oldukça duygusal anlar yaşadı. Daha sonra Ankara Kalesi’ni ve Etnografya Müzesi’ni gezen öğrenciler akşam yemeğinin
ardından İzmir’e döndü. Öğrencilerin geziden çok
memnun kaldıklarını belirten okul yöneticileri, İZSİAD Gençlik Komisyonu’na ve İZSİAD Yönetim
Kurulu’na teşekkür etti.

ETKINLIKLERIMIZ
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Barış ve kardeşlik konseri
İZSİAD’ın organizasyonuyla İzmirlilerle buluşan Şef Yılmaz Özfırat
yönetimindeki Antakya Medeniyetler Korosu, seslendirdikleri
12 farklı dilde, türkü, ilahi ve şarkılarla ayakta alkışlandı

İ

İşadamları

konser verdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Mer-

yetler Korosu olması, konserimize ihtiyacımız

Derneği’nin organizasyonuyla İzmirliler-

kezi’ndeki konser öncesinde bir konuşma yapan

olan özel bir anlam daha katıyor. Çünkü Antakya

le buluşan Antakya Medeniyetler Korosu,

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük-

Medeniyetler Korosu kurulduğu günden bu yana

barış ve kardeşlik için söyledi. İzmir Büyükşehir

kurt, ‘‘İnsanların türküleri kendilerinden güzel,

bizlere tıpkı Antakya gibi insanlık için önemli ve

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Konak Bele-

kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli ve

vazgeçilmez olanın; barış içinde yaşamak oldu-

diye Başkanı Sema Pekdaş’ında izlediği konser-

daha uzun ömürlü kendilerinden. İnsanlık serü-

ğunu farklı dillerde söyledikleri türkü ve ilahiler

de Şef Yılmaz Özfırat yönetiminde 12 farklı dil-

veninin bütün yönlerini unutturmadan yıllar son-

ile anlatmaya devam ediyorlar. Türkülerin, sa-

de türkü, ilahi ve şarkılar seslendiren koro ayakta

rasına taşıyan, taşıyacak olan türküler ve ilahiler

natın dili dini ırkı olmadığını müziğin bir arada

alkışlandı. Koro, ertesi akşamda yine İZSİAD’ın

ile buluşmamıza hoş geldiniz. Bizi türküler ile

yaşama bilincinin oluşmasında ki önemini vurgu-

sponsorluğunda KİT-VAK yararına AKM’de bir

buluşturacak olan topluluğun Antakya Medeni-

luyorlar’’ diye konuştu.

14
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YURTTA SULH, CİHANDA SULH
Barışa ve bir arada yaşamaya en çok ihtiyacımız olan coğrafyamızda, ön yargıları yıkmak
için inatla 12 dilde türkülerini söylemelerinden
dolayı koroya teşekkür eden Başkan Küçükkurt, ‘ En büyük şükran ise barışı insanlığın
vazgeçemeyeceği hedef olarak gören ve sadece
bizim değil ezilen bütün ulusların önderi Mustafa Kemal Atatürk’e. 23 Nisan’ı, Meclisimizin
açılış gününü, sadece bizin çocuklarımıza değil,
dünyanın bütün çocuklarına bayram ilan ederek
barışa olan tutkusunu bir daha gösterdiği için
Yurtta Barış, Cihanda Barış dediği için Ulu Önderimize. Bugün dünden daha çok gereksinim
duyduğumuz barışı gerçekleştiremeyen uluslar
sizler de unutmayın ki; Barışı türküler ve çocuklar gerçekleştiriyor, barış istiyorsanız onlara iyi
bakın’’ dedi. Şarkı aralarında anlattığı fıkralarla
da izleyicileri kahkahalara boğan Şef Yılmaz Özfırat, verdiği barış mesajlarıyla da seyircilerden

bol bol alkış aldı. Konserin sonunda Başkan Hasan Küçükkurt’un davetiyle sahneye çıkan İZSİAD Korosu üyeleri, hep birlikte ‘’Memleketim’’
şarkısını söyledi. Unutulmaz gecenin sonunda
Başkan Küçükkurt, Şef Özfırat’a plaket ve çiçek
vererek, teşekkür etti.

BARIŞ VE KARDEŞLİK ADINA
DÜNYAYI DOLAŞIYORLAR
2007 yılında şef Yılmaz Özfırat tarafından kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, geçen süre
içerisinde dünyanın birçok ülkesinde konser vererek, barış ve kardeşlik mesajları iletti. Üç Semavi
din, 6 farklı medeniyetin mensuplarından oluşan
120 kişilik koroda Müslümanlar (Aleviler-Sunniler), Hristiyanlar (Katolikler-Ortodokslar), Museviler ve Ermeniler yer alıyor. Toplulukta imam,
papaz, haham’ın yanı sıra doktor, avukat, öğretmen gibi çok çeşitli meslek grupları bulunuyor.

Hasan Küçükkurt

Aziz Kocaoğlu

-

Yılmaz Özfırat-Hasan Küçükkurt

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Nazmiye-Hasan Küçükkurt-Sema Pekdaş

Emine-Ali Osman Öğmen-Sevda Erdur

Nedim-Bilge Uysal
16
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Gül-Hayrettin Kayaönü

Serap-Gülce-Melis-Taner Telcioğlu

Nurettin-Nurten Avcı

Canan-Osman Cengiz

Emin-Merih Gemici

Ayhan-Eray Baran

Cengiz-Nermin Yavaş

Enver-Makaddes Çelik

ETKINLIKLERIMIZ

KİT-VAK’dan İZSİAD’a Plaket
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD)
sponsorluğunda, Kemik İliği Transplantasyon ve
Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) yararına düzenlenen Antakya Medeniyetler
Korosu konseri. Sabancı Kültür Sarayı’nda yapıldı.

Konserden elde edilen gelir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kampusü’ne yapılacak Hasta ve
Hasta Yakınları Konukevi’ne bağışlandı. KİTVAK
Mütevelli Heyet Başkanı Prof.Dr.Suat Çağlayan,
‘’Kaba inşaatı biten üçüncü projemizle Vakfımız

büyüyor. Etkinliğimizin gerçekleşmesine vesile olan
İZSİAD’a ve Antakya Medeniyetler Korosu’na teşekkür ederiz” dedi. Konserin sonunda Prof. Dr. Suat
Çağlayan, İZSİAD Genel Sekreteri Cengiz Yavaş ve
Koro Şefi Yılmaz Özfırat’a birer plaket verdi.

Suat Çağlayan-Cengiz Yavaş
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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İZMİR

benim
sevdam
Selim Gökdemir

B

Gerçekleştirdiği projeleriyle kentte
birçok ilke imza atan Megapol Group
Yönetim Kurulu Başkanı Selim
Gökdemir: Rüyalarımdaki İzmir
için çalışıyorum, ticaret, para ikinci,
üçüncü planda kalıyor

ir insan bir kente ne kadar aşık ola-

müteahhitlikleriyle tanınırdı. Babam, İzmir’de in-

terdik. Mesela o dönemde neleri yaptık, 1974’te

bilir, onun daha iyi, daha güzel, daha

şaat işine başlamış. Küçük projelerle işi büyütmüş.

Bornova Atatürk Mahallesi’ni kurduk. İlk 800 tane

modern, dünyanın imrendiği bir şehir

Bu tarafı, ya da babamdan bu yana kentte yaptığı-

tek katlı eve tüm altyapısıyla birlikte tamamladık.

olması için ne kadar düşünür, hayal
kurar, çabalar, çalışır, hayata geçirebilir derseniz siz
hala Selim Gökdemir ile tanışmamızsınız demektir.
Yaptığı her işte kentin geleceğine katkı koymayı,
gelişimine destek olmayı önceliği olarak gören Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir ile rüyalarını, hayallerindeki İzmir’i, bugüne

mız işler çok bilinmiyor. Belki bizde yeteri kadar

Akabinde Bornova 3. Sanayi Sitesi’ni yaptık. Hatay

anlatmadık. Geçen bir basın toplantısında bahset-

Hıfzısıhha’da 600 konutluk kooperatif işimiz var,

tim hatta bundan. Biz 25 yıllık bir şirket değiliz.

yine Bornova’da yaklaşık 500 konutluk Adil Demir

Sadece Megapol Group olarak o kadar. Aslında 65

Sitesi. 90’yılların başına kadar toplam 5 bin konut

yıla yakın bir mazi var. Uzun yıllar rahmetli babam

yapıp teslim etmiş bir şirketiz. Bunların yanında alt-

döneminde Gökdemir İnşaat olarak faaliyet gös-

yapı, yollar, köprüler de yapan bir yapımız vardı.

kadar kazandırdıklarının yanında 1 Milyar Dolar’lik
yatırımla gerçekleştireceği yeni üç projeyi konuştuk.

-Klasik bir soruyla başlayalım. Kimdir
Selim Gökdemir?
Aslen Karadenizli, Gümüşhane Kerkitli bir ailenin
oğluyum, ancak İzmir’de doğdum. Aslında ressam
olmak istiyordum. Ancak babamın isteğini kırmayarak Elektronik Mühendisi oldum. Fakat mesleğimi de yapmadım. Baba mesleğini devam ettirdim.
İkinci kuşak olarak sürdürüyorum.

-Şirketin temellerini atan babanızdan, sizin
koltuğa oturduğunuz döneme, Megapol’e gelinceye kadar yapılanları anlatır mısınız?
Babam Mustafa Gökdemir, 1950’de İzmir’e gelmiş.
Doğu Karadenizliler o dönemde de inşaat işleriyle,
18
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O dönemde ikinci bir sektöre de girmiştik. Atatürk
Mahallesi’ni yaparken tuğla sıkıntısı çekiyorduk.
Turgutlu’da ilk tuğla fabrikalarından birini açtık.
87 yılında da ikinci fabrikayı kurduk. Kısa süre
öncesine kadar o alanda da faaliyet gösteriyorduk.

-Siz ne zaman dümene geçtiniz, Megopol dönemi ne zaman başladı?
90 yılların başında işlerin başına geçtim. Babamda
ortaktı ancak çoğunluk hissesi bendeydi. Yeni bir
yorum yaparak Megapol Group’u kurdum. O dönemde yüksek yapı yoktu. Karşıyaka’nın girişindeki Mavi Kule’yi yaptım. O bina benim ve grubun
popüler olmasını sağladı. Sonra o çizgide devam
ettim. Kentin önünü açacak, değişimi, gelişimi tetikleyecek projelere giriştim. Megapol olarak bu sürede
neleri yaptık derseniz, şu anda yüksek yapıların merkezi haline gelen Bayraklı’nın ilk yüksek iş merkezi

Megapol City

Sunucu Plaza’yı yaptık. Adliye Binası daha tamamlanmamıştı. Biz projeye başladığımızda ‘o bölgede o
kadar büyük iş merkezi olur mu’ demişlerdi. Ancak
biz dersimizi önceden çalışmıştık. Adliye Binası’nın
oraya yapılması, özellikle avukatların büro ihtiyaçlarını doğuracaktı. Hatta avukatlar arasında mini bir
anket yaptık. Yüksek oranda Adliye yakınında bir
büro ihtiyacı duyduklarını belirledik. Zaten proje
bitmeden kapışıldı. Ardından Kordon Kule’yi ve
şu anda bulunduğumuz Megapol Tower’ı bitirdik.
Arada farklı alanlardaki projeleri de gerçekleştirdik.
90’lı yıllar böyle geçti. 2000 ila 2010 arasında da
gayrimenkul geliştirmeye odaklandık.

-Grubun başka alanlarda faaliyeti var mı?
Aslında 4-5 tane faaliyet alanımız var. Asıl faaliyet alanımız gayrimenkul. İnşaat var, stratejik bir
faaliyet alanı bizim için. Bina yönetimi var. Kendi
Selim Gökdemir-Cengiz Yavaş

yaptığımız projelerle başladık, ancak şimdi profesyonel bir alan olarak yoğunlaşıyoruz. Yenilenebilir
enerji diğer bir alanımız, jeotermal konusunda faali-

dan az gelişmiş bölgeleri seçiyoruz. Dünyada böyle

böyle bir sorun yok. Daha uzun mesafe olmasına

yet gösteriyoruz. Birde benim vazgeçilmezim sanat.

bir gelişim yaşandı. Daha önce konum önemliydi,

rağmen daha kısa sürede ulaşıyorsunuz. Önümüz-

artık konum önemini kaybetti. Önemli olan o böl-

deki dönemde raylı sistemde oraya kadar gelecek.

-Yoğunlaştığınız alan gayrimenkul yatırımı
olduğunu belirttiniz, projeleriniz için olmasını yanında özel bir nedeni var mı?

geye ulaşım, aks olması. Bununla ilgili İngilizce bir

Bunu da tespit ettik. Jeotermal haklarını aldık. Sı-

terim var Access, erişim. Biz de şehrin gelişmesine

cak suda bulduk. Sahilin mülkiyetini de alarak Be-

yönelik bölgeyi belirliyoruz. O bölgenin planlama-

ach Clup’ı planladık. Yeni bir yaşam tarzı ortaya

Bu alanda yoğunlaşmamızı şöyle anlatayım.

sını yapıyoruz. Ulaşım ve erişim bağlantılarını sağ-

çıkardık. Bunun neticesinde proje çok başarılı oldu.

Türkiye’nin bir arsa ve alt yapı sorunu var. Devle-

lıyoruz. Orada yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz.

Kısa sürede önemli bir bölümünü sattık ve bir anda

tin imkanları sınırlı olduğu için altyapı yatırımları

Mesela en son yaptığımız Urla İçmeler, buna iyi bir

o bölgenin, çevrenin değeri arttı.

yeterli değil. Bunun neticesinde İzmir’e baktığımız

örnek. Burası az gelişmiş bir bölgeydi. Ancak bi-

da, dışardan İzmir’e ilk kez gelen birisi ‘’Herhalde

zim istediğimiz şartları sağlıyordu. Ulaşım ve eri-

bunların yeteri kadar arazisi, arsası yok, bu kadar

şim imkanı çok iyiydi. Otobandan çıkıyorsunuz 3

sık ve yoğun yapıyı bir arada yapmışlar’ der. Biz

dakika sonra ulaşıyorsunuz. Bir önceki çıkış Urla,

-Geçtiğimiz günlerde açıkladığınız toplam
1 Milyar Dolar yatırım yapacağınız 3 büyük
projeden bahseder misiniz?

de bunu dikkate alarak arsa üretmeye yoğunlaştık.

daha popüler fakat yoğunluk var ve 20-30 daki-

Evet, benzeri bir işi Gıda Çarşısı’nın yanında plan-

Özellikle de kentin gelişimi için şehircilik açısın-

kadan önce evinize ulaşamazsınız. İçmeler’de ise

lıyoruz. Orada iki projemiz var. Bir Megapol ÇarTemmuz-Ağustos-Eylül 2015
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şı Kule, diğeri Megapol City. Bugün orada İzmir

mek, o öngörüde doğru çıktığında başarını getirdi-

Gaz’ın bulunduğu bölgeye gitseniz, ‘buradan hiç-

ği mutluluğu yaşamak. Benim yaptığım bu. Hiç-

bir şey olmaz dersiniz’. Ama kentin gelişimi yö-

bir zaman birinci önceliğim para kazanmak, rant

nünden baktığınızda, her türlü planlama yapılmış.

sağlamak olmadı. O ikinci, üçüncü sırada. Tabii ki

Sadece altyapı bağlantıları eksik. O bağlantıları da

yaptığınız işten para kazanmanız lazım. Oda başa-

şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamlıyor.

rının bir unsuru ama birinci planda değil. Kentin

Bizde o bölgede iki proje yaparak gelişime katkı

önünü açacak, gelişime katkı yapacak, öncülük

koymak istiyoruz. İnanıyorum ki o projeler, ora-

edecek işler yapmaya çalışıyoruz. Bu dünyada-

nın çehresini değiştirecek. Daha yaşanır, modern

ki her şey geçici. Bir zaman dilimi içerisinde rol

bir yaşam alanı oluşacak. Geçen hafta içinde hem

üstleniyorsunuz. Bu açıdan baktığında ne yapma-

bu iki proje, hem yeni fuar alanı karşısında ger-

ya çalışıyorsun, ülkene, şehrine, çevrene faydalı

çekleştireceğimiz otel, alışveriş merkezi, konut,

işler yapayım diyorsun. Bu manevi tatmin, bunu

öğrenci yurdu, 3 bin kişilik bir konser salonu, eğ-

amaçladığınızda, işin ticari boyutu ikinci, üçüncü

lence parkı, 20 salonlu multipleks sinema, film

planda kalıyor zaten.

platosunun yer alacağı karma projemizle ilgili
bir basın toplantısı yaptık. Orada da belirttiğim
gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde İzmir’e 1 Milyar
TL’lik yatırım yapacağız.

-Bunlar yine sizin misyonunuza uygun projeler, yer alacağı bölgeleri değiştirecek çapta
büyük yatırımlar, bunu özellikle mi tercih
ediyorsunuz?
Genelde insanlar sürü psikolojisiyle hareket ederler. Bende şahsen o tam tersi. Herkesin yaptığını
yapmak heyecan vermiyor. Orada belki mühendis
tarafım ağır basıyor. Daha çok analiz yapıp, öngör-

-İzmir’in şu andaki durumu, potansiyeli için ne düşünüyorsunuz? Neler eksik,
kentin nelere ihtiyacı var, neler yapılmalı?
İzmir’in gidişatından şu anda memnunum, birkaç yıl önce daha farklı bir hava vardı. Şu anda o
hava değişti. Örneğin Fitch’in son raporunda İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı reyting, en hızlı gelişen şehirler kategorisinde ikincilik, olumlu
ve önemli göstergeler. Bunları daha iyiye nasıl
götürebiliriz diye baktığımızda halen değerlendirilememiş potansiyeli bulmak, ortaya çıkarmak
gerekiyor. Bana göre İzmir’in değerlendirilememiş en büyük potansiyeli İzmir-Çeşme Otoyolu.
Böyle bir ulaşım, erişim imkanının daha iyi kullanılması gerekiyor. Urla İçmeler projemiz bunun
güzel bir kanıtı. Ancak asıl olması gereken o aks

Bana göre İzmir’in
değerlendirilememiş
en büyük potansiyeli
İzmir-Çeşme Otoyolu.
Böyle bir ulaşım,
erişim imkanının
daha iyi kullanılması
gerekiyor.

üzerinde otobanın sağ ve solunda bir kilometre
içeriye kadar koruma kullanma şartlarına dikkat
ederek, vahşi yapılaşmaya gitmeden 1/1 emsal
en fazla 4 katlı yapılaşmayla imara açılsa, bu en
az 1 milyon nüfusun daha iyi bir yaşam alanına
kavuşması demek. Zaten şu anda İzmir’in büyümesini sağlayacak tek bölge orası. Kuzey, güney
ve doğu akslarında böyle bir imkan yok. Otoban
bir nimet, raylı sistemin de devreye girmesiyle
ulaşım mükemmelleşir. Bunun yanında şu anda
sürmekte olan Kemeraltı-Agora projesi var, yeni
kent merkezi var. Bunlar İzmir’e ivme kazandıracak oluşumlar. Daha da ileriye bakacak olursak
İzmir’in üç aksında kuzey, güney ve doğu da üç
merkez oluşturmak, kentin şu andaki merkezindeki yoğunluğu oralara kaydırmak lazım. Konut alanı açısından İzmir’i marka şehir haline getirmek
açısından da Batı aksının çok iyi değerlendirilmesi
gerekiyor. İyi planlanmış kentsel dönüşümlerle de
örneğin, Alaybey- Alsancak bölgelerinin yenilenmesini sağlamak gerek. Bu çok kolay değil ancak
yapmak gerekiyor. İlçeler ve Büyükşehir Belediyesi bu konuda çalışıyor. Ancak mevcut yasalar ve
mevzuat bu işi çözmek için yeterli değil. Bürokrasi ister istemez zorlanıyor. Bu konuda Anayasal
bir reforma ihtiyaç var. Bu gerçekleşir, biz de bu
projeleri yapmayı başarabilirsek, İzmir Akdeniz’in
hatta Avrupa’nın, dünyanın en güzel, en yaşanılası şehri olabilir. İzmir’de bu potansiyel var. Bu
bana gerçekten heyecan veriyor. Bu kentin hak ettiği yere gelmesini istiyorum. İzmir liberal yaşam
tarzıyla liberal üretimi birleştirirse kimse önünde
duramaz. İzmir’in bilişim, turizm ve eğlencede yoğunlaşarak geleceğini parlatacağını düşünüyorum.
Birde bunlara sanatı eklemek gerekiyor. Yeni bir
akım buradan başlamalı, dünyaya yayılmalı. Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bizimde
bu yarış içinde olmamız lazım. İzmirliler olarak bu
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Megapol Çarşı Kule
bilinçle çalışmalıyız. İzmir coğrafyası, yapısı ve in-

yaptıracak birisini, birilerini bulmalı ve getirme-

san kaynağı buna fazlasıyla yeter.

liyiz. Avrupa’da görüşmeler yapıyoruz. Özellikle
İtalyanlarla ciddi yol aldık. Oradan bir üstadı, bir sa-

-İnşaatta durum ne, denildiği gibi sektör patlamaya hazır bir balon mu?

nat komisyonu oluşturacak ekibi İzmir’e kazandıra-

Bu yoruma zaten katılmıyorum. Türk İnşaat sektö-

cağız. Bunları sanat festivalleriyle destekleyeceğiz.

cağız. Bir iki branşı içeren sanat akademisi oluştura-

rü şu anda Dünyada ikinci sırada, birinci sırada da
var. Öncelikle bu bizim genetiğimizde var, tarihi-

-Bu yoğunlukta boş vakit bulursanız, neler
yapıyorsunuz, hobileriniz var mı?

mizde var, süreçte var. Almanlar için otomobil sek-

Yıllar önce hekim bir arkadaşım bir tavsiyede bu-

törü neyse bizim içinde inşaat sektörü o. Biz hem

lunmuştu, ‘Yüksek tempoda çalışan insanların, ya-

Türkiye’yi hem de dünyayı inşa edeceğiz. İnşaat

tarak dinlenmemesi lazım, beynini meşgul etmesi

sektörümüzün ulaştığı nokta artık global. Ülkemi-

gerek’ diye. Bende bu tavsiyeye uyuyorum. Bol

zin ekonomik kaynaklarında vazgeçilmez bir ka-

bol kitap okuyorum, ciddi bir sinema tutkunuyum,

lem. Yarattığı katma değerde vazgeçilemez oranda.

sistematik olarak film seyrediyorum. Ve vakit bul-

Bu İzmir içinde böyle hatta İzmir’de potansiyel

dukça da seyahat ediyorum. Bu üçlü bana yetiyor.

Çin var. Bu müthiş bir şey. Bunun farklı sebepleri

birçok ile göre daha fazla. Sektör olarak İzmir’de
çok güçlü aktörler yok, ancak büyük firmaların yatırım alanlarından birisi İzmir.

-İZSİAD’ın çalışmalarıyla ilgili düşünceleriniz neler, eleştiri veya önerileriniz var mı?
Ben açık sözlü bir insanım, siyaset yaptığım dö-

-Sanata da yatırım yapıyorsunuz, Göztepe’deki sanat merkezinde son durum nedir?

nemde de bunun acısını çok çektim. Aktif siyaset

Sanata olan tutkum zaten çocukluktan, o sevdam

devam Bu sözlerim samimi. Şu anda canlı yayında

hiç dinmedi. Yaptığım binaları bile bir sanat ola-

da olsam aynı cümleleri kurardım. İZSİAD’ da gör-

rak görüyorum. Sanat ayrıca çok güçlü bir enstrüman. Sanatta hem İzmir’in hem Türkiye’nin alması

düğüm samimiyeti, nezaketi, dostluğu şu ana kadar

gereken bir yol var. İzmir çağdaş sanatlarda yeni

çalışarak, çabalayarak, üreterek bu noktaya gelmiş-

bir akım başlatabilir ve dünyada söz sahibi olabi-

ler. İmaj üzerine değil, karakter üzerine kendilerini

lir. Bir Çağdaş Sanatlar Müzesi gücünüzü arttırır.

inşa etmişler. Kimse rol yapmıyor, doğallar. Baş-

Göztepe’de sanat merkezi yaptık. Şu anda da bir

kan, yönetim kurulu, üyeler bir uyum içinde, İzmir

arayış içerisindeyiz. Benim istediğim Jupp Der-

için, ülke için bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar.

wall modeli. Derwall nasıl gelip, futbolumuzda

Bende aralarında olmaktan büyük keyif alıyorum

bir devrim yapmışsa. Bizim de sanatta devrim

ve onur duyuyorum

defterini tamamen kapattım ancak açık sözlülüğüm

hiçbir dernekte görmedim. Hepsi gerçek kişiler,

Özel jetle getirip,
Loung’ta ağırlayacağız
Hala Avrupa ve Amerika’da ekonomiyi yöneten kişiler Türkiye’yi tanımıyor.
Dosya üzerinden bakıyor, çoğunlukla da
olumsuz karar veriyorlar. İkna edemiyorsunuz. Ya Türkiye’ye hiç gelmemiş ya da
seneler önce gelmiş, aklında hala o Türkiye var. En son İsviçre’de böyle bir durumla karşılaştık. Bu bana farklı bir yol gösterdi. Megapol Tower’ın en üst katında
küresel standartlarda bir Lounge yaptık.
Dizayn ve dekorasyonla bizzat ilgilendim. Alt katta oturma ve toplantı salonu,
üst katta 3 süit ve mutfak oluşturduk. Artık görüştüğümüz, iş yapmak istediğimiz
yatırımcıları, yöneticileri, iş adamlarını
özel jet ile İzmir’e getirmeyi planlıyoruz.
İzmir’i gördükleri zaman kentin geleceğine inanacaklar ve projelerde yer alacaklardır. Bunun yanı sıra Lounge’ı, kültür
ve sanat aktiviteleri için davet edeceğimiz
kişiler içinde tahsis edeceğiz. Sanat ve
siyaset dünyasının değerlerini İzmir’e davet ederek, onlarında bu kentin fahri elçisi
olmalarını arzuluyoruz.
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İş Sağliği ve Güvenliği
Zirvesi ve Fuari start aldi
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin A ARTI OSGB işbirliğiyle düzenlediği
2. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı 14-17 Ekim 2015 tarihinde
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek

T

ürkiye’de bu alanda bir işveren örgütünce yapılan ilk organizasyon olma
özelliği taşıyan Zirve ve Fuar’ın 1417 Ekim 2015 tarihinde düzenlene-

cek ikincisiyle ilgili yapılan çalışmalar, Anemon
Oteli’nde düzenlenen basın toplantısıyla aktarıldı.
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD Başkan Yardımcısı Mukaddes Çelik,
İZSİAD Genel Sekreteri Cengiz Yavaş, İZSİAD
Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Dökmetaş, Nilhan
Antitoros, A ARTI OSGB Yönetim Kurulu Başkanı
Şenol Aslanoğlu, Koordinatör Ayça Çatalyürek ile
basın mensupları katıldı.

SEKTÖRÜN
NABZI İZMİR’DE ATACAK
Geçtiğimiz yıl 1’ncisi yapılan zirve ve fuarın çok

Nilhan Antitoros-Şenol Aslanoğlu-Hasan Küçükkurt-Cengiz Yavaş-Mukaddes Çelik-Özgür Dökmetaş

başarılı geçtiğini ve çıtanın yükseldiğini belirten
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük-

binin üzerinde profesyonel ziyaretçiye ürünlerini

kurt, ‘’Geçtiğimiz yıl; Türkiye’de ilk kez bir işve-

ve son teknolojileri sergiledi. Birincisinde ki başarı

ren örgütü olarak taşın altına elimiz koymuş, her

bize daha ağır bir sorumluluk getirdi ve 2. İzmir İş

gün aramızdan can alan, sakat bırakan, Soma ve

Alınan tüm tedbir ve uygulamalara rağmen iş ka-

Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı çalışmaları-

Karaman Ermenek’te ulusumuzu yasa boğan facia-

zalarından her gün 4 kişinin öldüğünü hatırlatan

na da kapanışın hemen ardından başladık. Bu yıl

lara yol açan iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekip,

Küçükkurt, ‘’ Yapılan son araştırmaların ortaya

14-17 Ekim 2015 tarihleri arasında yine Tepekule

kamuoyu oluşturmak, iyi uygulamaları aktarmak,

koyduğu gerçek; alınan tüm tedbir ve uygulama-

Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenleyeceğimiz 2.

bu alanda sürekli eğitimin önemine değinmek için

lara rağmen ülkemizde halen günde 200’e yakın

İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ile 2. İzmir

A Artı OSGB işbirliğiyle 16-18 Ekim 2014 tarihleri

iş kazası meydana geliyor, her gün 4 kişi ölüyor,

İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı’nı çok daha etkili,

arasında 1. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ile

onlarcası sakat kalıyor. Çalışma koşulları nedeniy-

çok daha geniş katılımla gerçekleştireceğiz. İkinci

Fuarı’nı gerçekleştirmiştik.

le hastalanıp iş göremez olanların sayısı ise bunun

Zirve, toplam 5 salonda, 17 sektörde, 70’e yakın

3-4 katıyla ölçülüyor. Üzülerek ifade ediyorum ki

konuşmacı, 2 özel oturum, teknik geziler, konser ve
İzmir’e ve sektöre kazandırdığımız Zirve’yi binin

bu konuda kat etmemiz gereken daha çok yolumuz

tiyatro etkinlikleriyle gerçekleşirken, iki bin metre-

üzerinde katlımcı, 10 sektörel oturumda 32 sunum,

var. Bu vahim tabloyu yok etmek, Avrupa ve Dün-

kareyi geçen fuar alanında da 50’nin üzerinde yerli

2 çalıştay ve 1 özel etkinlikle başarılı bir şekilde

ya standartlarını yakalamak için devlet, özel sektör,

ve yabancı firma ürünlerinin yanında teknolojideki

tamamladık. Zirve ile paralel 5 bin metrekarelik

işveren, işçi, herkes ama herkes üzerine düşenden

yenilikleri mühendis, mimar, doktor, hemşire, tek-

sergi alanında da 1. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği

fazlasını yapmak zorunda. Dünya da hiçbir maddi

nik elemanlardan oluşan profesyonel ziyaretçilerle

Fuarı’na katılan 40 firma, fuarı gezen yaklaşık 2

değerin bir candan daha önemli olmadığını bir kez

buluşturacak’’ dedi.

daha vurgularken, 2. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
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Zirvesi ve Fuarı’nın sektöre, şehrimize ve ülkemize
yararlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

BAKANLIK ETKİN
OLARAK YER ALACAK
İZSİAD Genel Sekreteri Cengiz Yavaş ise Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 2. Zirve ve Fuar’da etkin
biçimde yer alacaklarını belirterek, sözlerini şöyle
sürdürdü; ‘’Mart ayında Ankara’da genel müdür
yardımcılarına bir sunum yaptık. Onlarda ilk kez
düzenlenen bir zirvenin başarısını takdir ettiklerini
ve 2. Zirve’de daha etkin bir bicinde yer almak istediklerini belirtti. Aynı şekilde görüştüğümüz diğer
kamu kurum yetkilileri de katkı koymaya hazır olduklarını söylediler. Bu da bizleri çok mutlu etti.’’
İYİ UYGULAMALAR YİNE ÖRNEK OLACAK
A ARTI OSGB Yönetim Kurulu Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Şenol Aslanoğlu da,
birçok yönden ilkleri başaran Zirve ve Fuar’ın şimdiden sektörün buluşma adresi olduğunun altını çizerek şunları söyledi; ‘’Sayın Hasan Küçükkurt’un
da belirttiği gibi ülkemizde bu alanda işveren örgütü ve uzman bir şirketçe ilk kez düzenlenen zirvenin diğer bir özelliği de yoklardan çok varları
ortaya koyması. Sorunları yaptıkları uygulamalarla
çözen şirketler bunları Zirve’de paylaşıp, diğer firmalara örnek oluyorlar. Sahada yaşanabilecek birçok olayında önüne geçiliyor. Bu yönüyle de Zirve

Organizasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor
İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin A ARTI OSGB işbirliğiyle düzenlediği 2. İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve
Fuarı Organizasyon Komitesi çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki
14-17 Ekim 2015 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
gerçekleşecek ikinci zirve ve fuarının ilkinden daha kapsamlı ve tüm
kesimlerin katılımının sağlanması
için planlamayı yapan organizasyon
komitesi, Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek,
yapılan çalışmaları anlattı. İlk Zirve
ve Fuarın başarısının çıtayı yükselttiğini belirten İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt,
‘’İzmir’e kazandırdığımız Zirve ve
Fuarın, sektörün temsilcisi ve buluşma yeri olması için çalışıyoruz. Şu
ana kadar yaptığımız çalışmalarda
görünen hem zirve katılımının hem
de fuar katılımının yüzde 50 artacağı yönünde’’ dedi.

katılımcılara büyük faydalar sağlıyor.’’

Turgay Şirvan-Şenol Aslanoğlu-Nilhan Antitoros-Mukaddes Çelik-Hasan Küçükkurt-Cengiz Yavaş-Özgür Dökmetaş-Ayça Çatalyürek
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Hava Astsubay MYO Komutanlığı’nın düzenlediği Havacılık Bilim ve Kültür Şenliği muhteşemdi…

Havalı Şenlik
Gaziemir Hava Astsubay MYO
Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen
iki günlük bilim ve kültür şenliğine
büyük ilgi gösteren İzmirliler,
gösterileri ayakta alkışladı, Kolpa
ve Kıraç konserleriyle coştu
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İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
de (İZSİAD) desteklediği Hava Astsubay
MYO Komutanlığı’nın Havacılık Bilim
ve Kültür Şenliği, 23-24 Mayıs tarihlerinde
Gaziemir yerleşkesinde gerçekleşti. Şenlik
için Gaziemir’e akın eden on binlerce İzmirli, kahramanların yaptığı gösterileri gururla
seyrederken, mehteran takımı, halk oyunları
ekipleri ve konserlerle doyasıya eğlendi.
Ordumuzun, Hava Kuvvetleri’nin ve İzmir’in
gururu olan Şenlik, 22 Mayıs günü Hava Astsubay MYO yerleşkesinde bulunan Korgeneral Sami Tavazar Kültür Merkezi’nde düzenlenen resmi törenle başladı. Törene, Hava
Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Mehmet
Çetin, Hava Teknik Okulları Komutanı Hava
Pilot Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu, Sınıf
Okulları ve MYO Komutanı Hava Tuğgenaral
Ahmet Güral, Hava Astsubay MYO Komutanı Hava S/S Kurmay Albay Mehmet Günay,
Öğrenci Alay Komutanı Hava Pilot Kurmay
Albay Cengiz Hakan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İZSİAD
Genel Sekreteri Cengiz Yavaş, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Dökmetaş, İZSİAD
Danışma Kurulu Üyesi Cumali Kayar, askeri
erkan, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Öğrencilerin hazırladıkları projelerin tanıtımı
ve projeleri dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, okul orkestrası

Ziya Cemal Kadıoğlu-Hasan Küçükkurt-Halil İbrahim Şenol

sahne aldı. Günün sevilen parçalarını seslendiren orkestranın mini konserinin sonunda
Hava Teknik Okulları Komutanı Hava Pilot
Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu, yapılan
çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Törenin
sonunda Hava Pilot Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu aralarında İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile İZSAİD
Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Dökmetaş’ın-

da bulunduğu, şenliğin gerçekleştirilmesine
destek olan kişi ve kurumlara plaket vererek
teşekkür eti. Tören bitiminde şenlik alanına geçen komutanlar ve davetliler, stantları
ziyaret etti. İZSİAD Standına da uğrayan
komutanlar, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve şenliğin organizasyon komitesinde yer
alan Özgür Dökmetaş’tan, dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
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Ceylan Çakır-Özgür Dkmetaş-Çiğdem Çubukçu

Vatandaşlarında katıldığı şenliğin ilk günü
TSK Mehteran Bölüğü ve Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları birer gösteri sundu.
Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu Konseri’ni
Microlight- R/C Model Uçak Gösterisi izledi.
Hava Pilot Tüm General Ziya Cemal Kadıoğlu Jyro helikopterle alanı dolduran on binlerce
İzmirliyi selamlarken, Hava Kuvvetleri’nin
gözbebeği SOLA TÜRK’ün nefes kesen gösterisinde coşku doruğa çıktı. MAK-Muhabere
Arama Kurtarma Timlerinin Türk Bayrakları
eşliğinde yaptıkları uçuş izleyenlerin gözlerini yaşarttı. İlk gün gençlerin favori grubu Kolpa konseriyle sona erdi. Şenliğin ikinci günü
olan Pazar günü ise alanda iğne atacak yer
bırakmayan İzmirliler, gün boyu tekrarlanan
gösteri ve uçuşları alkışlar eşliğinde izledi.
Şenlik akşam Kıraç’ın konseri ile sona erdi.
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T O P LANT I L ARI

Rekabet bizi

daha da büyüttü
İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
geleneksel Çarşamba Toplantıları’nın Nisan ayı
konukları Türk Hava Yolları’nın Satış Müdürü
Hakan Nalbant ve Kargo Müdürü Elif Yaylalı oldu

T

arihi Havagazı Fabrikası’ndaki Çar-

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yö-

miz Makedonya iş gezimiz var. 7-8 Mayıs’ta da

şamba Toplantıları’nın Nisan ayı ko-

netim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Nisan

BASİFED’in İş Zirvesi’nde İZSİAD üyeleri olarak

nukları olan Türk Hava Yolları’nın

ayı içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler hak-

yerimizi alacağız’’ diye konuştu.

Satış Müdürü Sn. Hakan Nalbant ve

kında üyelere bilgi verdi. 24 Nisan’da Antakya

Kargo Müdürü Sn. Elif Yaylalı, Kargo Piyasası,

Medeniyetler Korosu’nu Ahmed Adnan Saygun

Network, Filo, Ürünleri, Gelişim ve Gelecek Plan-

Sanat Merkezi’nde İzmirlilerle buluşturacaklarını

ları, firmalara özel ücret sınıflarında anında indi-

ifade eden Küçükkurt, ‘’3 semavi din ve 6 mede-

rim, özel bagaj hakkı gibi kolaylıkların sağlandığı

niyete mensup üyelerden oluşan 120 kişilik ko-

Turkısh Corporate Club Kartı hakkında bilgilendir-

ronun, 12 dilde söylediği şarkılarla muhteşem bir

meler yaptı. Nalbant ve Yaylalı, 4 yıldır Avrupa’nın

müzik ziyafeti bizleri bekliyor. Koro 25 Nisan’da

en iyi havayolları seçilen THY’nin rekabetle daha

da bizim sponsorluğumuzda KİT-VAK yararına

da büyüdüğünü ve tüm kadronun bunu sürdürebil-

da Sabancı Kültür Sarayı’nda bir konser verecek.

mek için çalıştığını söyledi.

28-29 Nisan’da da özel uçakla gerçekleştireceği-

REKABET BİZİ
DAHA DA BÜYÜTTÜ
Sözlerine THY’nin Türkiye’nin markası olduğunu dile getirerek başlayan THY Satış Müdürü Hakan Nalbant, ‘’2005 yılına kadar tekel
durumunda olan THY, özel havayollarının da
devreye girmesiyle daha da büyüdü. Bir anlamda rekabet hem kaliteyi hem de hedeflerimizi
büyüttü. O dönemde yurtiçinde 5 milyon olan

Elif Yaylalı-Özgür Dökmetaş-Hasan Küçükkurt-Hakan Nalbant-Nazım Özer-Mustafa Siner-Cengiz Işık-Serkan Şahin
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Hakan Nalbant-Hasan Küçükkurt-Elif Yaylalı

Hasan Küçükkurt-Hakan Nalbant

yolcu sayımız şu anda 23 milyon civarında,
filomuz hem yenilendi, hem de büyüdü, bugün 262 uçaklık dev bir filoya ulaştı. Düzenli
olarak 261 noktaya uçuyoruz. Avrupa, Türki
Cumhuriyetler ve Afrika ağırlıkta ki uçuşlarımıza her ay dünyanın başka bir bölgesinden
noktalar ekliyoruz. Birçok ödülün yanı sıra 4
yıldır Avrupa’nın en iyi havayolu seçiliyoruz.
Bunun yanına dünyanın en iyi havayolu şirketi olma hedefini de koyarak var gücümüzle
çalışıyoruz’’ dedi.

KARGO’DA DA
HEDEFLERİ YÜKSELTTİK
THY’nin kargo taşımacılığında da hedeflerini
yükselttiğini anlatan THY Kargo Müdürü Elif
Yaylalı ise sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Daha
önce yolcu uçaklarıyla başlayan kargo taşımacılığı, şimdi bunların yanında 9 kargo uçağıyla sürüyor. Bu sayıyı da önümüzdeki günlerde
daha da arttıracağız. İstanbul’da 75 bin metrekarelik yeni kargo depomuzu hizmete açtık.
Şikoga’dan, Dubai’ye kadar birçok noktada
yolcu uçaklarımız ve kargo uçaklarımızla iş
dünyasının hizmetindeyiz.’’

Toplantı sonunda yeni üyelere katılım plaketi
veren İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, konuklar Hakan Nalbant ve
Elif Yaylalı’ya da günün anısına plaket sundu.
THY Satış ve Kargo Müdürlükleri de toplantıya katılan İZSİAD üyelerine yapılan çekilişle
2 Uzak, 2 Avrupa ve 2 yurtiçi olmak üzere 6
Business bilet hediye etti.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Erol Diren

Türkiye tarıma dayalı
sanayi ile kalkınabilir
Şirketin kurucusu baba Mustafa Vasfi Diren’in gösterdiği yolda
ilerlediklerini söyleyen Diren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren:
Tüm yatırımlarımızı tarımsal sanayii alanına yapıyoruz.

Ü

lkenin ilk Ziraat Okul mezunla-

okudum. Liseyi İstanbul Kabataş Lisesi’nde oku-

rından, ileri görüşlü baba Mustafa

dum Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Makine

Vasfi Diren atmış, Diren Holding’in

Mühendisliği’ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi’nde

tohumlarını. Sonra devreye 8 (se-

de İşletme Master’ı yaptım. Bir dönemde yurt dı-

kiz) evladı girmiş. Hepsi babalarının planına uyup

şında farklı alanlarda eğitimler aldım. Evliyim, bir

tamamladıkları eğitimlerinin ardından şirkette çalı-

kız, bir erkek babasıyım.

şarak büyümesine katkı yapmışlar. Bugün başkanlık
Hayatı şirket bünyesinde geçmiş olan Erol Diren,

-Şirketin, holdingin kuruluşu ile ilgili, babanızın öyküsünü anlatır mısınız?

meyve suyu (DİMES) ve şarap sektöründe (DİREN)

Babam 1943 Bursa Ziraat Okulu Mezunu, asker-

yoğunlaşan holdingin sağlam adımlarla büyümesi

lik sonrası 1958’e kadar devlet memurluğu ve bir

için uğraşıyor. Diren ile hem başarı öyküsünü, hem

kaç büyük özel çiftliğin idareciliğini yapmış. Bir

de sektörü, tarımı ve tarımsal sanayiyi konuştuk.

miktar birikimle Tokat’a dönmüş ve narince üzü-

koltuğunda ailenin en küçüğü Erol Diren oturuyor.

münün çok iyi şarap verdiğini bildiği için evin için-

-Sizi tanıyarak başlayalım, kısaca kendinizden bahseder misiniz?

de kurduğu düzenekle şarapçılığa başlamış. 1963’e

1963 Tokat doğumluyum, ilk ve ortaokulu Tokat’ta

Ürettiği şarabı meyhanelere satmış. 63’te ilk mey-
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ve suyunu üretmiş. Meyve suyu işine girmesi de

var. Yine Tokat’ta Devlet ile ortak olarak kurulan

çiftçinin üretim fazlası malını nasıl değerlendiririz

şirketle bir süt üretimi, damızlık hayvan ve fidan

düşüncesi. Tabii o dönemde ki meyve suyu direk

yetiştiriciliği yaptığımız işletmemiz var. O tesis

sıkma, yüzde yüz meyve suyu şeklinde. Babamın,

Türkiye’de devlet-özel sektör ortaklığının ilk ör-

-Kalkınmanın tarımla, tarımsal sanayi ile
olacağına inanıyorsunuz, yatırımlarınız bu
yönde, ancak ülkemiz tarımının ciddi sorunları var, bunlarla ilgili düşünceleriniz neler?

okul ve iş tecrübesi ve tarıma dayalı sanayinin en dü-

neği. Bunun yanında tarım sanayisine yönelik hem

Tarımda en büyük sorun parçalı arazi yapısı. Küçük

şük yatırım gerektirmesi yöneltmiş onu şarap üretimi-

bizim kullandığımız hem de piyasaya üretim yapan

ölçekli arazilerde hem istenilen verim ve kalite de

ne. Babam Türkiye’nin kalkınmasının tarıma dayalı

bir makine fabrikamız var. Pazarlama şirketimi var.

ürün alamıyorsunuz, hem de maliyet fazla. Şu anda

sanayi ile olacağına inanıyordu ve bu yönde yatırım

Başta da söylediğim gibi biz hep tarıma dayalı sa-

yürütülen birleştirme projesi bittiğinde önemli bir

yaptı. Bizde aynı vizyonu devam ettiriyoruz. Tarıma

nayiye yatırım yapan bir holdingiz. Bundan sonraki

adım atılmış olacak. Hem de tam olarak arazile-

dayalı sanayi dışında bir işe yatırım yapmıyoruz.

süreçte de böyle devam edecek.

rin miktarı, özellikleri belirlenecek. Tarımda hem

-Çocukların yani ağabey ve ablalarınızla, sizin devreye girmeniz ne zaman, nasıl oldu?
Babam çok planlı ve vizyon sahibi birisiydi. Biz
8 kardeşiz ve babam hepimizin eğitim hayatlarını planladı. En büyük abim Kimya Mühendisi,
Fransa’da şarapçılık okudu. Onun küçüğü abim
Almanya’da Gıda Teknolojileri okudu. İki ablamdan Gıda Mühendisi, diğeri ekonomi ce pazarlama
okudu. Ben Makine Mühendisliği okudum. Diğer
kardeşlerim de benzeri bölümlerden mezun. Hepimiz en başından bu yana şirkette çalıştık. Farklı görevlerde bulunduk. Şu anda Diren Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ben yürütüyorum. En
büyük ağabeyimin oğlu, yeğenim satış, pazarlama,
ihracatın başında, diğer aile bireyleri şu anda aktif
olarak görev yapmıyor.

-Babanızın evde başladığı üretim, bugün bir
holdinge dönüştü. Bu süreci anlatır mısınız?
1958’de evin içinde başlayan süreç, 1984’e kadar
evin iki dönümlük bahçesinde devam etti. 84’te
Tokat’ın girişinde 30 bin dönümlük arazide ilk
fabrikamız kuruldu. 99 yılına kadar burada tesisi
sürekli büyüdü. Üretim ve sarışımızın daha çok
Batı’ya kayması yeni projeleri de beraberinde getirdi. Babamın ileri görüşlü olduğunu söylemiştim,
o bunu çok önceden görmüş. Daha 1977 yılında şu
anda tesislerimizin bulunduğu 100 dönümlük araziyi satın almış. Babam 99 yılında da artık satışımızın büyük çoğunluğunun Batı’ya olmasını, lojistik
sorunlarını, maliyeti hesaba katarak, liman ve ihracat olanaklarını da düşünerek İzmir’de yatırım
kararı aldı. Bir yılda buradaki arazinin üzerine
tesisi kurarak üretime geçirdi. Daha sonra birkaç ekle bugünkü halini aldı. İzmir fabrikamız
şu anda toplam üretim ve satışının yaklaşık üçte
ikisini gerçekleştiriyor.

-Holdingin yapılanması nasıl, bünyenizde
hangi şirketler var?
Tokat’ta ki tesisimizde üretim halen devam ediyor.
Burası var, Aydın’da bir meyve konsantre tesisimiz
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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makineleşmeye hem de anlaşmalı kontrollü üretim

bir sistem değildi. Adam dağı taşı tarım arazisi ola-

ürünler yapabilme kabiliyetimiz. Şu anda 28 farklı

yapmaya ihtiyaç var. Biz Tokat’taki işletmede buna

rak gösterip, dönüm başına primi alıyordu. Şimdi

çeşitte meyve suyu üretiyoruz. Bunların bir kısma

örnek olmaya çalışıyoruz. Kaliteli fidan üreterek,

o değişti. Ürüne prim sistemi geldi ki bu doğru

sadece dış piyasa için o ülkelerdeki damak tadına,

yetiştiricilik konusunda bilgilendirerek daha iyi so-

yöntem. Arazi birleştirmeleri tamamlanırsa, doğru

talebe uygun üretilen çeşitler. Yeniliğe açık bir fir-

nuçlar alınmasını sağlamaya çabalıyoruz. Bu tüm

kooperatif yapılanmalı oluşturulursa, teknoloji ve

mayız. Özellikle Ar-ge departmanımız çok iyidir.

ürün çeşitleri için böyle olmalı. Verimli ve kendi

bilimsel destekli, kontrollü tarım yapılırsa, ülke

Farklı tatlar üreterek, başarıya katkı yapıyor.

kendine yetebilecek, hatta dünyaya satabilecek

olarak bundan büyük fayda göreceğiz. Hem çiftçi

kapasiteye sahip bir ülkeyiz. Katma değeri yüksek

kazanacak, hem de kalite ve fiyat dengesine kavu-

ürenler, buna yönelik sanayi tabii ki gerekli. Ancak

şan sanayinin rekabet gücü artacak. İyi örnekleri

hammaddenizin en bol olduğu ve gıda gibi hayati

çiftçiye, üreticiye göstermek gerek. Mesela biz

-Biz de sebze ve meyve fiyatları çok oynak,
bazen bir ürünün meyve suyu bir anda popüler oluyor, birkaç sene önceki nar suyu gibi,
bunlar sizi nasıl etkiliyor?

değere sahip bir alandaki bu gücümüzü kullanma-

Tokat’ta süt üretimine başladığımızda 1993 yılında

mız, tarımsal sanayi ye de önem vermemiz gereki-

günde 5 ton süt toplayamıyorduk. Bugün günlük

yor. Hollanda gibi bizim onda biri ülkenin tarımdan

150 ton süt üretiliyor. Bunun sayesinde orada baş-

elde ettiklerine bakarsak, bizim neler başarabileceğimizi daha iyi anlarız. Bugün Dimes markamızla
dünyanın her yerinde tüketici bulabiliyorsak, bu
gücü doğru kullandığımız içindir. Teknolojik olarak ya da üretim olarak dünya markalarıyla aynı
yerdeyiz. Farkımız onlarım tarımsal becerileri ve
tarıma dayalı sanayiye verdikleri önem, teşvikler,
destekler. Türkiye tarım ve onunla iç içe olan hayvancılığı asla geri plana atmamalı.

ka işletmeler de devreye girdi. Dimes’in yanında
başka şirketlerde süt işi yapıyor.

-Dimes demişken, üretim kapasitesi ve sektördeki yeri nedir?
Yıllık 175 ton meyve suyu üretiyoruz. Bunun yüzde 20’sini Dimes markamızla 121 ülkeye ihraç
ediyoruz. Bugün dünyanın her bölgesinde meyve

Mesela narın çok enteresan bir hikayesi var, size
anlatayım. Türkiye’de narı sanayide ilk kullanan,
meyve suyunu üreten ilk şirket biziz. O dönemde
kilosunu 50 kuruştan üreticiden aldık. Bu üretici
içinde iyi bir fiyattı. Çünkü narın bakım ve işçilik masrafı azdır. Üretimi içi piyasaya verdik, çok
tutuldu. Bunu gören birkaç rakip firma da ertesi
yıl piyasaya girdi. Narın üretici fiyatı arttı, 2-2.5
liraya çıktı. Mecburen aldık, ancak hammadde maliyetimiz arttığı için biz de fiyatı yükseltmek zorunda kaldık. Üretimimizin yarısı depoda kaldı. O

-Son yıllarda yapılan çalışmalar olumlu değil mi, daha başka neler yapılmalı?

pur Havayolları’nda Dimes Meyve Suları servis

arada başka üreticiler de ‘nar da para var’ diyerek
nar ekmişti. Üçüncü yılda işin rengi değişti. Üretici de fazla mal var, sanayicinin deposu dolu, alım

ediliyor. Diğer taraftan Diren markasıyla şarap

az oldu. Pat fiyat üretici de kilosu 25 kuruşa kadar

Aslında hayvancılıkta son dönemde ilerleme kay-

üretimimiz devam ediyor. Dünya da rekabet ede-

geriledi. Sonuçta hangi işte olursa olsun arz-talep-

dedildi. Başarılı örnekler ortaya çıktı. Tarımda da

bilmemizin nedeni kaliteden ödün vermememiz,

fiyat dengesi doğru orantılı olmalı. Hangi tarafı ek-

daha önce araziye prim sistemi vardı. Bu verimli

farklı ülkelerdeki insanların damak tatlarına uygun

sik veya fazla olursa denge bozulur ve zarar oluşur.

suyumuzu bulmanız mümkün. Malezya, Singa-
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Meyve suyu yüzde
yüz katkısızdır,
içinde su-şeker
bulunmaz. İçinde
yüzde 40-60 arası
meyve olana meyve
nektarı, içinde
yüzde 10 ila 40
meyve olanı meyveli
içecek, yüzde 1ila
10 arası meyve olan
da meyve aromalı
içecek kategorisine
girer
-Bunun önüne geçmek için ne yapmalı, dünya da endüstriyel tarım yapılıyor, bunun için
neler gerekir?

kabette ilk eksimiz. Oysa şaraplık, dünyaca ünlü

26 litre daha alınacak çok yol var. Meyve suyu

üzümlerimiz var. Anadolu şarabın doğuş yerlerin-

sağlıklı bir içecek. Bu pazar daha da büyüyecek-

den birisi. Fakat dinsel yasaklar, farklı yaptırımlar

tir. Bizde tüm planlarımız ihracattaki payımızı ar-

Bizde endüstriyel meyvecilik yok. En başta konuş-

nedeniyle geri kalmış. İkinci neden sanayi ile butik
şarapçılık farkı. İyi kaliteli ve doğal olarak yüksek
fiyatta sayabileceğiniz bir şarap yapmak için bağdaki üç fidandan, ikisini sökmeniz, birine bakmanız lazım. Üstüne ustalığınız koymanız, yıllarca da

tırmaya odaklıyoruz. Şarapta kişi başı tüketim 1

tuğumuz ölçek tarımı, ekonomisi olmadığı için.
Avrupa’da, mesela Yunanistan’da şeftali, Amerika
ve Brezilya’da portakal üretimleri böyle yapılır.
Çok büyük arazilerde, sanayi için özel geliştirilmiş ağaçlardan, makineye dayalı üretim yapıyorlar.
Toplanan ürün direk sanayiye veriliyor. Sanayide
ürettiği meyve suyunu dünyaya satıyor. Biz de bu
yok denecek kadar az. Olsa da sanayiden çok butik
işletmeler yapıyordur. Biz de çiftçinin üretimi direk
piyasaya nihai tüketime yönelik. Kaliteli firmalar,
üreticinin ağaçta kalan piyasaya vermediği malı
alır, işler. Bunun yediğiniz meyve ile hiçbir farkı

bekletmeniz gerek. Bu daha çok butik üretim yapan
şirketlerin işi. Sanayide hızlı tüketime yönelik kaliteli şarap üretmeniz gerekiyor. Fransa bunu en iyi
başaran ülkelerden birisi. Fransa yılda milyonlarca
litre şarap ithal ediyor ve ülke ekonomisine çok
büyük bir katkısı var. Devlet olarak bir politikaları
var. Bizim aynı yerlere gelmemiz için aynı destek,
politikalar gerekli. Bu sadece şarap içinde değil,
her işte lazım. Portakal’da da yapabilirsiniz. Eğer

yoktur. Zaten eğer halde satılamayan, fazla olgun-

Amerika zamanında Silikon Vadisi’ne yatırım yap-

laşan, hatta çürümeye yüz tutan ürünü alıp, meyve

masaydı, bilişim sektörü ürünlerinde de dünyaya

suyu yaparsanız, kalitenizi, tadı bozarsınız. Tüke-

hakim olamazdı.

ticinizde bunu hemen fark eder. Bir kere böyle bir

litre, üretim de 70-80 milyon litre. İhracat hemen
hemen hiç yok diyebiliriz. Olanda daha çok butik
özel üretimler.

-Şirketten size dönersek, boş zamanlarınızı
nasıl değerlendirirsiniz?
Benim hayatım iş, hobi olarak da çalışıyorum, makine şirketimizde yeni bir şeyler ortaya çıkarmaya
çalışmak beni dinlendiriyor. Araba kullanmayı severim. Fırsat buldukça seyahat ediyoruz. Onda da
çocuklar karar veriyor, biz uyuyoruz. Farklı yaptığım bir şey yok.

-İZSİAD’ın çalışmaları hakkında neler düşünüyorsunuz, önerileriniz var mı?
İZSİAD büyük bir aile, bende üç dönem yöneti-

şeyle karşılaşırsa da markanızla olan irtibatı keser.

-Tüketim yönünden baktığımızda ülkemizle,
dünya arasında ki fark ne?

minde yer aldım. Şu anda Başkan Hasan Küçük-

-Şarapta sanki işimiz daha zor gibi, dünya
sıralamasında yokuz, bunun nedeni nedir?

Meyve suyu tüketimi kişi başı yıllık 5 litreden 10

de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Daha

litreye çıktı, ki bunda mütevazi olamayacağım

iyi, daha güzel çalışmalar yapılacağına da gönül-

Bizim bir şarap kültürümüz yok. Bu dünya ile re-

Dimes’in payı büyüktür. Ancak dünyaya bu oran

den inanıyorum.

kurt yönetiminde çok başarılı işler yapılıyor. Biz
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Kalbiniz için
hayat tarzınızı değiştirin

İ

SİGARA VE STRES
KALBİNİZİN DÜŞMANI

ZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Der-

20 yaşını geçmiş her kadın 6 ay, 1 yıllık periyodlar-

neği Kadın Komisyonu’nun Sağlık Haftası

da mamografi çektirmesi çok önemli. Kendini-

münasebetiyle düzenlediği toplantılar sürü-

zin yapacağı elle kontrollerde aynı şekilde. Me-

İkinci toplantının konuğu olan Prof. Dr. Ahmet As-

yor. İlk gün Kadın Hastalıları Uzmanı Yard.

melerde sertlik ve kitle tespit etme durumunda

lan, kalp sağlığı için hayat tarzının önemli olduğunu

Doç. Dr. Sultan Buğday, kadın üyeleri meme kan-

mutlaka bir doktora başvurmak gerek. Özellikle

belirtti. Sigara ve stresin kalbin düşmanı olduğunu

seri konusunda bilgilendirirken, ikinci gün Kardi-

ailesinde genetik olarak bu rahatsızlık bulu-

ifade eden Aslan, ‘’Genetik veya kalp kapakçığı ya

yolog Prof. Dr. Ahmet Aslan, kalp sağlığıyla ilgili

nanlar mutlaka kontrol yaptırmalı. Günümüzde

da romatizma gibi hatalıkları bir kenara bırakırsak,

bilgiler verdi.

gelişen teknoloji hastalığın erken devrelerde

genel anlamda kalp sağlığını bozan etkenler belli-

tespitini kolaylaştırdı. Bunun yanında yüksek

dir. Bunların başında da sigara, kolesterol, yüksek

risk taşıyan hastalarda, memelerin birini veya

tansiyon, kilo ve spor yapmamak gelir. Sigara di-

ikisinin cerrahi yöntemle alınması da önleyici

ğerlerine göre iki katı zararlı. Ancak son yapılan

Meme Kanseri’nin erken teşhisle tedavide başarı

bir tedbir’’ diye konuştu. Toplantının sonunda

araştırmalarda onun kadar hatta ondan bir puan

oranının çok yüksek olduğunu belirten Kadın Has-

İZSİAD Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes

daha fazla olan bir etken var, O da psikolojik stres

talıları Uzmanı Yard. Doç. Dr. Sultan Buğday, ‘’Ge-

Çelik, Yard. Doç. Dr. Sultan Buğday’a bir plaket

var. Yani insanın psikolojik durumunun, ruh hali-

netik faktörler, yaşam biçimi çok önemli. Özellikle

sunarak, teşekkür etti.

nin de kalp sağlığımızla direk bir etkisi var. Eğer

MAMOGRAFİ KONTROLLERİ
ÇOK ÖNEMLİ
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G ÜN C E L

Prof. Dr. Ahmet Aslan

Doç. Dr. Sultan Buğday

Sigara ve stresin kalbin
düşmanı olduğunu ifade
eden Aslan, ‘’Genetik
veya kalp kapakçığı
ya da romatizma gibi
hatalıkları bir kenara
bırakırsak, genel
anlamda kalp sağlığını
bozan etkenler bellidir’’

kalbinizi korumak istiyorsanız, stresten, size sıkıntı
yaratan etmenlerden uzak durmalısınız’ dedi.
Özellikle yaşı 40-50’y aşan kişilerin buna daha dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aslan,
‘’Eğer ailenizde kalp rahatsızlığı olan varsa, yüksek tansiyonunuz varsa stresli bir yaşantınız varsa
çok ciddi tehlike altındasınız demektir. Biz kardiyologlar genelde bu etkilerden ikisini bir arada
gördüğümüzde o hastayı risk grubuna dahil ederiz.
Ancak hm sigara, hem de stres bir aradaysa alarmlar çalmaya başlamış demektir. Bu tabloyu iyileştirmek için hayatı yavaşlatmak, stresten uzaklaşmak, size iyi gelen şeylerle uğraşmanız gerekiyor.
Size uygun aşırı efor sarf etmeden haftada 2-3 gün
spor yapın, dengeli ve sağlıklı beslenin, özellikler
kolesterolünüzü düşük tutun, tuz ve şekerden de
uzak durun. Sigarayı bırakamazsanız da mutlaka
ama mutlaka azaltın’’ diye konuştu.
Toplantı sonunda Prof. Dr. Ahmet Aslan’a verdiği
bilgiler için teşekkür eden İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, günün anısına Aslan’a bir plaket sundu.

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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‘‘Seçilirsem İzmir
Milletvekili olacağım’’
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 7 Haziran seçimlerine yönelik
düzenlediği İZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın ilkine AK Parti 1. Bölge
Milletvekili Adayı Necip Nasır konuk oldu

İ

ZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ilk kahvaltının konuğu AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı Necip Nasır Konuk oldu. Aynı

zamanda İZSİAD Danışma Kurulu Üyesi olan Nasır, ‘’Seçilirsem, İzmir Milletvekili olacağım, kentin sorunlarına sahip çıkacağım’’ dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt,
‘’İZSİAD’tan birçok milletvekili aday adayı arkadaşımız vardı. Şu anda da AK Parti, CHP ve
MHP’den aday olan arkadaşlarımız var. Onlarla
bir araya gelerek, projelerini paylaşmak adına ‘’İZSİAD Dinliyor’’ toplantılarını başlattık. Danışma
Kurulu Üyemiz Sayın Necip Nasır, AK Parti 1.
Bölge Milletvekili Adayı. Bugün onunla bir araya
gelip, ekonomi ve İzmir ile ilgili projelerini dinlemek istedik. Ayın 13’ünde CHP, 18’inde HDP, 22
Mayıs’ta da MHP’den aday olan arkadaşlarımızı
dinleyeceğiz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve İzmir için çalışmalarını temenni ediyoruz’’
diye konuştu.
Aile olarak kabul ettiği İZSİAD’ın davetiyle çok
mutlu olduğunu belirten Necip Nasır, ‘’Birçok sivil

Necip Nasır

toplum kuruluşunda görev yapıyorum. İZSİAD’ta
da Danışma Kurulu Üyesi olmaktan onur duyuyorum. Aile üyelerimizle bir araya gelip, projelerimi
anlatma fırsatı verdikleri içinde başta Başkanımız
Hasan Küçükkurt olmak üzere yönetime teşekkür
ediyorum. İzmir’de inşaat ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve 500’ün üzerinde kişiye iş imkanı
veren bir işadamıyım. Gerçek bir İzmir sevdalısı olarak görev yaptığım tüm STK’larda İzmir’in
36
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sorunlarının çözümü için, İzmir’in gelişmesi için

İzmir’in en büyük sorunlarından biri plansızlık, di-

yıllardır görev yapıyorum. Her şeye sahip İzmir’in

ğeri ise Türkiye ortalamasının üzerindeki işsizlik.

hak ettiği yeri alması için mücadele ettim. Bugünde

Bunlara da acil olarak müdahale gerekiyor. Örne-

AK Parti 1. Bölge Milletvekili Adayı olarak kar-

ğin İzmir’in halen 5 binlik planları yok, kentin na-

şınızdayım. Eğer İzmirliler teveccüh gösterirse de

sıl ve ne yönde gelişeceğine yönelik bir hedef yok.

sizlerin temsilcisi olarak Meclis’te İzmir için ça-

İzmir’in asıl sorunu da bu. Her konuda artıları olan

lışacağım. Elli seneye yakın İzmir’de yaşayan, iş

bu kent, bunların doğru kullanılamamasından ye-

yapan birisi olarak İzmir’in sorunlarına vakıfım.

rinde sayıyor’’ dedi.

Özellikle İzmir’in planlı olarak gelişmesine
yönelik birçok projesinin hazır olduğuna değinen Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’ Meclis’te
İzmir’i temsil yetkisi alırsam, orada işim gücüm İzmir olacak. Kentin sorunlarına yönelik
çözümlerin hayata geçmesi için çalışacağım.
Plansızlığı çözer, hedefi doğru koyarsak, kent
ekonomisi de canlanacak ve işsizlikte azalacak.
Mücadelemizde bu yönde olacak. Meclis’te de
İzmir Milletvekili olarak görev yapacağım. Bu
konuda kimsenin de şüphesi olmasın. Benim
bu kente, bu ülkeye ve vatandaşımıza hizmet
etmekten başka bir isteğim yok. Doğru için mücadele edeceğim. Örneğin yapılacak Göztepe
Stadı’nın şu andaki yeri bana göre yanlış. Orada
ki dokuyu, sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyecek. Levent Marina’nın karşısındaki belediyeye ait boş arazide yapılabilirdi. Hatta oradaki 35
bin kişilik olurdu. Otoban bağlantılarıyla ulaşım
sorunu da yaşanmazdı. Eğer 7 Haziran’da seçilirsem, 8 Haziran’da ilk işim bu olacak. İhalesi
de yapılmış bir iş ne kadar başarılı olurum bilemem ama en azından yanlışlığını anlatacağım ve
değişmesi için çaba göstereceğim. Benim İzmir
ile ilgili her olayda davranış biçimim doğrudan
yana olacak.’’

Necip Nasır-Hasan Küçükkurt-Bilal Doğan

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal
Doğan’da 7 Haziran seçimlerinde İzmir’de de
birinci parti olarak çıkacaklarına inandıklarını
söyledi. Konuşmaların ardından İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, Necip
Nasır’a günün anısına plaket sundu.

Adil Özyiğit-Nilhan Antitoros-Davut Yanık- Salih Özçifçi-Ayhan Baran
Necip Nazır-Hasan Küçükkurt-Mukaddes Çelik-Hayrettin Kayaönü-İrfan Erol-Bilal Doğan
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Teşvik Sistemi

İzmir’i Cezalandırdı

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 7 Haziran seçimlerine yönelik başlattığı
İZSİAD Dinliyor toplantılarının ikincisinde CHP İzmir Milletvekili adayları konuk oldu

Salih Çifçi-Ayhan Baran-Kamil Okyay Sındır-Nilhan Antitoros-Cengiz Yavaş-Selin Sayek Böke
Hasan Küçükkurt-Sabri Ergül-Zekeriya Temizel-Tacettin Bayır-Turgay Bozoğlu-Hayrettin Kayaönü

İ

ZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın ikincisin-

yüreğimizi dağlayan Soma Maden Faciası’nın

büyüdüğünü söyledi. İzmir’in teşvik sisteminde de

de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde

birinci yıldönümü. Hayatını kaybeden madenci

büyük sorun yaşadığını anlatan Böke, sanayicinin

düzenlenen kahvaltıya CHP Genel Başkan

kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet di-

ihtiyaç duyduğu arsalar konusunda teşvik ve des-

Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayı Selin

liyorum. Geçen bir yıl içinde değişen bir şey ol-

teklerin verileceğini kaydetti. İzmir’in sıkıntı ya-

Sayek Böke, Maliye eski Bakanı Zekeriya Temizel,

mamasından dolayı da üzüntülerimi belirtiyorum.

şandığı bölgesel teşvik sistemini değiştireceklerini

Tacettin Bayır, Turgay Bozoğlu, Kamil Okyay Sın-

Bugün İZSİAD Dinliyor toplantılarının ikincisinde

dile getiren Böke, “Haksızlığı siz zaten çok iyi bili-

dır, Ali Engin, Ednan Arslan, Sabri Ergül ve CHP

CHP adaylarını ağırlıyoruz. Katılımlarından dolayı

yorsunuz o nedenle bunu size anlatmaya gerek yok.

İl Başkanı Bedri Sertel katıldı. Kahvaltı sonrasında

teşekkür ediyorum’’ dedi.

Bu teşvik sistemi İzmirlilere, ‘Sen fabrikanı sök

Büke ve diğer adaylar ekonomi konusunda görüş-

başka yere git’ diyerek kenti cezalandırıyor. Ama

lerini, İZSİAD Üyeleriyle paylaştı. Böke, “Teşvik

CHP’nin seçim programını ve ekonomi konusun-

önemli olan sanayicinin nerede yatırım yaptığı de-

sistemi İzmirlilere ‘fabrikanı sök başka yere git’

daki projeleri sözcü olarak anlatan Genel Başkan

ğil, yüksek katma değerli ve ekolojik ürünler mey-

diyerek kenti cezalandırıyor” ifadelerini kullandı.

Yardımcısı ve İzmir Milletvekili adayı Selin Sayek

dana getirmesidir. O nedenle coğrafyası nedeniyle

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yö-

Böke, Türkiye’nin içinde bulunduğu zor koşullara

cezalandırılan değil yaptığı iş nedeniyle ödüllendi-

netim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Bugün

rağmen işadamlarının başarısı sayesinde yüzde 2

rildiği bir sistem getireceğiz” ifadelerini kullandı.
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Turgay Bozoğlu-Zekeriya Temizel-Hasan Küçükkurt
Selin Sayek Böke-Bedri Sertel-Tacettin Bayır-Ayhan Baran

“İZMİR HER GEÇEN GÜN
GERİYE GİDİYOR”

Hasan Küçükkurt-Selin Sayek Böke

Hükümetin ve siyasetin gündeminin ‘yaşanabilir
bir ülke’ yaratmak olduğunu aktaran Böke, “Fakat
bugün iş yapmayan ve diğer kişilere de iş yaptırmayan bir anlayış var. Tıpkı Türkiye’nin dünyada en
fazla üretim yapan ilk 15 ülke arasında yer alırken
bugün bu başarısını sürdüremedi. İzmir’de tıpkı ülkemiz gibi her geçen gün geriye gidiyor. Bizim artık
tekrar nasıl bir üretim yapacağımızı ortak bir noktada kurgulamamız ve bunu merkeze alarak hareket
etmemiz şart. Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların
yüzde 60’ı imarla ilgili. Bizim Bakanlar Kurulu’nun
imarla işi olmayacak. Başta sanayi olmak üzere
tüm sektörleri inşaata iten bir anlayış var. Bakanlar
Kurulu’nun imarla işi olmamalı. Biz ise artık imarla
değil sanayi üretimim artmasıyla ilgileneceğiz. Artık
nitelikli, kaliteli ve verimli üretim yapmalıyız. İktidara geldiğimizde ilk işimiz Avrupa Birliği (AB)
ile kapalı olan fasılları açmak olacak. AB’ye uyum
kapsamında ihale kanunu faslı açılmıyor. Hükümet

Nilhan Antitoros-Hasan Küçükkurt
Hayrettin-Kayaönü Turgay Bozoğlu

Kamil Okyay Sındır-Nilhan Antitoros-Cengiz Yavaş

şu anda bu gücü kaybetmek istemediği için bu faslı
açmıyor. Biz ilk günden fasılların açılmasını sağlayacağız. Ayrıca siyasi ahlak yasasını da çıkaracağız.
İktidara geldiğimizde kesin hesap komisyonu kurup,
bunun denetimini de ana muhalefet partisine vereceğiz’’ diye konuştu. Toplantıda diğer adaylarda ekonomi konusunda ki görüşlerini aktardı. Adaylardan
Turgay Bozoğlu, özellikle bilişim sisteminin teşvik
edilmesine yönelik projeleri olduğunu ve İzmir’in
Silikon Vadisi olmasını planladıklarını söyledi. Tacettin Bayır, İzmirli bir sanayici olarak sorunları bildiğini ve çözmek için çalışacağını sözlerine ekledi.
Maliye eski Bakanı Zekeriya Temizel’de özellikle
asgari ücrette vergi ve SSK yükünü ortadan kaldıracaklarını taahhüt etti. Soru cevap bölümünün ardından İZSİAD Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, konuklara günün anısına birer plaket
vererek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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İZMİR Bilişim Merkezi Olacak
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 7 Haziran seçimlerine yönelik
düzenlediği İZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın üçüncüsüne
MHP İzmir Milletvekili adayları konuk oldu

İ

ZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın üçüncüsüne MHP Grup Başkan Vekili, İzmir
Milletvekili ve 1. Bölge Adayı Oktay
Vural, aynı zamanda İZSİAD Üyesi olan
MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Murat
Koç, MHP İl Başkanı Necat Karakaş,, İZSİAD
üyeleri ve konuklar katıldı. 7 Haziran seçimlerinin ülkenin kaderini belirleyeceğini vurgulayan
Vural, ‘’Atalarımızın kanlarıyla kurulmuş olan
Ülkemiz ve Cumhuriyetimiz bölünme tehlikesi
altında’’ diye konuştu.
Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki kahvaltılı toplantıda açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Se40

İZSİAD

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

çimler öncesinde, İzmir’i temsil etmek için yola
çıkan sayın milletvekili adaylarımızın ekonomi
ve İzmir’in sorunlarına yönelik görüşlerini paylaşmak düşüncesiyle düzenlediğimiz toplantılarımızın sonuncusunda MHP İzmir Milletvekili
adaylarını konuk ediyoruz. Onların da proje ve
çözüm önerilerini dinlemekten memnun olacağız’’ dedi. Toplantıya MHP İzmir 1 ve 2. Bölge
Adayları katılırken, parti adına MHP Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili ve adayı Oktay
Vural, Murat Koç ile MHP İl Başkanı Necat Karakaş söz adlı.
İZSİAD Dinliyor Toplantısı’na katılmaktan çok
memnun olduğunu belirterek sözlerine başlayan

MHP İzmir Milletvekili ve adayı Oktay Vural,
‘’İzmir ve ülke ekonomisine katkı sağlayan sizlerle buluşmamızı sağlayan Sayın Başkan Hasan
Küçükkurt ve yönetimine teşekkür ediyorum.
İzmir ile ilgili konulardan önce 7 Haziran seçimlerinin ülkemizin kaderini belirleyeceğini
söylemek istiyorum. Atalarımızın kanlarıyla,
canlarıyla kurdukları Ülkemiz, Cumhuriyetimiz
elden gidiyor. Devleti zaten parçalıyorlar. Yakında ülkeyi de bölgelere ayırıp parçalayacaklar.
Devletin her kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyorlar. Polis, asker, savcı, hakim
hepsini ele geçirmek için çalışıyorlar. Bu korku
imparatorluğu inşa ediyorlar. Kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkesi yok etmek
için saldırıyorlar. Can güvenliğimiz, mal güven-

Oktay Vural-Adayı Murat Koç-Hasan Küçükkurt-Necat Karakaş

liğimiz tehlikede. Anayasayı değiştirmek, dikta-

genelinden yüzde 60 daha fazla, işadamı, sana-

olacağını ifade etti. MHP İzmir İl Başkanı Necat

törlük kurmak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı

yici yanı başında iktidarın nimetlerinden yarar-

Karakaş ise partilerinin 7 Haziran seçimlerinde

da diktatör olmak istiyor. Bundan dolayı 7

hem İzmir’de hem de ülke genelinde patlama

Haziran seçimleri çok önemli, ya Devleti-

lananlarla kendi çabasıyla rekabet ediyor. MHP
İktidarında bu böyle olmayacak. İzmir bilişim

mizi, ülkemizi koruyacağız, ya da diktatöre

merkezi olacak. Önde gelen sektörler destekle-

tının sonunda İZSİAD Yönetim Kurulu Başka-

teslim edeceğiz’’ dedi.

necek. Özellikle işsizliğin azaltılmasına yönelik

nı Hasan Küçükkurt, İZSİAD Danışma Kurulu

yatırımlara teşvik edeceğiz’’ diye konuştu. MHP

Başkanı Ayhan Baran, İZSİAD Genel Sekreteri

İzmir’in AK Parti döneminde sürekli olarak

İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Koç’ta,

Cengiz Yavaş ve yönetim kurulu üyeleri, konuk-

haksızlığa uğradığını öne süren Vural, ‘’İktidar,
İzmir’i cezalandırıyor. İzmir’de işsizlik ülke

seçildiği takdirde İzmir iş dünyasının bir tem-

lar Oktay Vural, Murat Koç ve Necat Karataş’a

silcisi olarak, Meclis’te tüm sorunların takipçisi

günün anısına birer plaket sundu.

yapacağını, iktidar olacaklarını söyledi. Toplan-

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Koalisyon ve Başkanlığa

destek yok

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 7 Haziran seçimlerine yönelik
düzenlediği İZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın sonuncusuna HDP-Halkların
Demokratik Partisi İzmir Milletvekili adayları konuk oldu

İ

ZSİAD Dinliyor Toplantıları’nın sonuncusuna HDP İzmir Milletvekili adayları

Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Eylem Yıldıız, HDP İzmir İl Başkanı Ca-

vit Uğur, İZSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.
Barajı aşacaklarına inandığını söyleyen Kürkçü,
bölünme, koalisyon ve başkanlık sistemiyle ilgili net konuştu. Kürkçü, ‘’HDP birleştirmek
için var, bölünmek için değil. Bize oy verenlere
ihanet edip, AK Parti ile koalisyon kurmayız.
Başkanlık sistemine asla destek vermeyiz’’ dedi.
Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Seçimler öncesinde

Müslüm Doğan-Eylem Yıldıız -Ertuğrul Kürkçü-Hasan Küçükkurt-Cavit Uğur

İzmir milletvekili adaylarını daha yakından tanımak ve ekonomi başta olmak üzere tüm konular-

yüzüyle bizlere gelecek adına umut veriyor. 7

da görüşlerini öğrenmek adına düzenlediğimiz

Haziran seçimleri HDP’nin var olma savaşı de-

toplantılarının üçüncüsünde Halkların Demok-

ğil, Türkiye’nin var olma savaşıdır. Bizim baraj

ratik Partisi adaylarını ağırlıyoruz. Kendilerinin

gibi bir engelimiz var gibi görünse de, eğer biz
barajı aşamazsak ülkenin önünde, özgürlüklerin
önünde çok ciddi bir baraj olacak. HDP şu anda
üstlendiği bu tarihi misyonun farkında ve ülkenin böylesi bir duruma düşmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğer en azından beş yüz
bin yeni seçmene bunu doğru anlatabilir ve
onların da oylarını alabilirsek, baraj falanda
kalmayacak. Bundan dolayı sizlerin de oylarınıza talibiz. Yerele gelirsek. İzmir’in ciddi bir
kentsel yenilemeye ihtiyacı var. Ancak bunun
yerinde ve insanların haklarını koruyan bir şekilde olması gerekiyor. İşsizlik ülkenin sorunu
fakat İzmir’de bu oran biraz daha yüksek gö-

ekonomi ve genel konularla ilgili düşüncelerini
paylaşacağız’’ diye konuştu.
7 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu
söyleyen HDP İzmir Milletvekili Adayı Ertuğrul
Kürkçü, ‘’Öncelikle bu davete ve bizleri sizlerle
buluşturan İZSİAD yönetimine teşekkür ediyorum. Halkların ve hakların savunucusu bir parti
olarak, işçilerin yanında bir parti olarak siz işverenlerle buluşmak bizim içinde ilginç bir deneyim. Ancak şunu belirtmek isterim ki sizin
haklarınızı da biz koruyacağız. İzmir çağdaş
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rünüyor. Bunu çözmek için gereken düzenlemeler yapılmalı’’ dedi.
Adaylardan Avukat Eylem Yıldız, HDP’nin bir
köken partisi olmadığını ve Türkiye partisi olma
yolunda ilerlediğine değinerek, şunları söyledi,
‘’Kürtler kadar, Alevilerinde, Ermenilerinde,
dili, dini farklı olan tüm azınlıklarında, farklı görüş ve yaşam biçimini benimseyenlerinde
kısacası tüm ülkeyi kapsayan, kitle partisi olma
iddiamız var. Ülkenin bu ayrımcılığı, ayrıştırmayı geride bırakıp, eşit, adaletli bir demokrasiye
kavuşması gerekiyor. Biz buna talibiz.’’
Diğer aday Dr. Müslüm Doğan ise HDP’yi sadece Kürtlerin haklarını savunan bir parti olarak
görmemek gerektiğini, tüm hakları savunmak

Dilara Sezgin-Cavit Uğur-Gaffar Akkel-Ertuğrul Kürkçü-Eylem Yıldız-Müslüm Doğan-Cengiz Yavaş-Hasan Küçükkurt-Nilhan Antitoros-Salih Çifçi

adına yola çıktıklarını vurguladı. Dinleyicilerin,
bölünme, AK Parti ile koalisyon ve başkanlık
sistemiyle ilgili HDP’nin görüşlerini sorması
üzerine Kürkçü, şöyle konuştu. ‘’Bu sorularla her gün karşılaşıyoruz. Sizler endişelenmekte
haklısınız. O endişeyi gidermek bizim görevimiz.
Bölünme HDP’nin gündeminde değil, olmayacakta. HDP birleştirmek için var, bölünmek için değil.
Hatta o endişenin kaynağı olan PKK’nın lideri de
aynı şeyleri söyledi. AK Parti ile koalisyona gelince aslında bu şu anda önceliğimiz değil, bununla
ilgili alınmış bir parti kararımızda yok. Bizde karar
alınmadan kimse parti adına konuşamaz. Ancak
ben eş başkanlarımızın, parti üst yönetimimizin
söylemlerine, açıklamalarına ve kişisel gözlemlerime göre söyleyeyim, balık kavağa çıkarsa olur.
Bize oy verecek hiç kimsenin şüphesi olmasın,
onların oylarına asla ihanet etmeyiz. Ayrıca biz

Hasan Küçükkurt

Müslüm Doğan-Cengiz Yavaş

2019’da iktidara talibiz neden AK Parti ile koalisyon yaparak ayağımıza sıkalım. Başkanlık sistemini ki bu başkanlık sistemi değil, Recep Tayyip
Erdoğan’ın tek adam, halife olma isteği. Biz bunun
olmasına asla izin vermeyeceğiz.’’
Toplantının sonunda İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt, Genel Sekreter Cengiz Yavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nilhan Antitoros, günün anısına konuklara birer plaket sundu.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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ETKINLIKLERIMIZ

Üyelerimize plaketlerini sunduk

İ

ZSİAD Üye Plaketleri’nin sunumuna

konuşma yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçük-

tüm üyelerimize plaketlerini vermiş olacağız.

düzenlenen etkinliklerde devam edildi.

kurt, ‘’Ocak ayında başlattığımız uygulamaya

Sizlerle birlikte çalışmaktan gururluyum. Hep

THY yöneticilerinin konuk olduğu Çar-

bugünde devam ediyoruz. Yaptığımız etkinlik-

birlikte daha güzel günleri göreceğiz’’ dedi. Ko-

şamba Toplantısı’nda, on üyemize daha

lerde çalışmalarıyla derneğimize katkı koyan

nuşmanın ardından Başkan Küçükkurt, üyeleri

‘’İZSİAD Üye Plaketi’’ verildi. Törende kısa bir

üyelerimize bir anı sunuyoruz. Yılsonuna kadar

tek tek tebrik ederek plaketlerini sundu.

Hasan Küçükkurt-Gökçe Kesikçiler Buğday
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Ender Kızılkanat-Hasan Küçükkurt

Kemal Buluğ-Hasan Küçükkurt

ETKINLIKLERIMIZ

Ertan Bozdoğanoğlu-Hasan Küçükkurt

Adem Kayaalp-Hasan Küçükkurt

Kemal Buğday-Hasan Küçükkurt

Ali Kara-Hasan Küçükkurt

Aydın Kızılkaya-Hasan Küçükkurt

Tolga Özkalfa-Hasan Küçükkurt

Atıf Soner Kader-Hasan Küçükkurt

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Bizde gıda terörü var
Sosyal sorumluluk
projesiyle öğrencileri
sağlıklı beslenme
konusunda
bilinçlendirmek için
workshoplar düzenleyen
Binali Yılmaz, toplum
olarak bu konuda
ciddi tehlike altında
olduğumuza inanıyor

Y

aklaşık 35 yıl önce mutfakta çırak

Ankara’da okudum. Daha sonra İzmir’e geldim.

olarak başladığı meslek hayatında

Evliyim ve bir çocuğum var. 30-35 senedir gıda

-Kendi restoranınızı, şirketinizi ne
zaman kurdunuz?

basamakları teker teker çıkarak pro-

sektöründe çalışan ve işveren olarak faaliyet

1996 yılında Gıda Çarşısı’nda Baca Restoranı aç-

fesyonel aşçı olan Binali Yılmaz,

gösteriyorum.

tık, üç ortak. Ben 3-4 yıl hem dışarda çalışmaya

başarılı işletmeciliğinin yanında sağlıksız beslen-

devam ettim, hem de orada işi yürüttük. Orası Gıda
Çarşısı’nın en iyi esnaf lokantası, restoranların-

mine savaş açan Yılmaz, 5 yıldır okullarla işbirliği

-Bu gerçekten kısa oldu, o zaman biraz daha
açalım. Mesleğe ne zaman başladınız. İşverenliğe gelinceye kadar olan deneyimlerinizden bahseder misiniz?

yaparak ciddi bir sosyal sorumluluk projesini yü-

Mesleğe

Cafe’yi

rütüyor. Türkiye’nin gıda terörü altında olduğunu

Kulübü’nde çırak olarak başladım. 2000 yılına

soktuk. Aynı yıl

belirten Yılmaz ile hem bu konudaki çalışmalarını

kadar da farklı yerlerde çalıştım. Ticaret Odası

Narlıdere’de

hem de iki ortağıyla örnek gösterilecek bir uyum

Lokali’nin ilk yıllarında, Boğaziçi Restoran’da,

içinde sürdürdüğü restoran, cafe işletmeciliğinin

Şişko Et Restoran’ında aşçı yardımcısı, aşçı ola-

ayrıntılarını, püf noktalarını konuştuk.

rak görev yaptım. Mesleği öğrendim. Pro-

me ve obeziteye karşı verdiği mücadele ile de tanınıyor. Özellikle çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına
yol açan fast food alışkanlığı ve hazır gıda tüketi-

1981

fesyonel aşçıyım.

-Okuyucularımıza sizi tanıtarak başlayalım, kısaca kendinizi anlatırmısınız?
1968 Erzurum doğumluyum,
ilkokulu
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yılında

Karşıyaka

Avcılar

dan birisi olarak yoluna devam ediyor. 2000 yılında da Çankaya’da Hilton
Oteli’nin yanında Baca
faaliyete

R Ö PO RTA J
Divan Et Lokantası’nı açtık. Ancak orada 1 sene
sonra talihsiz bir yangın yaşadık ve ardından kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 10 yıl öncede yine
ortaklarım Sanver Süzek ve Gökhan Dökmeoğlu
ile birlikte şu anda bulunduğumuz Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin yeme-içme salonlarının ve
şehir kulübünün işletmesine başladık. Burada şehir
kulübü, teras katta ve çatıda ikramlı düğün, davet
ve özel toplantılara hizmet verdiğimiz 250 kişiden
başlayan bin kişi kapasiteli salonlarımız var. Ayrıca iş merkezi çalışanlarına ve misafirlere yemek, cafe
hizmeti veriyoruz. Burada düzenlenen kongre, fuar
ve sergilerde de toplu yemek, kokteyl hizmetimiz var.

-Siz aşçılığınız, işletmeciliğiniz kadar çocuklara yönelik yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projesiyle de tanınıyorsunuz, ayrıntıları
anlatır mısınız?
Bu bizim sosyal sorumluluk projemiz, yaklaşık 5
yıldır sürdürüyoruz. Bugüne kadar 50’nin üzerinde
okulla ortak çalıştık. Çocuklara doğru beslenmeyi
öğretip, göstermeye çalışan, özellikle çok büyük
bir tuzak olan fast foud beslenme alışkanlığı konusunda onları uyaran bir proje bu. Burada teras

Binali Yılmaz

katında oluşturduğumuz bir mutfak var, yemek
atölyesi olarak kullandığımız. Okulla işbirliği için-

bugüne kadar 700’den fazla çocukla bu çalışmayı

de özellikle kilo problemi olan şişman veya zayıf,
ya da yeme problemi olan çocukları öğretmenler
belirliyor. 10-15 kişilik bir grup oluşturuluyor. Onları sabah servisle okullarından alıyoruz. Buraya
getiriyoruz. Önce beslenme uzmanımız onlara sağlıklı beslenme konusunda bir bilgilendirme yapıyor. Doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğunu
anlatıyor. Hatta beslenme uzmanımız daha sonrada
ücretsiz olarak onlara danışmanlık yapmayı sürdürüyor. Bilgilendirmenin ardından 15 dakikalık fast
foud tarzı beslenmenin ve obezitenin zararlarını
içeren bir film seyrediyorlar. Daha sonra coğrafyamızın, ülkemizin beslenme açısından sağlıklı yiyeceklerle çevreli olduğunu, bundan yararlanmamız
gerektiğini ifade ediyoruz. Ürün çeşitlerinden, onlarla hangi yemekler yapılabileceğinden bahsediyoruz. Ve onları da olayın içine katmak için, ‘’Hadi

Çocuklarımız en
değerli varlıklarımız
ve biz onları
kendi elimizle
zehirlememeliyiz.
Aslında sağlıklı
bir lahmacun,
evde kendinizin
hazırlayacağı
bir hamburger o
yediklerinden yüz kat
daha iyi

yaptık. Hem beslenme uzmanımıza daha sonra danışanlar çok, hem de anneleri, babaları arıyor, ya
da geliyorlar, bize teşekkür ediyorlar, ‘’Eskiden
yemek beğenmezdi, şimdi benle yemek yapıyor.
Fast food türü şeyleri istemiyor’’ diye. Bu hem bize
büyük bir mutluluk veriyor, hem de doğru yolda olduğumuzu, ne kadar daha fazla çocuğa ulaşırsak, o
kadar başarılı olacağımızı gösteriyor

-Çocuklar tamam da aile de bu konuda çok
önemli, özellikle annelerinde bilinçlenmesi
gerekli değil mi, onlara yönelik bir şey yapıyor musunuz?
Bunu yapmak isteriz, ancak bu bizi aşan bir proje. Tabii ki aile çok önemli, özellikle anne. Ailenin
beslenme alışkanlığı. Bunlar da etkin faktörler. İşin

şimdi bu bölgede yetişen şu üründen, şu ottan, şu

asıl başlangıcı zaten aile. Size kendimden bir örnek

sebzeden şu yemeği birlikte yapalım’’ diyoruz. O

vereyim. Oğlum bir arkadaşını yaş gününe gidecek.

gün belirlenen menü malzemelerini önlerine veri-

sonra bunları da okullarına gönderiyoruz. Çalışma

Eşimin işi var, benim götürmemi istedi, ‘Tamam,

yoruz. Örneğin, zeytinyağlı enginar, ısırganlı köfte,

sonunda da onları yine servisle okullarına ya da ev-

nerede evleri’ dedim. Eşim, ‘Yok evde değil’ diye-

sütlaç. Çocuklar, aşçılarımızla birlikte her aşamaya

lerine bırakıyoruz. Tüm bunları ücretsiz ve sosyal

rek şimdi adını vermeyeyim ünlü bir fast food res-

katılarak yemekleri yapıyorlar. Ardından da bir-

sorumluluk projesi olarak yürütüyoruz.

toranın adını söyledi. Ben bunun için mücadele ve-

likte yiyoruz. Onların duygularını alıyoruz. Evde

ren, farkındalık yaratmaya çalışan baba, oğlumun
hatırına mecburen götürdüm. Götürdüm de yine

larını istemelerini tembihliyoruz. Çalışmayı aynı

-Geri dönüşümler nasıl, çocuklar bu konuda
daha bilinçli hareket ediyor mu?

zamanda videoya çekiyoruz, fotoğraflıyoruz. Daha

Çok iyi geri dönüşümler alıyoruz, zannederim

yanlışlığını anlattım. Ama benim oğlumda dahil

annelerinden de buna benzer yemekleri yapma-

içim içime sığmadı. Orada bulunan velilere bunun
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çocuklar bir güzel fast food’ları yedi. Durumun
zorluğu açısında kendimin de yaşadığı örnek. En
azından oğlanın doğum günlerini oralarda kutlamıyoruz. Ancak herkes aynı bilinçte olursa bir sonuç

yasakla-

alınabilir. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız ve

yamazsınız. Çare bilinçlendirip,

biz onları kendi elimizle zehirlememeliyiz. Aslında

tüketimi azaltmak, şirketleri de değişime zorlamak.

sağlıklı bir lahmacun, evde kendinizin hazırlayacağı bir hamburger o yediklerinden yüz kat daha iyi.

Sağlıksın beslenmede tek sorun fast food
değil, diğer sağlıksız ürenler, yiyecekleri ne
yapacağız?

-Bunu önlemek zor değil mi? Yasaklama olanağınızda yok, tek çözüm bilinçlendirme mi?

Evet, tüketim hazır ve işlenmiş ürünlere kaydığı

Bunlar çok büyük şirketler, dünya markaları. Çok

için bu sorun daha da büyük aslında. Çünkü bir

büyük bir yaptırım etki güçleri var. Reklamlarla

ürünün raf ömrünü uzatmak istiyorsanız, koruyu-

zaten beyinlerimizi yıkıyorlar. Düşünün bir ham-

cu katkı maddesi kullanıyorsunuz demektir. İnsan

burgerin, bu arada katkısız, hemen tüketim için

sağlığına zararlı olmayan bir koruyucu madde yok

yaptığınız ya da yapılan köfteli hamburgerlerden

ki. Kişi ne kadar bu ürünlerden tüketiyorsa o kadar

bahsetmiyorum, fast food türü 20 yıl bozulmayan,

risk altında demektir. Hiç fast food yememiş ol-

içinde bağımlılık yaratma, daha çok yeme arzusu

sun. Ancak hazır gıdalarla besleniyorsa yine ciddi

yaratan katkılı ürünleri kast ediyorum, isim vermek

tehlike altında demektir. Bu şirketler ‘benim ürü-

istemediğimden hamburgerci diyorum, ikisi karış-

nümde oran şu kadar, tehlike sınırının altında’ di-

masın. Böyle bir etin, ya da hamburgerin insan sağlığına zararlı olmaması mümkün mü? Hangi et o

tırımlar getiriliyor. Ancak yeterli değil. Bu hali bile

kadar süre bozulmadan durabilir. Pişirmek için kul-

özellikle çocuklarda hiper bozukluk, zeka geriliği,

lanılan yağ, diğer katkı maddeleri hepsi zararlı. Son

obezite gibi çok ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

10-15 yıldır ciddi bir mücadele var. Birçok ülkede

Bu işin merkezi olan Amerika’nın bugün obezite

hatta bizde de onlar kadar olmasa da en azından

ile başı dertte. Sağlık harcamalarına da çok büyük

katkı maddeleri, kullanılan yağlar konusunda yap-

bir yük getiriyor. Ancak serbest ekonomi var ve
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yor izni alıyor, üretiyor, satıyor. Ancak bu bir ürün,
her üründe o kadar var ve bunlarla besleniyorsanız. Vücudunuz bombardımana tutulmuş oluyor.
Bundan kurtulamıyorsunuz. Tek çare işlenmemiş,
natürel, taze ürünlerle beslenmek. Katkı maddeli
ürünler den mümkün mertebe kaçınmak. Kısacası

R Ö PO RTA J

Baca Cafe’lerin
sayısını çoğaltma
planımız var.
Emin adımlarla
ilerleyerek, doğru
lokasyonları
seçerek bir zincir
oluşturmak
istiyoruz

sadece fast food yememek çözüm olmuyor. Tükettiğimiz her şeye dikkat etmek gerekiyor. Bizde
çok ciddi bir gıda terörü var. Son yıllarda tarım ve
sağlık bakanlığı biraz daha bu konularda etkin çalışıyor. Ancak yeterli değil. Bir kuşağı kaybettik. Bir
kuşağı daha kaybetmemek, ileride çok daha ciddi
sorunlarla boğuşmamak, Amerika’nın düştüğü duruma düşmemek için hızlı hareket etmemiz lazım.

-Sizin de söylediğiniz gibi bunlar büyük ve
güçlü şirketler, bu zor bir mücadele değil mi?
Zor, dediğiniz gibi çok zor. Alacağınız her karar
ekonomik olarak bir yerlere dokunuyor. Çok büyük

kalitelidir. Dondurulmuş, hazır ya da işlenmiş ürün
kullanmayız. En iyi malzeme ile en iyi yemeği, en
iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Zaten farklı olması beklenemez. Bunun mücadelesini verirken, uygulamada da örnek olmamız gerekiyor

-Sizin büyüklere yönelik yemek atölyenizde
var, orada neler yapılıyor?
Büyüklere yönelikte günlük Workshop’ larımız
var. Bir yemek atölyesi. Burada dünya mutfaklarından yemekler, tatlılar yapıyoruz. Katılanlar hem
o yemeğin yapılışını öğreniyor. Hem de sonunda o
yemeği tüketiyor. Bu ücretli. Yapılan yemeğin mal-

bir sektörle, dünya aktörleriyle baş etmeniz gerek.

zeme masraflarını karşılayacak bir ücret alıyoruz.

Milyar dolarların döndüğü bir alandan bahsediyo-

Kar amacımız yine yok. Oldukça ilgi görüyor.

ruz. Bu etmenler tabii ki mücadeleyi güçleştiriyor.

yaratacağı sorunlar çok daha büyük. Bu mücadele-

-Şirkete dönersek tekrar, yeni projeleriniz
var mı, yatırım planınız var mı? Birde üç ortaklı yapıda zorlanmalar oluyor mu? Şirketi
bir anayasası var mı?

de eğitim de çok önemli. Bizim sosyal sorumluluk

Baca Cafe’lerin sayısını çoğaltma planımız var.

olarak yaptığımızı devlet görev olarak yapmalı,

Doğru ve emin adımlarla ilerleyerek, doğru lokas-

çocukları aileleri bilinçlendirmeli. Kamu spotla-

yonları seçerek bir zincir oluşturmak istiyoruz. Di-

rı var arada televizyonda görüyorum, bana biraz

ğer sorunuza gelince ise bizim gerçekten uyumlu

le telafi etmeye çalışıyorum. Oğlumla vakit geçiri-

yasak savmak gibi geliyor ama yine de bir şey.

bir ortaklık yapımız var. Herkesin görevi belli ve

yorum. Dostlarımızla bir araya geliyoruz.

Birde ürünlerin üstünde, etikette yazanları okuma

herkes elinden geleni yapıyor. Bir anayasamız da

alışkanlığı kazandırmalıyız. İnsan bile bile kendi-

var. İkinci kuşaklar devreye girince sorunsuz ona

ne zarar vermez. Bilinçlenme de etiket okumayla

bakarak ilerlesinler diye.

Ancak devlet vatandaşının, toplumun sağlığını
düşünme, onu ön planda tutma görevi var ve bu
her şeyden önce gelmeli. Sağlıksız bir toplumun

İçinde olmaktan mutluluk duyuyorum. Son dönem-

başlayabilir.

-Siz işletmelerinizde bu ürünleri hiç kullanmıyor musunuz, ya da kullanmak zorunda
kalıyor musunuz?
Bizim kullandığımız tüm ürünler natürel, taze ve

İZSİAD’ın çalışmaları hakkında düşünceleriniz neler, önerileriniz var mı?

-İş dışından neler yaparsınız, hobileriniz
var mı? Nasıl dinlenirsiniz?

le dernek gerçekten ivme kazandı. Hem üyelere

Boş zamanlarımda ailemle geçiririm eşimde bizim

leriyle fark yaratıyor. Üyeler arasındaki işbirlikleri-

pasta imalatımızın başında. İş dışında kalan vakit-

ni arttırmaya yönelik çalışmalara biraz daha önem

lerimizde yürüyoruz. Çok spor yapamıyorum. Böy-

verilirse, daha da iyi olur diye düşünüyorum.

yönelik etkinlikler, hem de sosyal sorumluk proje-
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Gelincik Ressamı

İZSİAD içi̇ n çizdi
İ

ZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği bu kez sanat için buluştu.
İZSİAD’ın konuğu olan ‘’Gelincik
Adam’’ ünlü ressam Hikmet Çetinka-

ya, canlı performans ile tablo yaptı. Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Balo Salonu’ndaki
kokteylle, İZSİAD üyeleri, eşleri ve sanatseverler katıldı.
Sanatın ve sanatçıların toplumun aynası olduğunu belirten İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Bu güzel ülkede, barış
ve huzur içinde yaşamayı bize armağan eden
Atamız Gazi Mustafa Kemal, ‘Sanatsız kalan
bir milletin, hayat damarlarından bir kopmuş
demektir’ sözüyle sanatın, ‘Hepiniz milletvekili
olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız’
sözüyle de sanatçının değerini bizlere göstermiştir. Sanat; her dalıyla, her yönüyle toplumları daha iyiye daha güzele, daha mükemmele
ulaştıran önemli bir araçtır. Sanatçı; ürettikleriyle, eserleriyle, topluma yol gösteren, insanın
daha iyi daha güzele ulaşma çabasında önderlik
edendir. Tarih; bir yanda onların eserlerini yeni
nesiller için kaydederken, diğer yanda onların
yaşadıkları toplumu, zamanı nasıl değiştirdiklerini yazar. Bugün onlardan biri olan ‘’gelincik
ressamı’’, ‘’Gelincik Adam’’ olarak bilinen Ressam Hikmet Çetinkaya. Konuğumuz Çetinkaya,
Çanakkale’de can verenlerinde sembolü olan
gelinciklerle, doğayı, hayatı, sevinci, hüznü ama
en önemlisi unutmamayı, hatırlamayı, vefayı

Hikmet Çetinkaya
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anlatıyor eserlerinde. Çetinkaya’da duygu ve

ETKINLIKLERIMIZ
düşüncelerini simgeleştirdiği gelincikler aracılığıyla sanatseverlere ve dünyaya ulaştırıyor’’
diye konuştu.
Dünyada yüzün üzerinde sergi açtığını ve kendisini üne kavuşturan gelinciklere borçlu olduğunu dile getirerek performansına başlayan
Hikmet Çetinkaya, bir yandan resim yapmanın
inceliklerini paylaşırken, diğer yandan tabloyu
yaptı. Tabloyu İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve İZSİAD Genel Sekreteri
Cengiz Yavaş’ın da fırça darbeleriyle tamamlayarak imzalayan Çetinkaya, ‘’Bu kolektif bir çalışma oldu. Eminim benim tek başıma yaptığım
tablolardan daha değerli oldu’’ dedi.

Hasan Küçükkurt

Cengiz Yavaş

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Hasan-Nazmiye Küçükkurt

Oytun-Hikmet Çetinkaya
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Nilhan Antitoros, Hayrattin Kayaönü

Tuğçe Gülcüler

Simay Naz-Nazan Tütüncü, Birsen Kayaönü, Dilek Önder
Oytun-Hikmet Çetinkaya

ETKINLIKLERIMIZ

İpek Gürel
Mukaddes -Arda Çelik

Cengiz -Nermin Yavaş

Gaffar Akkel, İrfan Erol

Gülseren Canatan, Merih Gemici

Mehtap Porsuk, Sülün Akmercanoğlu
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GELECEK

Türkiye’nin ilk butik değirmeni
COOKER’S i yaratan Ercüment
Bora Demirpençe gelişmiş ülkelere
göre çok geride olan tarıma dayalı
sanayinin büyümesinin bu konuda
yapılacaklara bağlı olduğu söylüyor

kontrollü tarımda

İ

zmirli genç bir girişimci, sanayici olan Ercüment Bora Demirpençe. Eskişehir’de ilk
butik değirmeni hayata geçirmiş. Gıda Mühendisi eşi Seda Hanımı da yanına alarak

ülkemizin Avrupa’ya, dünyaya göre geriden takip
ettiği alanda savaşa girmiş. Bir yandan teknoloji ve
Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre öncülük ederken, diğer yandan hammaddesinin kaynağı tarımın sorunlarının çözümüne katkı koymaya çalışıyor. Yeni ve
özel ürünlerle de bu işin kalbi Avrupa pazarına
girmeye hazırlanıyor. Demirpençe ile hem tarımın
sorunlarını, çözümlerini, hem de COOKERS mar-

kasının öyküsünü konuştuk.

-Söyleşimize öncelikle sizi kısaca tanıyarak
başlayalım isterseniz?
Ben İzmirliyim hatta 35.5 tarafındanım, Karşıyakalıyım. İlk orta lise eğitimimi İzmir de tamamladım
Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü
bitirdikten sonra İşletme Master’ı yaptım. Eşim
Seda Demirpençe, İstanbul doğumlu Tekirdağ

Ercüment Bora -Esra Demirpençe
rinde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2009

ŞÖLEN Çikolata gibi pek çok firmanın tedarikçi-

yılında kendi işimizi yapmaya karar verdik. Dene-

si aynı zaman da Türkiye de üretim yapan UNI-

yimlerimizi birleştirerek tarıma dayalı gıda sektö-

LEVER, NESTLE, KELLOGS, HERO BABY,

rüne yatırım kararı aldık ve Türkiye’nin ilk butik

FRİTO LAY gibi birçok uluslararası firmanın da

değirmeni olan COOKER’S markasını yarattık

uluslararası onaylı tedarikçisi olarak faaliyetimize

Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden me-

devam ediyoruz.

kızlarımız var. 2009 yılından bu yana da Eskişehir

-Şirketinizin, COOKERS’in kuruluş öyküsünü anlatır mısınız?

de yaşıyoruz.

Profesyonel çalışmalarımızın sonunda özellikle

-Ürünleriniz hakkında kısaca bilgi verebilir
misiniz, nasıl bir pazara hitap ediyorsunuz?

üçüzlerin doğrumu ile kendi işimizi yapma kararı

Tahıl ve bakliyat ürünlerini işleyerek kahvaltılık-

alınca, aile şirketi olan 27 yıllık Altın Hazır Gıda

tan, hazır çorbaya, bisküviden, ekmek, cips üre-

zun. Elif, Ezgi, Merve adında 6,5 yasında üçüz

-Bugünkü işinize gelinceye kadar olan deneyimlerinizden bahseder misiniz?

firması bünyesinde çalışmaya başladık. İlk önce

timine kadar, tahıla dayalı gıda endüstrisi firma-

Eşim aile şirketinde yaklaşık 15 yıldır üretim ve

farklı faaliyetlerde bulunduk. 2009 yılında ise pro-

lara hammadde tedarik ediyoruz. Yulaf, Buğday,

Ar-Ge üzerinde çalışmalar yaptı. Bende yaklaşık

jemize başladık. İlk butik değirmeni ve markımızı

Arpa, Çavdar Ezme, Yulaf, Arpa, Çavdar unları,

18 yıldır, satış ve pazarlama üzerine uzmanlaştım.

oluşturduk. Şu anda tarıma dayalı gıda endüstri-

Kinao, Kara Buğday ve bakliyat un çeşitleri üreti-

Çeşitli holdinglerin bünyesinde ki gıda şirketle-

sinde üretim yapan ETİ, ÜLKER UNO EKMEK,

yoruz. Stabilasyon işlemleriyle aktif “Enzim” ak-

54

İZSİAD

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

R Ö PO RTA J
tivitelerini “In Aktıf” hale getiriyoruz. Türkiye de
yeni yeni gelişen bu işlem ile tahıl ürünlerde mikrobiyal yük riskini azaltıyor, nem değerini düşürüyor ve raf ömrünü uzatabiliyoruz. Her geçen gün
gelişen sağlıklı ürün pazarında “Alternatif ürünler
“ sunma arzusundaki bu firmalar için de bunlar
son derece önemlidir. Yulaf, Buğday, Arpa, Mısır
ürünlerinde yapılan stabiliazyon işlemleri (Tane
Ezme ve Un)Kepek ve İrmikle de geliştirdik. Fasulye, nohut üzerindeki Ar-Ge çalışmalarımızda da
son olumlu derece olumlu sonuçlar alıyoruz.

-Bu hammaddeler içinde özellikle üzerinde durduğunuz, çalışmalar yaptığınız bir
çeşit var mı?
Dünyada uzun yıllardır kullanılan ama Türkiye de
yeni yeni keşfettiğimizi Yulaf’ın işlenerek gıda endüstrisine sunduk. Çünkü Yulaf gerçekten çok özel
bir ürün. Besin değeri çok yüksek. Yulaf’ın 150
gramında bulunan besin değerlerini size söyleyeyim. Su 12,82 gr, Enerji 607 kcal, Protein – 26,35
gr, Toplam lipid-yağ– 10,76 gr, Kül – 2.68 mg,
Karbonhidrat – 103,38 mg, Lif – 16,5 gram, Kalsiyum – 84 mg, Demir- 7.36 mg, Magnezyum- 276
mg, Fosfor -816 mg, Potasyum – 669 mg, Sodyum
– 3 mg, Çinko – 6.19 mg, Mangan – 7,689 mg,
Tiamin – 1,190 mg, Riboflavin – 0,217 mg, Niasin
– 1,449 mg, B6 vitamini – 0,186 mg, Folat – 87
mcg, Yağ asitleri – 1,899 mg. Bu veriler sağlıklı bir
beslenme için çok değerli parametreler içeriyor.
Yulaf proteini, soya proteini ile eşit kaliteye sahip.
Dünya Sağlık Örgütü yaptığı araştırmaların sonu-

-Bu arada ülkemiz tarımının birçok sorunu
var, hatta ‘’Türk Tarımı bitti’’ inancı ağır
basmaya başladı. Bu açıdan baktığınızda
tarım ve gıda sektörünün bugünkü durumu
size göre nasıl?
Özellikle tahıla dayalı gıda endüstrisinde üretim
yapan firmalar da sektörel gelişimler Buğdayın
dışında ki alternatif ürünlerdir. Altın Hazır Gıda
sahip olduğu alt yapı ile Buğday dışı alternatif
tahıllar işleme konusundaki yeteneği ile sektörel
gelişime pozitif katkı sağlıyor. Sektorel gelişim
için verilen bu katkı aynı zaman da yurt dışı teminli pek çok ürüne yerli alternatif yaratıyoruz.
Ülke tarımına özellikle bölgesel tarıma da ciddi
katkı yapıyoruz

cunda Yulaftaki proteinin süt, et ve yumurta kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Artık, Yulafın
özellikle dar gelirli aileler için protein açıklarını
ya da eksikliklerini karşılayan bir gıda olduğu biliniyor. Yulaf proteini, proteinlerin yapıtaşları olan
birçok amino asitte içerir. Amino asitler vücudun
optimum işleyişi kolaylaştıran temel proteinlerdir. Bu amino asitleri saymak gerekirse Triptofan,
Treonin, Izolösin, Lösin, Lizin, Metiyonin, Sistin,
Fenilalanin, Tirozin, Valin, Arjinin, Histidin, Alanin, Aspartik asit, Glisin, Glutamik asit, Prolin ve
Serin. Yulafın böyle mucizevi bir özelliği var. Bu
özellikler, onun çok değişik ürünlerde kullanım
oranını da arttırıyor. Bizde üstün teknoloji ile ürettiğimiz Yulaf Ezme, Yulaf Unu ve Yulaf Kepeği ile
sektörel gelişime destek oluyoruz. Son dönemde
yapılan sözleşmeli tarım ile gıda üretimine uygun “Yulaf” üretimi açısından önemli mesafeler
kat edildi. Arpa ile başladığımız Yulaf ile devam
eden “Sözleşmeli Tarım” ı daha da yaygınlaştırma
amacındayız. Zaten Avrupa ile de anca bu şekilde
rekabet edebiliriz.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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-Ülkemizin tarım politikalarıyla ilgili düşünceleriniz neler? Nerede yanlış yapılıyor?
Türkiye de tarım çok üzün yıllar ihmal edilmiş.
Gerekli alt yapı olmadığı için organize bir tarım
faaliyeti gerçekleşemeyen ülkemizde maalesef
randımanda da geri kalmış. Bu da hem kazancı,
hem de ilgiyi azaltmış. Yetiştiriciliği problemlerle
dolu sektörün ürün gelişimi de çok iç acıcı değil.
Tarım ülkesi olan ya da halen öyle varsayılan ülkemiz de tahıla dayalı gıda endüstrisi denildiğinde
çok büyük oranda Buğdayın işlenmesi Arpa, Çavdar, Yulafın sadece hayvan yemi olarak algılanması
bunun en büyük göstergesidir. Gelişmiş ülkeler de
Buğday dışı işlenmiş tahıl miktarı sektörün yüzde
45’ini oluştururken ülkemizde bu oran halen yüzde
7. Oysa dünyada sağlıklı beslenme ve katma değer
yaratma konusunda Buğday dışındaki diğer tahılların önemi her geçen gün artıyor. Tarım sektörü tüm
bu zorlukları ile mücadele ederken, bu arada ürün
geliştirme konusundaki sektörel bilgi ve teknolojik
eksiklikler işin tuzu biberi oluyor.

-Tarımdaki bu durum, ona dayalı iş yapan
sizi gıda sektörünü nasıl etkiliyor? Neler
yapılmalı?
Bunun reçetesi, ‘’Kontrollü Tarım’ uygulaması.
Ülkemizin mutlaka buna geçmesi, bu çalışmayı
ülke geneline yayması lazım. Türkiye toprak bakımından zengin ancak verim aynı orantıda değil.
Özellikle kontrolsüz tarım, tarım sektörünü bitme
noktasına getirdi. Devlete bu konuda büyük görev düşüyor. Suluma, gübre kullanımı, tohum
ıslahı, makine ve teknoloji kullanımının arttırılması, zirai mücadele, toprak Bakımı, toprak analizi, çiftçi eğitimi ve kredi desteği gibi konularda
planlı çalışmalar yapılmalı. Bu tedbirler alınmazsa dünya da kendi kendine yetebilen ender
ülkelerden olan Türkiye de Tarım sanayileşmeye yenik düşecek. Ve biz tarım ürünlerini
ithal eder duruma geleceğiz.
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-Tarımda durum çok iç açıcı değil, ancak
siz umudunuzu koruyorsunuz, yeni yatırım
planlarınız var mı? Varsa neler?
Eskişehir OSB de 5 bin metrekare kapalı alan da
4 bin ton tahıl depolama kapasiteli yeni bir tesisin
yapımına devam ediyoruz. Bu yılsonunda yeni tesisimiz de üretime geçmeyi planlıyoruz. Yeni tesisle
özellikle NİSH ürünler, Gluten FREE ve Organik
ürünler de üretim kapasitemiz artacak. Hammadde üretimi konusunda ciddi çalışmaları yapıyoruz
ve COOKFİT markası ile son tüketiciye yönelik
ürünlerimizde yakında raflarda olacak.

Ayrıca sağlıklı beslenmeye yönelik özel ürünlerle
yurtdışı pazarını hedefliyoruz. İhracat payımızı artırmayı düşünüyoruz.

-Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı?
Özellikle tanışmaktan çok memnun olduğum İZSİAD Ailesi’ne bu dergi ile ulaşma imkanı verdiğiniz
için sizlere çok teşekkür ediyorum. Beni bu aile ile
tanıştıran Başkan Hasan Küçükkurt’a çok teşekkür
ediyorum. Onun sosyal yaşam ile ticari hayatı başarı ile birleştirme başarısını takdir ile izliyorum. Bu
vesileyle Türkiye’nin örnek SİAD’ı olarak gösterilecek İZSİAD’ın yönetim kurulunu, üyeleri sevgi
ve saygıyla selamlıyoruz.

TP ELECTRIC’TEN YENİ ÜRÜNLER İLE
FARK YARATAN BAĞLANTI ÇÖZÜMLERİ
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Sektörde fark yaratacak yeni ürünlerimiz; özellikle inşaat, fabrika, otomosyon, mermer ve doğaltaş endüstrisi,
araç üstü ekipmanları, ses ve ışık sistemleri, elektrifikasyon işleri, makine imalat sektörü gibi elektrik dağılımı
gerektiren tüm kullanım alanları için yüksek müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

www.tpelectric.com.tr
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İZSİAD’dan
Makedonya çıkarması

Makedonya Yabancı Yatırımlar Bakanı Jerry Naumoff’un daveti
üzerine özel uçakla Üsküp’e giden 75 kişilik İZSİAD Heyetini en üst düzeyde
ağırlandı. İki gün süren gezide İZSİAD ile Makedonya Ticaret Odaları Birliği
arasında Ticari İşbirliği Anlaşması imzalandı
60
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zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), 75 kişilik kafileyle Makedonya’ya
çıkarma yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye

Başkanı Sema Pekdaş, CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ile medya temsilcilerinin de
aralarında bulunduğu İZSİAD üyesi sanayici ve
işadamlarından oluşan kafile özel uçakla Üsküp’e
gitti. Heyet, ilk olarak Başbakanlık’ta Makedonya
Başbakanı Nikolo Gruevski tarafından kabul edildi. Öğleden sonra yapılan toplantıda ise İZSİAD
ile Makedonya Ticaret Odaları Birliği arasında Ticari İşbirliği Anlaşması imzalandı. Kabulde yaptığı konuşmada tarihsel ve kültürel bağlarımızın
bulunduğu Makedonya’da olmaktan mutlu olduklarını belirten İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Küçükkurt, ‘’Bu bağı ekonomik faydalarla

Hasan Küçükkurt - Mitko Aleksov

daha da kuvvetlendirmek ve iki ülke arasındaki
ticareti, işbirliğini arttırmak istiyoruz’’ dedi.

BAŞBAKAN NİKOLA
GRUEVSKİ KABUL ETTİ
İZSİAD’ın

Mart

ayındaki

Çarşamba

Toplantısı’nın konuğu olan Makedonya Yabancı
Yatırımlar Bakanı Jerry Naumoff’un daveti üzerine planlanan iki günlük iş gezisi için bu sabah
(Salı) Adnan Menderes’ten kalkan özel uçakla
başladı. İZSİAD Heyeti’ni Üsküp’te Makedonya
Başbakanı Nikolo Gruevski, Makedonya Yabancı
Yatırımlar Bakanı Jerry Naumoff, Ulaştırma Bakanı Mile Janakievski, Ekonomi Bakan Yardımcısı Hristijan Delev, Makedonya Ticaret Odaları
Birliği Başkanı Daniela Arsovska, Makedon oda
ve dernek başkanlarıyla, işadamları karşıladı.

BAĞLARIMIZ DAHA DA
KUVVETLENECEK

Burada üretilen
her ürünü 650
milyonluk Avrupa
pazarına vergisiz
şekilde ithal
edebilirsiniz.
Bizler sizin
burada yatırımlara
başlamanızı
istiyoruz
Nikolo Gruevski

Başbakanlık Konutu’ndaki kabulde bir konuşma yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,

büyük katma değer yaratmaktadır. Ekonominin

tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğu

yanında toplumsal duyarlılık bilinciyle hareket

Makedonya’da olmaktan mutlu olduklarını be-

eden İZSİAD, sürekli gerçekleştirdiği projele-

lirterek, ‘’ Öncelikle nazik davetiniz ve misa-

riyle de sosyal sorumluluğunu başarıyla yerine

firperverliğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

getirmektedir. Makedonya ile Türkiye arasındaki

Tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğu

ticaret hacmi halen 400 milyon dolar civarında ve

Makedonya’da, Üsküp’te olmaktan büyük mem-

sizlerin bu rakamı 1 milyar dolara çıkarma hede-

nuniyet içerisindeyim. Bu bağların karşılıklı tica-

finize İZSİAD’lı, sanayici ve işadamları olarak

retle daha da kuvvetlenmesini diliyorum. Yöne-

bizler de katkı koymak istiyoruz. Sanayi, tarım ve

Bu da heyetinize verdiğimiz önemi gösteriyor. İZ-

tim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığım İZSİAD-İzmir

turizm alanlarında ki işbirlikleriyle Makedonya

SİAD Delegasyonu şimdiye kadar Üsküp’e gelen

Sanayici ve İşadamları Derneği, 23 yıllık köklü

dış ticaretinde 8. sırada olan Türkiye’yi de daha

en büyük delegasyon. İzmirli şirketlerle burada

bir sivil toplum kuruluşudur. Tüm sektörlerde

üst sıralara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum.

birlikte çalışmak istiyoruz. Yatırımları artırmak

faaliyet gösteren 400’ün üzerinde İZSİAD üyesi

Sizleri de güzel şehrimiz İzmir’de ağırlamaktan

için son 5 ayda 8 defa Türkiye’ye geldik. Şimdi

sanayici ve işadamı, İzmir ve ülke ekonomisine

mutlu olacağımızı belirtmek istiyorum’’ dedi.

sizler buradasınız. Bu görüşmelerimizin olumlu

İZMİRLİ ŞİRKETLERLE
ÇALIŞMAK İSTİYORUZ
Küçükkurt’un konuşmasının ardından kürsüye
gelen Makedonya Yabancı Yatırımlar Bakanı
Jerry Naumoff, ‘’Halen inşaatı süren Başbakanlık
binasında ilk ağırladığımız sizsiniz. Bugün Başbakanlığın kapıları ilk kez sizin heyetinize açıldı.
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Sema Pekdaş-Aziz Kocaoğlu-Hasan Küçükkurt-Alaattin Yüksel
retler soncunda işleri hızlandırmak için bürokrasiyi
azalttık ve elektronik işlemlere ağırlık verdik. Örneğin sadece 4 saatte elektronik ortamda şirketinizi
kurabilirsiniz. Yeni yatırımcı hiç bir gelir vergisi
ödemiyor. Birçok sektörde de KDV oranını yüzde 18’den yüzde 5’e indirdik. Serbest Ekonomik
Bölgeler’de yatırım yapanlar, ilk 10 yıl hiç bir vergi
ödemiyor, ithal ettiği makine ve teçhizatlar da gümrük vergisinden muaf. Burada üretilen her ürünü
650 milyonluk Avrupa pazarına vergisiz şekilde
ithal edebilirsiniz. Bizler sizin burada yatırımlara
başlamanızı istiyoruz. Burada sunumlarımızı yapıyoruz ama unutmayın ki hiç bir tanıtım çalışması,
burada yatırım yapan işadamlarının tavsiyelerinin
yerini tutmaz. Eminim ki, bundan sonra iki ülke, iki
şehir kullanılmayan potansiyelini harekete geçirir.
Sizleri Üsküp’te, ülkemizde ağırlamaktan son dere-

Hasan Küçükkurt-Aziz Kocaoğlu

ce memnunuz. Ülkemizde daha çok Türk işadamının yatırım yapmasını, iki ülke arasındaki ticareti
arttırmasını arzu ediyoruz. Hükümetimiz her zaman

sonuçlar vereceğine inanıyorum. En kısa sürede
yine Türkiye’ye gelmeyi istiyorum” diye konuştu.

PROSEDÜRLER AZALTILDI, 4
SAATTE ŞİRKETİ KURARSINIZ
Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski ise Türkiye

yanınızda olacak.’’

REKABETÇİ OLMAK
ZORUNDAYIZ

Makedonya’nın önceliklerinin Türkiye gibi ülkeler

ile ekonomik anlamda olumlu gelişmeler yaşanaca-

olduğunu vurgulayan Naumoff, “Çünkü Türkiye,

ğına inandığını söyledi. Makedonya’da vergilerin

Avrupa ve Asya gibi merkezlerin kesişme nokta-

aşağıya çekilmesi, şirket açma konusundaki prose-

sında yer alıyor. Biz ise en düşük operasyon mas-

dürlerin azaltılması ile önemli bir yatırım merkezi

raflarına sahibiz. Ayrıca 200 avro maaşla nitelikli

haline geldiğini aktaran Başbakan Gruevski, söz-

eleman istihdam edebilirsiniz. Hali hazırda 400 boş

lerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız reformlar bizi

fabrika binamız var. Bunları sizler gibi yabancı ya-

dünya sıralamalarında ‘iş yapılabilirlik’ anlamında

Makedonya Ticaret Odaları Birliği Başkanı Danela
Arsovska’da İzmirli iş adamlarını Üsküp’te görmek istediklerini belirtti. Yabancı yatırımların ülke
ve sektörleri geliştirdiğine dikkat çeken Arsovska,
“Yabancı yatırımların getirilmesi için çalışıyoruz.
Her sektörde yatırıma açığız. Onlara her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Onların rekabet ortamında

tırımcılara sunuyoruz” ifadalerini kullandı.

üst sıralara taşıdı. Ülkemizdeki reformlar ve gay-

güçlü olmalarını istiyoruz” dedi.
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YILDA 4 BİR EURO KİRAYLA
FABRİKA KİRALARSINIZ
Ekonomi Bakan Yardımcısı Hristijan Delev, Rusya
ile de serbest ticaret anlaşmalarının bulunduğunu
vurguladı. Avrupa’daki en rekabetçi ülkelerden
buru olduklarını sözlerine ekleyen Delev konuşmasında şunları kaydetti: “Yapacağınız yatırımlarda
gelir ve KDV başta olmak üzere vergiden muafsınız. Kiralarımız da çok ucuz. Örneğin 400 metrekarelik bir yeri 99 yıllığına yıllık sadece 4 bin Avro
ödeyerek kullanabilirsiniz. Yine Times dergisini
yaptığı bir araştırmada Üsküp, en iyi serbest ticaret
bölgeleri arasında yer almakta. Ülkemizde 35 yaşına dek hükümet çalışanların tüm sosyal masrafları
ödüyor. Yani brüt masraflarınız 3 yıl boyunca yüzde
30 daha az olacak. ‘’

Mitko Aleksov, ‘Ticari İşbirliği Anlaşması’’ imzaladı. Anlaşma kapsamında iki kurum ticari ilişkileri
geliştirmek için işbirliği yapacak ve yatırım yapmak
isteyen firmalara destek olunacak. İmza törenin ardından İzmirli işadamları, Makedon meslektaşlarıy-

muafiyeti gibi bir çok olanak var. Bu gezinin hem

la ikili görüşmeler yaptı.

teliğimiz var. Burada hatırı sayılır bir Türk ve Müs-

650 MİLYON NÜFUSLUK
PAZARA HİTAP EDİYOR

üyelerimize, hem kentimize, hem de ülkemize yararlı olacağına, bu anlaşmanın meyvelerini kısa sürede toplayacağımızı düşünüyorum. Tüm bunların
yanında Makedonya ile tarihsel ve kültürel birliklüman azınlık mevcut. Halen 400 milyon dolar olan
ticaret daha yukarılara taşınabilir. Bunda İZSİAD’lı
sanayici ve işadamlarının da payı olmalı’’ dedi.

İZSİAD Heyeti’nin en üst düzeyde ve çok sıcak
karşılandığını vurgulayan Başkan Hasan Küçükkurt, ‘Makedonya şu anda yükselen yıldız. Yatı-

Toplantıların ardından, serbest olarak kenti gezen
İZSİAD Heyeti, akşam yemeğinde bir araya geldi.

rım için Avrupa’da birinci, dünya da üçüncü ülke.

Makedon mutfağının ve müziğinin seçkin örnek-

Avrupa’nın göbeğinde ve 650 milyon nüfusluk bir

lerinin sunulduğu yemekte, heyet üyeleri gezinin

pazara hitap ediyor. Yatırımcıya çok cazip imkan-

yorgunluğunu attı. Heyet, ertesi gün aynı özel

lar sunuyorlar, nitelikli ve ucuz işgücü, 10 yıl vergi

uçakla İzmir’e döndü.

TİCARİ İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI İMZALANDI
İZSİAD Heyeti, öğleden sonra ise öğleden sonra
Makedonya Ticaret Odası Başkanı Mitko Aleksov
başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Aleksov, Türk işadamlarıyla ortak yatırım yapılması halinde hen iki ülkenin de bundan
kazançlı çıkacağını vurguladı. Continental Otel’de
düzenlenen imza töreninde İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Makedonya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 400 milyon doları bulduğunu
ama hedeflerinin 1 milyar dolara olduğunu söyledi.
Küçükkurt imzalanacak anlaşmanın da bu hedefe
ulaşmak için itici bir güç olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ile Makedonya Ticaret Odası Başkanı
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Sanayinin
en
zor
dalında çalışıyoruz
G

Tam Sofra ve Food Works markalarıyla toplu yemek ve catering
hizmeti veren AVİRA Group Ege Bölge Temsilcisi Ayhan Aktürk,
sektörün sanayideki yerini bu sözlerle anlatıyor

ün geçtikçe büyüyen yemek sana-

hizmet veriyorduk. Dışardan da talepler gelmeye

yisinin hem Ege’de hem de Türki-

başladı. 99 yılı başlarında organize sanayide 4 bin

ye’deki temsilcilerinden Tam Sofra

500 metre kapalı alanı olan yemek fabrikamızı

ve Food Works markalarını bünye-

kurduk. Sanayide fabrikalar, özel kuruluşlara ye-

sinde bulunduran AVİRA Group Ege Bölge Temsil-

mek vermeye başladık.

cisi Ayhan Aktürk ile sektörü, sektörün sorunlarını
yıldır yemek sektöründeki tecrübesiyle doğru tespit-

-Kendi mutfağınızı kurmakla başlayan oluşum, yeni bir alanda iş yaratmış gibi?

ve toplu yemeğin inceliklerini konuştuk. Yaklaşık 20
ler yapan Aktürk, bir yandan kendi şirketini büyütür-

O dönemlerde yemek sektörü böyle gelişmemişti.

ken diğer yandan Ege Yemek Sanayicileri Derneği

Ya şirketler kendileri mutfak kuruyorlardı, ya da

Başkan Vekilliği göreviyle sektörün sorunlarına çö-

iptidai şartlarda çalışan küçük işletmeler, lokan-

züm üretmeye çalışıyor. Yemek şirketlerinin yanında

talarla yemek işini çözüyorlardı. O büyüklükte ve

grubun diğer şirketlerinin bölgedeki işlerini de yöne-

komplike bir yemek fabrikası yoktu. Biz üretime

ten Aktürk’le keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

geçince talepte hızla arttı. Hem kurucularımızın ticarete, kaliteye bakış açısından bir teveccüh zaten

-Sohbetimizi sizi tanıyarak başlayalım.

vardı. Onların ileri görüşlülüğü en büyük etkenler-

1966 yılında Gaziantep’te doğdum, ilk, orta ve

den biri. Sanayi kuruluşları da işin ehemmiyetini

liseyi burada okudum. Anadolu Lisesi’nden me-

kavradı. Biz olayın öncülüğünü yaptık.

zun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Fen

-Gaziantep Mutfağı dünyaca ünlü, yemeğe
seven bir halk ve şehir. Toplu yemekte bu
avantaj mı, dezavantaj mı, başarıya bakılırsa
avantaj gibi görünüyor, ne dersiniz?

Fakültesi’ni bitirdim. Ardından Gaziantep’e döndüm. Evliyim, eşim Ülkü Hanım Biyolog’tur. Bir
oğlum, bir kızım var.

-İş deneyiminiz nerede başladı, sektöre ne
zaman girdiniz?

Evet, müthiş bir mutfağı var, dünyaca ünlü. Ancak

Kurucu Başkanımız olan Dr. Ali Binyaşar, Anado-

toranlarda ağırlıklı olarak yapılan çeşitler. Sanayi

lu Lisesi’nden de arkadaşımdır. 90 yılında sağlık

tarafında ise insanlara, sağlıklı, lezzetli ama makul

hizmetleri (Özel hastane) olarak kurulmuş 94 yı-

fiyatlarla yemek üretmeniz lazım. Sektörel rekabet-

lında şirkete bende katıldım. Yemek sektörüne

le, merdiven altıyla, oynak girdilerle de uğraşarak

girişimizde kendi sağlık tesislerimize hizmet ver-

bunu yapıyorsunuz. Sizin başarınız bunu sağlama-

me düşüncesinden doğdu. 95 yılında Tam Sofra
olarak şirketi kurduk. Kendi hastanemize, şirkete
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Ayhan Aktürk

nızla doğru orantılı. Yaparsanız ciddi bir talep doğuyor. Yemek hizmeti zaten kendi reklamını yapan
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bir iş, eğer hizmet verdiğiniz yerdeki çalışanlar

ki ağırlık şu anda özel sektöre doğru kayıyor. Sa-

sizin yemeklerinizi beğeniyorsa, bu size yeni müş-

nayii ve büyük şirketler bazında. Ulusal baz da ki

teriler olarak dönüyor. Çalışan için doğal olarak

firmalar bu alanda boşluk yarattılar, bölgesel güç-

işveren içinde en önemli kriterlerden biri ulaşım,
diğeri yemektir. İkisini çalışan açısından memnuniyet verici olarak sağlarsanız, bu işletmenize mutlu
çalışan, verim olarak geri döner.

-Siz grup temsilcisiniz, AVİRA Group yapılanması nasıl?
Evet, şu anda bir grup şirketiyiz. Sağlık tesisleri var.
Yemek ve catering şirketi var, komplike bir antep
fıstığı işleme tesisi var Vitamin A.Ş adı altında,
güvenlik ve temizlik hizmetleri veren bir şirketimiz var. Benim görevimde burada grubu temsil
etmek. Avira Group Yönetim Temsilcisi’yim. Şir-

En uygun fiyata
sağlıklı, kaliteli
ve lezzetli yemek
üreteceksiniz,
zamanında
sunacaksınız
ve en önemlisi
tüketeni memnun
edeceksiniz

lü şirketler şu anda atakta. Ki bunlardan birisi de
derneğimizin başkanı Hasan Küçükkurt’un yönetimindeki BORTAR. Hasan Bey, bölgede sektörün
duayenlerindendir, en eskilerindendir, sektöre de
önemli katkıları vardır. Biz daha iyi ve daha kaliteli
hizmete yönelik sektörel rekabetin hepimize yarayacağına inanıyoruz. Tüm planlarımızı da, çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz.

-Sektörden bahsedersek, yemek sanayisinde
size göre zorluklar neler?
Sanayi dalları içerisindeki en zorlarından birisi yemek sanayii. Anlık hatalara çok açık, üretiminizin

ketin faaliyetindeki tüm dallar benimde faaliyet
alanıma giriyor.

-Gaziantep’ten Türkiye’ye açılmanız nasıl
oldu. Neler bunda etken oldu?
Özel sektördeki tecrübemizle kamu sektörüne de
hizmet vermeye başladık. Üniversiteler, hastaneler, ordu birlikleri de müşteri portföyümüze girdi.
Tabii bunlar ihale ile alınan işler, süreli ve çok
sıkı şartlara bağlı. Bu bizim Gaziantep’ten ülkeye
yayılmamızı da sağladı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İbni Sina Hastanesi, Ankara Üniversitesi
ile ilk başta Ankara’da sonra farklı illerde hizmete
başladık. İlk etapta buralarda yerinde hizmetle sürdürdük. Ardından Adıyaman ve Sivas’ı da hizmet
ağımıza kattık. 2008 yılında da İzmir’de hizmete
başladık. Bir süre sonra İstanbul’da devreye girdi.
Şu anda Türkiye’nin birçok ilinde toplamda günlük 150 bin kişilik kapasiteyle çalışıyoruz. Kamuya
Tam Sofra, özel sektöre ise Food Works markasıyla
hizmet veriyoruz. İki ayrı şirket olmasının nedeni
menü farklılıkları, özel sektörde şartlar çok daha
hızlı değişim gösteriyor. Bizde buna uyum sağlamak için Food Works’u devreye soktuk.

-İzmir’e Ege’ye gelirsek, burada ki yapılanmanızdan bahsedebilir misiniz?
Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa, Alaşehir, hatta
Burdur’da hizmet verdik. Alaşehir ve Burdur’da
askeri birlikler vardı, İzmir’de Maltepe Askeri Lisesi ve Askeri Hastane, şu anda devam eden var,
ihaleleri bitenler var, bu arada yeni katılanlarda var.
Tabii ki yoğunluğumuz İzmir ve Manisa. Şu anda
günlük 7 bin-7 bin 500 kişilik kapasiteyle çalışıyoruz. Planlamamız önümüzdeki yıl bu sayıyı 12-13
bin kişilik kapasiteye çıkarmak. Kamu sektöründeTemmuz-Ağustos-Eylül 2015

İZSİAD

65

R Ö PO RTA J

kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Üretim ve hizmeti aynı anda veriyorsunuz. Kaldı ki insan sağlığını yönelik çalışıyorsunuz, buna birde damak tadı,
beğeniyi eklediğinizde işiniz daha da zorlaşıyor.
Çok göreceli bir sektör, çok basit bir hata bile çok
büyütülebiliyor. Birde bu işin çok kolay olduğunu
düşünen, hızlı yapılabileceğine inanan bir o kadar
merdiven altı firma var. Bunlar sektöre girip çıkarak, çünkü çoğu kısa sürede kapanıyor, bu işi hakkıyla yapan yapmaya çalışan şirketleri baltalıyor.
Özellikle fiyat konusunda zorluyorlar. Uzun vadede işi profesyonel yapanların savları doğru çıkıyor
ama bu arada siz bunlarla ve birde sizin kalitenizdeki şirketlerle rekabet etmek durumunda kalıyorsunuz. Bunların yanında şirketinizin hedeflerini
tutturmaya çalışıyorsunuz. Bunu da doğru üretimle, kalitenizle, iyi fiyat politikanızla başarabiliyorsunuz. Merdiven altıyla mücadeleyi profesyonel
şirketlerin yanı sıra dernekçe de veriyoruz. Aynı
zamanda Ege Yemek Sanayicileri Derneği Başkan
Vekiliyim. Dernek olarak bu konuda da çalışmalar
eksik bir madde olmamalı. Olduğu anda kaybetme-

bir fiyat vermişsiniz ve 1 yıl boyunca buna uymak

ye başlarsınız. Biraz önce konuştuğumuz rekabet

zorundasınız. Arada artan girdi fiyatlarını anlata-

-İşin püf noktaları neler, nelere dikkat etmek gerekiyor, sonuçta insan sağlığı söz
konusu değil mi?

ortamında bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bir

mazsınız. Özel sektörde çalıştığınız şirketlerde de

de işin görünmeyen, ya da dışardan dikkate alın-

durum pek farklı değil.Hadi fiyatları enflasyonla

mayan yanları var. Örneğin hammadde. Ülkemizde

revize edeceksiniz. Açıklanan enflasyon ortalama

Birincisi üretiminizin sağlıklı ve kaliteli olması

özellikle sebze ve meyve fiyatlarında istikrar yok.

yüzde 6-7, oysa sizin enflasyonunuz yüzde 20-25.

gerek, ikincisi kalifiye personelle çalışmalısınız,

En son yaşanan patates örneği bunu en güzel an-

Aradaki sizin direk maliyetinize yansıyan oran. Yı-

üçüncüsü uygun fiyatta sunmalısınız. Bu üçlüden

latıyor. Siz kamuyla çalışıyorsanız, zaten ihalede

lın ortasında yıllık sözleşmenize bakıyorsunuz, kar

yapıyoruz. Merdiven altıyla mücadele ediyoruz.
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marjınız erimiş, hatta eksiye düşmüşsünüz. Müşteriye gittiğinizde bunu anlatmakta zorlanıyorsunuz.
Fakat taahhüdünüz var, şirket prensipleriniz var ve
siz zararına hizmet vermeyi sürdürüyorsunuz. Sektörümüzün en büyük zorluklarından birisi bu. Bu
sadece sebze fiyatlarında da değil, diğer girdileriniz de de yaşanıyor. Örneğin et fiyatları, özellikle
son 7 yılda et fiyatlarında müthiş bir dalgalanma
var. Siz tüm bu koşullarda istediğiniz kadar kaliteli üretim ve hizmet vermeye çalışın ister istemez
etkileniyorsunuz. Bu en büyüğünden en küçüğüne
bütün firmaları zorluyor. Minimum kar marjıyla
çalışıyorsunuz. Bunu başarırsanız ne ala. Müşterilerimizde tüm bunları dikkate almalı. Bir malın bir
fiyatı vardır, makul olan, ortalama olan, diyelim ki
bu 5 TL, birisi gelip 4 TL diyorsa düşünmek gerekiyor. Sadece fiyat belirleyici olmamalı.

-Sanayide en büyük sorun kalifiyeli personel, sizin sektörde durum nasıl?
Personel konusu ayrı bir dert. Kalifiye personel
bulmak çok zor. Eleman ilanlarımız hiç bitmiyor.
Bulmakta zorlanıyoruz, bulup yetiştirmekte, kalifiyeli eleman olmasını sağlamakta da zorlanıyorsu-

Çıkan sonuçları değerlendiriyoruz, eksiğimiz varsa

nuz. Sirkülasyon çoğalırsa bu sizi daha çok etki-

düzeltiyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor, sadece iç

liyor. Yaptığımız iş insan sağlığını direk etkiliyor.

denetim yetmez, çünkü biz de yüzlerce tedarikçiy-

Bundan dolayı kalifiye elemanla, işini bilen ele-

le çalışıyoruz. Onları hatası, eksiği ve yanlışı da

manla, soruna yol açmayacak elemanla çalışmanız

bizi etkiliyor. Biz gözden kaçırırsak, müşterimi-

gerek. Teknolojik olarak bir sorun yok. Hemen he-

zin denetimine yakalanır. Üründe bir sorun varsa

men tüm işletmeler aynı son teknolojiyle çalışıyor.

tedarikçiyi değiştirirsiniz, malzemede varsa top-

Yıkama, doğrama, pişirme yöntemleri de kullanı-

tancınızı ama problemi çözersiniz. Müşterilerimiz

lan teknolojide aşağı yukarı aynı. Farkı belirleyen

bizi denetleyerek bize hizmet vermiş oluyorlar, çok

size kaliteyi sağlayan kalifiye eleman. Bir mutfakta

değerli bilgi paylaşımı yapıyorlar.

yamak olarak çalışan, aşçıyım diye ortaya çıkıyor.

layacağınız. Liselerde ve üniversitelerde gastrono-

-Birazda işin dışına çıkarsak, nasıl dinlenirsiniz, hobileriniz var mı? Mutfağa da girer
misiniz?

mi, mutfak sanatları bölümlerinin daha da artması

Yemekle aram iyidir, hem Gaziantepliyim hem de

gerekiyor. Bu iş sıradan bir iş değil, elemanınızın

işim zaten (Gülüyor) yarı gurme sayılırım. Mutfa-

sadece iyi yemek yapmayı bilmesi yetmiyor, hijye-

ğa da girerim. Antep yemeklerinden iyi yaptıklarım

ni, beslenmeyi, sunumu da bilmesi gerekiyor.

var. En azından dostlarım öyle söylüyor. İş dışında

Eğer tanımıyorsanız, çalışmadan ustalığını belirleme şansınızda yok. Her kademesi ayrı bir sorun an-

çok vaktim kalmıyor Aile olarak gezeriz. Küçük bir

-Üretimin kalite denetiminde müşterilerde
belirleyici rol oynuyor değil mi?

grubumuz var. Hafta sonları yakın yerlere gideriz.

Bizi Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediye-

yüzme yaptığmı spor diyebilirim

İnsanlara, sağlıklı,
lezzetli ama makul
fiyatlarla yemek
üretmeniz lazım.
Sektörel rekabetle,
merdiven altıyla,
oynak girdilerle de
uğraşarak bunu
yapıyorsunuz. Sizin
başarınız bunlarla
doğru orantılı

Hem gezer, hem de yerel tatları deneriz. Yazında

ler birçok kurum denetliyor. Ancak bizim asıl deBende zaman zaman katılıyorum, komisyonlara.

raflarımızı söyleyin. Önerilerinizi iletin, bu işi cid-

-İZSİAD’ın çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz, eleştiriniz veya önerileriniz
var mı?

di yapan firmalarla, merdiven altı firmaların farkını

Özellikle Hasan Bey’in Başkanlığıyla sosyal ilişki-

diyebilirim. Uyumlu ve çalışkan bir yönetim, onla-

anlamanız için bunu yapın’’ diyoruz. Bunu yaptı-

lerde, üyeler arasındaki kaynaşmada ciddi bir ivme

rı destekleyen üyeler bu sinerjiyi yaratıyor. Bunun

ğımız anketlerle de düzenli olarak belirliyoruz.

var. Komisyonlar ciddi şekilde proje üretiyorlar.

devam edeceğine inanıyorum.

netleyicimiz hizmet verdiğimi müşterilerimiz. Biz
müşterilerimize, ‘’Bizi denetleyin, eksik, hatalı ta-

Şu anda İzmir’de en dikkat çekici işler yapan SİAD
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Burcu ÜNÜVAR
Yaşar Üniversitesi, İİBF, Öğretim Görevlisi – Ekonomist

Seçtik mi-seçmedik mi?
“Filmin sonunu söyleyip heyecanınızı kaçırmak istemem ama 2016-2017 dönemi için, erken seçim senaryoları
konuşulmasına şimdiden hazır olun. ABD’nin faiz artırımı, dış tasarrufa ihtiyaç duyan küçük açık ekonomileri zorlayacak.
Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Afrika gibi pek çok ülke bu gruba dahil. Ancak kimin ne kadar
etkileneceği, ülke ekonomisinin durumuna göre değişecek.
Türkiye öznesinde, genel seçimler belirsizliklere son verip kuvvetli, şeffaf, demokratik bir ekonomik iradenin
açıklanmasına yol açmayacaksa, bu durum Türkiye piyasaları için olumsuz haberdir. Olumsuz senaryoda, TL’nin değer
kaybettiği, düşük büyümenin 2015 ve sonrasını ipotek altına aldığı, hem enflasyon hem de risk primi üzerinden
borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir Türkiye’ye hazır olmamız gerekir.”

Y

ukarıdaki iki paragrafı Mart ayında

beraberinde getirdi. Seçim öncesi Londra’da

lı bir iletişim frekansına geçmesi vardı. Seçim

İZSİAD Dergisi’nin 7. sayısı için

yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiğim top-

sonucunda güç kaybeden partinin “sandıktan

yazdığım yazıda kullanmıştım. Sa-

lantılarda, hem koalisyon hem de erken seçim

ders alacağı” varsayımı ile birlikte, sağduyulu

nırım seçim sonrası resme baktığımızda “eeee

olasılıklarının onlar için masada olduğunu

bir sürecin başlayabileceğinin umudu duyulu-

ben size söylemiştim” deme hakkım oluyor.

görmüştüm. Yani seçim sonucu bu açıdan bir

yordu. Evet; büyüme düşük, enflasyon yüksek,

Bilmem ki İZSİAD’ın sevgili üyeleri bana

sürpriz değil. Sürpriz olan şey, belirsizliğin yö-

TCMB’nin kafası hep karışık ama Türkiye’nin

bir kahve ısmarlar mı bu isabetli öngörüm-

netilme şekli.

hikâyesindeki temel sorun bunların hiçbiri değil. Büyüme çıkar, enflasyon düşer, TCMB to-

den dolayı? Bol köpüklü, taze ve sade Türk
Dediğim gibi, Türkiye piyasaları üzerinde ağır-

parlar… Bunların hepsini düzeltiriz. İktisatçılar

lıklı etkisi olan Londra ve NewYork yatırım-

bunun için var, bunun için varız. Fakat temel

Şaka bir yana, seçimler Türkiye ekonomisi için

cıları, bir koalisyon ihtimalini yeni öğrenmiş

eksiklik bir süredir başka bir alana kaymıştı.

aslında öngördüğümüz ama yaşamadan etkisini

değiller. Ancak onların temel senaryosunda, ço-

Türkiye’nin hikâyesinde “sağduyu” eksildi.

tam olarak anlayamayacağımız bir belirsizliği

ğunluğu elinde bulunduran partinin daha ılım-

Sandığın bu anlamda bir “ders” olacağını dü-

Kahvesi’ne asla hayır demem!
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şünen yabancı yatırımcılar, sağduyunun geri

Bu tabi ki piyasayı tümden göz ardı edelim

gelmesi olasılığıyla birlikte koalisyon fikrine de

demek değil. Demokrasinin ilkelerine saygılı,

sıcak bakıyorlardı.

şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim kurulduğunda, ayakları yere basan güvenilir bir ekonomik

Ancak seçimden sonraki ilk açıklamaların sert-

program açıklandığında bu durum ülke için de

liği, sağduyu konusundaki endişeleri arttırınca

iyi olacaktır piyasa için de. Ancak biz bunu pi-

piyasanın ilk tepkisi de keskin oldu. Nitekim o

yasa için değil kendimiz için istemeliyiz.

tarihten bu yana ne zaman sakin ve yapıcı açıklamalar gelse, piyasa destekledi. Çünkü özlenen

Ben bu yazıyı yazarken piyasa yükselişte. Belki

bu. Peki, piyasaların tepkisi bu kadar önemli mi?

siz okurken düşüştedir ya da rekor bir yükseliş

Finansal iktisat alanında çalışan ve herkese pi-

sergilemektedir. Borsa bu, iner de çıkar da…

yasaların ne kadar önemli olduğunu anlatan biri

Biz kendimize borsa için hangi endeks seviye-

olarak söylüyorum: hayır, şu an piyasaların tep-

sini, bono için hangi faizi, TL için hangi değeri

kisi önemli değil. Önemini tekrar kazandığı gün

istediğimizi sorarsak eksik kalırız. Biz kendi-

de gelecek ancak biraz mola! Hem zaten ülkede

mize, nasıl bir ülke istediğimizi sormalıyız.

bir şeylerin ters gittiğini piyasadan öğrenecek

Gerisi gelir.

değiliz ya!
Haydi bir de rakamlarla anlatayım: ilk çeyrek
Siyasi baskınlığın yaşandığı bir dönemde, halkın

büyüme rakamlarını gördünüz mü? Piyasanın

demokratik tepki gösterebilmesi, düşündüklerini

beklentisinin

sandık yolu ile meclis aritmetiğini değiştirmek

üzerinde geldi. An-

için kullanması son derece önemli bir gelişme.

cak içine baktığınız

Bir ül kenin demokratik kültürü tam da bu şe-

zaman söylenecek

kilde gelişir, ilerler. Öncelikle vatandaş olarak
bizim bu gelişmenin önemini kavramamız ve
bu kazanıma sahip çıkmamız gerekir. Piyasanın
olumsuz tepkisinin bu kazanıma gölge düşürmesine kimse izin vermemeli. Zaten halkın menfaatleri ile piyasanın menfaatlerinin kısa vadede
örtüştüğünü kim söylüyor ki?

oldukça

olumlu bir şey yok. Türkiye ekonomisi 2015’in
ilk üç ayında üreterek değil, tüketerek büyümüş.
Bu tüketim de borçlanarak gerçekleştirilmiş. Bu
yol, bizi aydınlık bir geleceğe taşımaz. Biz, işte
bu detaylara odaklanmalıyız. Bıkmadan usanmadan, üretime yönelen tasarruftan, yatırımda
kolaylık ve şeffaflıktan, adil vergilendirmeden,
emekçi haklarından, hukuktan, bağımsız ekonomi yönetiminden bahsetmeli, bunları talep etmeliyiz. Gerisi yüksek büyüme, düşük enflasyon,
artan istihdam olarak gelir elbet. O zaman borsa
da çıkar kimse merak etmesin! Çıkmazsa, şikayetler bana!
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Başında durmadığın
işi yapmayacaksın
Yaklaşık 40 yıldır
ticaretle uğraşan
Aksoy Ev Cihazları
Limited Şirketi
sahibi Kenan
Aksoy: Bunca yıl
da edindiğim en
büyük tecrübe;
Başarılı olmak
için bilmediğin ve
başında durmadığın
işi yapma

Ç

ekirdekten yetişme ticaret erbabı
Kenan Aksoy. Abisiyle başladığı
ticaret hayatına, daha sonra tek
başına devam etmiş. Ev aletlerinden, mobilya bayiliği geçmiş. Arada bir inşaatçılık denemesi, halen çok faal olmasa da
devam eden bir rent a car şirketiyle farklı işlerde de bulunmuş. Öğrendiği en önemli ders
ise başında durmadığın işi yapmamak, işte
Aksoy’un hikayesi…
70
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Kenan Aksoy

-Sizi kısaca tanıyarak başlayalım sohbetimize.
1956 Denizli Acıpayam Alattin Kasabası’nda
doğdum. Ortaokulu orada bitirdim. İzmir’e
geldim Eşrefpaşa Lisesi’nde bir yıl okudum.
Oradan Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’ne
geçiş yaptım ve Elektrik Bölümü’nü bitirdim.
Daha sonra Ankara Devlet Mimarlık-Mühendislik Akademisi’ne kaydımı yaptırdım. Ancak o zamanın şartlarında devam edemedim.
Evliyim, iki oğlum var. Büyük oğlum Üçku-

yular Mağazası’nın başında, küçük oğlum İç
Mimar, iki yıldır İstanbul’da çalışıyor.
-Okuyamadınız, daha doğrusu üniversiteyi
bitiremediniz. Ticarete nasıl başladınız?
Abimin beyaz eşya pazarlama şirketi vardı.
Orada çalışmaya başladım. 1976 yılıydı. Yaklaşık 20 yıl birlikte çalıştık. O dönemde üretici
olan bir kaç şirket vardı. Onlarda tv, mini ev
aletleri, küçük buzdolabı, çamaşır makinesi,

R Ö PO RTA J

vantilatör, süpürge gibi ürünleri üretmiyorlardı. Bunların yanında bisiklet, gaz sobası,
sobalar hem bizim ürün çeşidimizdeydi. Bayilere biz tedarik ediyorduk. Uzun bir süre işler
çok iyi gitti, 80’lerin sonuna doğru hem ekonomik veriler bozuldu. Hem de üretici şirketler arttı ve bu ürünleri de üretmeye ya da ithal
edip bayilere vermeye başladılar. Bizim pazar
iyice daraldı. Ben bırakmaya karar verdim ve
ortaklıktan ayrıldım.
-20 yıllık süreci hızla geçtiniz, işin ayrıntılarından biraz daha bahseder misiniz?
O dönemde ithalat yok, büyük şirketlerde bu
ürünleri üretmiyor. Çeşitli şehirlerde küçük
şirketler genelde de tek bir ürün gamında çalışıyorlar. Mesela İzmir’de Eva vardı. O merdaneli çamaşır makinelerinden üreten, Bursa’da,
Kayseri’de üreticiler vardı. Bisan vardı, bisiklette. Her ürünü farklı bir şirketten temin
ederdik. Yaklaşık 20 çeşitten fazla ürünü bayilere biz satardık. Televizyonlar siyah beyazdı.
İthal ürünler, büyük şirketler işe girince doğal

Çek-yat ve yaylı
yataklar çok tutulan
bir ürün oldu. Mal
yetiştiremiyorduk.
Kamyonlar
geliyordu,
daha mağazaya
indirmeden,
müşteriye
gönderiyorduk

dönemde özellikle yatak, çek-yat iki takım da
koltuk çeşidiyle ülkeye yayılmaya başlamıştı.
Onun bayiliğini aldım ve Hatay girişinde dükkanı tutup mağazayı açtım. Eşim, oğlan hep
birlikte çalışmaya başladık. Çek-yat, yaylı
yataklar çok tutulan bir ürün oldu. Mal yetiştiremiyorduk. Kamyonlar geliyordu, daha mağazaya indirmeden, müşteriye gönderiyorduk.
Ardından ürün çeşidi arttı. Koltuk takımları,
yatak, yemek odaları hepsi ürün gamında yer
aldı. 2000 yılında da Üçkuyular’daki üç katlı
mağazayı açtık. Başına oğlum geçti, halen de
o yürütüyor. Yaklaşık 20 yıldır bayiliği sürdürüyoruz. İstikballe birlikte biz de büyüdük.
Uzun bir süre piyasa bu ürünlere açtı, 2006 da
dövizdeki devalüasyon, piyasaya yeni oyuncuların girmesi seyri değiştirdi. Son 4-5 yıl
da, hatta on yıl bile diyebiliriz, o cazibe gitti.
Rekabet çoğaldı, kar marjları düştü.

olarak onların bayilerine mal verememeye
başladık. Daha küçük bayi olmayan mağazalara doğru kaydı iş. Bu da ödeme sorunlarına
yol açtı. Adama mal veriyorsunuz, iki ay sonra parayı beklerken, mağaza kapanmış. Risk
arttı. Ben iş değiştirelim dedim, abim devam
etmeye karar verdi. Ben ayrılmaya, sonuçta
ortaklık bitti.
-Beyaz eşya, ya da ev aletlerinden mobilyacılığa geçiş nasıl oldu. Yada ne den mobilya
sektöründe karar kıldınız. O zaman ki bir öngörü mü bu sektöre girmeniz?
Pazarlama işinde sürekli seyahat ediyordum.
Haftanın 3-4 günü şehir dışındaydım. Bir
yorgunluk vardı. Böyle bir mağaza açayım,
dışarı gitmeden iş yapayın diye düşünürken
mobilya üzerinde karar kıldım. İstikbal’de o
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Bizim halkımız,
dokunmadan,
oturmadan mal
almaz. Katalogdan
model, renk
göstermek
yetmiyor.
Dolayısıyla burası
miadını doldurdu

-Mobilya sektörüne İstikbal’le başlamışsınız ancak Karabağlar’da mobilya kenti o
dönemde nasıldı, size göre geçen sürede
neden gücünü yitirdi?
Karabağlar eskiden Türkiye’ye mal satan bir
konumdaydı. İzmir Mobilyası olarak Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’ye mal
gönderirdi. Ancak gelişen teknolojiye ayak
uyduramadı. Üretim yine el emeğine dayalı
devam etti. Bu seferde maliyet yüksek kaldı ve fabrikasyon markalarla baş edemedi.
Aralarından Alfemo, Çetmen gibi markalar
çıktı. Fakat Karabağlar o eski pazar payını
kaybetti. Daha çok butik veya özel üretim
yapar hale geldi. Bir İnegöl’ün yaptığını
yapabilselerdi, bugün daha iyi bir konumda
olurdu. Yine de bu gelenek devam edecektir.
Onunda kendine ait bir pazarı var. Sadece
birinci ligde değil. Orada ülke çapında, büyük global firmalar var.
-Farklı iş kollarında da denemeleriniz olmuş, onla da durum nedir?
2005 yılında bir rent a car şirketi kurduk. 12
üst sekmen araçla başladık. Daha çok şirketlere filo kiralamaya yönelik çalıştık. Günlük
kiralama oranı düşüktü. Zaten sokak arası
rekabetle baş etmeniz mümkün de değil. İstediğim düzeyde değil şu anda. Biraz da işin
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başında olmamaktan. Yaklaşık 40 yıllık ticaret
hayatında öğrendiğim, ne yaparsan yap, o işin
başında olacaksın. Bir ara Çeşme’de inşaatta
yaptım. Kazanmadık mı, kazandık. Ancak olması gereken kadar değil.
-Başka projeleriniz ya da yapmayı düşündüğünüz işler var mı?
Önümüzdeki süreçte şu anda bulunduğumuz
mağazayı tasfiye etmeyi düşünüyorum. Üçkuyular’daki mağaza devam edecek. Rent a car
şirketini daha büyütmeyi planlıyorum. Bu arada birkaç proje daha var. Ancak onlar olgun-

laşmadı. Mobilyacılığı oğlum devam ettirecek
daha çok. Ben farklı alanlarda yoluma devam
etmeyi düşünüyorum.
-Bulunduğumuz mağaza hakkında nasıl
bir değerlendirme yapacaksınız?
Mülkün yarısı bizim, burası 4 mağazanın birleşimi, yarısı bizim yarısı kira. Yaklaşık 700
metrekare. Mobilya işi artık daha hacimli daha
büyük komplike mağazalara doğru kaydı. Bizim Üçkuyular’daki mağaza gibi. Orası 3 katlı. Müşteriye daha çok ürün ve model gösterebiliyorsunuz. Bizim halkımız, dokunmadan,
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Levent İnce-Sude Güleç-Saadet Şengül-Kenan Aksoy

oturmadan mal almaz. Katalogdan model,
renk göstermek yetmiyor. Dolayısıyla burası miadını doldurdu. Üçkuyular mağazasıyla
bu sektörde devam edeceğiz. Burasıyla ilgili
ise tam karar vermiş değilim daha çok süreç
başladığı zaman ne yapacağım kesinleşecek.
-Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz,
hobileriniz var mı?
Spor yaparım. Her gün sabah 6 da kalkarım,
en az 1 saat, 9-10 kilometre tempolu koşu
yapıyorum, haftanın 5 günü. Pek televizyon
seyretmem. Bol bol okurum, kitap, dergi,
gazete akşamları eğer misafir yoksa veya
bir davete katılmayacaksam böyle geçer. Bir
dost grubumuz var. Onlarla toplanırız, gezeriz. Yazları yüzerim, vakit buldukça da uzun
yürüyüşler yaparım.
-Sosyal etkinliklerle de ilgilisiniz, bunlardan bahseder misiniz?
İzmir Gelişim Platformu’muz var. Orada her

hafta duayenleri ağırlıyoruz. Ya da değişik
güncel konularda misafirler oluyor. Orada
konuşuyoruz, tartışıyoruz. Kente katkı koyacak fikirler, projeler üretmeye çalışıyoruz.
İZSİAD’ın toplantılarını kaçırmam. Diğer
etkinliklere de katılmaya çalışırım. Hemen
hemen kuruluşundan bu yana İZSİAD üyesiyim, bir dönem yönetimde de bulundum. İlk
zamanlar toplanacak bir yerimiz bile yoktu.
Büyümesine naçizane katkılarım oldu.
-Bir dönem İZSİAD yönetiminde de bulundunuz, derneğim çalışmaları hakkında
düşünceleriniz neler, eleştiri veya önerileriniz var mı?
2013’teki Olağanüstü Genel Kurul’da yönetime talip olan rakip bir listedeydim. Yarış
girdik, Hasan Bey o dönemde birleşme için
çok çaba sarf etti. Bizim ekiple birleşme
olmadı, farklı arkadaşlarla koalisyon kuruldu ve Hasan Bey kazandı. Uyumlu bir ekip
oldu. Zaten 2015’teki Olağan Genel Kurul’a

tek listeyle gidilmesi de bunun göstergesi.
O günden bu yana İZSİAD ivme kazandı.
Şimdi Sezar’ın hakkını Sezar’a vermeli.
Hasan Bey’in hiperaktifliği derneğe de yansıdı. Şu anda İzmir’de en çok sözü edilen,
en çok etkinlik yapan, sosyal projeler üreten bir SİAD oldu, İZSİAD. Bu beni çok
sevindiriyor. Kuruluşundan bu yana içinde
yer aldığım için birazda çocuğum gibi görüyorum İZSİAD’ı. Güçlü ve etkin konumda olması beni sevindiriyor. Yönetimler
gelip, geçer önemli olan dernek. Şimdiki
yönetim gibi çıtayı yükseğe taşımalı, gelen arkadaşlarda onu devam ettirmeli. Ben
elimden gelen desteği veriyorum. Şu anda
Danışma Kurulu’nda da derneğin daha iyi
olması adına katkı yapmaya çalışıyorum.
Bu dönemde özellikler kadınlarımızın, kadın üyeler ve eşlerimizin etkin olması da
çok güzel. Büyük, samimi bir aile oldu İZSİAD. Bu da kamuoyuna yansıyor, olumlu
bir görüntü veriyor.
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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ZSİAD Proje ve İş Geliştirme
Komisyonu’nun organize ettiği ‘’Happy
Hour Buluşmaları’’nın ikincisi dernek
merkezinde gerçekleşti. Üyelerimizin
birbirini daha yakından tanımaları, sektörel
bilgi alışverişinde bulunmaları, aralarında iş
birlikteliklerinin sağlanabilmesi amaçlanan
“Happy Hour Buluşmaları’’ önümüzdeki aylarda da sürecek.
Yönetim Kurulu ve üyelerin katıldığı kokteylin verimli geçtiğini belirten İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Bu tür
etkinliklerde üyelerimizin birbirlerini daha
yakından tanıma fırsatı oluyor. Hem bilgi
alışverişinde bulunuyorlar, hem de aralarında
işbirliği yapabilecekleri alanları belirliyorlar.
Katılımların önümüzdeki süreçte daha da artacağını düşünüyorum’’ dedi.
74

İZSİAD

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

Hasan Küçükkurt-Ali Talak-Mukaddes Çelik-İpek Gürel-Özgür Dökmetaş

ETKINLIKLERIMIZ

Nilhan Antitoros-Cengiz Yavaş-Zafer Ergen
Hakkı Özkaya-Murat İpekçioğlu-Resul Uygul-Sirhan Özen

Şenol Aslanoğlu-Kenan Aksoy-Nazım Özer

Necmi Çalışkan-Cengiz Yavaş-Yaşar Yaşa

Yıldız Ünlü-İek Gürel

Ahmet Baştuğ-Fulya Akgün

Birsen Kayaönü-Nesrin Serin-Şenol Aslanoğlu
Hayrettin Kayaönü-Mukaddes Çelik-Ali Talak
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Tarihe yolculuk
İZSİAD Kafilesi, dört günlük İngiltere gezisinde Londra-Edinburgh-Glasgow
turuyla Birleşik Krallığın halen yaşayan tarihine tanıklık etti

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği ve
BORTAR

Turizmin

organizasyonuyla

İngiltere’ye uçan İZSİAD Kafilesi, 4 günlük gezide, Büyük Britanya’nın tarihi me-

kanlarında geçmişe yolculuk yaptı.
THY ile Londra’ya uçan kafilenin ilk durağı Parlamento Binası olarak kullanılan Westminster Sarayı
oldu. Ardından gemiyle Thames nehir turu yapan
ve tarihi yapılarla, modern kentin uyumlu birlikte-

liğini seyreden kafile, öğleden sonra ise 135 metre
yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek dönme dolabı
Merlin Entertainments London Eye’yi, Trafalgar
Meydanı ile Kraliçe II. Elizabeth’in resmi konutu
olan Buckingham Sarayı’nı gezdi. Kafile ilk günü
1894 yılında kullanıma açılan Kule Köprüsü, Tower Bridge’den kenti seyrederek tamamladı.
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Hasan-Nazmiye Küçükkurt

ETKINLIKLERIMIZ
DÜNYA ÜNLÜLERİ
HEP BİR ARADA
İkinci gün kafile güne Madame Tussauds Müzesi ziyaretiyle başladı. Dünyaca ünlü kahraman,
siyasetçi, sanatçı, sporcunun mumdan heykellerinin bulunduğu müzede Atatürk’ün ve Londra
Olimpiyatları’nda 1500 metrede Altın Madalya
Kazanan Semra Aksu’nun heykelleriyle bol bol
fotoğraf çektiren İZSİAD’lilar tarihe yolculuğu
Londra British Müzesi ile sürdürdü. Kafile üçüncü
gün sabah erkenden Londra’dan, Edinburgh’a uçtu.

Nazmiye Küçükkurt

Eray-Ayhan Baran

Gizemli ve doğal güzellikleriyle ünlü İskoçya’nın
en etkileyici şehri olan Edinburgh’ta, halen tepeden
kenti koruyan Edinburgh Kalesi’ni ziyaret eden kafile
öğleden sonra tarihi binalardan oluşan çarşıyı gezdi.

İSKOÇYA’NIN
EN BÜYÜLEYİCİ KENTİ
2. Dünya Savaşı sırasında bombalanmayan ender
Britanya şehirlerinden biri olan ve son derece estetik binaları, anıt ve tarihi eserleriyle insanı geçmişe
götüren Edinburgh’un büyüleyici atmosferine hayran kalan kafile akşam İskoçya’nın en büyük şehri
Glasgow’a geçti. Dördüncü gün, Edinburgh’un ak-

Taner Telcioğlu

sine alışveriş merkezleri ve tiyatroların çokluğuyla
Birleşik Krallık’ın Londra’dan sonraki ikinci canlı
şehri olan Glasgow’un dünyanın en iyi 7. Alışveriş bölgesi olan Bunchanan Street ile tura başlayan
kafile ardından Kelvingrove Sanat Galerisi, Hunterian Müzesi ve Ulaştırma Müzesi’ni gezdi. Akşam
otobüsle tekrar Edinburgh’a geçen kafile buradan
THY uçuşuyla İzmir’e döndü.

Bahar Küçükkurt-Şöhret Özyiğit-Zehra Özlem Talak-Canan Şahin
Serap Telcioğlu-Semra Cengiz-Nazmiye Küçükkurt-Mukaddes Ertuğrul-Gül Kayaönü

Mukaddes Ertuğrul
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Nazmiye Küçükkurt-Mukaddes-Hayati Ertuğrul

Deniz-Hasan-Bahar Küçükkurt
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Semra-Kenan Cengiz
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Hayrettin-Gül Kayaönü

Canan-Serkan Şahin

Ali-Zehra Özlem Talak

Sevil Gül-Yaşar Zengin

Meral-Hasan Duran-Serpil-İzzet Süsoy

Adil-Şöhret Özyiğit
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Cengiz YAVAŞ
İZSİAD Genel Sekreteri
Güzel Boya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Eşekli Kütüphaneci
Siz hiç Eşekli Kütüphaneci’yi duydunuz mu?
Ben de duymamıştım, çevremdeki arkadaşlarımda.
Ta ki Ahmet Şerif İzgören’in, Gediz Elektrik A.Ş’nin
çalışanlarına verdiği seminere kadar...
A.Şerif İzgören’in ’’Süpermen Türk Olsaydı’’ kitabından alıntıyla başlayalım anlatmaya;
Yıl 1943.
Genç Mustafa’nın tayini kütüphaneci olarak Ürgüp
Tahsin Ağa Kütüphanesi’ne çıkar. Devlet memurluğu o dönemde süper bir şey, çünkü özel sektör falan
yok. Bizimki kütüphanede heyecanla okurları bekler;
bir gün olur, beş gün olur, gelen giden yok.
Etraftakilerle konuşur, herkese anlatır:
“Bakın kütüphane bomboş duruyor, gelin kitap okuyun.” der ama gelen giden olmaz.
23 yaşındaki genç memur “Ne yapayım, ne yapayım?” diye düşünür durur. Sonunda aklına bir fikir
gelir, eşine söyler. Eşi önce “Deli misin bey?” der,
ama kocasının bir şeyler üretme, işe yarama çabasını
yakından görünce fikri kabullenir. O dönem devletteki amirlerinin çıkardığı tüm engellerin tek tek, bin
bir güçlükle üstesinden gelir. O bıyıklı, kravatlı, asık
yüzlü, sigara kokan, arkalarındaki Atatürk resminden
utanmayan ama ülkesine gram faydası da olmayan
bürokratları zorlukla ikna eder ve bir eşek alır. İki
tane de sandık yaptırır. İki sandığa, kalınlığına göre
180-200 kitap sığar. Sandıkların üstüne “Kitap İare
(Ödünç) Sandığı” yazar. Kitapları eşeğe yükler ve
köy köy gezmeye başlar.
Kütüphaneye de bir yazı asar:
“Sadece Pazartesi ve Cuma günleri açıyoruz.”
Köydeki çocuklar şaşırır. Eşeğe bir sürü kitap yüklemiş bir amca, o gariban çocukların küçücük ellerine
kitapları verir. Düşünün, Noel Baba gibi. Noel Baba
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yalan, Mustafa Amca ise gerçek. Geyikler yerine
eşeği var. Eşek de daha gerçek, Mustafa Amca da.
“Çocuklar bunları okuyun, aranızda da değişin. On
beş gün sonra aynı gün gelip alacağım. Aman yıpratmayın, diğer köylerdeki arkadaşlarınız da okuyacak” der. Mustafa artık Ürgüp’teki kütüphanede bir
iki gün durmakta, diğer günler eşeği Yüksel’le köy
köy gezmektedir.
Köylerdeki çocuklar Eşekli Kütüphaneci’yi her seferinde alkışlarla karşılarlar. Kalpleri küt küt atar
heyecandan, sevinç içinde yeni kitapları beklerler.
Mustafa Amca‘nın ünü etrafa yayılır. Diğer devlet
memurları makam odalarında sıcak sıcak oturup iş
yapmazken, Mustafa’nın eşeği Yüksel yediği otu
hepsinden fazla hak etmektedir. Zamanla insanlar
kütüphaneye de gelmeye başlar. Mustafa bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor. Zenith ve Singer’e
mektup yazar:
“Bana dikiş makinesi yollayın, firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım“ der. Zenith
dokuz tane, Singer bir tane dikiş makinesi yollar (ilk
sponsorluk faaliyeti). Salı günlerini kadınlar günü
yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. On
makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen
kadınların eline birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Okuma-yazma oranının düşüklüğünü görünce Halkevlerine okuma yazma kursları vermeye
gider. Halıcılık kursları başlatır, bölgede halıcılığı
canlandırır. Bu arada Valilik Mustafa hakkında dava
açar, “kendi görev tanımı dışında davranıyor” diye.
O sıralarda 50 yaşına gelen Mustafa Amca bu baskıyla emekli edilir. Mustafa Amca köylüler arasında
efsane olur, yıllar geçtikçe köylerdeki çocuklarda

okuma aşkı yerleşir. Mustafa Güzelgöz, 84 yaşında
(17 Şubat 2005 ) solunum yetmezliğine bağlı kalp
rahatsızlığı nedeniyle vefat eder. Tüm Kapadokya
çok üzülür, aralarında toplanırlar. Ürgüp’e Eşekli
Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve eşeğinin heykelini dikerler. Bakın Nevşehir’den ve bu ülkeden
nice müdür, amir, vali, bürokrat, milletvekili, politikacı geçti; binlercesinin adını kimse hatırlamaz
ama Mustafa Güzelgöz ve Eşeği Yüksel’in heykeli
var. “Merkepli Kütüphaneci” olarak anılmaya başlayan Mustafa Güzelgöz merkezi ABD’de bulunan
The Lane Eryant Internatıonal Volunteer Citation
tarafından 1963 yılında düzenlenen ve 77 ülkeden
adayların bulunduğu yarışmada, eğitime yaptığı katkılardan dolayı dünya birinciliğine layık görülür ve
köylere kitap ulaştırılmasını kolaylaştırmak için bir
cip hediye edilir. Mustafa Güzelgöz, 1993 yılında da
dönemin Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından, Türk
Kütüphaneciliği’ne yaptığı katkılar nedeniyle ödüllendirilir. Ünlü yazar Fakir Baykurt, ölmeden önce
son yazdığı Eşekli Kütüphaneci adlı kitapta da onun
yaşamını anlatmıştı.
Okumanızı tavsiye ederim. Eşekli Kütüphaneci’yi
tanımamızı sağlayan, kitabında yer veren ve seminerlerinde ısrarla anlatan Ahmet Şerif İzgören’e
minnetlerimi sunuyorum. Defalarca Ürgüp’e gitmeme rağmen müze ile ilgili bilgilendirme yapmayan
turizm rehberlerini de kınıyorum.
Ülkemiz Mustafa Güzelgöz gibi, yurdunu seven
isimsiz kahramanlarla dolu...
İyi ki varsınız isimsiz kahramanlar...
Nur içinde yat Mustafa Amca...
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Nilhan ANTİTOROS
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Hipermarketler
Süpermarketler ve Bakkallar

oplumun tüketim alışkanlıkları ve

Hipermarketlerin hayatımıza girmesinden bu yana,

oldukça büyük ses getirmiş ve küçük esnafa ve bu

seçimleri zaman içinde büyük de-

bakkaliye ile iştigal eden esnafımız neredeyse ta-

hipermarketlere mal tedarik eden üretici ve toptan-

ğişiklikler göstermiştir hala da gös-

mamen işlerini kaybetme noktasına gelmişlerdir.

cılara bir umut ışığı olmuştu. Bu yasa tasarısında,

termektedir. En basit anlamda temel

hipermarketlerin tanımından, şehir dışına çıkarıl-

ihtiyaçların karşılanması amacı ile kurulan ve pe-

Bu konu ile ilgili 2000’li yılların başında Sanayi ve

masına, çalışma saatleri ve günlerine, mal tedarik

rakende satış yapan ticari işletmeler, ekonomik,

Ticaret Bakanlığı, ilgili meslek kuruluşlarının da

eden firmalarla ilişkilerine kadar pek çok konuda

sosyal ve teknolojik gelişmeler karşısında farklı

görüşünü almak sureti ile bir kanun tas-

düzenleme getirmişti. Söz konusu kanun tasarı-

lağı hazırlamıştı. Kanun ta-

sı üzerinde hararetli tartışmalar yapılmıştı, fakat

konseptlerle karşımıza çıkmaktadır.

sarısı açıklandığı
Bu bitmeyen döngü ülkemizde özellikle 1980’li

maalesef uzunca bir süre soğumaya bırakılmıştı.

dönemde

yılların başında ve sonrasında serbest piyasa eko-

Zaman zaman tekrar gündeme gelen bu kanun ta-

nomisinin benimsenmesi ile farklı boyutlar kazan-

sarısı birçok değişikliğe uğradı. 2001 yılından bu

mıştır. Küçüklüğümüzde ekmek, süt, gazete başta

yana hala yasalaşamadı.

olmak üzere tüm mutfak ve temizlik ihtiyaçlarımızı
almak için gittiğimiz mahallemizin Bakkalı yavaş

Hipermarketlerin, büyük mağaza ve zincir mar-

yavaş yerini süpermarketlere ve 1990’lı yıllarda hi-

ketlerin artık hayatımızın gerçeği haline gelmiş

permarketlere bırakmıştır.

olmasını da göz önünde bulundurarak, perakendecileri ve toptan mal tedarik edenleri de göze-

Bu değişim sadece toplumdaki değişimle tabii ki

ten bir yasanın en kısa zamanda kanunlaşması

açıklanamaz aynı zamanda pazarlama kavramının

beklenmektedir.

çok üst boyutlara geçmesine ve tüketimi insan psikolojisinin derinliklerinde tetiklemek amaçlı strate-

Hem esnafı hem de hipermarketlerin çalışma koşul-

jilerine de bağlamak gerekir.

larını düzenleyen bu yasa tasarısının hem iki kesimi
memnun edecek kriterler çerçevesinde çıkarılması ül-

Hangimiz elimizde 10 maddelik alışveriş listesi ile

kemiz ekonomisi ve ticari hayatı açısından önemlidir.

bir hipermarkete girip, sadece listedeki ürünleri alıyoruz? Bu pek mümkün olmuyor açıkçası…

Bol kazançlı günler dileğiyle…
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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ANNELER GÜNÜ’NE
BRUNCH’LI KUTLAMA

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği, 10 Mayıs Anneler Günü’nü, Brunch’la kutladı. İZSİAD Kadın Komisyonu’nun Buca Sembol Garden’de organize ettiği Brunch’a, İZSİAD üyeleri, eşleri, çocukları ve aile büyükleri katıldı. Kahvaltı servisini BORTAR Catering’in yaptığı Brunch’ta,
birbirinden ilginç yarışmalarla eğlenen İZSİAD’lılar gönüllerince bir gün yaşadı.

BAŞKAN’DAN KADINLARA GÜL
Brunch’a katılan tüm kadınlara gül vererek Anneler Günü’nü kutlayan İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Varlığımızı borçlu olduğumuz başımızın tacı annelerimizin ve bizlere güzel evlatlar veren eşlerimizin bu özel günlerini İZSİAD Ailesi olarak bir arada kutlamaktan çok mutluyum’’ dedi. Kahvaltının
ardından mandal takma, balon patlatma ve ip çekme yarışmalarında
kıyasıya yarışan üyeler, oyun havalarıyla da hünerlerini sergiledi.
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Hasan-Nazmiye Küçükkurt

Şöhret-Kemal-Adil Özyiğit

Nermin-Cengiz Yavaş
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Birsen-Ercan Kayaönü

Birsen Kayaönü-Nazmiye Küçükkurt
Sülün Akmercanoğlu-Mukaddes Çelik

Ayhan-Eray Baran

Aziz-Gülseren-Kemal Erdoğan

ETKINLIKLERIMIZ

Aslı-İrfan-Makbule-Neval-İbrahim-Engin Erol

Gülce-Serap-Taner-Melis Telcioğlu

Esra-Nil Kabaklı

Zatinur-Hakkı Özkaya

Banu-Mustafa Siner

Bahar Susup-Nurdan-Nagihan-Nilhan Antitoros
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Sülün-Nuri Akmercanoğlu

İbrahim-Şenay Kavur

Begüm İlhan Kayaönü

Nazan-Simay-Sayim-Tütüncü

Birol-Özge Doğru-Cansu-Rauf Uysal
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Hüseyin-Özlem-Beliz İlhan

Vuslat-Ahmet Kiraz

Sinan-Ömer-Sinem Bezircioğlu

Salih-Ayşe Özçifçi

Meral-Hasan Duran

Nurgül-Ali Kavur

ETKINLIKLERIMIZ

Selim-Resul-Arzu-Eren Uygul

Perihan Yapıcı-Raziye Şen-Tolga Yapıcı

Sebahat Şentürk-Şebnem İpekçioğlu

Güler-Kazım Yılmaz-Nazım-Hilal Özer

Kenan-Beyhan-Orkan Aksoy

Nurettin-Gülten Avcı

İbrahim-Şenay Kavur

Mustafa-Fatoş-Berat Dirin

Dilek-Hakan-Kaan Özkaralı-Kübra Ambarcı
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Sami Berk KUTER
Yatırım Danışmanı

21. Yüzyılda
pazarlama stratejileri

2

1.yüzyılda iş dünyasını derinden etkile-

yüme ve rekabet üstünlüğü için sadece 2 şeye

• “AR-GE eşittir innovasyon” tezi kesinlikle

yen kavramların en başında, değişim ol-

ihtiyacınız var:

yanlıştır. AR-GE sadece pazarlamanın destek

gusu yer almakta. Bu değişim, özellikle

1)İnnovasyon (yeni ve değişik birşey sunma),

bölümlerinden biridir. İnnonvasyon amaç,

iletişim teknolojilerinde yaşanan geliş-

2)Stratejik Pazarlama

AR-GE ise araçtır.

meler ve çok kanallı bilgi akışı sayesinde, son 10

• Özellikle günümüzde neredeyse tüm büyük fir-

• İnnonvasyon’un, genel kanının tersine, devrimsel

yıllık süreçte hızını ve şiddetini arttırarak devam

malar (Siemens, AT&T, Panasonic, Avon, Nike,

nitelikte olması gerekli değildir.

ediyor. Dahası günümüzde işletmeler, oldukça

Adidas vb.) üretimlerini görece ucuz yerlere kay-

farklı bir rekabet arenası ile karşı karşıyalar. Ürün

dırmakta, sadece İNNOVASYON ve PAZARLA-

farklılaşmasının giderek daha da zorlaştığı, küre-

MA yaparak çok yüksek karlar elde etmekteler.

sel rekabetin ve rakiplerin giderek arttığı, tatmin

Yenilikçi firmalar her zaman daha ucuza üretim

edilmesi giderek zor hale gelen farklı bir müşteri

yapabilecekleri coğrafyalar bulacaklardır.

yapısının ortaya çıktığı bu ortamda işletmeler, artık
yeni pazarlama yöntem ve stratejilerini uygulamaya başlamak zorundalar.

leneksel ürünleri pazarlayanlara göre daha yüksek
karlar elde etmektedirler. Örnek olarak; Türkiye’nin
1kg. ihracatının değeri 1,46$ iken Almanya’nınki
4,1$ olarak gerçekleşmektedir. İşte innovasyon ve

• İnnovasyonun sadece bir bölümü AR-GE

katma değer farkı. Satışları arttırmaktan çok karı

dir. AR-GE çalışmaları öncesinde AR-GE

arttırmaya çalışın.

Departmanı’nın ne tür ürün çalışmaları yapa-

İşte; işadamlarına faydalı olabilecek 21.yüzyıl

cağına rehberlik eden Pazarlama’dır. Müşteri

için pazarlama tavsiyeleri:

analizlerine dayanarak AR-GE Departmanı’nın

• lk kural: Pazarlama, kesinlikle elinizdeki malı müş-

doğru yönlendirmesi hayati öneme haizdir.

teriye satmak için akılcı yollar bulma sanatı değildir.

• İnnovatif ürünleri pazarlayabilenler elbetteki ge-

• Her innovasyon imitasyon (taklit) ile başlar.
Taklit etmek, üzerine kendinden birşeyler koymak kaydıyla, ayıp birşey değildir. Bunu bir
bayrak yarışı olarak düşünebilirsiniz. Siz bay-

• AR-GE’de ürün geliştirilmesi sonrasında ise ge-

rağı bir önceki koşucudan alır ve tüm imkanla-

• Hiçbir işletme sadece üretim verimliliğini arttı-

liştirilen ürün fikrinin piyasaya nasıl sunulacağı

rınızla bir sonraki hedefe ulaşmaya çalışırsınız.

rarak ve maliyet avantajı ile sürekli büyüyemez

ve nasıl nakde çevirileceği işlemleri hepsinden

Ortalama her innovasyonun, %70’i imitasyon-

ve rakiplerine üstünlük kuramaz. Sürekli bü-

önemlidir. Bu yine Pazarlama’dır.

dur. Amerika’yı yeniden keşfetmeyin.
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• İnnovasyon ve pazarlama, yıllar içinde beraberce

Tıpkı ünlü otomobil imalatçısı Henri Ford’un söyle-

Marka İmajı ‘nı oluştururlar. Marka imajı(cazibe

diği gibi: “Müşterilerin isteklerini dinleseydim ben-

ve prestij olarak düşünülebilir) müşterilerin bir

den daha hızlı atlar isterlerdi.”

ürünü satın alma esnasında sergiledikleri karar
alma süreçlerini kısaltır, onların fiyat hassasiyet-

• Pazarlama “ihtiyacı sez-hızlıca ve uygun mali-

lerini azaltır. Bir marka bağımlılığı oluşturur. Tıp-

yetle karşıla” şeklinde formülüze edilebilir.

kı SONY, MERCEDES, ROLEX, BMW, COCA
COLA, VERSACE ... gibi. Bu markalar için vefa

• Etkin pazarlama için para yatırmaktan daha önemli

sadece bir semt adı değildir.

olan enerji ve hayal gücüdür.

• Ayrıca, ilk bulmak önemlidir ama yeterli de-

• Şirketlerin varlıklarından ziyade marka değer-

ğildir. İlk bulmak sadece başlangıçtır. Tıpkı ilk

leri önemlidir. Dünyanın en başarılı uluslararası

ev bilgisayarı Commodore 64, ilk oyun konsolu

firmalarının marka değerlerinin varlık değerle-

Atari gibi. Şimdi hiçbiri yoklar. Ama onların

rinden katbekat fazla olduğu bir gerçektir.

buluşlarını, müşteriler için daha cazip hale getirenler bugün piyasadalar. Ürününüzü sürekli

• Ünlü bir reality show-magazin yıldızı olan Ame-

geliştirin ve demode olmayın.

rikalı Kim Kardashian 21.yüzyıl pazarlamasına en
iyi örneklerdendir. Özetle Kardashian: 1) İnsanların

• Yeni pazarlama anlayışında, pazarlama performansının ölçütü “pazar payı” veya “yatırımın geri dö-

olur. Bu bileşime “müşteriye yaratılan değer” di-

nüşü” değil müşteriye sunulan “değer”in ölçümüdür.

yoruz. Bu paketi en fazla arttırabilen en başarılı

Satışlara değil müşterinin rızasını almaya odaklanın.

pazarlamayı yapandır.

• Mevcut müşteriyi elde tutmak, her defasında

• Müşteri sadakatını en iyi yaratan firmalardan App-

yeni müşteriler aramaktan ucuzdur. Dolayısıyla,

le, iPhone’nun çeşitli versiyonlarını geliştirerek za-

pazar payını arttırmaktan çok mevcut müşteri

man içinde piyasaya sürmekte ve yoğun bir taleple

potföyüne olabildiğince tekrarlı, hacimli ve daha

karşılaşmaktadır. Müşteriler her yeni ürün versiyo-

fazla çeşit ürün sunulmalıdır. Sadık müşteriler

nunun özelliklerini fazlaca sorgulamadan, heyecan

yaratarak onların bütçelerinden daha fazla pay

içinde piyasaya çıkmasını bekleyerek ve belirlenen

almak gerekir.

fiyata itiraz etmeden hemen (bazen kuyruklarda

• Sürekli değişmekte olan müşteriye hep aynı ürü-

bekleyerek) almaktadırlar. İşte kısaca yeni nesil

nü sunamazsınız. Her yıl yayınlanan “Dünyanın en
değerli markaları” listesine baktığınızda hespinin
dünyanın en innovatif(yeni ürün geliştiren) fimaları
olduğunu görürsünüz.
• Yeni anlayışta pazarlama, sadece bir Pazarlama
Departmanına bırakılamayacak kadar önemlidir. Pazarlama bir şirketin duruşu, tavrıdır.
Dolayısıyla tüm şirket mensupları tarafından
yürütülmelidir. İşletmede her çalışanın(güvenlik
görevlisinden santral görevlisine, genel müdüre
kadar) amacı müşterileri memnun etmek, hatta
onlara beklentilerinin üzerinde faydalar sunmak
olmalıdır.
• Müşterinin kim olduğunun belirlenmesi öncelik taşır. Herşey gerçek müşteriyi tanıma ile başlar. Daha sonra bu müşterilerin ihtiyaçlarının tanımlanması ve müşteri
değişimlerinin sürekli gözlemlenmesi gerekmektedir.

Stratejik Pazarlama budur.

kendisinde en çok neyi(kıvrımlarını) beğendiklerini
iyi analiz etmiş, 2) Hedef kitlesini(magazin severler) iyi seçmiş, 3)Sadece bu alanda uzmanlaşmaya
gitmiş (doğru odaklama), 4) İnsanlara tweeter, facebook ve benzeri her türlü medya üzerinden mesajlar göndermiş ve aynı zamanda (olumlu-olumsuz)
mesajlar almış, yani “Etkileşmiş”, 5) Onlara sadece
görmek istediklerini vermiş, onları değiştirmeye çalışmamış, 6) Takipçilerinin ilgisini canlı tutmak için,
ürününü(!) her defasında çeşitlendirerek sunmuştur.
• Her ürün tüketicide temel bir ihtiyacı karşılar
ama her ürünün ayrıca bir yan yararı vardır. Bu

• Bir firmanın temel amacı SADIK MÜŞTERİ-

yan yarar pazarlamada kullanılması gereken bir

LER ORDUSU oluşturmaktır. Bu yapılabilirse;

olgudur. Örneğin bir müşteri elbise satın alırken

yüksek pazar payı, yüksek karlılık ve yüksek şirket değeri gibi kriterler kolaylıkla sağlanabilir.
• İşletmeye kendi gözünüzle değil, işletme dışına
çıkarak ve kendinizi müşteri yerine koyup müşteri
gözüyle bakın.
• İşletmeler, başarılı pazarlama teknikleri için
“işletme dışından içine doğru bakış” yaklaşımını
sergilemelidir. Yani önce müşteriyi, onun ihtiyaçlarını anlamak, sonra rakiplere ve pazar dengelerine bakmak sonrasında da bu duruma en uygun
[ürün + hizmet + fiyat] bileşimini oluşturmak
gerekir. Herhangi bir ürünün üretimi ile başlayıp bunu piyasaya dayatmak kesinlikle yanlış bir

sadece temel yarar olan giyinmeyi değil, belki
daha da çok ”fark edilmeyi” ya da ”şıklık ve modayı” satın almaktadır.
• Doğru yapılan pazarlama faaliyetleri harcamalarının “gider” değil “yatırım” olduğunu kabul edin.
• Ayrıca, Stratejik Planlama yaklaşımını ve geleceği öngörebilme becerisini edinin. Günlük
olayların arkasından koşarak yorulursanız kısa
vadeden ötesini düşünemez ve böylece gelecek
fırsatlarını algılayamazsınız.
• Firmaların yukarıda sayılanları yapabilmeleri için
1) uzman kişilerle çalışmaları, 2) şirket içi eğitime

Kendinizi müşteri yerine koyun, empati yapın.

yöntemdir!

• Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati, o

• Müşterinin ihtiyaçlarını iyi algılanayabilirseniz

rekmektedir. Bu tür çalışmayan işletmelerin uzun

müşteriye has 1) en iyi ürünü, 2) en iyi toplam

müşterinin beklentilerinin ötesinde onu pozitif an-

dönemde istikrarlı (rastlantısal olmayan) şekilde ba-

çözümü, 3) en uygun toplam maliyete sunmak ile

lamda şaşırtacak ürünler sunmak mümkün olabilir.

şarıyı yakalamaları mümkün değildir.

azami önem vermeleri, 3)kurumsallaşmaları ge-
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Bir misyonumuz var
Dünyaya barış ve kardeşlik mesajı veren Antakya Medeniyetler Korosu
Şefi Yılmaz Özfirat, 8 yıl önce çıktıkları yolculuğu bu cümleyle özetliyor

A

ntakya Medeniyetler Korosu,
onları Türkiye değil Dünya tanıyor. Üç farklı dinden, 6 farklı
medeniyetten oluşmalarından,
yaptıkları müzikten, 12 farklı dilde, ilahi,
türkü, şarkı söylemelerinden çok verdikleri
mesajla kalplere, gönüllere ulaşıyorlar. Ve bu
işim mimarı Şef Yılmaz Özfirat. Mütavazi,
esprili kişiliğinin yanında müzik aracılığıyla dünyaya barış mesajı ileten bir elçi. Şef
Yılmaz Özfirat ile İzmir konserleri arasında
konuştuk. Onu biraz daha yakından tanırken,
barışa giden yolculuğun öyküsünü dinledik.
-Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1970 Gaziantep Nizip doğumlu memur bir
ailenin çocuğuyum. Ailemin memuriyeti do90
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Bizim tek bir
iddaamız var. O da
‘‘Farklı medeniyetteki
farklı dinlerdeki
farklı dillerdeki
insanlar bir arada
yaşayabilmektedir.
Bunu biz başarıyoruz
sizde başarabilirsiniz
diye haykırmak

layısı ile ilk orta ve lise tahsilimi KKTC de
yaptım. Üniversiteyi Gaziantep Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda tamamladım. Halen Müzik öğretmenliği görevime devam etmekteyim. Evli ve bir çocuk
sahibiyim.
-Müzikle tanışmanız ve bugüne ulaşan öyküden kısaca bahseder misiniz?
Uzun yıllar KKTC de halk danslarında görev aldım ve ilk grup çalışmalarıyla orada
tanıştım. Zaman içerisinde dernek çalışmaları
kesmeyince bu işin okulunu okumaya karar
verdim Gaziantep Üniversitesi Konservatuar
sınavlarına girdim beş yıl burada almış olduğum eğitim ve alan tecrübesiyle müzikle ve
dansla yaşamaya başladım.

R Ö PO RTA J

-Antakya Medeniyetler Korosu fikri nasıl
oluştu, ilk konser ve konsere kadar olan
süreç nasıldı?
2007 Yılında Turizm Haftası kutlamaları ülke
genelinde Hatay’dan start alınması planlanmıştı bendenizde bu kutlama komitesi içerisinde yer almıştım. Hatay da bulunan farklı
medeniyetleri ve kültürleri nasıl diğer kişilerle buluşturabiliriz düşüncesiyle ortaya çıkan bir projedir. Dönemin Vali Yardımcısı
Ömer Bedrettin Sagsöz beni, ‘’bu işi sen
yaparsın’’ diye görevlendirdi ve bende başladım. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede her
gece bir medeniyete giderek bu işi hayata
geçirdik. 2008 yılında da dernekleşerek bugünkü STK şeklini aldık.

-Türkiye sizi müziğin yanında barış ve kardeşlik olgusuyla tanıdı, siz de konserlerinizde bunu vurguluyorsunuz, bu misyonu
anlatır mısınız?
Aslında biz halen öyle aman aman çok güzel
müzik yaptığımızı iddaa etmiyoruz. Koroda
imam, papaz, ev hanımı, doktor, avukat, öğretmen, öğrenci, emekli, manifaturacı vb kişiler bulunuyor. Bu yüzden hiçbir müzik grubuyla bir yarışımız ya da iddaamız yok bizim
tek bir iddaamız var O da, ‘’Bakın; farklı medeniyetteki farklı dinlerdeki farklı dillerdeki
insanlar bir arada yaşayabilmektedir. Bunu
biz başarıyoruz sizde başarabilirsiniz’’ demek. Evet, bir misyonumuz var o da insanlığı
barışa ve kardeşliğe çekmek. İster Hıristiyan

olsun İster Musevi olsun ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah’ın kuluyuz.
-Koroda farklı din ve medeniyetlerden insanlar var, zorlukların yaşandığı oluyor mu?
Aksine çok keyifli anlar geçiyor. Bir papazla, imam konserlere gittiğimizde aynı odada
kalıyor, ya da farklı iki medeniyetten kişiler,
böylelikle tam bir uyum ve keyif yaşanıyor.
Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da konserler verdiniz, hangi ülkelere gittiniz ve
unutamadığınız konser var mı?
Koro bu güne kadar ABD, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Kanada,
Lüksemburg, İsveç, İsviçre ve Yunanistan da
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konserler verdi. Bence Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’nde verdiğimiz konser çok etkiliydi. Burada mahkeme binasında kararların alındığı salonda konser vermek çok
manalıydı.
-Sahnede farklı bir şef profili çiziyorsunuz,
müziğin yanında aralarda anlattığınız fıkralarla, yaptığınız esprilerle mizahı da olaya
dahil ediyorsunuz, bu bilinçli mi, ya da sadece tarzınız mı?
Evet, bilinçli olarak yapıyoruz. Biz 12 farklı
dilde şarkı ve ilahi söylüyoruz. İzleyicilerin
bu ilahi ve şarkıları dinlerken zaman zaman
sıkıldıklarını fark ettik bunu acaba nasıl süsleriz ve insanlığa mesajımızı müzikle beraber
nasıl verebiliriz diye düşününce böyle bir yol
izlemeye karar verdik bendenizde o gün bu
gündür bunu yapmaya çalışıyorum.
-Bundan sonra ki planlarınız hedefleriniz
neler? Farklı bir çalışmanız var mı?
Koronun en büyük hedefi dünyada akan kan
ve gözyaşına dur demektir bu yüzdendir ki
Kudüs’te hem İsrail hem Filistin halkları varken konser vermek ya da orta doğuda problem
olan ülkelerde konserler vererek buralarda huzur ve barışa örnek olmaktır.
-Bu kadar popülerken albüm yapmamanızın
özel bir nedeni var mı?
Yaklaşık 8 yıldır koroyu sadece özel konserlere götürmekteyiz bunun popüler tüketime
alet olmasını istemiyorum. Fakat son za92

İZSİAD

Temmuz-Ağustos-Eylül 2015

İzmir’e her
geldiğimizde
yüreğimiz iki kat
fazla atar. Seyircisi
çok kaliteli ve
tehlikelidir. Eğer
sizi beğenmezse
bunu direk söyler,
eleştirmekten
hiç çekinmez bu
yüzdendir her
sahneye çıkışta
‘Allah utandırmasın’
der ve çıkarım
Yılmaz Özfirat

manlarda bu konuda çok baskı olduğu için
yakın zamanda bu konuda bir çalışma yapacağız gibi görünüyor.
-İzmir konserlerinden memnun kaldınız mı,
ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı?
İzmir’e her geldiğimizde yüreğimiz iki kat
fazla atar. Seyircisi çok kaliteli ve tehlikelidir.
Eğer sizi beğenmezse bunu direk söyler, eleştirmekten hiç çekinmez bu yüzdendir her sahneye çıkışta ‘Allah utandırmasın’ der ve çıkarım.

Çok enerjik bir seyirci olduğu içinde iki saatlik
bir konserin nasıl geçtiğini anlamazsınız.
Eklemek istediğime gelince Medeniyetler Korosu bu güne kadar Devletten hiçbir yardım
almadan ayakta duran bir topluluktur. Biraz
siyaset üstüdür. Hiç sponsoru olmadığı halde
bu güne kadar 300 den fazla konser verme başarısı göstermiştir. Seveni kadar sevmeyeni de
vardır, ancak bu 120 kişilik olan grup, dünya
barışına hizmet etmeye devam edecek ve 7
milyara ulaşmak için çalışacak.

G ÜN C E L

Sorunların çözümü için birlikte çalışmalıyız

AK Parti İzmir 1. Bölge 4. Sıra Milletvekili Hüseyin Kocabıyık (7 Haziran
seçimlerinde Meclis’e girdi) İZSİAD’ı
ziyaret ederek projelerini anlattı.
İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Küçükkurt, Başkan Yardımcıları Mukaddes Çelik, Taner Telcioğlu, Yönetim

Kurulu Üyeleri Hayrettin Kayaönü ve
Nilhan Antitoros ile düşüncelerini paylaşan Kocabıyık, ‘’İzmir’in sorunlarının
çözümü için sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Sizlere bir telefon kadar yakın
olacağım’’ dedi. Başkan Küçükkurt’ta,
Kocabıyk’ın tecrübeleriyle Meclis’te
faydalı olacağına inandığını belirtti.

HDP Adayı Ademhan projelerini anlattı
Seçim çalışmaları kapsamında İZSİAD’ı ziyaret eden HDP İzmir 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili Adayı Ferhan Ademhan (7 Haziran
seçimlerinde Meclis’e giremedi) seçilirse
İzmir’i temsi edeceğini söyledi. İZSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt,
Genel Sekreter Cengiz Yavaş, Yönetim Kurulu Üyesi Nilhan Antitoros ve üyelerin hazır bulunduğu görüşmede, Başkan Küçükkurt, Ademhan’a başarılar diledi.
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İZSİAD Üyeleri

BASİFED Fuarı’na renk kattı
İzmir iş dünyasının önde gelen şirketlerinin yer aldığı BASİFED Ortak Platform
İş Zirvesi ve Sektör Tanıtım Günleri’nde, İZSİAD üyelerinin stantları büyük ilgi
gördü. İki gün süren fuarda firmalar ürünleri ve hizmetleriyle ilgili
tanıtım yaparken, yeni işbirliklerinin de temelleri atıldı

İ

zmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZ-

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açılışı yaptığı

yide ileri teknoloji dönüşümünü gerçekleştirerek

SİAD), 7-8 Mayıs tarihlerinde Batı Ana-

fuar süresince düzenlenen panellerde iş dünyasının

büyümesinin önündeki riskler, fırsatlar, yapılması

dolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri

temsilcileri ve partilerin ekonomi kurmayları görüş-

gerekenler’; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı,

Fedarasyonu^nun (BASİFED) İzmir Kül-

lerini paylaştı. Ortak Platform İş Zirvesi ve Sektör

Aziz Kocaoğlu; ‘İzmir’de Fuarcılık ve Teknolojik

türpark Fuar Alanı’nda düzenlediği Ortak Platform

Tanıtım Günleri’nin açılışında BASİFED Yönetim

Fikirle Kalkınan Kent Projesi ’ ni anlattı.

İş Zirvesi ve Sektör Tanıtım Günleri’ne üyeleriyle

Kurulu Başkanı Levent Akgerman; ‘Ege’de Üstün

katıldı. İzmir iş dünyasının önde gelen firmalarının

Küresel Rekabet ve Teknoloji Tabanlı Büyüme İçin

Zirvenin ikinci gününde ise CHP Milletvekili Ada-

yer aldığı fuarda, İZSİAD üyelerinin stantları bü-

Yeni Ufuklar’, TÜRKONFED Yönetim Kurulu

yı Zekeriya Temizel ile MHP Milletvekili Adayı

yük ilgi gördü. İki gün süren fuarda firmalar ürün-

Başkan Yardımcısı Temel Aycan Şen; ‘Yerel Dina-

Ahmet Kenan Tanrıkulu (Her İkisi de 7 Haziran

leri ve hizmetleriyle ilgili tanıtım yaparken, yeni

miklerde Türkiye Vizyonu’, Kale Grubu Başkanı

seçimlerinde partilerinden milletvekili seçildi)

işbirliklerinin de temelleri atıldı.

ve CEO, Zeynep Bodur Okyay; ‘Türkiye’nin sana-

ekonomi politikalarını anlattı. BASİFED Yöne-
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tim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, yaptığı
konuşmada BASİFED üyesi firma yöneticilerinin
panellerde ufuk açıcı fikirlerle buluştuğunu söyledi. Zirve’de İzmir’in cazip yatırım avantajı kadar
ulaşım ve teknoloji altyapısı eksikliği, beyin göçü
sorununun ön plana çıktığını anımsatan Akgerman,
“Bugünde partilerimizin ekonomi kurmaylarından
politikalarını yakından dinleme fırsatı bulacağız.
Siyaset ile bazen ülke için yapılacak işler çakışmıyor. Partilerin popülist vaatleri ile yapısal reformları hayata geçmesinin nasıl mümkün olacağını
merak ediyorum. Bugün bunların konuşulacağını
düşünüyorum” dedi.

ÜRETİME
DESTEK OLMAK GEREK
Toplantıda ilk sözü alan MHP İzmir Milletvekili

Ahmet Kenan Tanrıkulu

Levent Akgerman

Adayı, Ahmet Kenan Tanrıkulu ise son 13 yıllık
ekonomi politikalarını özetleyerek, Türkiye’nin

işaret eden Tanrıkulu, “Fakat 2007 yılından sonra

cağız. Teşvik sistemi ile ileri teknoloji üretimlerine

üretime özellikle katma değerli üretime yöne-

bu politikanın üzerine yeni şeyler eklenemediği için

destek olacağız. İnovatif yatırımlara girişim serma-

lerek sıkıntılarından kurtulabileceğini söyledi.

Türkiye ekonomisi patinaj çekmeye başladı. Büyü-

yesi ve iş melekleri ile destek vereceğiz. KOBİ’lere

Türkiye’de yapısal reformların bugünlerde kötüle-

me çok yavaşladı. 6 milyon işsiz oluştu. 14 yılda

özel Pazar kurarak, KOBİ’lerin büyümesini, işsiz-

nen koalisyon Hükümeti zamanında başlandığını

400 milyar liralık faize para harcandı. Biz toplum-

liğin bu sayede azaltılmasını, ülkeye katma değeri

ve AKP’nin bu politikaları harfiyen uyguladığına

sal onarımı yapacak huzurlu bir gelecek için çalışa-

kazandıracağız” diye konuştu.

Ayhan Baran-Hasan Küçükkurt-Nesrin Serin-Mukaddes Çelik-Nihan Antitoros
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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KADINLARI
İŞ GÜCÜNE KATMALIYIZ

bütün sorunlar çözülür” diye konuştu. Konuşmaların ardından Zirve panellerle devam ederken, finans

CHP Milletvekili Adayı Zekeriya Temizel ise ko-

dünyası temsilcileri KOBİ’lere finansa ulaşım ko-

nuşmasına 2 şirketi ile iş dünyasının içinde biri-

nusunda bilgilendirme yaptı.

si olarak sorunları yakından bildiğini hatırlattı.
Türkiye’nin üretimi bırakarak pamuk başta olmak

Zirve süresince hem İZSİAD üyesi firmaların stant-

üzere her şeyi ithal eden bir ülke haline geldiğine

larını tek tek ziyaret eden İZSİAD Yönetim Kurulu

dikkat çeken Temizel, Önceki yıllarda bir otomobil

Başkanı Hasan Küçükkurt, bu tür organizasyon ve

için 7 bin 792 dolar ithal yedek parça kullanılırken,
şimdi bu rakamın 10 bin 381 dolara yükseldiğini
kaydetti. Türkiye’nin şu anda tek bacak ve tek kolla
uluslararası dünyada rekabet etmeye çalıştığını anlatan Temizel şöyle konuştu: “Kadınları iş gücüne
katmadan büyümemiz mümkün değil. Kadın istihdamında dünyada Suudi Arabistan ve Yemen’in
önünde sondan 3. Sıradayız. Katma değerli üretim

fuarların tanıtım açısından önemli olduğunu belirtti. Küçükkurt, ‘’ Bu yıl ilk kez düzenlenmesine
rağmen katılım ve ilgi çok iyi. Zirve’nin önümüzdeki yıllarda İzmir iş dünyasına önemli katkılar
yapacağına inanıyorum. Biz de İZSAİD olarak
üyelerimizle buradayız. Üyelerimiz hem üretim
ve hizmetlerini tanıttı, hem de yeni iş bağlantıları

yapmadan da bir yere varmamız çok zor. İleri tek-

için şirketlerle görüşmeler yaptı. Verimli bir iki gün

noloji ve inovatif projelere her türlü desteği vere-

oldu. Organizasyonu gerçekleştiren BASİFED’e te-

ceğiz. Biz Asgari Ücret 1500 TL olacak derken,

şekkür ediyorum’’ dedi.

buradaki yükü hiçbir kesime yüklemeyeceğiz. Bundan emin olun. 57 milyar dolarlık kaynağı nereden

Fuar’da İZSİAD Kadın Komisyonu’da stant açtı.

bulacağımızı açıkladık. Şeffaf yönetimin olduğu,

Üyelerin bağışladığı çeşitli ürünlerin satışını yapan

israfın olmadığını, kaynakların doğru değerlendir-

Kadın Komisyonu üyeleri, elde edilen gelirin dar

diği Türkiye’yi büyüterek, geliri en adil dağıtarak

gelirli öğrencilerin eğitimine harcanacağını belirtti.
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Tolga ÖZKALFA
Diş Hekimi

İmplant tedavisinde son teknoloji
(FAST&FIXED YÖNTEMİ)

İ

mplant diş; ağızda eksik olan dişlerin yerine konması amacıyla, genellikle titanyum veya titanyum
bileşiklerinden hazırlanan yapay diş kökleridir.

İmplantlar daha önceden kaybedilmiş dişlerin oluşturduğu boşluklara ya da bir enfeksiyon yoksa hemen
çekim sonrası çekim boşluğuna ( diş yuvasına) yerleştirilmektedir. İmplant tedavisinin amacı, üzerine kullanılabilir dişler yapmaktır.
İmplant, estetik anlamda herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. İmplant uygulaması bazı istisnai durumlar
haricinde herkese uygulanabilen başarılı bir tedavidir.
İmplantın yerleştirilebileceği kalınlıkta, yükseklikte
ve kalitede kemiği olan ve herkese ‘’sağlık durumu’’
değerlendirilerek implant yapılabilir. Bir kişide yeterli
kemik dokusu olması bazı etkenlere bağlıdır. Bazı kişilerde genetik olarak çok ince/kalın ya da az/çok kemik
olabilir. Bazı kişilerde ise diş ve dişeti iltahapları çevrelerindeki kemik dokusunun erimesine ve azalmasına
sebep olmaktadır. Bu nedenle bir dişin çekimine karar
verilmişse kemik kaybına neden olmamak için çekimin
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hemen yapılmasında fayda vardır. Bazı durum-

de 100 etkileyen bir durumdur, çünkü enfekte

proteze göre ciddi bir konfor sunar. Bu sistemde

larda çekimden sonra implant yapılmadan bek-

(iltihaplı) dokular implantın osteoentegrasyon

ikinci cerrahi işleme gerek yoktur. Kalıcı protez

lenmektedir, bazı vakalarda ise çekim yapıldığı

dediğimiz (kemiğe kaynama) işlemini engeller.

aşamasına doğrudan ölçü alınarak başlanabilir.

seansta implant yerleştirilebilmektedir.

Lazer sayesinde bu risk bertaraf edilmektedir.

Kalıcı protez yapılıncaya kadar hasta geçici sa-

Lazerle yapılan cerrahi işlemin diğer önemli bir

bit protezlerini kullanabildiği için aynı konforu

avantajı ise tedavi esnasında sağlıklı kemik ve

devam eder. Çok problemli geniş kemik erime-

yumuşak doku asla zarar görmez, sadece enfekte

lerinin yaşandığı alt çeneye sahip hastalara sabit

dokular seçici olarak temizlenir.

protez yapma olanağı sunar. Üst çene arka böl-

LAZER TEKNOLOJİ İŞLEMİ
KOLAYLAŞTIRIYOR
Lazer teknolojisi desteği ve Fast&Fixed tekniği ile açılı yerleştirilmiş implantlar kullanılarak

gelerde belirli bir açıda implantları yerleştirmek

yapmak mümkündür. Bu teknik ile dişler çe-

SABİT PROTEZLE
KISA SÜREDE TAKILIR

kildiği gün implantların yapılabilmesi ve dişsiz

Bu sistemin diğer büyük avantajı anında sabit

tem çok daha uzun implant yerleştirilmesine

hastalarda ise implantların yapılıp 24 saat içeri-

diş olanağı sunmasıdır. Cerrahi tedavi sonrası

imkan verdiği için de daha az implantla sabit

sinde sabit protez takılması mümkündür.

hastaların en önemli endişesi implantın kemiğe

diş yapılması sağlanabilir. Kalıcı protez hibrit

kaynamasını beklemek için geçecek sürede diş-

şekilde yapılabildiği için pembe diş eti estetiği

Hastanın konforu için Erbium Nd:YAG lazer

siz kalınması ya da konforsuz hareketli protez-

sağlanabilir.

cihazı kullanılır. Önceden oluşmuş diş kaybı ne-

lerin kullanılma zorunluluğudur. Lazer destekli

deniyle olan boş bölgede ya da çekilen diş son-

Fast&Fixed yöntemi kullanılarak uygulanan cer-

Operasyon sonrası iyileşme periyodu da çok

rası eğer bir enfeksiyon var ise bu cihazla hem

rahi işlemin bitmesinden sadece 24 saat sonra

rahat geçmektedir. Bu dönemde hastalarımızın

ağızdaki tüm yumuşak dokuyu hem de kemik

hastaya sabit (geçici) dişleri takılabilmektedir ve

dikkat etmesi gereken hususların başında ağız

dokusunu enfeksiyondan tamamen temizlemek

iyileşme süresince hasta sabit diş kullanmanın

hijyeni gelmektedir. Özellikle geçici protezin alt

mümkündür. Bu da implantın başarısını yüz-

konforunu yaşar. Geçici sabit protez bile eski

kısımları ağız duşu ile temizlenmelidir.

ileri cerrahilere gerek kalmadan sabit protezler

mümkün olduğundan daha az travmayla büyük
bir cerrahi işlemden hastayı kurtarmış olur. Sis-
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Muhteşem konser
İZSİAD Türk Sanat Müziği Korosu’nun Bostanlı Suat Taşer Açıkhava
Tiyatrosu’nda verdiği ‘’Yaza Merhaba’’ konseri izleyenleri mest etti

İ

Sanayici
ve
İşadamları
Derneği’nin üye ve eşlerinden oluşan
İZSİAD Türk Sanat Müziği Topluluğu unutulmaz bir konsere imza attı.
Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere İZSİAD üyeleri, aileleri ve davetliler katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk
Müziği Konservatuvarı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Özgen Küçükgökçe yönetiminde
koro izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

cede, Şef Özgen Küçükgökçe yönetiminde
sahne alan Ahmet Canatan, Ayşe Özçifçi,
Dilek Önder, Emin Gemici, Gül Kayaönü,
Gülseren Canatan, Mail Kazcıoğlu, Merih
Gemici, Mürvet Mermut, Nazmiye Küçükkurt, Nermin Yavaş, Nur Türkekul, Serdar
Başar, Sevgi Karahan ve Zatinur Özkaya’dan
oluşan İZSİAD Türk Sanat Müziği Korosu,
konserde TSM’nin sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu.

Sunuculuğunu Kanal 35 Televizyonu Ana
Haber sunucusu Tarık Yenen’in yaptığı ge-

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Küçükkurt, yaptığı konuşmada konser için
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koronun aylardır çalıştığını ve büyük emek
harcandığını belirterek ‘’Üyelerimiz, eşleri, çocuklarından oluşan koromuz fedakarlık
ederek uzun süredir bu konser için hazırlandı.
Amatör ruhla, profesyonel bir çalışma ortaya
koydular. Ben başta sevgili Özge Hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi. Geceye Nazım Hikmet’ten bir
şiir okuyarak katkı koyan Başkan Küçükkurt,
Şef Özgen Küçükgökçe ile birlikte de bir türkü söyledi. Küçükkurt, konserin sonunda Şef
Küçükgökçe’ye cam mikrofondan yapılmış
bir plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.

Okan Uslu-Özgen Küçükgökçe

Özgen Küçükgökçe

Sevgi Karahan-Nazmiye Küçükkurt-Nur Türkekul
Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
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Sevgi Karahan

Ahmet-Gülseren Canatan
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Hasan Küçükkurt-Özgen Küçükgökçe

Zatinur Özkaya

Ahmet Canatan

Serdar Başar

İsmail Kazcıoğlu
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Tapınaklar ülkesi

KAMBOÇYA

Yazı ve Fotoğraflar: Cengiz YAVAŞ

Malezya ile başladığımız, Vietnam’la devam ettiğimiz Uzakdoğu
Gezisi serimiz acılar ve tapınaklar ülkesi Kamboçya ile sona eriyor

104

Cengiz YAVAŞ
İZSİAD Genel Sekreteri
Güzel Boya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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amboçya deyince aklımıza ilk gelen, aklın sınırlarını zorlayan katliamlarıyla anılan Pol Pot rejimi;
rejimin hüküm sürdüğü 3 yıl 8 ay

içinde, ülke nüfusunun yaklaşık yarısı üç milyon
kişi katledildi.

Kamboçya, yüzyıllık Fransız sömürgesinin ardından 1953 yılında bağımsızlığını kazandı. Kral
Sihanouk yönetiminde, 15 huzurlu yıldan sonra 1960’ların sonuna gelindiğinde bölgedeki
ABD-Vietnam savaşı Kamboçya’yı da etkilemeye başladı. Vietnam’da bombalayacak yer
bırakmayan ABD, aynı anda Kamboçya topraklarını da bombaladı.

Coğrafi Konum: Güneydoğu Asya- Tayland
Körfezi ile sınır, Tayland, Vietnam ve Laos arasında konumlanmaktadır.
İklim: Tropikal ve yağışlı. Aralık – Nisan arası
kuru / Mayıs – Kasım arası muson yağmurları
Doğal Kaynaklar: Petrol ve gaz, kereste, değerli taş, demir cevheri, manganez, fosfat, hidrogüç potansiyeli
Nüfus: 13,608.000
Etnik Gruplar: Yüzde 90 – Khmer, yüzde 5
Vietnam, yüzde Çin, yüzde 4 diğeri
Dini İnançlar: Yüzde 95 Budist, yüzde 5 diğer
Konuşulan Diller: Resmi dil Khmer ayrıca
Fransızca ve İngilizce

İşte Kamboçya tarihinin en karanlık yılları da
bundan sonra başladı. Varlıklı bir ailenin çocuğu
olarak Kamboçya’da dünyaya gelen Fransa’da
eğitim alan Pol Pot ( asıl adı Saloth Sar ) 1953
yılında Kamboçya’ya döndü ve siyasete soyundu.
Fransa’da bulunduğu yıllarda Komünist Partisi’ne
katılmış olan Pol Pot ülkesine döndüğünde bir
taraftan öğretmenlik yaparken diğer taraftan da
Kamboçya Komünist Partisi içinde hızla yükseldi. Çin’e gitti.
Çin’de Mao’nun gerçekleştirdiği kültür devriminden ve kırsala dayalı toplum ütopyalarından etkilenen Pol Pot radikal bir zihniyetle ülkesine döndü.
Kamboçya Komünist Partisinin silahlı kanadı olan
Kızıl Kmerlerin başına geçti.Kızıl Kmerlerin ve lideri Pol Pot’un ülkedeki gücünün artmasına 1970
yılında Kamboçya’da yaşanan ABD destekli askeri
darbe sebep oldu. Darbeyle Kral Sihanouk, Pekin’e
kaçmak zorunda kaldı. Bombalar altında ki ülkede
Kızıl Kmerler, ABD destekli yeni askeri yönetimi
tanımayarak silahlı mücadeleye başladı. Bu arada
Pekin’de bulunan Kral Sihanouk da askeri yöne-

time karşı Kızıl Kmerlerle işbirliği yaptı. Kralın
desteği, Kızıl Kmerlere halkında desteğini sağladı.
1970’in başlarında, fakir ve açlıkla boğuşan, kısıtlı imkanlara sahip 5 bin kişilik Pol Pot’çular, 5 yıl

ve eğitimi olan herkese düşmandı. Devlet kurumlarında çalışan asker, bürokrat, diplomat, doktor,
profesör, bilim adamı, din adamı, gazeteci, yazar
kısaca eli kalem tutan okuma yazması olanlar ağır

sonra 70 binlik askeri güce ulaştı.

işkencelerden geçirildi ve katledildi. ‘Burjuva me-

Yaşanan iç savaş 1975’te Kızıl Kmerlerin zafe-

çok kişiyi sadece gözlük kullandığı veya yabancı

riyle sonuçlandı ve Demokratik Kamboçya adıyla
yeni bir rejim kuruldu. Yeni rejimin başbakanı da
Pol Pot oldu. Pol Pot’a göre iyi insanlar çiftçilerdi.
Çiftçi olmayan herkes modern toplumun yozlaşmış insanlarıydı. Pol Pot, çiftçilerin güçlenmesiyle
Kamboçya’nın zenginleşeceğine inanıyordu.Yeni
bir ülke yeni bir halk yaratmak amacıyla faaliyete
geçen Pol Pot şehirleri boşaltarak insanları köylere

deniyetini’ yok etmek iddiasındaki bu rejim pek
dil bildiği suçlamasıyla öldürdü. Katledilenlerin
sayılarının gittikçe artması, yüklü bir cephane masrafı çıkarınca, insanlar maliyet olmasın diye yüz
binlerce insan ağır işkencelerle, dövülerek ya da
bıçaklarla öldürüldü.
Kamboçya’da, tarihin çok az tanık olmadığı, aklın sınırlarını zorlayan böyle kanlı bir katliamı

göçe zorladı.

gerçekleştiren Pol Pot rejiminin sonunu 1978’de

Ülkedeki üniversiteler, okullar, postaneler, fabrika-

gücüne sahip olan Kızıl Kmerler, düzenli orduya

lar, gazeteler, dergiler, fabrikalar, bankalar gibi kurumların hepsi kapatıldı, tahrip edildi. Yeni kurulan
düzende paraya ihtiyaç yoktu ve para yürürlükten
kaldırıldı. Dünya ile bağlantıyı kesen Pol Pot parası

Vietnam’la yaptıkları savaş getirdi. Yalnızca gerilla
ve silaha sahip batı destekli Vietnam karşısında
kısa sürede mağlup oldu ve Pol Pot rejimi yıkıldı. Vietnam ordusu 100 bin kişilik bir askeri güçle
Kamboçya’yı işgal etti. Pol Pot ve ekibi Tayland’a
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Pol Pot
toplam 4-6 milyon mayın olduğu tahmin ediliyor,

Motosiklet veya bisiklet kullanılmayacaksa eğer

her sene binlerce insan meydana gelen kazalarda

tuk tuk, hem ekonomik yönü (15$/gün) hem de

ölmeye ya da sakat kalmaya devam ediyor.

çevreyi en iyi gözlemleme fırsatı sunduğundan en
çok tercih edilen ulaşım aracı.

Biz Kamboçya’nın turizm başkenti Siem Reap’e
Vietnam’dan uçakla ulaştık.Şehrin en güzel otel-

Lüks otellerin çoğu şehrin merkezi dışında, havali-

lerinden Le Meridien Angkor’a yerleştik. Biraz

manı ile şehir arasında kalan yol üzerinde. Ulaşım

dinlenip üzerimizi değiştirdikten sonra çevremizi

için her dakika kolayca tuk tuk bulunabilir ve çoğu

tanıyalım, turuna çıktık. Yakındaki masaj salonun-

mesafe için 1$ ödemek yeterli. Siem Reap, dünya-

da Khmer masajımızı yaptırdıktan sonra tuk tuk ki-

nın birçok popüler şehriyle kıyaslandığında oldukça

ralayıp yerel halkın yaşadığı mahalle pazarına git-

güvenilir. Raporlanmış suç oranları düşük, özellikle

tik. Çok güzel fotoğraflar çektik. Tuk tuk sürücüsü

gece bile rahatlıkla şehrin sokaklarında, Siem Reap

Happy, bizi yerel halkın yaşadığı, turistlerin ziyaret

Nehri ve Pub Street’te güvenle dolaşmak mümkün.

etmediği tapınaklara götürdü.
Siem Reap Nehri üzerindeki köprüden geçerek
Ertesi sabah otelde kahvaltının ardında çıktığımız-

ulaşılan ana cadde olan Charles de Gaulle Bulva-

da Tuk tuk’un başında Happy’nin bizi beklediği-

rı, Angkor Wat tapınaklarına kadar uzanıyor. Çok

ni gördük. Otelden kısa bir yolculuğun ardından

sayıda lüks restoran ve kafenin olduğu bu bulvar,

Khmer başkenti Angkor Thom’u, tarihi şehrin içe-

aynı zamanda Raffles Grand Hotel d’Angkor, Le

risindeki Bayon Tapınağı’nı gördükten sonra böl-

Meridien Angkor ve Tara Angkor Hotel’e de ev sa-

kaçmak zorunda kaldı. Vietnamlılar ise ülkede

gedeki en güzel tapınaklardan biri olan Ta Prohm’u

hipliği yapıyor.

Kızıl Kmerlerden kaçanların da içinde bulunduğu

gezdik. Angelina Jolie’nin oynadığı Tomb Raider

yeni bir hükümet kurdular. Kamboçya halkı hatır-

filmlerinde de kullanılan tapınak, keşfedildiği za-

Siem Reap gezimizin son durağı, çok sayıda alış-

lamak dahi istemediği bu kanlı rejimden kurtuldu.

mandan beri hiçbir restorasyon geçirmemiş olma-

veriş dükkanının, kafe restoranların olduğu Eski

sıyla meşhur. Bu gizemli tapınak içinde büyüyen

Pazar (Old Market) bölgesi oldu. Çoğu sade ve

Ülkenin toparlanması, binaların yeniden inşa edil-

ağaçlarla eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Bu

basit olan dükkânlarda hemen hemen her şeyi bul-

mesi, tapınakların onarılması yıllar aldı. Halkın ya-

etkileyici gezinin ardından yerel bir restorana gi-

mak mümkün. El yapımı ürünler, ipek ile yapılmış

şadığı travmayı onarmak ise çok uzun yıllara mal

derek öğle yemeğimizi yedik. Ardından bir dünya

tekstil ürünleri, Kamboçya’nın ünlü kuklaları ve

oldu. Bugün bile karşılaştığınız her Kamboçyalının

harikası olan Angkor Wat’ı ziyaret etmek üzere tek-

tropik meyvelerle dolu tezgahlar alışveriş sever-

suratında o yılların izlerine, korkusuna rastlıyor-

rar yola koyulduk. Angkor Wat’ı karşıdan gördü-

lerin ilgisini çekebilir. Spa ve masaj salonları ise

sunuz. Sanki o kötü günler geri gelecekmiş gibi

ğünüzde sizi büyülüyor. Ağaçlar ve kökleri, sanki

keyif düşkünlerini ağırlamaya hazır. Asya’nın han-

ürkekler. Ülkenin her yerinde yüzlerce yetimhane

tapınakları içine almış saklamış gibi. Film plato-

gi ülkesine yolunuz düşerse düşsün mutlaka masaj

açılmış, hayatta kalan öksüz yetimlerden şanslı

sunda gibi hissediyor insan kendini, birde insanı

yaptırın. Gittiğim her ülkede en az bir defa bunu

olanlar yetimhanelerde barındırılmışlar ama onlar

yürütmeyen aşırı sıcak ve nem olmasa…

deneyimlemek olmazsa olmazlarım arasında. Gü-

kadar şanslı olmayanlar ağır şartlarda çalıştırılmak-

nün yorgunluğunu atmak için önce masaj, sonra-

tan ya da dilencilik yapmaktan başka çareleri kal-

Şehri keşfetmenin en önemli yollarından birisi Tuk

sında ise güzel bir akşam yemeği gibisi yok. Yerel

mamış. Günümüzde bile ülke topraklarına gömülü

tuk,taksi, motosiklet veya bisiklet de kulanılabilir.

tatlarla da aranız iyiyse değmeyin keyfinize…
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Dünyanın en büyük dini yapısı
Angkor Wat, Tapınağının ilk dizaynı ve inşası 12.
yy’ın ilk yarısında Kral II. Suryavaman hükümdarlığı sırasında (1113-1150), Vishu’ya adanmak
için başlamıştır. Kralın tapınağı ve devletinin
başkenti olarak inşa edilmiş kuruluşundan beri
önce Hindu, sonra Budist inancına hizmet vermek üzere daima önemli bir dini merkez olarak
kalmış. Angkor Wat, Khmer mimarisinin iki temel özelliğini barındırır: tapınak dağı ve asma
koridorlu tapınaklar. Yapısı, Hindu mitolojisindeki tanrıların evi olan Meru Dağı’nı çağrıştırmak üzere planlanmıştır. Bir hendeğin etrafındaki 3.6 kilometrelik bir dış duvarın içinde, her
biri diğerinin üzerinde inşa edilmiş üç dikdörtgen
galeri bulunur.
Tapınağın tam merkezinde her biri dikdörtgenin
birer köşesine, bir adedi de tam ortaya gelecek
şekilde yerleştirilen beş kule vardır. Diğer birçok
Angkor tapınağının aksine, Angkor Wat batıya
bakar ki bunun önemi de uzmanlar arasında tartışma ve bölünme konusu teşkil etmektedir. Yapı,
mimarisinin ihtişamı ve uyumu haricinde aynı
zamanda, geniş duvar heykelleri ve duvarlarını
süsleyen birçok Hindu koruyucu meleği ile de
hayranlık uyandırır. Guinness Rekorlar Kitabı’na
göre, Angkor Wat dünyadaki en büyük dini yapıdır. Kamboçya’nın önemli turistik merkezi olan
Siem Reap, 12. yüzyılda inşa edilmiş Angkor Vat
için bir kapı vazifesi görür. Tapınaklar bölgesinin 1992 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne
dahil edilmesiyle şehrin turizm potansiyeli büyümüştür. Siem Reap’ı ziyaret etmek için en uygun
zamanlar Ekim-Mart arasıdır.
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TEKNOLOJİ
Sony’nin Ultra HDTV’leri İncelikte Rakipsiz
TV denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Sony, 2015 senesine özel
geliştirdiği 4K Ultra HDTV modelleriyle rakiplere gözdağı veriyor. Gelecek ay satışta olacak olan yeni TV’ler Sony online marketinden sipariş edilebilecek. X900C
modelinde inanılmaz derecede ince olan sadece 5 mm kalınlığındaki gövde dikkat
çekiyor. Akıllı telefonlardan bile ince ve Sony’nin de bugüne kadar ürettiği en ince
televizyonu. Neredeyse çerçevesiz olan bu modeller duvara asmak için ideal. Sony
X1 işlemci sayesinde renk, kontrast ve netlik iyileştiriliyor. İkisinde de Android
TV yüklü yani içerik ve oyunlar çalıştırılabiliyor. Elbette PS4 sahipleri için düşünülmüş ek özellikler de var.

Performanslı SDXC
Kartlarda 256 GB Dönemi
Kingston firması, 4K video çekimlerin ve yüksek

Eşsiz Görünümlü DeepCool Tristellar SW Kasa
gemileri andırıyor. Tristellar SW sürümüyse üst
bloğun yan kapağındaki sertleştirilmiş cam pencereyle ekran kartını sergiliyor. Üst kısma ekran
kartı, sol alta güç kaynağı ve ince optik sürücü,
sağ alta ana kart, işlemci ve bellek yerleşiyor. 2
mm kalınlığındaki çelik kullanılarak üretilen kasaya 85 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu
Kasa ve soğutma sistemleriyle son dönemlerde

ve 320 mm uzunluğa kadar ekran kartı takılabili-

ciddi bir çıkış yakalayan ve gündemi meşgul eden

yor. Ana kart alanına 120 mm fan, ekran kartı ala-

DeepCool’ın geliştirdiği Tristellar adlı kasayı gö-

nına 92 mm fan ekleme seçeneği var. 388 x 435 x

renleri şaşırtıyor. Sadece mini ITX ana kartlara

395 mm boyutlu kasanın 16 kilogram olan ağırlığı

destek veren üç parçalı kasa uzay filmlerindeki

beklenenden çok daha yüksek.

Polaroid’in Cube Kamerasına Wi-Fi Eklendi

GoPro serisi aksiyon kameralarının çok başarılı
olmasından sonra diğer firmalar da bu işe el attı.
Bunlardan biri olan Polaroid, marka bilinirliğini şirin tasarımla ve çok sayıda renk seçeneğiyle
birleştirdi ve Cube modelini hazırladı. Bu aksiyon

kamerası pratik olsa da bazı eksikleri vardı. Uygun fiyatıyla beğeni gören Polaroid Cube güncellendi ve Wi-Fi desteği içeren mobil dostu sürüm
hazır edildi. Böylece Wi-Fi ile bağlanıp görüntüyü
akış olarak izlemek mümkün. Cube+ adı verilen
yeni modelde boyutlar ve özellikler değişmiyor.
Manyetik alt kısımla metal yüzeylere sabitlenebiliyor. Bir diğer yenilik 6 MP yerine 8 MP olan
fotoğraf kalitesi. 90 dakika video kaydı yapabilen
aksiyon kamerasına özel Polaroid Cube+ adlı iOS
ve Android uygulamaları da geliştirildi.

Nest’in İlk Güvenlik Kamerası ‘Cam’
Geçen sene başında Google tarafından 3.2 milyar dolara satın alınan
Nest Labs adlı ev otomasyonu
ürünleri geliştiren firma, yaz aylarında 555 milyon dolara Dropcam
adlı firmayı bünyesine katmıştı.
Dropcam ise Wi-Fi bağlantılı ve
video konferans odaklı kameralarıyla biliniyordu. Beklenen oldu
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ve Dropcam’in geliştirdiği ürünler artık Nest
logosuyla karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak
Nest’in ilk güvenlik kamerası olan Nest Cam
ilan edildi. Güvenlik ve görüntüleme odaklı
ürün Dropcam’ın kamerasına epey benziyor.
Teknik özellikleri Dropcam Pro’yu andırıyor.
Full HD kalitesinde 30 fps kayıt yapabilen
Cam, 130 derece çekim açısına sahip. Dahili
kızılötesi LED’lerle gece de çekim yapabiliyor.

çözünürlüklü fotoğrafların iyice ön plana çıktığı şu
günlerde yüksek depolama alanına gerek duyanlara özel yüksek performanslı ve kapasiteli SDXC
kartlar sundu. 128 ve 256 GB kapasite seçenekleri
olan yeni Kingston SDXC kartlar UHS-I U3 sınıfına üyeler ve hızdan ödün vermiyorlar. Bu onayın
anlamı en az 30 MB/saniye hızında yazma ve okumanın garanti ediliyor olması. Elbette micro değil
normal tip SDXC kartlar olduklarından telefonlar ve
tabletler yerine dijital fotoğraf makineleri için ideal.
Bu yazma hızı sayesinde 4K videolar takılma olmadan kaydedilebiliyor. Kingston açıklamasına göre
yeni kartlar testler sırasında 90 MB/saniye okuma
ve 80 MB/saniye yazma değerlerine ulaşabiliyor.

LG’den Cüzdan Boyutlu Projektör

LG’den cüzdan boyutlu yeni bir projektör geldi.
LG Minibeam Nano adı verilen ve firmanın en ufak
boyutlu projektörü olan cihaz aynı zamanda çok da
hafif. 10 x 10 x 4 cm boyutlarıyla cebe rahatlıkla
sığabilen projektör kablosuz yolla akıllı telefona
bağlanıyor ve videolar, filmler ya da ofis dokümanlarını aktarıp duvar ya da perdeye yansıtabiliyor.
Bu şekilde kablosuz bağlantı kurmak istemezseniz
HDMI girişi ve USB parmak bellek portu da var.
Şarjlı bataryası tam dolu olduğunda iki saate kadar
aralıksız çalışabiliyor. Ufak olsa da sunabildiği görüntünün köşeden köşeye genişliği 2.5 metre. 854
x 480 piksel olan çözünürlük şaşırtıcı değil. LED
lambaya yer verildiği için 30 bin saate kadar servise gitmesi gerekmiyor.

SİNEMA
TERS YÜZ

TERMINATÖR 5
90’ları sallayan hikayesiyle Terminatör serisi bu sefer yeni bir üçleme olarak yeniden
başlıyor. Serinin beşinci filminin senaristliğini ilk iki filme imza atan William Wisher üstlenirken yönetmen koltuğunda Alan
Taylor bulunuyor. Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet’in ölümcül gücüne karşı
savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese’i 1983 yılına geri gönderir
ve katil bir robot tarafından takip edilmekte
olan annesi Sarah Connor’ı kurtarması için
görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle
Reese 1980’lerin Los Angeles’ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir
geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir
şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde
kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese
bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi
yürütecektir.

Yaz tatili başladı ve çocuk filmleri ve animasyonlarda birbiri ardına
vizyona giriyor. İşte Ters Yüzde onlarda biri, hem de sadece küçükler
için değil, büyüklere de hitap ediyor. Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco’da yeni bir işe
başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Orta-Batı’daki yaşamını geride
bırakan Riley’ı şimdi yeni bir ev,
okul ve arkadaşlar beklemektedir.
Peki içindeki duyguları o ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve
Üzüntü... Riley’in zihninin içinde
yaşayan, ona günlük hayatında tavsiyeler veren duyguları bu yeni hayata alışırken ufak bir kaosa neden
olacaktır. Neşe, Riley’nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif
tutmaya çalışır ama diğer duygular
bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...Orijinal
fikri ve yönetmenliği Pete Docter’a
ait olan eğlenceli animasyonun senaristi Michael Arndt.

ALAYCI KUŞ 2
Artık bir sinema efsanesi olan Açlık
Oyunları’nın üçüncü serisinin ikinci
bölümü, yani aslında dördüncü film
ama 3’ün devamı. Kahramnımız Katniss Everdeen, uzaklardaki kasabasının yıkıma uğradığını öğrendiği an
durumu görmek için evine geri döner.
‘Açlık oyunlarını’ kazananların kaldıkları yer hariç tüm kasaba otorite
tarafından yerle bir edilmiş, bu felaket
ortamında görebildiği tek canlı şey
ise kedi Buttercup olmuştur. Katniss,
Buttercup’ı da alıp 13. Bölge’ye gider.
13. Bölge’nin yöre halkı yeraltında
gizlenerek yaşamakta, hükümet tarafından kullanılan nükleer silahların
yıkıcı etkilerinden korunmaya çalışmaktadır. Katniss’in Devrim kampanyalarını güçlendirmesinin önündeki
tek engel hükümet tarafından hile
amaçlı tutulan Peeta’dır...
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MÜZİK
Demet Akalın yaza ‘’Pırlanta’’ ile giriyor
Şimdiye kadar yaptığı 8 albüm, 2 single ve 2 maxi single ile her defasında dinlenme rekorları kıran Demet Akalın, “Pırlanta” adını verdiği yeni albümünü
DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Demet Akalın, “Pırlanta”
albümünde Aslızen, Ayla Çelik, Berkay, Bertan Aslanlı, Burak Berberoğlu,
Cansu, Elif Nun, Fettah Can, Gökhan Özen, Gökhan Şahin, İrfan Özata, Nezih
Üçler, Özhan Jan, Sezen Aksu, Sinan Akçıl ve Soner Sarıkabadayı gibi müzik
dünyasının birbirinden ünlü isimleriyle çalıştı. Albümün ilk video klibi söz
ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi Volga Tamöz’e ait olan “Ders Olsun”
isimli şarkıya çekildi.

Nilüfer ‘’Kendi Cennetim’’le geri döndü
Nilüfer’in 6 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan ve
“Kendi Cennetim” adını taşıyan yeni albümü müzik marketlerde yerini aldı. Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın
ürünü olan “Kendi Cennetim” albümü, 13 yeni şarkıdan
oluşuyor. 43 yıllık sanat kariyerindeki 24’üncü stüdyo albümü olan “Kendi Cennetim”de Nilüfer, ilk kez Sezen Aksu
ve Nazan Öncel’den ikişer şarkı seslendiriyor!

Çanakkale’nin 100 Yılı şiirlerle anılıyor
Çanakkale Zaferi’nin
100. yıl anısına düzenlenen Türkiye’nin önde
gelen
sanatçılarının
özgün
yorumlarıyla,
ölümsüz kahramanlara hitaben hazırlanan
şiir albümü tarihe iz
bırakmayı hedefliyor.
Albümde, Çanakkale
hakkında yazılmış efsanevi şiirlerin yanı sıra
ölümsüz kahramanların siperlerde yazdığı mektuplar da yer alıyor. Albümde, Hüseyin Avni Danyal, Orhan Kılıç, Kutsi, Uğur
Arslan, Gökhan Alkan, Volkan Keskin, Ahmet Yenilmez, Şenol
Göka, Orhan Hakalmaz Çanakkale şiirlerine ve cephede yazılan
asker mektuplarına hayat veriyor. Orhan Hakalmaz, gönül tellerimize dokunan Çanakkale Türküsü’nü de seslendiriyor.
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Şevval Sam’dan rengarenk bir albüm
Bugüne kadar tangolardan arabeske, Karadeniz türkülerinden Klasik
Türk Müziği’ne kadar farklı tarzlarda albümler yapan Şevval Sam
bu kez, yaşadığı toprakların bütün renklerini aynı albümde bir araya
getiriyor. Yeni projesini 2012 ve 2014’te gerçekleştirdiği ve “Toprak
Kokusu” adını verdiği konserlerinden yola çıkarak hazırlayan Sam, 18
parçadan oluşan albüme de aynı ismi verdi. Rumeli’den, Karadeniz’e,
Orta Anadolu’dan, Ege’ye, Kafkaslara uzanan bir coğrafyanın ezgilerini seslendirdi.

KİTAP
Konstantiniyye Oteli
Yazar: Zülfü Livaneli

Müşfik Diktatör
Yazar: Vedat Bilgiç
Son zamanlarda yaşanılan akıl almaz siyasi baskının psikolojik temelleri üzerine, uzmanı tarafından yazılmış eşsiz bir
eser. İnsanın bilinç dışı olarak geçmişten
getirdiği aktarımları bazen bir vesayet
gibi iradesini ipotek altına alabilir. Bazen dümeni elinde tutan akıl sisten önünü göremez ve gemi dengesini yitirip
kontrolden çıkabilir. O noktada kalp diye
tarif edilen pusulanın yardımına ihtiyaç
vardır. İnsanın içsel kuvvetlerinin bileşkesinden oluşan vektör, insan denen geminin hayat denizindeki rotasını belirler.
Ülkeler de birçok kuvvetin çekiştirdiği
politik bir dümenle yol alır. İnsanı anlamak için diğer insanlardan oluşan toplumu incelemeye, toplumu anlamak için de
hücresi olan bireyi analiz eden kitap, ilginç tespitleriyle günümüz olaylarına da
ışık tutuyor.

Zülfü Livaneli, zengin bir insan panoramasıyla İstanbul’un derinliklerine
inerken şehrin büyülü, ama bir o kadar
da acımasız atmosferiyle buluşturduğu okuru sıra dışı yolculuğa çıkarıyor.
2014 yılı Aralık ayının son günleri…
Yedi yıldızlı Konstantiniyye Oteli’nin
açılış günü ve erken bir yılbaşı kutlaması… İstanbul’un seçkin, kalburüstü
simaları, Sultanahmet’teki eski Bizans
Sarayı’nın kalıntıları üzerine yapılan
otelde bir araya geliyor. Aralarında kimler yok ki? Politikacılar, belediye başkanları, Amerikan Büyükelçisi, Fener
Rum Patriği, ünlü gazeteciler, gazete
patronları, televizyon “yıldızlar”ı, eski
ve yeni zenginler, büyük işadamları…
İstanbul’un yüzlerce yıldır yeraltında
yatan ölüleri de davete çağrılmadıkları
halde arzı endam etmekte sakınca görmeyip bu cümbüşe dahil oluyorlar. Ve
elbette, bir otelin olmazsa olmaz çalışanları, garsonları, komileri, güvenlik
görevlileri… Velhasıl Konstantiniyye
Oteli, aslında binlerce yıllık koskoca bir
şehir olarak çıkıyor karşımıza.

Vergi Cennetleri
Yazar: Gabriel Zucman
Zürih, Hong Kong, Bahamalar, Cayman
Adaları, Lüksemburg… Bu sembolik isimler korkunç bir gerçeği gizliyor: Toplum çoğunluğunun zararı pahasına, bir avuç aşırı
zenginin gerçekleştirmekte olduğu vergi kaçakçılığını. Daha önce denenmemiş bir yöntem uygulayan Gabriel Zucman, bu olgunun
dudak uçuklatan boyutunu ortaya koyuyor;
bu kaçakçılığı, dünya hane halkı finansal zenginliğinin yüzde 8’i, yani 5 trilyon 800 milyar avro olarak hesaplıyor. Vergi kaçakçılığı
döngüsü, bir asırdan uzun bir dönemi ve tüm
dünya ülkelerini kapsayan veriler temelinde
yürütülen titiz bir ekonomik incelemeyle, ilk
kez bu çalışmayla tüm açıklığıyla gün yüzüne
çıkarılıyor.
Vergi cennetleri günümüzde yaşanan ekonomik krizin merkezinde yer alıyor. Ancak ülkelerin duruma karşı çıkma imkânı var. İş o ki,
bu yönde bir irade ortaya konabilsin.
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