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Değerli İZSİADüyeleri ve dergimizin saygıdeğer okurları,
13. sayımızla karşınızda olmanınmutluluğunu ve gururunu
yaşıyoruz. İZSİADYönetimi olarak, yaz döneminde de
oldukça faaldik. Eylül ayı ÇarşambaToplantımızda, İzmir Vergi DairesiMüdürü
Rıfat Engin ve ekibini ağırladık. Konuklarımız, vergi borçlarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında üyelerimize ve kamuoyuna bilgiler
verdi. BornovaBelediyesi bünyesinde, dar gelirlilere yardım amacıyla faaliyet
gösterenDostMarket’inAltındağ Şubesi’nin açılışına katıldık. YönetimKurulu
üyelerimizAli Talak,NurettinAvcı,HüseyinCengiz veYeşimÖzbudaklı’nın
tedarik ettiği nakit, gıda, detarjan ve ikinci el giyim eşyası ile destek verdik. Ayrıca
açılış öncesi İZSİADolarak bölge sakinlerini toplu iftar yemeğinde ağırladık.
İZSİADAilesi, her fırsatta bir arada…Yönetim veDenetim kurullarımızın üyeleri
ve aileleri ile birlikte RamazanBayramı’ndaÇeşme’de buluştuk, bayramlaştık.
Kalite standartlarına özel bir önemveriyoruz. “Üyeler ve Paydaşları için Etkinlik,
Bilimsel Araştırma,Yayın ve ProjeGeliştirmeHizmetleri”ni kapsayan ISO
9001:2008 belgesini almaya hak kazandık.Uluslararası BelgelendirmeDenetim
EğitimMerkezi (UDEM) onaylı belgemizi, üyemiz,Ulusal SistemBelgelendirme
(USB) firması yöneticisi Nesrin Serin’den teslim aldık.

İzmir Büyükşehir BelediyeBaşkanı Aziz Kocaoğlu’nun daveti üzerine,
İBB’nin hazırladığı Yeni Kültürpark Projesi’ni yerinde inceledik, görüşlerimizi
sunduk. KonakBelediyeBaşkanı SemaPekdaş’ı yönetim kurulu toplantımızda
ağırladık. Talebi üzerine, İZSİADolarak, kentimizi ve ülkemizi 4. kez üst üste
Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil edenKonakBelediyesporKadın Futbol
Takımı’na destek için proje hazırladık. İzmirlilerin farkındalığını ve desteğini
artırmayı hedefledik. İş dünyasının tanınmış kadın isimleri ile başarılı sporcu
kızlarımızı buluşturduk.Gösterimaçı hemçok keyifliydi hemde amacına ulaştı.

BornovaBelediyesi veBornovaBeckerspor’un organize ettiği, Türkiye’nin ilk
ve tek “kadın hakları” temalı kadın basketbol turnuvasına destek verdik. İZSİAD
Kadın Tiyatro Topluluğu’muz, bu çerçevedeBornova’da sahne aldı, yine keyifle
izlendi. Bu vesileyle, tiyatro topluluğumuzun yeni sezonda yepyeni bir oyun
hazırladığını damüjdelemek istiyorum.

Oluşturduğumuz “Yenilenebilir Enerji Komisyonu” bir süredir çalışıyor.
Hedefimiz, güneşten elektrik enerjisi elde etme hususunda katkı sağlamak.
KOSGEB’den de destek aldık ve ilgili sektörlerden en az 10 üyemiz, yakında
Tayvan’da düzenlenecek sektörel fuara katılacak. İş ve siyaset dünyası ile kent
protokolünü, Tavla Turnuvası’nda buluşturduk.Organizasyondan elde edilen
gelir, dar gelirli öğrencilerin bot vemont ihtiyaçları için harcanacak. Yeni Valimiz
Erol Ayyıldız’ı iki kez ziyaret ettik. “Hoşgeldiniz” dedik ve başarı diledik. Ekim ayı
sonunda düzenleyeceğimiz 3. İzmir İş Sağlığı veGüvenliği (İSG) Zirvesi ve
Fuarı’na da destek istedik. Sağolsunlar, taleplerimizememnuniyetle olumlu yanıt
verdiler. Bu vesileyle, üyelerimize ve paydaşlarına, İSGZirvesi ve Fuarı’na katılım
ve destek çağrısı yapıyorum.Türkiye’de bir patron örgütünün düzenlediği, farklı
sektörlerden dev firmaların yöneticilerinin örnek İSGuygulamalarını paylaştığı,

son teknolojilerin sunulduğu zirveye ve fuara herkesi bekliyoruz.
Değerli üyelerimiz, biliyorsunuz ülkemizOHAL sürecinde. Zor

zamanlardan geçiyoruz. “15Temmuz’da uçurumun eşiğinden
döndük” desek, abartmış olmayız. EGİAD veMÜSİAD İzmir Şubesi
yönetimleriyle birlikte düzenlediğimiz basın toplantısında, darbenin

karşısında, demokrasinin yanında olduğumuzmesajını
paylaştık.

Ülkemiz içerde ve dışarda, canla başla terörizmle
mücadele ediyor. Vatan evlatlarını kaybediyor, şehit
acılarıyla her gün ağlıyoruz. Bu acılı ve zorlu süreci tez
zamanda atlatmak; barış, kardeşlik, huzur, güven ve
refah dolu günlere ulaşmak dileğiyle…

Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum…

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları

Derneği adına
İmtiyaz Sahibi:

HASANKÜÇÜKKURT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve
Yayın Koordinatörü

CENGİZYAVAŞ

Yayın Kurulu
HasanKüçükkurt

CengizYavaş
AliTalak

MukaddesÇelik

YönetimYeri:
Şair Eşref Bulvarı No: 27/2 Huzur İşhanı

Kat 8, Daire 801 Çankaya -İZMİR
Telefon-Fax: (0232) 422 3242-422 4080

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

Dergi İçerik ve Baskıya Hazırlık
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

(İZSİAD)
Telefon-Fax: (0232) 422 3242 – 422 4080

Editöryal Yönetmen
MURAT ÖZKEN

Görsel Danışman
SERDAR AĞIR

Basım Yayın Matbaacılık 
Makine San. Tic. Ltd. Şti.

Tuna Mah. 5501 Sk. No: 6/A Çamdibi-İZMİR
Tel: (0232) 433 3335

info@anadolumatbaacilik.com.tr

İZSİAD, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin yayın organıdır. Yayınlanan
görüşler yazarlara ait olup, İZSİAD’ın
görüşlerini yansıtmaz. İzinsiz alıntı

yapılamaz.

Baskı Tarihi: 11-10- 2016
Yerel süreli yayın:

3 ayda bir yayınlanır.

Başkan’ın kaleminden

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı



(soldan sağa) Imperial Tobacco İSG Uzmanı Demet Erden, Şenol Aslanoğlu, A+OSGB İletişim Danışmanı Ayça Çatalyürek, Hasan
Küçükkurt, Cengiz Yavaş, İZSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Gülcüler, İZSİAD Üye İlişkileri Koordinatörü Çiğdem Çubukçu

Bizden Haberler

05

İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), A+OSGB (Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi)
işbirliğiyle, İzmir İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) Zirvesi ve Fuarı’nı
3’üncü kez düzenleyecek. 

20-22 Ekim tarihleri arasında,
Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi
Sarayı’nda gerçekleştirilecek
organizasyonun tanıtım
toplantısında; İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, Başkan Yardımcısı ve
Organizasyon Komitesi Başkanı
Cengiz Yavaş ile İZSİAD Genel
Sekreteri ve A+OSGB Yönetim Kurul
Başkanı Şenol Aslanoğlu konuştu.

Başkan Küçükkurt,
organizasyonun kamusal hedefinin,

“toplumda iş sağlığı ve güvenliği
hususundaki bilinci ve farkındalığı
artırmak” olduğunu vurguladı.
Başkan Yardımcısı Yavaş ise
‘sektörel hedef’e dikkat çekti, “İSG
alanındaki iyi ve örnek
uygulamaların paylaşılmasını ve
yaygınlaşmasını amaçlıyoruz” dedi.
Genel Sekreter Aslanoğlu ise
‘eğitim’in önemine ışık tuttu, “Bu
konuda en büyük hedef, yarının
büyüklerine İSG kültürü aşılamak
olmalı” mesajı verdi. 

Basın toplantısına ilgi büyüktü.
Kentteki yerel ve ulusal hemen her
medya kuruluşundan temsilcinin
hazır bulunduğu toplantıda, 
İZSİAD’a tam destek verildi.  

Ümmiye Koçak ve 
Sunay Akın da geliyor
Organizasyonun bu yılki onur konuğu, New
York Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada
En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü alan

“Yün Bebek” filminin yazarı ve yönetmeni
olan, köy kadınlarının yaşadıklarını tüm

dünyaya göstermek için Arslanköy Kadınlar
Tiyatro Topluluğu’nu kuran Ümmiye Koçak

olacak. Adana’dan çıkmış, ulusal ve
uluslararası pek çok ödül almış bu isim,

mücadele ruhu ışığındaki başarı öyküsünü
paylaşacak. Bunun yanı sıra şair, yazar,

gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu
Sunay Akın da sevilen gösterisini zirve

katılımcılarına sergileyecek. Ünlü Kişisel
Gelişim Uzmanı Görkem Başaran ise 

ayrı bir seminerde “İknanın Psikolojisi”
konulu sunum yapacak. 

İSG Zirvesi ve Fuarı için
görkemli tanıtım toplantısı



Bizden Haberler
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Son teknoloji
fuarda olacak
Şenol Aslanoğlu, zirveye paralel olarak bir de

İSG Fuarı olduğunu hatırlattı, “Fuar 2000
metrekarede kurulacak. İSG alanındaki

ekipman, donanım, danışmanlık firmaları,
ilkyardım firmaları gibi İSG sektörünün tüm
bileşenleri boy gösterecek. Kişisel koruyucu
donanımların en yenileri tanıtılacak” dedi. 

Cengiz
Yavaş

Şenol 
Aslanoğlu Hasan

Küçükkurt



Zirvenin, özel katılımcıları da olacak. Ege Bölgesi Sanayi
Odası Başkanı Ender Yorgancılar “Makine Emniyeti”
konusundaki oturumu yönetecek, tecrübelerini paylaşacak.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Rebii Akdurak,
“Otomotiv Sektöründe İSG Uygulamaları” oturumunda
moderatörlük yapacak. 

Yaşar Holding CEO’su Mehmet Aktaş da “İyi İSG
Uygulamaları” konulu oturumu yöneterek zirveye katkı

sağlayacak. İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak, “Mesleki
Yeterlilik” hakkında bilgiler verecek. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan üst düzey
bürokratlar, alanlarıyla ilgili mevzuatları anlatacak, merak
edilenleri yanıtlayacak.  Öte yandan Türkiye’nin en büyük işçi
örgütlerinden DİSK’in Genel Başkanı Kâni Beko ile Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz da açılış törenine katılacak. 

Üç oturumu Yorgancılar, 
Akdurak ve Aktaş yönetecek

Bizden Haberler
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD), Becker İzmir
sponsorluğuyla organize ettiği
yardım amaçlı tavla turnuvası, kent
protokolünü, siyaset ve ekonomi
dünyasını buluşturdu. 

Alsancak Tarihi Havagazı
Fabrikası’ndaki turnuvada; AK Parti
İzmir Milletvekili Mahmut Atilla
Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar, Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, Buca Belediye Başkanı
Levent Piriştina ve İzmir Emniyet
Müdürü Celal Uzunkaya da yarıştı. 

İZSİAD yönetimi, üyeleri,
katılımcılar ve aileleri, önce keyifli
bir pazar kahvaltısı yaptı; ardından
turnuvaya geçildi. İzmir Tavla
Derneği uzmanlarının yönettiği

turnuvada 40 katılımcı karşı karşıya
geldi. Protokol üyelerinin hepsi ilk
turu geçerken; AK Parti İzmir
Milletvekili Kaya, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İl
Emniyet Müdürü Uzunkaya,
rakiplerini geçerek son 10’a da
kalmayı da başardı. 
Müdür Uzunkaya finalde kaybetti

İl Emniyet Müdürü Celal
Uzunkaya, finale kadar yürümeyi
bildi. Final karşılaşmasında 5-4’lük
sonuçla İZSİAD üyesi İbrahim Kavur
şampiyon olurken; İl Emniyet
Müdürü Uzunkaya ikincilik kupasını
aldı. Turnuvanın üçüncüsü ise Ali
Akkaş oldu. 
Öğrencilere bot ve mont alınacak

İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu tür
sosyal amaçlı etkinliklerde yer

almaktan mutluluk duyduğunu
ifade ederken, İZSİAD’a teşekkür
etti. İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, İZSİAD’ın geçen kış
İzmir ve Diyarbakır’da pek çok
okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere
bot ve mont yardımı yaptığını, yine
dar gelirliler yararına faaliyet
gösteren Bornova Belediyesi
bünyesindeki Dost Marketleri
desteklediğini, ihtiyaç sahiplerine
çeşitli sağlık ve tedavi yardımları
yaptığını hatırlattı, “Bu turnuvanın
geliri de yine başta dar gelirli
öğrencilerin bot ve mont
ihtiyaçlarının karşılanması olmak
üzere ihtiyaç sahiplerinin giyim,
gıda ve sağlık gereksinimlerinin
giderilmesinde kullanılacak. Zarlar
iyilik için atıldı. Tüm katılımcılara
teşekkür ediyoruz” dedi. 

Kazanan çocuklar oldu
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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka

Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila, Buca Belediye

Başkanı Levent Piriştina, İzmir Emniyet Müdürü Celal
Uzunkaya, Becker İzmir CEO’su Volkan Kebir, Levent

Ürkmez, Mehmet Bektur, Mustafa Dirin, Muammer
Katmerci, Modacı Hikmet Alcan, Levent Kılınçer.

Muhip Gürpınar, Ahmet Cangür, Şenay Kavur, Mehmet
Sinan Berzircilioğlu, Mehmet Çelik, Ali Talak, Özlem
Talak, İbrahim Kavur, Sirhan Özen, Murat Nezir, Ergin
Irmak, Şükrü Dökmetaş, Şerafettin Taş, Abdülkadir
Bişaroğlu, Haydar İnaç, Harun Atalayman, Hakkı 
Ulusoy, Bülent Tatarka, Gökhan Kayaönü, Ozan
Kozanlıoğlu, Emin Gemici, Mehmet Özmüş, Hüseyin
Cengiz, Ali Akkaş, Ahmet Baştuğ, Kadir Alkışel…

Kimler katıldı?
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İşte ödüller

Turnuva birincisi,
Kuşadası Suhan
Otel’de her şey dahil
bir gece konaklamalı
çift kişilik tatil
kazandı. İkinci ve
üçüncüye ise
Seferihisar Teos
Ormancı Kampı’nda
yine bir gece
konaklamalı her şey
dahil çift kişilik tatil
hediye edildi. İlk üç
dereceyi alan
yarışmacılara ayrıca
kupa verilirken;
tüm katılımcılara,
günün anısına 
birer madalyon
takdim edildi.
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İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ve bazı Yönetim
Kurulu üyeleri ile Danışma
Kurulu üyeleri, İzmir’e yeni
atanan Vali Erol Ayyıldız’ı
ziyaret etti. Başkan
Küçükkurt, Vali Ayyıldız’a
görevinde başarılar diledi.
İZSİAD ve üye yapısı hakkında
bilgiler veren Küçükkurt,
“İzmir’in en etkin işadamı
örgütlerinden biriyiz.
Kentimiz, ülkemiz ve
insanımız için var gücümüzle
çalışıyoruz. Kentin yararına
her konuda size yardıma
hazırız” dedi. 

Sanayiciliğin bir ‘hayır işi’
olduğunu vurgulayan Vali
Ayyıldız da, “Sizler, ülke
ekonomisine katkı yapıyor,

binlerce kişiye de istihdam
sağlıyorsunuz. Babalar,
anneler, sizler sayesinde
evlerine ekmek götürüyor. Bu
bakımdan sanayiciliği hayır işi
olarak görüyorum. Bu hayırda
biz de üzerimize düşen bir
görev olursa, yasalar
çerçevesinde elimizden geleni
yapmaya hazırız” mesajı verdi.

İZSİAD Yönetimi daha
sonra bir kez daha Vali Erol
Ayyıldız’ı ziyaret etti ve
kendisini 3. İSG Zirvesi ve
Fuarı’na davet etti.
Organizasyon için destek de
talep eden İZSİAD yönetimine
olumlu yanıt veren Vali
Ayyıldız, “Böyle önemli ve
örnek organizasyonların her
zaman yanındayız” dedi. 

Başkan Küçükkurt, Vali Ayyıldız’a, organizasyon
hakkında bilgi verdi, zirve tanıtım filmini izletti. Vali
Ayyıldız, organizasyonu ‘kusursuz’ gördüğünü söyledi.

Vali Ayyıldız’a ‘Hoş geldiniz’ dedik
İSG Zirvesi için “DESTEK” istedik
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İzmir iş dünyasının önde gelen
sivil toplum kuruluşları, “Darbeye
Hayır, Demokrasiye Evet”
toplantısında, demokrasiye olan
inançlarını ve bağlılıklarını
vurguladı; Ankara’ya, “adil ve
hızlı yargılama” çağrısı yaptı. Ege
Genç İşadamları Derneği (EGİAD)
Başkanı Seda Kaya, İzmir
Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) Başkanı Hasan
Küçükkurt ve Müstakil Sanayici
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)
İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü,
“Türkiye hızla normalleşmeli,
ekonomiye ve 2023 hedeflerine
odaklanmalı” mesajı verdi. 

Üç derneğin yönetim kurulu
üyelerinin de hazır bulunduğu
toplantıda, başkanlar adına
açıklamayı EGİAD Başkanı Seda
Kaya yaptı. Türkiye’nin,

15 Temmuz’da tarihinin en kara
gecelerinden birini yaşadığını ifade
eden Kaya, “Devletin kılcal
damarlarına kadar sızmış hainlerin
kalkışması, aziz milletin cansiperane
gayretiyle önlendi. Bu yolda canlarını
hiç düşünmeden feda eden
kahraman sivil, polis ve asker
şehitlerimize bir kez daha Allah’tan
rahmet, yakınlarına başsağlığı;
yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
Onlar unutulmayacaklar ve gelecek
nesillere her daim örnek olacaklar”
dedi.

Bu olağanüstü günlerde ilan
edilen üç aylık OHAL sürecinin en
verimli şekilde yönetilmesi ve

EGİAD, İZSİAD VE MÜSİAD’DAN, ANKARA’YA ORTAK ÇAğRI: 

Adil ve hızlı yargılama 
hemen normalleşme
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Seda
Kaya

Ümit
Ülkü
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kullanılması gerekliliğini vurgulayan
Kaya, “Devleti ele geçirme”
hedefiyle, dış güçlerin desteğini de
alarak yıllardır her alanda
kadrolaşan, örgütlenen FETÖ
yapılanmasının ve benzeri tüm terör
örgütlerinin, canlanmamak üzere
tasfiye edilmesi gerekmektedir. Her
yerdeki ‘çürük elmaların’
ayıklanması, ancak bu yapılırken
yaşın yanında kurunun
yanmamasına azami dikkat edilmesi
de şarttır. Temennimiz,
yargılamaların en adil şekilde ve
hızla tamamlanması, kamu
vicdanının en üst düzeyde tatmin
edilmesi ve en kısa sürede
‘normalleşmenin’ sağlanmasıdır”
diye konuştu. 

Ülke olarak bir an önce
ekonomiye odaklanılması
gerektiğini de vurgulayan Kaya,
“Dünya durmuyor. Bizim de durmak
gibi bir lüksümüz olamaz” mesajı
verdi. Üç derneğin başkanları ve
yönetim kurulları, toplantıyı, devlete
ve millete birlik-beraberlik çağrısı
yaptıkları şu sözlerle bitirdi: 

“Bu vatan bizim, bu bayrak bizim,
bu devlet bizim. Bizler, bu ülkenin
kurtuluşu için omuz omuza
çarpışmış, kucak kucağa şehit olmuş
ataların evlatlarıyız. Kavgalara,
hiziplere kurban vermeyi, zaman ve
para kaybetmeyi daha ne kadar
sürdüreceğiz? Artık sağ-sol, Türk-
Kürt, sünni-alevi gibi ayrımları bir
yana bırakmanın zamanıdır.
Önyargılardan arınmanın, birlik-
beraberlik olmanın tam vaktidir.
Gelin, hasretle ve kardeşçe
birbirimize sarılalım. Ülkemiz için,
evlatlarımız için el ele, gönül gönüle
aydınlık yarınlara yürüyelim…”

Kredi notunda siyaset var

Başkanlar, basın açıklaması
sonrası habercilerin sorularını da
yanıtladı. Türk siyasetinin birlik-
beraberlik tablosu sergilemesini
nasıl değerlendirdikleri yönündeki
soruyu cevaplayan EGİAD Başkanı
Seda Kaya, “Bu zaten hep görmek
istediğimiz bir resimdi. Umuyoruz ve
diliyoruz ki bundan sonra da böyle
devam eder” dedi. Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşlarının,
Türkiye’nin kredi notunu
düşürmesine ilişkin soruyu ise
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt
yanıtladı. Bu kararların siyasi
olduğunu belirten Küçükkurt,
“Türkiye, kurum ve kuruluşlarıyla,
ülkesi ve milletiyle, ekonomisiyle
dimdik ayakta. Hızla
normalleşmeyle birlikte daha da iyi
olacak” mesajı verdi. MÜSİAD
Başkanı Ümit Ülkü ise her akşam
meydanlarda devam eden
demokrasi nöbetine verdikleri
desteği vurguladı, “Nöbet devam
ettiği sürece meydanlarda olacağız,
demokrasimize sahip çıkmaya
devam edeceğiz” dedi. 

İzmir iş dünyası
“Demokrasiye evet,

darbeye hayır”
mesajı verdi...
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İzmir işdünyasınınöndegelen
kadınyöneticileriyeteneklerinibu
kezyeşilsahadasergiledi.

Türkiye’yiUEFAŞampiyonlar
Ligi’ndetemsiledecekolanKonak
BelediyesporKadınFutbolTakımı’na
destek içindüzenlenengösteri
maçındasahayaçıkanbaşarılı iş
kadınları futboldadanedenli
mücadeleciolduklarınıgösterdi.
KonakBelediyesi ile İzmirSanayici
ve İşadamlarıDerneği (İZSİAD)
işbirliğindeÇeşmeDalyanStadı’nda
oynananmaçıTürkiye’nintanınmış
futbolhakemlerinden,aynızamanda
İZSİADüyesiolanTolgaÖzkalfa
yönetti.

KonakBelediyeBaşkanıSema

PekdaşveUrlaBelediyeBaşkanı
SibelUyar’ındayeraldığı takımlar
sahayakırmızıvemavi formalarla
çıktı.Karmatakımlarhalinde
oynananmaçta işkadınlarınaKonak
Belediyespor’unbaşarılıkadınfutbol
takımıoyuncularıdaeşliketti.

TakımlarasahayaKonak
Belediyespor’unminikkız futbol
takımıoyuncularıylabirlikteçıktı.
Güzelhavadaoynananmaçın ilk
golünümavi takımadına35numaralı
formaylaoynayanKonakBelediye
BaşkanıSemaPekdaşattı.

GolünardındanPekdaşsevincini
rakiptakımoyuncularındaneskimilli
atletSemraAksuilepaylaşırken,
maçboyuher iki takımın
oyuncularınınsahadakidostluğu
görülmeyedeğerdi.

İzleyicilerinindekadınlardan
oluştuğumaçbolgollügeçti.
Hakeminbitişdüdüğününardından
sahaiçieğlencelianlarasahneoldu.
30dakikasürengösterimaçının

İşdünyasınınünlü
kadınları,başarılı
kızlarlagösteri

maçındakarşılaştı

İzmir’inkadınlarıŞampiyon’a
destekİçİnsahayaçıktı
İzmir’inkadınlarıŞampiyon’a
destekİçİnsahayaçıktı
İzmir’inkadınlarıŞampiyon’a
destekİçİnsahayaçıktı
İzmir’inkadınlarıŞampiyon’a
destekİçİnsahayaçıktı
İzmir’inkadınlarıŞampiyon’a
destekİçİnsahayaçıktı
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ardındandüzenlenenmadalya
seremonisi iseprofesyonelmaçları
aratmadı.Düzenlenentörenletüm
katılımcılaragününanısınamadalya
verildi.

KADINLARINGÜCÜ
TörendekonuşanKonakBelediye

BaşkanıSemaPekdaş,23-28
Ağustostarihleriarasında
Hollanda’daönelememaçları
oynayacakKonakBelediyespor
KadınFutbolTakımı’nadestek için
organizeedilenmaçlaaynızamanda
kadınlarınheralandabaşarılı
olduğunugöstermekistediklerini
belirterek,“Bugünburadaspor için
toplandıkancakkadınlarıngücünün

heralandanekadargüçlüolduğunu
dagöstermişolduk.Konak
Belediyesporkadınfutbol takımıüst
üstedördüncükezTürkiye
şampiyonuolduveTürkiye’yi
Avrupa’datemsiletmebaşarısı
gösterdi.Buönemlibirbaşarıdırve

bizbubaşarıyı taçlandırmak,bütün
şehirlebugururupaylaşmakistedik.
İZSİADyönetimiböylebirdostluk
maçınıönerdi.Buakşamhemkadın
futbol takımımızınşampiyonluğunu
birkezdahakutladık,hem
dostluğumuzupekiştirdik,hemde
kadınlarıngücünübütünTürkiye’ye
gösterdik”dedi.

DESTEKÇAĞRISI
İZSİADBaşkanıHasanKüçükkurt

daKonakBelediyespor’unbaşarısını
tümTürkiye’yeduyurmak
istediklerinibelirterek,“Konak
Belediyesporhemİzmir’imizihem
deülkemiziAvrupaarenasında
temsilediyor;neyazıkkikimsenin

Keyifveheyecan
dolumaçta,

birbirindenrenkli
görüntülervardı
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haberiyok.Bu,hemböylesibüyük
başarılara imzaatanfutbolcu
kızlarımızaveteknikekibehemde
kısıtlı imkânlarıylaonlarınvar
olması,başarısı içindestekveren
KonakBelediyesi’nehaksızlık...

Bugerçeğin ışığındaİZSİAD
olarak,başarılıkızlarımızadestek
olmakamacıylabuorganizasyonu
tertipettik. İzmir’in, İzmirlilerinbu
güzelvebaşarılısporculardan
haberdarolmalarını istedik;onlara
maddi-manevidestekvermelerini
veonlar içinsinerji yaratmalarını
hedefledik.Kendilerinebaşarılar
diliyoruz”diyekonuştu.

Törensonrası tümkadınlar
Türkiye’nindemokratikveözgürbir
ülkeolmasınısağlayanMustafa
KemalAtatürk’eteşekkürlerinihep
birliktehaykırarakdilegetirdi.
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SEMA PEKDAŞ- Konak Belediye Başkanı
SİBEL UyAR- Urla Belediye Başkanı
IŞINSU KESTELLİ- İzmir Ticaret Borsası
(İTB) Başkanı
MUKADDER ÖZDEN- Ege Giyim
Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı
BETÜL ELMASoĞLU- Ege İş Kadınları
Derneği (EGİKAD) Başkanı
BERKAy ESKİNAZİ- Lider yaratıcı
Katılımcılar Derneği (LİyAKAT) Başkanı 
MUKADDES ÇELİK- İZSİAD Başkan
yardımcısı
GÜLÇİN GÜLoĞLU- Lider yaratıcı
Katılımcılar Derneği (LİyAKAT) Başkan
yardımcısı
yEŞİM ÖZBUDAKLI-İZSİAD yönetim
Kurulu Üyesi
SEMİHA GÜNEŞ-  İZSİAD yönetim Kurulu
Üyesi
MERyEM DİLŞADİPBAŞ - Kırçiçeği Genel
Müdürü

DİLEK GAPPİ- Gazeteci/yazar
NAZMİyE KÜÇÜKKURT- İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt’un eşi
SEMRA AKSU - Eski milli atlet, İBB
Meclis Üyesi
NESRİN SERİN-Habitat İzmir
Şubesi Başkanı
AySEL ÖZKAN- İzmir Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter
yardımcısı
SAADET ÇAĞLIN-Kimya
Mühendisleri odası İzmir Şube
Başkanı.
HERİL KINAy- Çevre
Mühendisleri odası İzmir Şube
Başkanı.
NİLÜFER ÇINARLI-Mimarlar
odası İzmir Şube Sekreteri
GÜNİZ GACANER-Makine
Mühendisleri odası İzmir 
Şube Başkanı.

kİMLeR OynadıkİMLeR OynadıkİMLeR OynadıkİMLeR OynadıkİMLeR Oynadı
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Konak Belediye Başkanı Sema
Pekdaş, 13 Temmuz Salı günü
yapılan İZSİAD yönetim Kurulu
toplantısına konuk oldu.
İZSİAD Başkan yardımcısı Ali
Talak’ın evsahipliğindeki
toplantıda, Başkan Pekdaş, üst
üste dördüncü kez
Şampiyonlar Ligi'ne katılma
başarısı gösteren Konaklı
kadın futbolcuların Türkiye'ye
moral olmasını sağlamak için
çalıştıklarını belirtti. İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt,
katılımından duyduğu
memnuniyeti ifade ederek,
Pekdaş'a teşekkür etti.
Küçükkurt, spor ve spor
organizasyonlarının ülke
tanıtımları için çok önemli
olduğunu vurgu yaparak;
Konak Belediyesi Kadın Futbol
Takımı'na destek
vereceklerini söyledi.

Sema PeKdaş’ı ağırladıK

Başkan sema Pekdaş’ın konuk olduğu yönetim kurulu toplantısı, İZsİad Başkan yardımcısı 
ali talak’ın ev sahipliğinde yapıldı. Gündemdeki konular konuşuldu, ortak projeler geliştirildi.
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Yeni Kültürpark’ı inceledik
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin

(İBB) Kültürpark'ı yeniden
tasarlayarak geleceğe taşıyacak
çalışmaları içeren proje taslağı
vitrine çıktı. yıl boyu ve gece gündüz
yaşayan bir Kültürpark hedefleyen
ve alandaki bina yoğunluğunu
azaltarak yeşil miktarını 21 bin
metrekare artırmayı öngören
Büyükşehir; meslek odaları, sivil
toplum örgütleri, iş dünyası
temsilcileri ve akademisyenlere
yeni Kültürpark'ı anlatıyor. Bu
kapsamda, İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, İZSİAD
yönetim ve Danışma
kurullarının üyeleri ile
İZSİAD üyelerinden
oluşan bir heyet de
Kültürpark’taki tanıtım
ofisinde ağırlandı. İBB Etüt
Proje Daire Başkanı Hülya
Arkon, İZSİAD heyetine bizzat bilgi
verdi. Tanıtım filmleri, geleceğin

Kültürpark’ına ilişkin çeşitli
önizleme çalışmaları, maket ve
görseller eşliğinde konuşan Arkon,
özetle şunları anlattı: 

yEŞİL ALANLAR ARTACAK
Daha az bina ve daha çok yeşil

konseptiyle ele alınacak yeni

Kültürpark'ta yaklaşık 21 bin
metrekare daha yeşil alan
yaratılacak. Alanda gençlere yönelik
aktif spor alanları (yürüyüş, bisiklet
yolları, pilates-yoga alanları, kaykay,
skateboart pistleri, mini golf, tenis,
açık voleybol, basketbol sahaları v.b.)
bulunacak. Taslağa göre daha önce
yıkım kararı alınmış, izinsiz ekler,
işlev dışı kalmış alanlar yıkılarak
yeşil alana kazandırılacak. İsmet

İnönü Sanat Merkezi'nin yerine
üzeri açık bir amfitiyatro

yapılacak. Mevcut holler
kaldırılarak yerine
toplam 17 bin
metrekarelik iki adet
sergi salonu yapılacak.
Ayrıca tüm açık ve kapalı

alanların ve etkinlik
alanlarının, spor ve oyun

alanlarının engellilerin
kullanımına uygun tasarlanması

öngörülüyor. 



İZSİAD Çarşamba Toplantıları’nın
Eylül ayı konukları, İzmir Vergi
Dairesi Başkanı Rıfat Engin ve ekibi
oldu. İzmir Vergi Dairesi Özel Büro
Müdürü Emine Çetin, Grup Müdürü
Ferhat Tayfun Zorlu, Mükellef
Hakları ve İletişim Müdürü Hatice
Çeliker, KDV, ÖTV ve Anlaşmalar
Uygulama Müdürü Hamit
Demirölmez, Gelir ve Kurumlar
Vergileri Müdürü Fadime yurtçu ve
Usul Müdürü Rıza Öztop, “Vergi
borçlarının 6736 Sayılı Bazı
Alacakların yeniden
yapılandırılmasına İlişkin Kanun
kapsamında yapılandırılması”
konusu hakkında bilgiler verdi. 

sOn BaŞvuRu 31 ekİM
Başkan Engin, prim affının,

Haziran 2016 öncesi dönemlere ait
SGK alacaklarını ve bunların
gecikme cezalarını kapsadığını
vurguladı. Borçlu vatandaşlara,
“yapılandırma fırsatını kaçırmayın”

çağrısı yapan Engin,
“yapılandırmadan yararlanmak
isteyenler, 31 Ekim 2016 tarihine
kadar başvurusunu yapmalı.
Başvurular e-Sigorta kanalıyla da
yapılabilir. İşverence yapılan işlemin
mutlak surette onaylanması
gerekmektedir. onaysız başvurular
kabul edilmeyecektir. Gelir testine
hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı
kanunda öngörülen dört aylık süre
içerisinde gelir testine
başvuranların, gelir testine
müracaatları, aynı zamanda

yapılandırma müracaatı olarak
kabul edilip, gelir testi sonucuna
göre güncellenecek prim borçları 12
ayda eşit taksitler halinde
ödenebilecek şekilde
yapılandırılacaktır” dedi.

Toplantıda, ödeme şekli ve taksit
imkânı hakkında ise şu bilgiler
verildi: “Peşin ödeme yapılabilir.
Bunun yanı sıra ikişer aylık süreler
itibariyle olmak üzere 6, 9, 12 veya 18
eşit taksitte ödenmesi de mümkün.
6736 sayılı kanuna göre yeniden
yapılandırılan alacakların bankalar
kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu
gibi kredi kartı veya banka kartı ile
ödenmesi de mümkündür. Bu
amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden
‘E-SGK/ Kart ile Prim Ödeme’
seçenekleri işaretlenerek erişilen
ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile
ödeme yapılabilir. İlk taksit ödemesi
kasım ayında başlayacak. Sosyal
güvenlik primlerinde ise ilk taksit
aralık ayında başlayacak.”

İzmir Vergi dairesi müdürü
engin: Bu fırsat kaçmaz
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İZSİad üyelerine
prim borçlarının
yapılandırılması
şartları anlatıldı

İZsİad üyelerinin ilgiyle takip ettiği toplantının ardından, İZsİad Başkanı hasan
küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Rıfat engin ve ekibine plaketle teşekkür etti. 
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İZSİAD bünyesinde oluşturulan
yenilenebilir Enerji Komisyonu,
Türkiye’de özellikle güneş
enerjisinden elektrik enerjisi elde
konusunda çalışmalar yapmayı
amaçlıyor. 

Bu kapsamda Tayvan’da
düzenlenecek sektörel fuara katılım
sağlanması de hedefleniyor. Bu

amaçla İZSİAD dernek merkezinde
konuk edilen Tayvan Ticaret Merkezi
yöneticilerinden Suna Chen ve İş
Geliştirme Uzmanı Ayşin Poyraz;
Komisyon Başkanı Özkan Mucuk ve
komisyon üyelerine bilgi verdi.

Toplantıda, yenilenebilir enerji
alanında faaliyet gösteren İZSİAD
üyelerinden oluşacak en az 10 kişilik

bir heyetle fuara katılım sağlanması
hususunda görüş birliğine varıldı.
Chen ve Poyraz, İZSİAD heyetine
fuarı gezdirmenin yanı sıra yeni
yatırımlar için Tayvan’la ticari
işbirlikleri konusunda da yardımcı
olacaklarını ifade etti. olası yatırım
kararlarında KoSGEB’den destek
alınması fikri de benimsendi. 

Yenilenebilir enerjide de varız

İZsİad’a BİR kaLİte tescİLİ dahaİZsİad’a BİR kaLİte tescİLİ dahaİZsİad’a BİR kaLİte tescİLİ dahaİZsİad’a BİR kaLİte tescİLİ dahaİZsİad’a BİR kaLİte tescİLİ daha
İzmir sanayici ve İşadamları
derneği (İZsİad), kalite
belgelerine bir yenisini ekledi.
derneğimiz, yapılan incelemeler
neticesinde,  “Üyeler ve Paydaşları
için etkinlik, Bilimsel araştırma,
yayın ve Proje Geliştirme
hizmetleri”ni kapsayan ısO
9001:2008 belgesini almaya hak
kazandı. İZsİad yönetim kurulu
toplantısına konuk olan ulusal
sistem Belgelendirme (usB)
firması yöneticisi ve İZsİad Üyesi
nesrin serin, uluslararası
Belgelendirme denetim eğitim
Merkezi (udeM) onaylı belgeyi,
İZsİad Başkanı hasan
küçükkurt’a takdim etti. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) Kadın Komisyonu bünyesinde
faaliyet gösteren İZSİAD Kadın Tiyatro
Topluluğu, Türkiye’nin ilk ve tek “kadın
hakları” temalı basketbol turnuvasına
destek için sahne aldı. Bornova  Belediyesi
ve Becker Spor işbirliğiyle düzenlenen
turnuva kapsamında Bornova Uğur Mumcu
Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan İZSİAD’lı
kadın tiyatrocular, bir kez daha hünerlerini
sergiledi. “Kekeç oğlan” lakaplı oyuncu
Fatih Altın'ın yazıp yönettiği ve aynı
zamanda oynadığı “Laftan İbAret” adlı eser,
başarıyla sahnelendi. Turgut Özakman'ın
"Ah Şu Gençler" adlı eserinden
esinlenilerek yazılan oyunu, İZSİAD
yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt,
Becker İzmir CEo’su Volkan Kebir, İZSİAD
yönetim Kurulu üyeleri, eşleri ve İZSİAD
üyeleri ile aileleri izledi. Keyifli gecenin
sonunda Volkan Kebir, verdikleri destek
nedeniyle İZSİAD Başkanvekili ve
Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes
Çelik’e çiçek sunarak teşekkür etti. 

Tiyatro topluluğu, Beckerli
basketbolcular için oynadı

volkan
kebir

Mukaddes
çelik

Burcu
kebir
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İZsİad’dan Ramazan desteği
İZSİAD, Ramazan’da ‘fitre’ gibi

desteğe imza attı. Başkan Hasan
Küçükkurt ve yönetim Kurulu üyeleri,
aralarında topladıkları nakitle
Bornova Belediyesi’nin Altındağ’da
kurduğu iftar sofrasına sponsor oldu.
Bornova Belediye Başkanı olgun
Atila’nın da katıldığı gecede, İZSİAD
yönetimi ve Altındağlılar, oruçlarını
birlikte açtı. Aynı gece, Bornova
Belediyesi’nin takdir toplayan
projelerinden “Dost Market”in
Altındağ Şubesi de törenle açıldı.
Başkan Küçükkurt, yönetim Kurulu
üyeleri Ali Talak, Nurettin Avcı,
Hüseyin Cengiz ve yeşim
Özbudaklı’nın; nakit, gıda detarjan ve
ikinci el giyim eşyası ile destek verdiği
Dost Market’in açılışını, Başkan Atilla
ve İZSİAD yönetimi birlikte yaptı. 

Sosyal belediyeciliği ilçenin her
noktasına ulaştırmak için çaba

gösterdiklerini ifade eden Bornova
Belediye Başkanı olgun Atila, “Bu
çabalarımıza hayırsever
işadamlarımız da büyük destek
veriyor” dedi, İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt nezdinde tüm İZSİAD

Ailesi’ne teşekkür etti. Atila’nın daveti
üzerine konuşan Küçükkurt da,
“Sosyal sorumluluğumuzun
bilincindeyiz. yardıma ihtiyaç duyulan
her alanda desteğimiz devam
edecek” mesajı verdi.

İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) yönetim
ve Danışma kurulları
üyeleri, Ramazan Bayramı
buluşmasını Çeşme’de
gerçekleştirdi. İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt
ve eşi Nazmiye Küçükkurt
ev sahipliğinde düzenlenen
gecede, İZSİAD yöneticileri
ve aileleri bayramlaştı…
Güncel ve ekonomik
meselelerin de
konuşulduğu buluşmanın
son derece keyifli ve yararlı
olduğunu söyleyen Başkan
Hasan Küçükkurt, “İZSİAD
Ailesi her fırsatta bir
arada… Benzer
etkinliklerimiz sürecek”
diye konuştu.

Çeşme’de bayram buluşması

hasan
küçükkurt

Olgun
atila



Röportaj
YEŞİM ÖZŞANAL

24

İzmirSanayicive İşadamları
DerneğiYönetimKurulu’nunçiçeğe
burnundaüyesiYeşimÖzşanal,
İzmir’in liderperakendecilik
kuruluşuÖzŞanal’ıanlattı.Marka
şirketinüstyöneticilerindenYeşim
Hanım,biryandanbebeğinin
bakımıyla ilgilenirken,diğer
taraftandaşirketingelişimi için
mesaiharcıyor. İZSİADAilesi’nde
olmaktanmutlulukduyduğunuda
ifadeedenYeşimÖzşanal,“Burada,
farklısektörlerdençokdeğerlive
tecrübelibüyüklerimvar.Onlardan
çokşeyöğreneceğimi
düşünüyorum”diyor.
Öncelikle,kendinizi tanıtırmısınız?
Eğitimveişgeçmişinizhakkında
bilgiverirmisiniz?

1989İzmirdoğumluyum.
İzmir'debüyüdüm.15yaşımdan
itibarenheryaztatilinde
mağazalarımızdasatış temsilciliği
yaptım.2012yılındaİzmirEkonomi

ÜniversitesiUluslararasıTicaretve
FinansBölümü’ndenmezunoldum.
Mezunolduktanbiraysonra
şirketimizdeçalışmayabaşladım.
Biryıloryantasyongördüktensonra
GenelMüdürYardımcılığıgörevini
aldım.Halabugörevidevam
ettirmekteyim.Oryantasyon
sürecinde işletmedeyeralantüm
departmanlardagörevlendirildim.
Vebiryılınsonundatüm
departmanlarıngörevtanımları

hakkındabilgimoluşmuştu.Tabibu
süreçteGenelMüdürümüzAyhan
Karadayı'nın,gelişimimdeçokfazla
katkısıbulunmakta.Şirketimizebu
kadarkolayadapteolmamıve
şirketimizintümyeniliklerekolay
adapteolmasınısağlayankişidir
AyhanBey.
Firmanızdanbahsedermisiniz?
Tarihçesi,personeldurumu,
faaliyetalanları…Vizyonunuz,
misyonunuz…

Firmamız1990yılındaHakan
ŞanalveÖnderŞanal'ınBornova’da
açtığı ilkmağaza ilebaşladı.Bu
mağazadaürüngrubuolarak
sadecezüccaciyeyeralmaktaydı.
Ardındankısasüresonrasırası ile
Karşıyaka,ŞirinyerveHatay
mağazalarımızaçıldı.HakanBeyve
ÖnderBey'in ilerigörüşleri,
müşterilerimizin isteklerini iyi
analizedebilmesi ile
mağazalarımızdakiürüngruplarına

YönetimKurulu’nun
gençüyesiÖzşanal,
dinamizmiyleİZSİAD

Ailesi’nekatkı
vereceğinisöylüyor

İZSİAD’a
öğrenmeye
geldim…

İZSİAD’a
öğrenmeye
geldim…

İZSİAD’a
öğrenmeye
geldim…

İZSİAD’a
öğrenmeye
geldim…

İZSİAD’a
öğrenmeye
geldim…

MURAT ÖZKEN
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evtekstili, ceptelefonu,beyazeşya,
elektronik,mobilya,giyimve
ayakkabıeklendi.Bugüntümbu
ürüngrupları ile taksitli veuzun
vadelisatışyapıyoruz.600’eyakın
tedarikçi ileçalışıyoruz.
Mağazalarımızda40’eyakınürüne
yerveriyoruz.

750çalışmaarkadaşımızve150
markadestekçalışanlarımız ile
topluma,devlete, tedarikçilerimize,
müşterilerimize,çalışma
arkadaşlarımızasaygılışekilde
hizmetvermek,Türkiye'desaygın
birperakendeşirketiolma
vizyonunasahibiz.Buvizyona
ulaşabilmekiçinde
müşterilerimizeküçüktaksit
imkanları ilesergilediğimiz tüm
ürünlerekolayulaşabilmelerini
sağlıyoruz.
Firmanızınsektördeki
durumundandabahsedermisiniz?
Sektörünüzdeneredesiniz?Marka

bilinirliğiniznedir?İzmirdışındada
faaliyetlerinizvarmı?

Taksitli veuzunvadelisatış
yapıyoruz.Taksitliperakendeyi
ulusalvebölgeselolarak2'ye
ayırabiliriz.BizEgeBölgesi’nde
çalışmakapasitesi,bütçe,personel
veticarihacimolaraklider
konumdayız. İzmirdışındaDenizli,
Aydın,Manisa'daolmaküzere,
toplam22mağaza ile
faaliyetlerimizdevametmekte.Çok

yakındaBalıkesirmağazamızıda
açacağız.26yıldırhızlagelişenbir
firmaiçinmüşteriadetlerimiziele
aldığımızdamarkabilinirliği
anlamında iyidurumda
olduğumuzudüşünüyorum.
Sektörünüzüngenel
değerlendirmesinideyapar
mısınız?Mevzuatlar,vergi,
personel,maliyethesapları
açısındansıkıntılarvarmı?Varsa
çözümönerileriniznelerdir?

Sektörüngenelolarakçok
dinamikolduğunudüşünüyorum.
2013TOBB/TÜİKVerilerinegöre,
perakendenintoplamcirosu191
MilyarUSD.Rakamlaraslındaşunu
gösteriyorkiperakendesektörü
dahadagüçlenerekgelişecek
çünkügünümüzdetüketimheryıl
hızlaartmakta.

Bunlarınyanında ise,personel
sirkülasyonununhızlıolmasıbir
dezavantaj.Uzunçalışmasaatleri

Özşanal,soyadlarıyla
markaolan

mağazalarıhakkında
dabilgiverdi,

projelerinianlattı
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vesürekliayaktakalınması
gerekliliğisirkülasyonoranını
artırıyor.BizbuoranıÖzŞanal
akademiyikurarak,aylıkeğitimler
vererek,shiftuygulayarakvemaaş-
primsistemi ileçalıştırarak
azaltmayaçalışıyoruz. İzmir'deher
yılvergideödülalıyoruzve
sıralamayagiriyoruz.Tabiiki
devleteolansorumluluklarımızı
yerinegetirmeninmutluluğuçok
güzel.
İşSağlığıveGüvenliğikonusunda,
biliyorsunuzİZSİADolarakayrıbir
hassasiyetimizvar…Firmanızınbu
konuyabakışınailişkinbir
değerlendirmeyaparmısınız?

İşsağlığıvegüvenliğikonusunda
2013yılındabirekipkurarak
öncelikleanalizleryaparak işe
başladıkvetümmağazalarımızın,
depomuzuneksikliklerini
tamamladık. Bubirkuralveçok
küçükbir işletmedenholdinglere

kadarherkesinhassasiyet
göstermesigerekenbirdurum
olduğunudüşünüyorum.Bukonuda
denetlemelerinartmasıdabeni
ayrıcamutluediyor.Bizbukonuda
emeğe,sağlığa,çalışanlarımızın
güvenliğineönemveren,
prosedürleriuygulayan,hassasbir
firmayız.
2015,seçimlernedeniyle
ekonomikaçıdanzorbiryıloldu…
Sizin içinnasılgeçti?2016nasıl

geçiyor?Hedeflerinizvarsabunlar
hakkındabilgiverirmisiniz?

Geçmişimizebaktığımızda,zor
yıllardabaşarıoranımızındiğer
yıllaragörebirazdahafazla
olduğunugörüyoruz.Kurucumuz
HakanBey,GenelMüdürümüz
AyhanBeyvetümyönetim
kadromuzileböyledönemlereek
önlemleralarakgireriz.2016'da iyi
biraltıaylıkdönemgeçirdik. İyi
geçiyordememinsebeplerivar.
Öncelikleböyledönemlerde
kurumsallaşmasüreçlerimizi
kendimizeuygunşekilde
uyguluyoruz.

Bizibizyapandeğerlerimizvar,
bunlardanaslauzaklaşmıyoruz.En
önemlisiÖzŞanal’dagenelolarak
kitapokumakültürüvar.Takımdaki
herarkadaşımızıngelişimiçok
önemli,onlaradüzenliolarak
kişiselgelişimkitaplarıveriyoruz.
Bütçemizdeyeralan,eğitimve

“Başarımızınsırrı,
bizibizyapan
değerlerimiz...
Bunlardanasla
uzaklaşmıyoruz”
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gelişimbütçemiz,ciddibirorana
sahip. İnovatifgelişiyoruz.Stok
kontrolü,muhasebe, finans,bilgi
işlemvs.eksiklerimizi farkedip,
önlemleralarak,güçlüyönlerimizi
geliştiriyoruz.

Büyümekhedefimizibelirlerken,
acelecivesabırsızdavranmıyoruz
ancakgerektiğikadardahızlı ve
kapasitemizdoğrultusundahareket
ediyoruz.Bizbüyükbirekibizvebir
arayagelip fikirlerortaya
koyduğumuzdaçokgüzel işlerin
ortayaçıktığınıgörüyoruz.
İZSİADüyeliğininasıl
değerlendiriyorsunuz?Size
kazandırdıklarınelerdir?İşleyişle
ilgiliolarakvarsaönerilerinizneler?

İzmirSanayicive İşadamları
Derneğiailesinekısabirsüreönce
katıldım.Beyingücübirliğini
ailemdenöğrendim. İZSİAD’dafarklı
sektörlerden,çoktecrübelipekçok
kişibulunmakta.Zamaniçinde

tecrübelerimiziaktaracağımızı,
büyüklerimdençokşeyöğreneceğimi
düşünüyorum.
İşdışındakivaktinizinasıl
değerlendiriyorsunuz?Stresinasıl
yönetiyorsunuz?Hobilerinizvarmı,
neler?

Streseolumluyaklaşıyorum.
Stresiyoketmekimkansız,stresin
aslındaher işimdevehayatımdavar
olduğunu,hattabenibeslediğini fark
etmeyebaşladım.Bebeğimolduğu
içinartıkenönemliveenbüyük
hobim;Annelik!Vaktimin4’te3’ü
bebeğimlegeçiyor.Bununyanında
seyahatetmekbenimiçinçokönemli.
27yaşındayım20ülkeve34şehir
gezdim.Ailemlebirlikte,gezmeyi,
keşfetmeyi, farklıkültürleri
öğrenmeyiçokseviyoruz,busebeple
deuygunzamanyaratıpgeziyoruz.
Gelişimimdebunundaçokfaydalı
olduğunudüşünüyorve
gözlemliyorum.



Aileşirketleribirçokavantajasahiptirler.Aileüyeleri
arasındakigüven,aileüyelerininkendilerini işetamamen
vermeleri,çokçalışmaazmi, fedakarlık,hızlıkarar
alabilme,bürokrasininazoluşu vesadakatbunlardan
bazılarıdır.Ancak işlergeliştikçeveaileyeyenikatılanlar
oldukça,yukarıdasaydığımızavantajlarbirer tehdithaline
gelmektedir.Butehditlerdenbaşlıcalarışöylesayılabilir:
1.Yetenek,uzmanlıkvedeneyimingözardıedilerek
kişileregörevverilmesi
2.Çalışanlarınperformanslarıdeğerlendirilmedenterfi
ettirilmeleri
3.Statükoculuk,değişimedirenç
4.Profesyonellerdenyeterinceyararlanmamak
5.Stratejiyoksunluğu, işkültürününgelenekselleşmesi
6.Yenineslinşirket ihtiyaçlarıdoğrultusunda
yetiştirilmemesi
7.Ailevikonuların işekarıştırılması

Aile,kaçınılmazolarakduygusal ilişkilerinhakim
olduğubirbirlikteliktir.

Diğertaraftanşirket isemantıkvekurallarınhakim
olduğubirkurumdur.Aslındaaileveşirketbirbirine
tamamen zıt ikikavramdır.Aileninveşirketin
amaçları tamamenbirbirindenfarklıdır.
Buikizıtsisteminanahatlarışöyledir:

Görüleceğiüzereaile içindeduygular

hakimkenşirkettemantıköneçıkmaktadır.Aile içinde

herkesbirbirini tolereedebilirkenvehoşgörügösterirken,
işhayatındaprensiplervedoğrularvardır.Aile içinde
dayanışmavebirbirinedestekolmavarken,şirketterekabet
önplandadır.Aile içindeeşitlikvardıramaişletmede
performansagörepaylaşımvarolmalıdır. İyi yapandaha
fazlahakalmalıdır.Ailedemensupolmakönemli iken
şirkettemensupolmaktanziyadevasıflı veyetenekli
olmakönemlidir.
Aile,uyumiçindeveelbirliği ileşirketehizmetettiği

sürece,her ikisinindesağlıklıbirşekilde
devamlılığısağlanır.Fakat,şirketaileyehizmet
etmeyebaşlarsa, ikisinindesonuiyiolmaz.
Ayrıca,ailelergenişledikçeveşirketbüyüdükçe
işlerdahakarmaşıkhalegelmeyebaşlar.Bu

SAMİ BERK KUTER
Makale
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Aile
şirketlerinde
profesyonel
yönetim
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nedenle, işhayatındakisorumluluklarınveaileüyelerinin
görevlerininaçıkçave iyi tanımlanmasıönemlidir.
Kurumsallaşmaveaileanayasalarıçalışmalarıkurucu iş
başındaykenmutlakatamamlanmalıdır.Aksi takdirde
geleceknesillerinaile işleriniberabercedevamettirmeleri
mümkünolmadığıgibiailebirliğinibozduklarıvebazen
birbirlerinehasmanetutumlarsergilediklerideaçıktır.

Netbir ifade ile;aile işininyönetimi,duyguveaklın
dengesinigerektirir.Aileşirketlerindezamanzaman
duygusaldavranışlarartmaeğilimigöstermekte,budahem
iştebazıhatalaryapılmasınayolaçmaktahemdeaile
ilişkilerinibozmaktadırlar.Buyüzden,birprofesyonelinde
dahilolduğuetkinbiryönetimkuruluoluşturulmasıbu
sorununenkolayçözümüdür.Profesyonelbiryöneticinin
yönetimkurulunadahilolması,duygusalkararalma
süreçleriniazaltırvekararlarıdahaobjektif (tarafsız)yapar.
Uygulamadatavsiyeedilen,aileşirketlerindeyönetim
kurulutoplantılarınındüzenliolarakyapılmasıdır.Yönetim
Kurulunuoluşturanvedüzenliyönetimkurulutoplantıları
yapanşirketler,kurumsalyönetimegeçişyolundaenbüyük
adımıatmışdemektirler.

Günümüzişdünyasınınrekabetkoşullarında,aile
şirketlerininenindesonundaaileüyesiolmayanprofesyonel
üstdüzeyyöneticilerinvizyonlarına, tecrübeveenerjilerine
ihtiyaçduymalarıkaçınılmazdır.Profesyonellerle işbirliği,

kurucununrüyasınıngerçekleşmesindeve işingelecek
nesilleredevrindemutlakagereklidir.

Çünküaileşirketlerinde işaritmetik, aile isegeometrik
büyür!Yani;aileninbüyümesi (gelinler,damatlarve
çocuklaryoluyla)şirketinbüyümehızındandahafazladır.Bu
durumyeni

hoşnutsuzluklarıberaberindegetirir.Öyleyse;aile
şirketlerindeaileninhuzurunundevamı içinbüyümeşarttır.
Şirketyönetiminisadeceaileüyeleriylesınırlı tutmak
(profesyonelkullanmamak)yeterlibüyümeyiriskeatar.

Buradaailedışındanuzmanbirprofesyonelbilgive
tecrübeleri ilehemtarafsızbirkatkıkoyacakhemdeyeni
neslementorluk(ağabeylik, informalakılhocalığı)
yapacaktır.Mentorluk,aileşirketlerindeyetişenyeninesil
içinsonderecegereklidir.Kurucununbazımesajlarını
profesyonelmentorüzerindenvermesivetaleplerinibu
yolla iletmesigençlerdeki itirazetmesüreciniazaltacakve
onlarınkendilerindenbeklenenperformansaulaşmalarını
kolaylaştıracaktır.

Mentorlarınönemlibirbaşkafaydasıdayeninesleörnek
(rehber)olmalarıdır.Özellikle;davranış, tutumveolaylara
mantıklıbakışaçılarıylayeninesleyardımcıolurlar.
Mentorluk içinenuygunsüre2-3yıldır.

Hepimizinbildiğigibi,piyasadaeniyiolmanınyoluen
iyilerlebirlikteçalışmaktangeçer!

SAMİ BERK KUTER İZSİAD Üyesi
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TemelYapıKonstrüksiyon
(TAYKON),yapısalçelikalanında
sadeceİzmir’indeğil,Ege
Bölgesi’ninenbüyükvekapasiteli
firması…Yurtiçivedışında
birbirindenönemliprojelerde
imzasıbulunanTAYKON’un
YönetimKuruluBaşkanıTaner
Telcioğlu ilekonuştuk;sıfırdan
zirveyeçıkışöyküsünüdinledik…
TanerTelcioğlukimdir?

Üççocuklubiraileninüçüncü
çocuğuyum…Evinmasrafları
ağırdı.Bunedenleokulubırakıp
çalışmayabaşladım.Hayatım
aslındabirazimvebaşarıhikayesi;
özelliklegençlere,çocuklarıma
sürekliyaşantımdananekdotlarla
bunlarıanlatırım.Başarısızolsalar
damücadeleyiaslabırakmamaları
gerektiğiniöğütlerim.Baştaturizm
sektörüolmaküzereneredeiş
bulduysamoradaçalıştım.
Askerdensonra,birçatıkaplama

işletmesinde işegirdim.Biryıl
kadarsonradaAlmanya’ya
çalışmayagittim.Birotelinbotanik
bahçesindeçalışmayabaşladım.
Toputopu10aykaldımamaorada
yaşadıklarımın,öğrendiklerimin,
gelişimime,hayatımabüyük
katkılarıoldu.Kendine,çevreyeve
insanlarasaygıyı,disiplinli
çalışmayı,planlamayı,düzeni,
istikrarı,hakkaniyetiorada
öğrendim.Bunların işyaşamımda

büyükbelirleyiciliğioldu.
Döndüğümde,aynıçatıkaplama
işletmesinde işbaşıyaptım. İkiayrı
şirketkurduktansonrasonolarak
2005’teTAYKON’ukurdum…
İşinizle ilgilibilgiverirmisiniz?

TAYKON,çelikkonstrüksiyon
yapıyor.Havalimanı,kule,
gökdelen,stadyum,köprügibi
betonarmeiçereninşaatlarınçelik
işleriniyapıyoruz.TAYKONbir
mutfak.Müşterilerin ihtiyacınagöre
çelikleyapılabilenherşeyiyapıyor.
Sektörünüzdeneredesiniz?
TAYKONşuan,gereküretim
kapasitesigereksedeuluslararası
sertifikalarıylabölgedebirnumara.
Mühendisliğibol,butik işler
yapıyoruz.Kizatenaltsegmentte
çelikçokkullanılanbirüründeğil.
Çelikcefakardır,uzunyıllar
dayanır,depremdeyıkılmasıgibibir
durumaslasözkonusudeğildir.
ÖrneğinAlsancakTamOtomatik

Gençleretavsiyem;
başarısızolsalarda
mücadeleetmeyi
aslabırakmamaları

gerektiğidir...

‘Sırrımız,
işimiziendoğru
şekildeyapmamız’

‘Sırrımız,
işimiziendoğru
şekildeyapmamız’

‘Sırrımız,
işimiziendoğru
şekildeyapmamız’

‘Sırrımız,
işimiziendoğru
şekildeyapmamız’

‘Sırrımız,
işimiziendoğru
şekildeyapmamız’
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Otoparkıbizimprojemiz.Alsancak
SporSalonu’nunrevizyonunubiz
yaptık.EgeParkBalçovaBowling
Salonu’nunçatısınıbizyaptık.
ManisaStadyumu’nunikietabınıda
bizyaptık. İzmirHafifRaylı
Sistemi’ninyüklenici firması
Gülermak’ın–kibizden40kat
büyükfirmadır-Aliağa’daki30bin
metrekarelik tesisinişuandabiz
yapıyoruz.JTI’ın işleriniyapıyoruz.
Tüpraş’taçokönemli işleryaptık,
yapıyoruz.Hattaoradaki
mühendislerokadarmemnunlar
ki, “Keşkeelimizde imkanolsada
teknikşartnamayeTaykon
yazabilsek”diyorlar.Buörneği,
işimizinkalitesinivurgulamak
açısındanveriyorum.Etiyopya’da,
55binmetrekarelik,Afrika
Kıtası’nınenbüyükkablo
fabrikasınıyaptık.Aynıülkede37
binmetrekarelik tekstil fabrikası
kurduk.Sudan’daJTI fabrikasının

genişlemeprojesiniyaptık.
Kaddafi’ninçadırındantutunda
Erbil’de11tanestadyumunçatısına
kadaronlarcaönemli işinaltında
TAYKONimzasıvar.Uluslararası
birmarkayız.Sırrımız, işimizien
doğruşekildeyapmamız…
Sektörünüzünsorunlarıneler?

Teknik insanlar,çeliğe,
betonermekadarhakimdeğiller.
Yatırımcıgidiyorbirprojeofisineve
projehazırlanmasını istiyor.

İzmir’dekiprojeofislerininyüzde
95’içelikbilmiyor.Yüzde3’ü
bildiğini iddiaediyor,ancakyüzde
2’si işini iyi yapıyor.Yanisunulan
projelerhepbetonarme.Oysa
çeliğinbetonarmeyegöre
avantajlarıçokdahafazla.Çelik
projesihazırlansabilegenelde
hatalıoluyor.Yatırımcıbize
geldiğinde,biz,“Buprojehatalı”
dediğimizde–kidemekzorundayız,
yoksaoprojebaşınayıkılır-sıkıntı
doğuyor.Betonarmeinşaat
hesapları,birkaçsantimhatayı
kaldırır.Amaçelikprojelerdeböyle
birşeysözkonusudeğil.Biz
maksimumikimilimetrehata
payıylaçalışıyoruz.Yatırımcı,çeliği
betonlakıyaslıyorve“Pahalı”diyor.
Evetbetonarmeyegöreyüzde30
maliyet farkıvar.Amadeprem
kuşağındakibirülkedeyaşıyoruz.
Binalarınyükünühafifletmekşart.
Bugün700tonbetonlayapılabilen

TAYKONbirmutfak...
Müşterilerin

ihtiyacınagöreçelikle
yapılabilenherşeyi
imaledebiliyoruz

TAYKON
YönetimKurulu
BaşkanıTaner

Telcioğlu
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birbina,100tonçelikle inşa
edilebiliyor.Çelikesnektir,
hareketlidir.17Ağustos1999
depreminde100prefabrikyapıdan
90’ıyıkılmış.100çelikbinadanbir
tanesibileyıkılmamış.Bugün
İran’dabileapartmanlarçelikten
yapılıyor.Ancakülkemizdeneyazık
kiaşılamayanbirbetonkarteli var.
Düşünün,1999depremisonrası,
sankiçelikbinalaryıkılmışgibi2007
depremyönetmeliğindeçeliğebir
sürüyükümlülükgetirildi,
betonarmeyegetirilmedi.Yeniyeni
Manisa’yaveİzmir’egelen
yatırımcılarçelikyapmayabaşladı.
İzmir’dedeüstgrupfirmalarçelik
yapmayabaşladı.Bugüngelişmiş
dünyaçelikkullanıyor,neden?
Doğrusubuolduğuiçin.Çelik,
ülkeningelişmişliğinigösterir.
Bugünherhangibirülkeye
gittiğinizde ilkbaktığınızşeyhava
limanımimarisidir.Çelikmidir,

betonarmemidir?Çelik,prestijdir.
Çelik istenilenaçıyısağlar,
istediğinizhareketiyapar.
Çelikhammaddesiaçısındanne
durumdaTürkiye?

Kötüdurumdayızmaalesef.
Çelik,ağırlıklıolarak ithaledilenbir
ürün.Dünyanın11’incibüyükçelik
üreticisiyizamaaynızamanda
dünyanın7’ncibüyükçelik
ithalatçısıyız. İlkkezgeçenyılçelik
eksibakiyeverdi.Neyazıkkibizde

kopyacılıkvevizyonsuzlukçelik
sektöründedegeçerli. İhtiyacımız
olan inşaatdemirinin10katı fazla
üretimkapasitemizvestoğumuz
var. İhtiyacımızolanyapısalçeliğin
iseyüzde30’unuüretebiliyoruz.
Gerisi ithal.Yapısalçeliküretiminin
artmasıgerekiyor.Burada
sıkıntınınaşılması,buna ilişkin
devletpolitikasıüretilmesinebağlı.
Birdefiyat istikrarsızlığıbüyük
sorun.Sabahbaşka,öğlenbaşka,
akşambaşkaoluyorTürkiye’de
piyasalar.Kocakocaşirketlerbu
yüzdenbatıyor.Bununönüne
geçilmesigerekiyor.
Sizbuistikrarsızyapıylanasıl
mücadeleediyorsunuz?

Bizimiçinproblemyok.Çünkü
bizsiparişleüretimyapıyoruz.Yani
stoktutmamızagerekyok. İş
bazındateklifveriyoruzveogünkü
piyasafiyatlarındanhesaplamalar
yapıyoruz.

Gölcükdepreminde
betonarmebinaların
yüzde90’ıyıkıldı.Çelik
binalarınbiribile

yıkılmadı...
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TAYKONolarakişsağlığıve
güvenliğikonusuna
yaklaşımınızdanbahsedermisiniz?

İşsağlığıvegüvenliğialanında
sonyıllardayasalaltyapıaçısından
ciddiadımlaratıldı.Bunların
hepsiniçokdoğrubuluyorum.
BunlaryokkenbilebizimİSG
danışmanımızvardı.Bukonuda
dışarıdanprofesyoneldestek
alıyorduk.Tüpraşgibi,Petkimgibi
nitelikli firmalara işyapıyoruz
neticede.Herkonudaolduğugibi
İSGalanındadabellistandartlara,
kaliteunsurlarınasahipolmamız
gerekiyordu.Yanibizgeçmiştebu
terbiyeyialmışveözümsemiştik.
Kötüolanbirşeyvar.Katmadeğeri
düşükişleriçokfazla İSG
mevzuatınaboğarsanız,ülkenin
rekabetgücünüzayıflatırsınız.
Şöyleörnekvereyim;bizdebirçay
ocağıpersonelinin İSGmaliyetine,
Çin’deüçtanemühendis

çalıştırılıyor. İSG’nindozajı, farklı iş
alanlarınagöreayarlanmalı.Bu
konudaülkenindoğusuilebatısında
dakoşullareşitdeğil. İzmir’de
yapılanuygulamalar,birkaçyüz
kilometreuzaktakikentlerdebile
yapılmıyor.Budabirhaksız
rekabet.
İZSİADüyeliğininasıl
değerlendiriyorsunuz?Size
kattıklarıneler?

8-9yıllık İZSİADüyesiyim.5yıl

kadardayönetimdeaktifolarak
çalıştım.Bubirbayrakyarışı…
Gururlayaptığımgörevi,gururla
yeniarkadaşlarateslimettim.
İZSİAD, İzmir’inönemlibir
değeridir.Tarafsızolma,herkese
eşitmesafededurmayolunda
önemliçabasarfedenbirdernek.
Bunutakdirediyorum.Bizler
İZSİADbünyesindetanışıyor,
sosyalleşiyoruz.Olası ticari
işbirlikleribubünyededoğuyor.
Bunlarönemlişeyler.

Stresinasılyönetiyorsunuz?
Boşzamanlarınızı
değerlendirdiğinizhobinizvarmı?

Düzenlisporyapıyorum.Spor,
hayatımınolmazsaolmazlarından
biri…Sinemayagitmeyi,motosiklet
kullanmayıçokseviyorum.Fırsat
buldukçayurtdışınagidiyorum.
Mutfağıseviyorum,yemekyapmayı
seviyorum.Stresimiböyle
atıyorum.

Fiyatistikrarsızlığı
büyüksorun...Koca
kocafirmalarbatıyor.

Bununönüne
geçilmesigerekiyor
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Demokrasi,hükümetlerinseçimlegelipgittiği,birden
çoksiyasalpartinineşitkoşullardayarıştığıve iktidara
seçimlegelip, iktidardanseçimlegittiğiparlamenterrejimin
adıdır.Kentli, seküler/laikvesınıflıbir toplumaaittir.
KökleriAntikYunan’adayanmaklaberaber,gerçek
anlamdamoderndemokrasinindoğuşuOrtaçağ
Avrupası’ndabaşlar.Busüreçteyükselenkapitalizmveona
paralelmilliyetçilik,Avrupa’nınhemmodernleşmesinin
önünüaçtıvehemdeiktidarındünyevileşmesini
sağladı.Herülkeninmodernleşmesürecibirbirinden
farklıözelliklergöstermekteydi.Farklı
modernleşmesüreçleri/ekolleri farklıdemokrasi
modellerinideberaberindegetirdi.

Anglo-Sakson (İngiliz) Modeli: Seküler Meşruti
Demokrasi

Kara Avrupa’sı (Fransız) Modeli: Laik Demokratik
Cumhuriyet

Amerikan Modeli:
Başkanlık+Demokrasi 

Bu üç tip demokrasinin ortak noktası
sınıfsal temelli parlamentolara

dayanmaları ve kuvvetler ayrılığı ilkesidir. Ayrıca ülkeler
ister laik ister seküler olsun rejim dünyevileşmiştir; din
adına iktidar talebi yoktur; egemenliğin ve hukukun kaynağı
dinsel değildir.  

Anglo-Sakson ekolünün kökleri 1215 tarihli Magna
Carta’ya dayanmaktadır. Aristokrasi, monarşinin iki temel
hakkını parlamento eliyle kısıtlamıştır: Asker toplama hakkı
ve vergi toplama hakkı. Dönemin İngiltere’sinde ikili ve
daimi açık bir parlamento geleneği mevcuttur. Başlangıçta
gücün büyük bölümü Lordlar Kamarası’nda iken daha
sonra seçimle gelen küçük aristokratlar ve burjuvalardan
oluşan Avam Kamarası’na geçti. Daimi açık parlamento
geleneği ve toprak sahibi aristokratların tarım

kapitalizmine (çitle hareketi ile) yönelmeleri, aristokrasi-
burjuvazi uzlaşmasıyla parlamento geleneğinin

kökleşmesine ve monarşinin gücünün kısıtlanmasına
yol açtı. Rejim 17. Yüzyılda 1640 ve 1688

devrimleriyle büyük ölçüde oturdu. 19.
Yüzyıldan itibaren seçim hakkının
genişletilmesiyle birlikte monarşisi
sembolikleşmiş Seküler Meşruti

Türkiye sistem
değiştirmek zorunda mı?
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Demokrasi ana hatlarıyla oluştu. Uzlaşmacı, evrimci ve
Protestan (Anglikan) İngiliz modelinde siyasal muhalefet
hareketi de parlamentoda doğdu ve kökleri 1688’e
dayanmaktaydı. Aristokrasi’ye dayanan Tory’ler
(Muhafazakar Parti) ve Burjuvaziye dayanan Whig’ler
(Liberal Parti)… Ardından İşçi Partisi’nin doğuşu…  

Kara Avrupası, ya da bir başka deyişle Fransız ekolünün
gelişimi ise, diğerinden oldukça farklıdır. Bu ülkelerde,
Reform hareketinin etkisi sonucu Katolik kilisesi kendisini
yenilemekle beraber, siyasal yaşamın dışına çıkmaya
yanaşmadı. Yine, Aristokrasi de, iktidarı Burjuvazi ile
paylaşmak istemedi. Sermaye birikimi sürecinde de
uzlaşamayan Aristokrasi ve Burjuvazi arasında çatışma,
“devrimci” bir modeli doğurdu. İktidarı burjuvazi ile
paylaşmak istemeyen aristokrasi, yanına Katolik kilisesini
de alarak, burjuvaziye karşı direndi. Aristokrasi, İngiltere’de
olduğu gibi üretici bir sınıfa dönüşemedi ve asalak bir sınıf
olarak kaldı. Ayrıca daimi açık bir parlamento
geleneği de yoktu (1789 öncesinde son
Fransız parlamentosu 1614’te
toplanmıştı). Burjuvazi de geniş halk
kitlelerinin desteğini sağladı ve
bunun sonucunda kanlı ve
devrimci süreç yaşandı (1789
Fransız Devrimi). Bu model; Laik
Demokratik Cumhuriyet
rejimlerini ortaya çıkardı.

Amerikan modeli ise, 13
koloninin İngiltere’den
bağımsızlığını kazanmasıyla
başlar. Bu gelenek daha
bağımsızlık öncesi koloni
meclislerine dayanıyordu ve yine
sınıfsaldı. Koloni meclislerinde zenginler,
toprak sahipleri yer alıyordu. Bu açıdan
Avrupa’daki gelenekten farklı değildi.
Kuruluşundan beri o dönemde kabul edilen bir anayasa ile
ve kuvvetler ayrılığına dayanarak yönetilen federal bir ülke
olan ABD’nin başkanlık sisteminin ABD dışında pek de
başarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu modeli
örnek alan üçüncü dünya ülkelerinde yürütmenin yasamayı
da kontrol etmesi sonucunda otoriter rejimler,
diktatörlükler doğabilmektedir. Örneğin ABD’de son
günlerde parlamento-başkan çekişmesinin başka bir
ülkede yaşanmasını beklemek pek mümkün değildir. Bunu
örnek almaya çalışan Türkiye’de de… Her ne kadar ABD’de
rejimin tıkanmasından, hükümetin kepenk kapamasından
söz edilse de bu, ABD demokrasisinin, parlamenter
geleneğinin başarısıdır da aynı zamanda. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz üç modelde de demokrasinin
sınıfsal, sosyal ve ekonomik temelli, kentli ve seküler bir
topluma ait olduğu görülmektedir. Oysa günümüz
Ortadoğu’sunda Batı destekli inşa edilen (!) demokrasi

tamamıyla etnik, dinsel ve mezhepseldir. Böyle bir
demokrasinin olamayacağını tarihsel süreç bize açık bir
şekilde göstermektedir. Böyle bir durum; var olan yüzeysel
demokrasiyi de tamamen ortadan kaldırabildiği gibi hem
kanlı bir savaşa ve hem de ülkelerin/etnik ve dinsel
kimliklerin bir daha bir araya gelemeyecek şekilde
bölünmesine yol açmaktadır. Irak’ta son 10 yılda yaşanan
tablo budur. Libya, Mısır örnekleri de ortadadır.
Önümüzdeki süreçte iç savaşı kim kazanırsa kazansın
Suriye’de de durum olacak gibi görünmektedir.  

Aslında Osmanlı demokrasisi de (yani I. Ve II. Meşrutiyet)
etnik ve dinsel nitelik taşıyordu. Modern anlamda sınıfsal bir
yapısı olmayan Osmanlı toplumunda demokrasi, ayrılıkçı
etnik ve dinsel kimlikleri bir arada tutmanın aracı olarak
düşünülmüştü. Ancak parlamentoda kendi dinsel ya da
etnik kimliğinin temsilcisi olarak bulunan mebuslar,
Osmanlı üst kimliğinin bir parçası olamamışlardı. Arap,

Rum, Ermeni, Bulgar, Arnavut … olarak varlardı.
İmparatorluğu kurtarma projesinin bir

parçası olarak görülen meşrutiyet rejimi,
İngiliz modelinden esinlenmişti; ama,

toplumsal ve ekonomik yapıları
arasında hemen hiçbir benzerlik
yoktu. Neticede Osmanlı
İmparatorluğu dağıldı.

Kemalist Cumhuriyet ise,
köktenci bir modernleşme
modelini benimseyerek toplumu
dönüştürmeyi hedefledi. Fransız

modelinden esinlendi. Etnik ve
dinsel kimlikleri, bir üst kimlikte

birleştirmeyi ve laik bir rejimi
benimsedi. Bunun sonucu olarak

parlamento, dinsel ve etnik kökenli
oluşmadı. Bu demokrasinin sosyal ve

ekonomik temelli oluşumunun sağlanabilmesi
açısından önemli bir fırsattı.

Ünlü siyaset bilimci Maurice Duverger, 1951 yılında
yazdığı Siyasi Partiler kitabında Türkiye’deki tek parti
yönetimi için şunları söylemektedir:

“Türkiye, engelsiz ve sıkıntısız bir şekilde, tek-parti
sisteminden plüralizme (çok partili sisteme) geçmiştir.
Bugün o, Orta-Doğu devletlerinin en demokratik olanı,
feodal klanlar, bir avuç aydının yönettiği hayali gruplar ya da
fanatik dinsel tarikatlar yerine, gerçek partilere sahip
bulunan tek Orta-Doğu devletidir. (…) … Türkiye örneği,
basiretle uygulanan bir tek parti yönetiminin, bir gün gerçek
bir demokrasinin kurulmasını mümkün kılacak tek unsur
olan yeni bir yönetici sınıfın ve bağımsız bir siyasal elitin
yavaş yavaş ortaya çıkmasına imkan verebileceğini
göstermektedir.”

Yukarıda sözü edilen üç model de parlamenter
demokrasi esasına dayanmaktadır. Ancak her biri de kendi
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tarihsel gelişiminin ürünüdür. Osmanlı modernleşme
modeli meşruti demokrasi modelini doğururken Fransız
modelindeki modernleşme süreci demokratik cumhuriyet
modelini beraberinde getirmiştir. Günümüzde tartışılan
başkanlık sistemi meselesi, ABD modelinin bir devamı
değildir. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu model üzerine
yapılan tekliflere Atatürk daha 1930 tarihinde şu yanıtı
vermişti: 

“Arkadaşlarımız içinde başvekillik yapacak zevat çoktur.
Fakat, bütün arkadaşlarım dahil olduğu halde milletin
umumi temayülü benim, şu ve bu zaruret karşısında
başvekil olmamı icap ettirirse, bu vazifeyi kemal-i tevazu ve
minnetle ifaya müheyyayım. Bu takdirde benim, riyaset-i
cumhuru uhdemde bulundurmanın elbette imkan-ı manisi
yoktur.

Benim alacağım bu yeni vaziyeti muhtelif tarz ve
manalarda sui tefsir etmek Türk milletinin efkarını teşviş
edecek tarzda izaha kalkışmak hiç de makul ve mantıki
değildir.

Amerika sistemini memleketimizde tatbik etmeyi hiç
hatırıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda reisi
cumhurlukla, başvekaleti birleştirmeyi asla düşünmedim.
Ve düşünecek adam olmadığım bütün milletçe malumdur
zannederim.

Bugünkü şerait içinde bir hükümetin millet ve memleket
menfaati için takviyesi ile masruf herhangi sözümü bin türlü
malayanilerle istismar etmeye kalkışmak isteyenler, çok
bedbaht adamlardır. Akşam Gazetesi başmuharririne
söylediğim sözler, benim ağzımdan çıkmış ve icabında
daima tekrar olunacak sözlerdir”.

Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığı birleştirmeyi
istemeyen Atatürk’ün karşı çıktığı şey Amerikan tarzı
başkanlık sistemiydi. Oysa bugün Türkiye’nin hızla gittiği
sistem Amerikan tarzı başkanlık sistemi bile değil. Onun çok
daha ötesinde aşırı yetkilerle donatılmış bir tek adam
yönetimi. Amerikan Başkanı’nın Kongre’yi (ABD
Parlamentosu) oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato’nun
üyelerinin seçiminde hiçbir etkisi yoktur. Herhangi bir valiyi
de atayamaz. Büyükelçi atamak için bile Kongre’nin onayını
almak zorundadır. Şimdi durup düşünelim, keskin bir
kuvvetler ayrılığına dayanan Amerikan sisteminin
Türkiye’nin hızla gitmekte olduğu kuvvetler birliği
sistemiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını görelim.
Amerikan Başkanı’nın sahip olmadığı ama Türkiye’deki
cumhurbaşkanının sahip olacağı yetkiler –ki bu yetkiler
fiilen vardır zaten- Türkiye demokrasisi açısından hç de
olumlu olmayacaktır. 

Adına ister partili cumhurbaşkanlığı ister yarı başkanlık
sistemi ya da ister tam başkanlık sistemi diyelim, Türkiye’de
önerilen sistem parlamenter demokrasiyi zayıflatacak bir
girişim olacaktır. Yasama organını bir danışma organına
dönüştürme olasılığı taşımaktadır. Dolayısıyla yasama,
yürütme ve yargının tek elde toplandığı, yürütmenin diğer iki
organ üzerinde denetim sağladığı bir rejime demokrasi
denilemez.  Türkiye’de yapılması gereken 150 yıllık
parlamenter geleneği kökleştirmek, sorunları çözmek ve bu
bağlamda yurttaş ve bireyi temel alan laik/seküler
demokratik bir ulus-devlet temelinde yeniden örgütlenmek,
bu temelde bir üst kimlik inşa etmek ve Cumhuriyetin
kurucu babalarının izinden gitmek olacaktır.  
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3-9KasımOrganBağışıHaftası
kapsamında,organnaklikonusunda
onlarcaöğrenciyetiştirmişProf.Dr.
MuratSözbilen ilekonuştuk.Yaptığı
kutsalgörev itibariylemesai
mefhumuolmadançalışan
58yaşındakiSözbilen,bağışorgan
olduğumüddetçeameliyathaneden
çıkmıyordesekabartmışolmayız.
Öylekiuzunbayramtatillerinibile
hastanedegeçirmiş.Prof.Dr.
Sözbilen,böbrekvekaraciğer
nakillerindeTürkiye’ninyetiştirdiği
sayılıgenelcerrahlardanbiri…
Hocamönceliklesizikısaca
tanıyabilirmiyiz?

1981EgeÜniversitesiTıp
Fakültesimezunuyum.Mecburi
hizmetimipratisyenhekimolarak
Ağrı’dayaptım.Dahasonra1984’te
EgeÜniversitesiTıpFakültesiGenel
Cerrahi’yeasistanolarakdöndüm.
GeçenyılakadardaEgeÜniversitesi
bünyesindegörevyaptım.Ege
Üniversitesi’ndeorgannaklini1990-
91’de ilkbizbaşlattık. İmmün

spesifikdediğimiz,vücudunnakil
organıreddetmesiniönleyici ilaçlar
1985’tensonraçıktı.Bununardından
daorgannakli tedavisiçokhızlı
gelişti.MedikalPark’tabiryıldır
görevyapıyorum.Burayadagelme
nedenimorgannakli.Burayı
güçlendirmeamacıylaburadayım.
Hemkaraciğerhemdeböbrek
nakilleriyapıyoruz.Ege
Üniversitesi’ndenüçöğrencimde
buradagörevyapıyorzaten.Birlikte,
organnakilleriylehastalara ikinci
yaşamşansısunmayadevam
ediyoruz.

İlaçlarınyanetkilerioluyormu?

Tabiikioluyor.Amakazancımız
dahaçok.Yanetkilerleortayaçıkan
rahatsızlıklarıönleyici ilaçlardahızla
gelişiyor.Tıbbenönemliolan
hastanınkurtulmasıdır,yaşamasıdır.
Genelolarakorgannaklihakkında
bilgiverebilirmisiniz?

Bellihayatiorganlarımızvar.En
önemlilerikalp,karaciğerve
böbrekler. Bunlardankalpve
karaciğer,mutlakanakilyapılması
gerekenorganlar.Buhastaları
makineyleyaşatamıyorsunuz.
Böbreklerçalışmıyorsa,hasta,
hayatıboyuncadiyalizegirmek
zorundakalıyor.Kanınımakine
temizliyoryani.Ancakorgannakli
böbrekhastalarıda içindeson
derecehayatiaslında.Bunuşöyle
anlatayım:Örneğin100böbrek
hastasınıelealalım.10yıl içinde
nakilyapılmazsa100hastanın80’ini
kaybediyoruzheyazıkki.Aynı100
hastayaorgannakilyapsak,10yıl
sonrabunlardanyüzde80’iyaşıyor
olur. İkincisi10yılboyuncamilli

Kalpvekaraciğer
hastalarının

yaşamasıorgan
naklinebağlı...

Onunişiikinci
yaşamşansı
vermek

Onunişiikinci
yaşamşansı
vermek

Onunişiikinci
yaşamşansı
vermek

Onunişiikinci
yaşamşansı
vermek

Onunişiikinci
yaşamşansı
vermek

Prof.Dr.
Murat

Sözbilen



38

Röportaj

servettendiyalize
harcadığınmaliyetçok
çokdahayüksek.Oysa
nakilücreti,biryıllık
diyalizmaliyetinedenk
geliyor.Bununyanısıra
nakilyapılanhastaların
yaşamkalitesi fazlasıyla
artıyor.Yaşamadönüyorlar,
işlerinedönüyorlar.Karaciğer
yetmezliğiçekenler içinböylebir
makineyokneyazıkki…Kalp için
mecbursunzatennakile.Makineler
ancakbirkaçayyaşatıyor.
Toplumumuzdaönyargılarvarmı?

Bizimbugünenbüyüksıkıntımız,
organbağışlarınınazlığı.Zaten
sağlıkyadadinikorkularnedeniyle
bağışlayanlarınsayısıaz.Birde,
“Organbağışıyaparsanhastanede
senikurtarmazlar.Kimseye
sormadanorganlarınıalırlar,organ
mafyasıvar”gibiyalanyanlış
söylemlerinetkisiçokbüyük.Bir
kerekimsedensorgusuzsualsiz
organalınmıyor.Beyinölümü

gerçekleşmişbir
hastanınailesinden
izinalınmadan
organlarının
alınmasıasla
mümkündeğildir.
Hastayakınlarının,“Ya

beyinölümügerçekten
yoksa;bakınkalbiatıyor”

gibiyaklaşımlarıvar.
Haklılar,sevdiklerinin

yaşaması istiyorlar.Ancakbeyin
ölümügerçekleşmişsekurtuluş

yoktur.Baştakalpolmaküzere
organlarbirsüreçalışır,sonra
bozulurvedurur.Birkişininbeyin
ölümünebirdoktordeğil,dört
uzmankararverir.Organmafyası
diyebirşeyzatenTürkiye’desöz
konusudeğil.Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın;organbağışlamanın
dinen sakıncasıolmadığınadair
fetvasıdavar.Türkiye’deşuanda
SağlıkBakanlığıbünyesinde,ülke
genelindemüthişbirsistemvar.
Organbekleyenherhasta, tüm

bilgileriylebusistemdekayıtlı.Beyin
ölümügerçekleşenkişininorganları
kimeuyuyorsabuanındagörülüyor
vesüreçhızla işliyor.Şuanda
Türkiyegenelinde70bincivarında
böbrekhastasıvar.Nakilbekliyorlar.
Geçenyıl1700beyinölümüolan
hastaoldu;bunlardanyalnızca
456’sınınorganlarıbağışlandı.
Böbrekolarakdüşünürsek912
hasta,karaciğerolarak456hasta
ikinciyaşamşansıbuldu.Kalpyaşa
göre,boya,kiloyagöredeğişiyor,
hepsikullanılamıyorneyazıkki.
Kornealarıdavar,onlardauygun
hastalaranaklediliyor.Düşünün,bir
kişinekadarçokhastayacanveriyor,
onlardayaşıyor. Bubağışlarınsayısı
mutlakaartmalı.Toplumdabu
konudakibilinçdüzeyiartıyor.
Organnaklisürecinasıl işliyor?

Beyinölümügerçekleştikten
sonraenönemlişeykalbiyaşatmak.
Verdiğimiz ilaçlarlabirkaçsaatkalbi
çalıştırıyoruz.Böylecediğerhayati
organlardasağlamolarakkalıyor.
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Ancakzamanoldukçakısıtlı.
Organlarınhemenalınıp,sistemden
enuygunhastalaraulaştırılmasıve
enkısasürededetakılması
gerekiyor.Dünyadakadavradan
nakillerçokdahafazla.Bizde iseaz
öncebahsettiğimendişeler,
önyargılaryüzündenböbrekve
karaciğeroperasyonlarında
mecburencanlıdannakillere
yöneliyoruzbiz.Kalp içinbugeçerli
değilelbette.Yasalolarak4’üncü
derecedenyakınlarakadarorgan
alınabiliyor.Öncelikleçeşitli testler
yapılıyor,dokuuyumuolup
olmadığınabakılıyor.Buradadonör
(verici)dahaönemli.Onunhayatını
riskeetmemekönemli.Organhasarı
yapmamakönemli.Böbrekhastaları
içincanlıvericiden ikiböbrekten
birinialıyoruz.Karaciğerde ise
yarısınıalıpnaklediyoruz.Karaciğer
inanılmazbirorgan.Donördede,
nakilyapılanhastadadakısasürede
büyüyor,kendini tamamlıyor,
normalboyutunageliyor.Hücre
sayısıartmıyoramamevcuthücreler
büyüyor,kapasitesiartıyor.Vücudun

ihtiyacınauygunformabürünüyor.
Hocamböbrekvekaraciğersağlığını
korumakiçinyapılabileceklervar
mı?

Enönemlişeytuztüketimini
kısıtlamakvebolsutüketmek.Bizim
toplumumuzdayeterincesu
içilmiyor.Oysavücudungünlükenaz
3-4litresu ihtiyacıvar.Vücutsusuz
kaldığızamanorganların
fonksiyonlarıgerilemeyebaşlıyor.
Bununyanısıratoksikmaddelerden
uzakdurmakgerekiyor.Sağlıklı ve
dengelibeslenmekçokönemli.Tabii
günümüzdebunekadarmümkün,o
daayrıbir tartışmakonusu.Bir
ürününorganikolabilmesi içino

toprağınenaz7yılkimyasal
gübreden, ilaçlardanarındırılmış
olması,gelenekselusullerletarım
yapılmasıgerekiyor.Günümüzde
biliyorsunuzgenetikoynamalar,
gdo’luürünleraldıbaşınıgidiyor.
Dünyamızı temiztutamıyoruz
maalesef.Hertürlüatıkmaddeçok
fazlavehepimizbunamaruz
kalıyoruz.
Organnaklineihtiyaçduyanhasta
sayısıaçısındanülkemiz,diğer
ülkeleregörenedurumda?

Resmirakamlargözönüne
alındığında,aşağıyukarı tüm
populasyonlardaaynı.Heryıl
ortalama1000yenihastaekleniyor.
Nakiloranlarıaçısındanbiz
Türkiye’decanlıdannakilleriçok
fazlayapıyoruz.ABD’deöyledeğil
mesela.Onlardaağırlıklıolarak
kadavradannakillervar.HattaABD’li
doktorlarburayagelip,canlıdan
nakillerkonusundabizdeneğitim
alıyor.CanlıdannakillerdeTürkiye
olarakbizdaha ilerideyiz.Amaideal
sistemcanlıdandeğil,kadavradan
nakillerdir.

Ozan
Buluş

Murat
Sözbilen
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Prof. Sözbilen’in hayata
döndürdüğü hastalardan biri de
basketbol antrenörüOzan

Buluş…Profesyonel kariyerine,
böbrek rahatsızlığı nedeniyle erken
veda etmek zorunda kalan ve 6 yıl
diyalize girenBuluş, kadavradan
yapılan böbrek nakli sayesinde
sağlığına kavuştu. İyileştikten sonra
ilk işi ise Prof. Dr.Murat Sözbilen’le
potada kozlarını paylaşmak oldu.

Organlarını bağışlayan insanlara
büyükminnet duyduğunu ifade eden
başarılı antrenör, organ bağışı
konusunda tereddüt yaşayanlara,
“Umarımbenimgibi olan hastalar bir
an önce organ alıp eski hayatına
dönebilir. Hayatta her şey çok güzel.
Hayatın zorluklarını yaşayıp tekrar
hayata dönebilmekmüthiş bir duygu.
Bu hayat hepimiz için bir gün son
bulacak. Son bulduğunda bile birilerini

güldürebiliyorken bunu yapalım
lütfen. Çok zor bir karar belki ama
birileri ağlıyorken, birilerini hayata
döndürebiliyorsunuz. Lütfen
organlarınızı bağışlayın. Organlarınız
başka insanlara şifa olabilecekken
heba olup gitmesin. İnsanlardan tek
isteğimbu” diye seslendi.

Organlarınızhebaolmasın
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GÖKAY GÖK

Hiçhastabiryakınınız içinacil
‘kan’aramanızgerektimi?Cevabınız
“Hayır” ise,arayanlarınçektiği
sıkıntıyı tamolarakanlamanızpekde
mümkündeğil.TürkKızılayı,pekçok
görevininyanındabusıkıntınında
giderilmesiamacıyla“gönüllü”
olarak7/24görevyapıyor.Herkentte
toplananbağışkanlar,bölgekan
merkezlerindetoplanıyor, testleri
yapılıyor,etiketleniyorvebirilerine

‘can’vermesi içinhastanelere
gönderiliyor.Sorumluluksahasında
İzmir,Manisa,Uşak,Denizli,Aydınve
Muğla illeribulunanEgeBölgeKan
Merkezi’nintecrübelivebaşarılı
BölgeMüdürüDr.GökayGökile
konuştuk.Bölgelerindesadece
İzmir’dekanbağışlarınınyetersiz
olduğunuanlatanGök,“Geçenyıl50
binkişisokaktakanaradı”dedi,bu
konudakihassasiyetinartması

çağrısındabulundu.
Öncelikleburadaneleryapılıyor

sizdenbilgialabilirmiyiz?
AslındaTürkiye’dekan

bankacılığı faaliyetlerininbaşlangıç
tarihi1957…TürkKızılayıbunu
başlattı ve2005’ekadargelindi.
1980’lerekadarkisüreçte,
damardanşişeye,şişedenhastaya
kanverildi.Sonrasındakantorbaya
alınmayabaşlandıvebirünite

İzmir’degeçenyıl50bin
kişisokaktakanaradı!
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kandanüçfarklıürün(Eritrosit-
Trombosit-Plazma)eldeedilmeye
başlandı.Yanibirbağışçınınverdiği
tekünitekan,üçfarklıhastaya ‘can’
vermeyebaşladı.Dahasonrakanla
bulaşanhastalıklarayönelik testlere
bakılmayabaşlandı.Tümdünyada
kanbankacılığıuygulamalarıdeğişti,
ilerledi.Kangruplarıdabilinen
birkaçgruptançokdahafazla
aslında.Yaklaşık5000’eyakınfarklı
kangrubuvar.Bellidurumlarda
bunlarabakılmasıdazorunlu.Sonra
kanbağışları,afereztrombosit,
aferezeritrosit, ışınlanmışürün,
filtrelenmişürüngibi15kadarözel
ürünededönüştürülmeyebaşlandı.
Artıkhastanıntamolarakneye
ihtiyacıvarsaoürünkullanılıyor.
2000’li yıllardanitibarenKızılayyeni
biryapılanmayagitti.Güvenlikan
bankacılığıyapabilmekiçinSağlık
Bakanlığıadınavedenetiminde
Mayıs2005’te“GüvenliKanTemini
Programı”başladı.Hedef;81 ilde
kanmerkezikurmak,burada
toplanankanlarıbölgekan
merkezlerine iletmek,buradada
kanları testedip,ürünlereayırmak
vetekrarbölgelerdeki tüm
hastanelereservisetmek.Modern
kanbankacılığıbudur.Buaradatüm
merkezlerimizhayırsever
bağışlarıylakuruldu.Binalarımızın
içinisonteknolojiyledonattık.Kan
bankacılığıyazılımsistemimizyerli
vemillidir.Hattadünyadakien iyi
beşsistemdenbirişuanda.Bunun
yerlivemilliolmasıçokönemli.
Çünkübaşkasındanaldığınbir
yazılımsisteminingüvenliği, IP’si
onlardaolacaktı.Ozamanbizim
bütüngüvenlikvegenetik
bilgilerimizkorumaaltında
olmayacaktı.SonrasındaAlman,
İngilizveABDpatentli,dünyanın
heryerindekabulgörenkalite
akreditasyonbelgelerinialdık.
Kanbağışındadurumne?

İzmir’inyıllıkkanihtiyacı
190binünite, toplanankan
bağışı ise142binünite…
Diğer illerimizde isekan
ihtiyacınınyüzde100’ü
karşılanıyor.Hatta fazlası

da İzmir’eaktarılıyor.Dolayısıyla
İzmir’deki50binünitekanaçığından
dolayı ikiüniversitehastanesinekan
teminiyetkisiKızılay’dadeğil.
Mecburenhastayakınlarındankan

isteniyor.Buşudemek;
İzmir’degeçenyıl50binkişi
sokaktakanaradı.
Kadınların,kanbağışını
sakıncalıgördükleri
konuşulurherzaman...
Bundahaklılıkpayınedir?

Herdörtkadındanikisinin,
kanbağışınaengelderece
kansızlığıvar.Ancakdiğer
ikisinerede?Erkeklerinbu
konudakadına
desteğiyok,
cesaretlen-
dirmesiyok.
Bunedenle
kadınların
geneli,hiçbir
sağlık
problemi

olmamasınarağmenkanvermiyor.
Buönyargılarıkırmakiçinsürekli
eğitimodaklıçalışmayapıyoruz.
Eğitimçalışmalarınızneler?

Ege’de9milyonkişiyaşıyor.
Bunlardan1milyonunaulaştıkve
eğitimverdik. İlköğretimöğrencileri,
öğretmenler,cami imamları,
müezzinler,Ege’deki tümaskerler,
tümrütbeliler, tümmemurlar,
sağlıkçalışanları,muhtarlar,
fabrikalardakibeyazyakalılar, izin
verirlersemaviyakalılar,en
önemlisideüniversitegençliği…
Hepsinebueğitimleriverdik;yılda iki
kezdetekrarlıyoruz.Bueğitimler
sayesindekadınbağışçıoranları
yüzde3’ten14-15’eçıktı.Uşak
Üniversitesi’neözelbirparantez
açmakistiyorum.Türkiye’deen
yüksekkanbağışoranıbu
ilimizdedir.Neden?Çünküçok
duyarlıbirrektörüvar.Kanveren
öğrencilereekstranotverecek
kadarbuişisahiplendi.Şuan
Türkiye’deüniversite içindekan
almabirimibulunantekyer.

Kanbağışıkonusundabazı
negatifdüşüncelervar.Bunların
doğrulukpayınedir?Birdekimler
kanverebilir?Hangiperiyodlarda
kanverilebilir?

Önyargıyıyıkmak,atomu
parçalamaktanzor.Sabırla,
eğitimle,göstererekbunuaşacağız.

BirdefaKızılay’ınkanıparayla
sattığıbilgisivar.Butamamen
yanlıştır.Şuanda
Cumhurbaşkanıbilegelse
paraveripkanalamaz.
Böylebirsistemyok.
Kızılay,kanı,güvenli
şekilde,soğutuculuözel
araçlarlahastanelere
teslimeder.Herhangibir
sosyalgüvenlikağına
dahilolanvatandaşbuna
paraödemez.Birbaşka
önyargı,kanalınan iğne
büyükveacıtır.Hayırhiç
acıtmıyor, jiletten10kat
keskin.“Kanverince
bayılırım,kansızkalırım”
diyenlervar.50kilonun
üzerinde,19yaşındangün

19yaşındanbüyük,
50kilonunüzerinde
hersağlıklıbirey
kanverebilir...

42
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almış,65yaşındanküçükherkeskan
verebilir.Kadınlaryıldaüçkez,
erkeklerdörtkezkanverebilir.
Vücut,verilenkanıüçgündeyerine
koyar.56gündedeherşeyini
tamamlar.Kanbağışıöncesi41
sorudanoluşanbir formdoldurulur;
bağışçınınvarsarisklidurumlarının
belirlenmesisağlanır.Busorular
hembağışçınınhemdekanı
kullanacakkişileringüvenliği için
sorulur.Sonradoktorumuztansiyon,
nabız,ateş,boy,kiloölçümüyapar.
Ardındanparmaktanalınanbir
damlakanlakandeğerleri tespiti
yapılır.Toplam10dakikabile
sürmeyenbuişlemlerinardından
bağışçıadayına“olur”verilirse15
dakika içindekanalınır.Yani
dinlenmesüresiylebirlikte35
dakikalıkbirsüreyiayıranherkes,
tanımadığıüçkişininhayatını
kurtarıyor.Kızılayolarakbiz,hiçbir
kâreldeetmedenbuiyiliğearacılık
ediyoruz.Buaradakanverenkişinin

sarılık, frengiAIDStahlilleride
yapılır.Buaynızamandabir türhalk
sağlığı taramasıdır.Böylecebağışçı
hastaysavefarkındadeğilseerken
tanıyla tedaviolmayabaşlar,belkide
olasıölümdenkurtulur.
Oformundoğrudoldurulmasıçok
önemlideğilmi?

Eskiden,birininşüphelibircinsel
ilişkisivarsakanörneğindenkesin
hastalık teşhisibiryılsonraki testle
ortayaçıkıyordu.Dolayısıylahiçbir
kangüvenlideğildi.Çünkükanıbiryıl
saklamakmümkündeğildi.Eritrosit

denilenkırmızıkısmınımaksimum
42günbekletebiliyorsunuz.
Trombositi5gün,plazmayı3yıl
saklayabiliyoruz.Oyüzden
zamanındaKızılaykanındanAIDS
bulaşmasıgibivakalaryaşandı.Kaldı
kibenzervakalardünyanınher
yerindegörülebiliyordu.Fakat
günümüzdeböyledeğil.Şuanda
dünyanınsayılıülkelerinde
kullanılanveçokdahaerkenteşhis
yapabilenNAT(NükleikAsitTesti)
Laboratuvarları’nı İstanbul,Ankara,
İzmirveErzurumBölgeKan
Merkezleri’ndeoluşturduk.Tüm
Türkiye’detoplanankanlar,budört
laboratuvardatestlerdengeçtikten
sonraetiketlenipgerigönderiliyor.
KandakiAIDS,sarılık, frengigibi
hastalıklar,bulaboratuvarlarda20
güniçindetespitediliyor.Şimdi
kanımızçokdahagüvenli.

Kanbağışıbilincininartırılması
hususundabaştamedyaolmak
üzereyardımcıkuruluşlarınsize
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desteğinedurumda?
ŞuandaTürkiye’ninyıllıkkan

ihtiyacı2milyon350binünite…
Geçenyılyaklaşık2milyonünitekan
topladık.350binkişisokaklardakan
aradı.Dolayısıylamedyaçokdaha
fazladestekvermeli.
Kemikiliğibağışlarındadurumne?

Bubirkanayanyara.Ülkemizde
yaklaşık200binkişinin,çeşitli
hastalıklardanötürükemik iliğive
kökhücreye ihtiyacıvar.Kemikİliği
Bankasıvebukonudakialtyapı
yeterlideğil.Gelişmişülkelerbu
konudaçokileriamabizçok
gerideyiz.Hepimizinevladıvar,
kardeşivar,yakınıvar.Birgünonlar
da,bizdekankanseriolabiliriz,
lösemiolabiliriz.Buhastalara
yardımcıolmakveonlarıkurtarmak
içinbirincibasamakşu:Kanveren
kişiye,“Bir tüpfazlaverirmisiniz”
diyor,birdeformdoldurtuyoruz.
Böylecekişikökhücrebağışçısı
oluyor.Kökhücrebağışıçokbasit.

Kanınız, lösemilibirçocukla
uyuşursaaynentrombositbağışında
olduğugibi,kişibirmakineye
bağlanıyor.Makinekişininkanındaki
kökhücreleriayrıştırıyor.Vücut1.5
ay içindebunlarıyenidenüretiyor.Bu
kökhücreler lösemiliçocuğaenjekte
ediliyor,kemik iliğineyerleşiyorve
onundakanüretmesinisağlıyor.
Böyleceoyavrumuzhayata
tutunuyor,kurtuluyor, tıpkıbizim
evlatlarımızgibikendigeleceğine
koşuyor.Hemonunhemdeanneve
babasınınsevincinidüşünebiliyor

musunuz?SonbiryıldaTürkiye
genelinde150binkökhücrebağışı
alındı.Ancaktedavi içinbekleyen200
binkişivar.Alınanherkökhücre
birineuyacakdiyebirşeyyok.
Uymayabiliyor,ancaksaklanıyor.Bu
dagözönünealındığındakökhücre
bağışçısısayısının200bindeğil,
milyonlarolmasıgerektiğiortada.
Düşünün,sonbiryıldaki150binkök
hücrebağışından430’u için ilk
uygunluksağlandı.Bunlardan
63’ünenakilyapıldı.Kökhücre
enjeksiyonuyüzde70-80kurtarıyor.
Kurtarmazsa,bukezkökhücre
bağışçısındankemik iliğibağışı
istiyoruz. İliakkemikten, iğneucu
kadarbirdelikle, lokalyadagenel
anesteziylekemik iliğialıyorvehasta
çocuğanaklediyoruz,kurtarıyoruz.
Sonderecebasit,hiçbirriskiyok.
Biryıldıruyguladığımızbu
projemizinadıTÜRKÖKProjesi…
19-50yaşarasıhersağlıklı insan
kökhücrebağışıyapabilir.

19-50yaşarasıher
sağlıklı insan,kök
hücrebağışlayıpbir
çocuğukurtarabilir
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İzmir’insiluetineson10yıldıren
barizdamgayıvuran,kentestetiğine
estetikkatanFolkart’ınGenel
Müdürü,aynızamandaİZSİAD
YönetimKuruluÜyesiMetin
Sancak’lakonuştuk…9yaşındanberi
ticarethayatının içindeolmanın
verdiğiengintecrübeyesahip
Sancak,“Buyolafarkyaratmakiçin
çıktık.Hedefimiz, İzmir’dençıkmış,
enbüyükulusalveuluslararası
inşaatmarkasıolmak”diyor.
Önceliklesizi tanıyabilirmiyiz?

Son10yıldır İzmir’deyim.
Öncesindeİstanbul’daydım.2005
yılında,“İzmir’eaçılabilirmiyiz?
İnşaatsektöründeüstsegmentteki
boşluğudoldurabilirmiyiz”
sorusuylayolaçıktıkvebukente
adımattık.Böylece2006’da
FOLKARTdoğdu.Profesyonel iş
yaşamım,2004’te,Yeditepe
Üniversitesi İngilizce İktisat’tan
mezunolduktansonrauluslararası

malidenetimkuruluşuDeloitte’ta
başladı.Burada ikiyılgörevaldımve
uluslararası finansvemalidenetim
tecrübesiedindim.Hertürlüsektöre
ilişkinhertürlübilgiye
ulaşabileceğiniz,çokfarklı insanları,
çokfarklışirketleri tanıyabileceğiniz,

şirketyönetimi içindedetecrübe
katanbirşirkettiorası.Yerli ve
yabancıpekçokfirmanın
denetimindebulundum. İşletme
nedir,nasılkurulur,nasılyönetilir, iş
akışları,şirketinkendi içerisindekive
şirketlerarası iletişim,paydaşlarla
iletişimgibikonulardakendimi
geliştirmeşansıbuldum.8ve4
yaşlarında ikioğlumvar.Allahömür
versin inşallah,büyüdüklerinde
onlaradauluslararasıdenetim
şirketlerindetecrübeedinmelerini
tavsiyeedeceğim.
FOLKARTsadeceİzmir’demi?Başka
yerlerdedeprojelerinizvarmı?

FOLKARTsadeceİzmir’de
yapılandı.Tabiişuanartıkbugömlek
buşirketeküçükgelmeyebaşladı.
Önümüzdekidönemdeöncelikle
İstanbul,ManisaveBursahedef
pazarlarımız.Birdeuluslararası
markaolmahedefimiz ışığında
yurtdışınaaçılmayıplanlıyoruz;

Farklıolmak
içinçıktık
yola...

Farklıolmak
içinçıktık
yola...

Farklıolmak
içinçıktık
yola...

Farklıolmak
içinçıktık
yola...

Farklıolmak
içinçıktık
yola...

Metin
Sancak
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özellikleLondrayadaNewYork’a…
Bunlarındışındastratejikplanlarımız
dahilindeönümüzdekibeşyılda
taahhüt işlerivar.Çokciddikentsel
dönüşümprojeleriolacak.Herkesin
bildiğigibiülkemizdepremaçısından
risklibircoğrafya. İzmir’devediğer
bazıkentlerde,dönüşüm,çokdaha
aciliyetiolanbirkonu.
İzmir’dekentseldönüşümbirtürlü
başlamıyor…Bununeye
bağlıyorsunuz?

Butabiibirazyerelyönetimle
bakanlıkarasındakiuzlaşılmamış
olmasındankaynaklanıyor.Yerel
yönetim,“Bendönüşümümükendim
yapabilirim”diyor.Bakanlığında
çıkarmışolduğu6306sayılıkanun
var.Büyükşehir iyiniyetlibirşey
yapıyormeselaşuandabizde
gözlemliyoruz.Şehirplanlaması
açısındanihtiyaçlarnoktasında
yadsınamayacakplanlarıvar.Gönül
isterkiyerelyönetimvehükümet

beraberhareketetsin,kararlarçok
dahahızlıalınsın,dönüşümdeaynı
hızda ilerlesin.Neyazıkkibüyük
kentlerarasındaoransalolaraken
fazlagecekonduyapılaşması
İzmir’de. İzmir’inbukonudaki ihtiyacı
veaciliyeti, İstanbul’danbilebüyük.
Pekidönüşümnekadarsağlıklı
yapılıyorsizce?

Şehiryöneticilerininbunu
sahiplenmesigerek.Yüksekyapı
bölgesineresiolacaksaonun
tanımlanması lazım.Trafik
ihtiyacının,altyapınınönceden

belirlenmişolmasıveondansonra
planlamanınyapılmasıgerekir.Bizim
yanlışımızşu:Biryeriyüksekyapı
bölgesi ilanediyoruz,sonrayapılar
yükselmeyebaşlayıncadiyoruzki,
‘Buradatrafiksıkışacak,buradasu
ihtiyacıolacakvs…”Dolayısıyla
sonradanyapılanyamalargerçekten
çokmaliyetli veçözümümümkün
olmayansorunlargetirebiliyor.Yani
kentseldönüşümyapılırkenşehir
plancılığınıanlamındadaele
alınmasıgerekenkonularvar.Doğru
uygulamalaryapılırsaşuanki
mevcudunçokdahaötesindekaliteli
yaşamalanlarıdoğacaktır.Çünkü
yasa,“Herbirey içinenaz10
metrekare işalanıayıracaksın,şu
kadarotoparkayıracaksın,şukadar
yakınındaokul,cami, ibadethane,
kreş, tiyatro,sinema,eğlence
alanlarıolacak”diyor.Bunlar
gerçektenuygulanabilirsezaten
otomatikmanşehirplancılığıortaya

İzmir’dekentsel
dönüşümihtiyacı
İstanbul’danbile
büyükvedahaacil

Hedefimiz,
İzmir’dençıkmış
enbüyükinşaat
markasıolmak...
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çıkmışoluyor.Üstölçekte isemaster
planlarındaharadikalelealınması
gerekiyor.ÖrneğinBayraklı, yüksek
yapılarbölgesiyadadiğeradıylayeni
kentmerkezi ilanedildi.Oplan
gerçektenuygulanırsaFolkart
Towersgibi125adetprojeyapılacak.
Budahergünyaklaşık500bin
çalışanınburayaakmasıdemek.
Oysahalihazırdakiplanlarüzerinden
gidecekolursakbırakın500binibelki
ilave50binkişiyikaldıramayacak
durumdaBayraklı.Yöneticilerimiz,
idarecilerimizdebununfarkında.
Bazı takviyeler, ilaveleryapmaya
başladılar.ÖrneğinBayraklı’yı
Altınyol’abağlayanüstgeçitbunabir
örnek.Sabırveplanlamagerektiren
busürecekatkısağlamamızgerek.
Türkiyeekonomisininlokomotif
sektörüinşaat…Sonyıllardabir
ağırlaşma,yavaşlamavarmı?Varsa
nedenlerineler?Çözümönerilerinizi
dealabiliriz…

2002’denbuyanatercihedilen
politikalarsayesinde, inşaatsektörü,
lokomotif rolünüçokdahabelirgin
şekildeyerinegetirdi. İnşaatsektörü,
70’eyakınfarklısektöredecan
veriyor.Bir inşaatprojesiyaptığın
zamanhalıcıda,beyazeşyacıda,
elektrikçisi,mobilyacısı,betoncusu
daistifadeediyor.Özellikleyeni
kentseldönüşümyasasınınçıkması
inşaatsektöründekihareketliliği
dahadaartıracak.Kentdönüşümü
projeleridevreyegirdikçe inşaat
sektörüdahadabüyüyecek.Ancak

gönül isterkibüyümedeçeşitlilik
olsun;sanayimizde,otomotivimimiz
de, turizmvehizmetsektörlerimizde
büyüsün.Biryandandatabiibir
gerçekvar;halkolarak,şirketolarak,
yatırımcıolarak inşaatsektörünü
seviyoruz.Gayrimenkulsevenbir
yapımızvar.Ufakbirbirikimiolan
herkesmüteahhitliğesoyundu.Ufak
tefekkazanımlartatlıgeldi.Ancakbu
başıboşluk,uygulamasorunlarını,
arsasorunlarınıdaberaberinde
getirdi.Üretimdeenflasyonugetirdi.
Bukadarfazlaüretimyapıldığı
zamaninşatmalzemesi fiyatları
yükseliyor.Tabiigayrimenkul
fiyatlarıda…Neticedeyüksekfiyatlı
arzakarşılıkyetersiz talepsorunu
ortayaçıkıyor.Kentseldönüşüm
programıdoğruyönetilemezseoda
çokciddibirarz fazlasınaneden
olacak.Ürünbirmaliyet,yaptıktan
sonrasatışı içinbeklemekdeciddi
maliyet. İşte“gayrimenkulbalonu”

İnşaatsektörü
büyüyecek.Gönül
isterkibüyümede
çeşitlilikolsun...
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dedikleridebuoluyor.Arz-talep
dengesinisağlayabilmekiçin
planlamanınçokdikkatli,kontrollü
yapılmasıgerekiyor.
Kentseldönüşümdeikiayrıyasavar.
Bubirkarmaşayaratıyormu?

Aslında6306sayılı tekyasavar.
Fakatuygulamalar farklı,
yönetmelikler farklı.Yasanın
uygulanmasıyönetmeliklerle
düzenleniyor.Ancakyönetmelikler
deçokhızlıdeğişiyor.Butabii
yatırımcıyıçoketkiliyor.Şimdi
HaziranYönetmeliğivar.Yılbaşından
itibarenEylülYönetmeliğidevreye
girecek.
Budurumnormalmi?

Değil tabii…Şimdisizbirarazi
alıyorsunuzüzerine100daire
yapacağınızıvarsayıyorsunuz.Yeni
yönetmeliktebu80deolabilir120de
olabilir.Amane80’edüşmelinede
120’yeçıkmalı.Neranta,nedezarara
dönüşmeli.Bunlarbirazdahauzun
solukluyapılmasıgerekenşeylerdir.
Yanibizimdemeselafirmaolarak
elimizdearazivar.Bunlarısizböyle
orta-uzunvadeliplanlıyorsunuz.
Dolayısıylabudeğişikliklerinbu
planlarıetkilememesigerekiyor.Ne
yazıkkibukonudabirazmağdur
oluyoruz.Bunuçeşitlidefalarda ilgili
bakanlıklara ilettik.
Folkart’ın, İzmir’inyapıestetiğine,
üstsegmentkonut ihtiyacınaönemli
katkısıvar…İzmir’denöncede
inşaatsektöründevarmıydınız?

Hayır. İlk inşaatprojelerimizi
İzmir’debaşlattık;FolkartNarlıdere
ile…Farklıolmakiçin,sıradışı
projelere imzaatmakiçinçıktıkyola.
Narlıdere’densonraKarşıyaka
Mavişehir’dekiprojemizihayata
geçirdik.Çünküciddi talepvardı.
ArkasındanÇeşme’debirprojemiz
oldu.SonraFolkartTowers’ı yaptık.
Hepfarklınoktalardafarklıprojeler
yapmayaçalıştık;müşterimize,
alıcımızahepfarklıyısunmaya
çalıştıkveaslakalitedenödün
vermedik.Şuandabitmeküzereolan
BornavaLifeprojemizde,Time
projemizdebiray içindeyüzde50-60
satışoranlarınaulaştıysak;biz
demekkimüşteriyidoğruanlamışız.

Açıkçasıbiz;müşterininne istediğini
iyianlıyoruz.Anketörlerimizher
zamansokaktadır,sorarlar.Burası
İzmir;onuçokiyibiliyoruz.Doğru
fiyatıdaortayakoyduğunuzzaman
müşterizatensözleşmeyiokumadan
imzalıyor.Bu, firmayaolan,markaya
olangüvenigösteriyor.Bundan
sonrakiadımlarımızbumarkayı
korumakvegeliştirmekamaçlı
olacak.Hedefimiz, İzmir’dençıkmış,
enbüyükulusalveuluslararası
inşaatmarkasıolmak.HalenFolkart
Life,FolkartTime,Çeşme’de
planladığımızaltıprojemizvar.Birde
BasmaneÇukuruprojemizvar.
BasmaneÇukuru’ndaneolacak?
Yıllardır İzmir’inbaşınıağrıtanbir
yerdi…

Odakısmetsebusenekazma
vurmayıplanladığımızbirproje.
Şimdioradabiz ihalesinigirerken
fizibilitemizihepAVMvekonut
üzerineyapmıştık.Birkonsorsiyum
olarakgirmiştik.Dahasonra
konsorsiyumlaortaklıklarımızı
ayırdıktekbaşımızaFolkartolarak
devamediyoruz.Yaptığımızanalizler
sonucu;oradaAVM’ninşehir
trafiğineciddianlamdayük
getireceğiniveuzunvadedeİzmirliye
haksızlıkedebileceğimizigördük.Bu
nedenlekesinlikleAVMyapmamaya
kararverdik.Şununet
söyleyebilirim;kâretmeyi
düşündüğümüzrakamınyarısına

düşmesinigözealarakAVM’den
vazgeçtik.HalâAVMşirketleri,
“Kararınızıbirdahadeğerlendirin,
birdahagözdengeçirin,orasıkentin
gözbebeğibirnokta,birarazi,orada
AVMpatlar”diyebizi iknaetmeye
çalışıyor.Ancakbizkonutveofis
üzerineyoğunlaştık.Alsancak
bölgesinenitelikli,gerçektenkaliteli
konuteksiğivar.Şuanoprojede6
mimarlık firmasıyarışıyor.3üyerli,
3’üyabancı.Veseçeceğimiz3projeyi
İzmirlilerinbeğenisinesunacağız.
Hangisinihayatageçireceğimize
İzmirlileranketlekararverecek.O
çukurda,Avrupa’nınenyüksekveen
estetikbinalarındanbiriyükselecek.
Yılsonundakazmayıvurup,2019
sonudateslimlerimiziyapmayı
düşünüyoruz.
Buyıl İzmirEnternasyonalFuarı’na
(İEF)önemlikatkınızoldu.Sanatave
sanatçıyadesteğinizzatenmalum…
İEFileyolunuznasılkesişti?

İEF’nineskisigibiolmasına imkan
yokamayenidencanlanması,coşku
yaratması,milyonlarıorayaçekmesi
imkansızdeğil. İzmirBüyükşehir
Belediyesi işbirliğiylebunu
başarmakhedefiyle taşınaltına
elimizikoyduk.Yaklaşık20milyon
lirabütçelibir tanıtımseferberliği
başlattık.Büyükkısmınıbiz
karşıladık.Ayrıca İBBvediğer
sponsorlarvar.Konserlerdentiyatro
oyunlarına,sokakoyunlarından
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ekstremsporlaraçokciddi
çalışmalaryaptık.Hedefimiz, fuara
eskicoşkusunukazandırmaktıve
ziyaretçipopülasyonunabakıldığında
bunubüyükorandabaşardığımızı
düşünüyorum.
İnşaatsektörü, işsağlığıvegüvenliği
açısındanenrisklisektörlerden
biri…Projelerinizinbüyüklüğügöz
önünealındığındaaynıandayüzlerce
kişiçalışıyor. İşkazasıriskininasıl
bertarafediyorsunuz?
Bizimtümişlerimizinmerkezinde
‘insan’var. İnsanıkorumak, insanı
yaşatmak, insanıkonforluyaşatmak,
lüksünüveyayaşamstandardını
korumak…Bunlarıhiçbirzaman
maliyetolarakgörmedik.10yıldır
yüzbinlercemetrekare inşaatyaptık;
bir tane“işgörmezraporu”verilen iş
kazamızyok. İşçimizin,
taşeronumuzunyattığıkoğuştan
tutundayediğiyemeğe,giydiği
güvenlikkıyafetlerine,çalışma

sahasındakigüvenlik tedbirlerine,
eğitimlerekadarherkonuda,
mevzuatındaüstündehassasiyet
gösteriyoruz.Uluslararası
standartlarıuyguluyoruz.Risk
yönetimlerimiziveölçümlerimizi,
düzenliolarakbağımsızkuruluşlara
yaptırıyoruz. İnsanazarar
verebilecekçalışmakoşullarınaasla
izinvermiyoruz.Mevzuatındışına
çıkanacezayıkendimizkesiyoruz.
İddiamızşu:Ölümcül işkazamız
olmayacak.Olmamasıaçısındanda
negerekiyorsayapıyoruz.

İZSİAD’ınasılgörüyorsunuz?Size
kattıklarıneler?

Açıkçasıbanagöreİzmir’in
yetersizyönlerindenbirisivil toplum
örgütleri…Sayıolarakfazlalarama
etkileşimaçısındançokdahagüçlü
olabilirlerdiyedüşünüyorum.
İZSİAD,buaçıdanfarklıbiryerde.
İzmir’inendeğerliveetkilisivil
toplumörgütlerindenbiri.Güncel
konularaçokhızlı reaksiyon
gösterebilenbirörgüt.Gerçekten
bağımsızolması,herhangibirsiyasi
iradeningüdümündekalmaksızın
faaliyetgöstermesi,beni İZSİAD’a
yakınlaştırdı.Butipkuruluşlara,
sadeceİzmir’indeğil,herkentin
ihtiyacıvar.Zirasivil iradenekadar
güçlüolursatoplumyararına
gelişmelerdeokadarfazlaoluyor.
İZSİADbukonudaüzerinedüşen
görevi fazlasıylayerinegetiriyor.Ben
debuçatıaltındaolmaktanonur
duyuyorum.

Müşterininne
istediğini iyi

anlıyoruzvebuna
göreprojeyapıyoruz
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Bilindiğiüzere,özelliklesanayileşmeninveteknolojik
gelişmelerindeetkisiyleçalışmahayatına ilişkin
düzenlemeleryetersizkalmaktave“TorbaYasa”olarak
adlandırılanyasalarlabaşta4857sayılı İşKanunuolmak
üzere işvesosyalgüvenlikmevzuatındaköklüdeğişikliklere
gidilmektedir.Çalışmahayatındakideğişimiş
yargılamasındadaönemlietkileryaratmaktadır.Zira
mahkemeyetaşınan işuyuşmazlıklarısayısıhızlaartmakta
vebudayargılamadagecikmeleresebepolmaktadır.
Sanayileşmedeki ivmeveteknolojikgelişiminyanında
küreselleşme,uluslararasırekabetinartması, işsizlik,
kayıtdışı istihdamdakiartışgibi faktörler iş
uyuşmazlıklarınıartırmaklaberaber İşMahkemeleri
Kanunununyetersizliğinideortayakoymaktadır.Yine
işuyuşmazlıklarındakiartışveyargılamamevzuatının
yetersizliği,uygulamadatıkanıklıklarayolaçmakta, İş
MahkemelerininveYargıtay’ın işyükünüartırmaktadır.
Yargılamamercilerininartanbuciddiyükü, iş
uyuşmazlıklarınınkısasüredeçözümü
imkanlarınıdaortadankaldırmaktadır.
Eklemekgerekirki, yargımercilerinin

yükündekiartışsadece işuyuşmazlıklarıhususundadeğil;
diğerhukukidavatürlerindedekendinigöstermektedir.

6100sayılıHMK’nınyürürlüğegirmesive istinafkanun
yoluna ilişkindüzenlemelerinyapılmasıylabaşlayan
yargılamasistemindekireformudahasonrabaşta İtalya
olmaküzerebirçokülkedeyürürlüktebulunan
arabuluculukmüessesesininülkemizyargısistemine
adaptasyonuizlemiştir.Buçerçevede6325sayılıHukuk

UyuşmazlıklarındaArabuluculukKanunu22.06.2012
tarihve28331sayılıResmiGazetedeyayınlanarak
yürürlüğegirmiştir.Yasa ilebirçokdavaMahkemelere
başvurulmaksızıntarafsızlık, iradilikvegizlilik
prensiplerininönplanaçıktığıarabuluculuk
müzakereleriyleçözümlenmiştir.Budavalarınyüzde
yetmiş ikisinin işçi-işverenuyuşmazlığınadayandığıve
yüzdeyüzeyakınınındaanlaşmailesonuçlandığı İş
MahkemeleriKanunuTasarıTaslağınıngenel

gerekçesindeaçıkça ifadeedilmektedir.Başta
yargılamahukukunungenelindebaşlayanve
arabuluculukmüessesesi ilegüçlendirilen
sistemişyargılamasıhukukunuda

Zorunluarabuluculuğun
değerlendirilmesi...
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etkilemiştir.Yetersizliğiuygulamadakisorunlarlaaçıkça
ortayaçıkan5521sayılı İşMahkemeleriKanunununbirçok
hükmü2011yılındayürürlüğegirenHMKhükümleri ile
uyumsuzlukgöstermektedir.Yinehukukuyuşmazlıklarında
öngörülenarabuluculuksistemininbelirttiğimizüzere işçi-
işverenuyuşmazlıklarındakiolumlusonuçlarıbusistemin iş
yargılamasınaadaptasyonunuzorunlukılmaktadır.Tümbu
gelişmelerakabindeAdaletBakanlığınca İşMahkemeleri
KanunuTasarısıhazırlanmış, tasarıbakanlığın internet
sayfasındayayınlanmışvegörüşalınmaküzere ilgilikurum
vekuruluşlara23.03.2016tarihindegönderilmiştir.

İşte,günümüzişhukukununuygulamadasorunyaratan
vehakkayıplarınanedenolanençetinveenkarmaşık
konularınınbaşında işyargılamasındakimevcutdüzenin
yetersizliğiyeralmaktadır.Belirtilengerekçelerveortaya
çıkanhakkayıplarınedeniyle işyargılamasındakisorunların
aşılmasıamacıylaAdaletBakanlığı İşMahkemeleriKanunu
Tasarısıyla işyargılamasıhukukundaköklüdeğişiklikler
getirmeyiplanlamaktadır.Tasarıyla5521sayılıYasa ile
6100sayılıYasaarasındakiuyumsuzlukların
giderilmesi,arabuluculukmüessesesinin
elverişliolduğuişuyuşmazlıklarında
zorunluluğunöngörülmesiveyargı
mercilerindekiyükünyürürlüğe
girecekyeniyasa ileetkinbir
şekildeazaltılmasının
sağlanması
amaçlanmaktadır.

Ülkemizhukuksistemine
6325sayılıYasa iledahilolan
“HukukUyuşmazlıklarında
Arabuluculuk”müessesesi
temeldeİlkDerece
Mahkemeleri ileYargıtay’ın iş
yükününazaltılması,etkinvehızlıbir
uyuşmazlıkçözümsürecinin
öngörülmesibakımındanbüyükönem
taşımaktadır.Tahkimkurumunun
mevzuatımızdamevcutolmasınakarşınbağlayıcıkararlar
verenhakemlerebaşvurununveçözümüonlararacılığıyla
sağlamanınmasraflıbirsüreçolması tarafları
Mahkemelerdeçözümaramayaitmektedir.Tarafların
mevcutuyuşmazlığıyargılamayoluylaçözmek
istemelerininbirdiğernedenideüçüncükişininsüreci
yönetmesi ileeldeedileceksonucuntarafsızvetatminedici
olacağına inanılmıyorolmasıdır.

HukukuyuşmazlıklarındaArabuluculukKanununun
yürürlüğegirmesiyledünyanınbirçokülkesinde
uyuşmazlıklarıntarafsızbirarabulucuyardımıylaçözüldüğü
sistemülkemizyargısisteminedahiledilmiştir.
Arabuluculukuyuşmazlıkçözümyolununenönemliözelliği
gizlilik ilkesininsözkonusuolmasıdır.Herşeydenönce
sistemdetarafsızbirüçüncükişinin,kibumutlakaHukuk

Fakültesimezunu,mesleğindebeşyıldanfazlakıdemiolan,
arabuluculukeğitimivermeyetkisinesahipkurumdaeğitim
almış,ArabuluculukDaireBaşkanlığı’nınyazılı vesözlü
sınavındanbaşarılıolmuş,sicilekayıtlıbirarabulucuolmak
zorundadır,gizlilik ilkesiçerçevesindetaraflaraherhangi
birşekildefikirbeyanetmeden,yönlendirmeden, tarafları
görüştürüpanlaşmalarınısağlamasıesasına
dayanmaktadır.

Yapılan istatistikleregörearabuluculukuygulamasının
yürürlüğegirmesi ileyargıdaençokişyükünüdoğuranişçi
ve işverenuyuşmazlıklarınınbirçoğubaşarılıbirşekilde
çözülmüştür.Bubağlamdabireyselvetoplu iş ilişkilerinden
kaynaklananişçilikalacaklarıve işe iadedavalarının
arabuluculukmüessesesi ileçözümlenmesiyargıdaki iş
yükününazaltılmasıbakımındanbiralternatifolarak
öngörülmüştür.TasarıTaslağıarabuluculukmüessesesinin
gönüllülük ilkesikarşısındadavaöncesindezorunluşekilde
birbaşvurusisteminiöngörmesinedeniylebazıçevrelerce
eleştirilebilir.Ancaközelliklebireysel iş ilişkilerinden

kaynaklananişçilikalacaklarındayargılama
sürecininuzunluğuvemasraflıolması

nedeniyle işçilerinbiranönce
alacaklarınıalabilecekleri,
işverenlerin ise,gizlilikprensibi
içerisindegizlibilgileri ifşa
olmadanveyargılamanıno
itibarzedeleyicisürecini
yaşamadanişçilerlebarışçıl
birçözümiçerisinde
uyuşmazlığıçözebilecekleri
birsisteminöngörülmüş
olmasıkanaatimizceson

dereceyerindedir.
Arabulucununtaraflarınortak

iradeleri ilebelirlenecekolmasıve
müzakeresürecinemazereti

olmaksızınkatılmayantarafınyargılama
sonucundadavayıkazansabileyargılama

giderleriyanındaarabulucuyaödenenhertürlüücreti
ödemekzorundakalmasıda işyargılamasında
arabuluculuğunişlerlikkazanacağınınbirgöstergesi
niteliğindedir. İşuyuşmazlıklarınınbarışçılçözümyolları ile
çözümlenmesiyaygınlaştırılmaktadır. İşyargılamasında
zorunlukılınmaksuretiyleuygulanacakolan
arabuluculuğunmevcut istatistiklerdekibaşarılı yükselişini
sürdürmesidurumundabaştaTicaretHukukuolmaküzere
diğerhukukdallarındadazorunluarabuluculuksisteminin
entegreedilmesigündemegelebilir.

DileğimizTasarıTaslağınınyasalaşmasıdurumundaiş
yargılamasındaöngörülenarabuluculukkurumunun
yargılamadakimevcutsorunlarıçözmesivehemişçihemde
işverenlerinmenfaatlerininbirdengeçerçevesinde
sağlanmasıdır.



Gezi

CENGİZYAVAŞ
İZSİAD Başkan

Yardımcısı

Dünyanın
enmutlu
ülkeleri
serisi

OSL

İskandinavya
turumuzun
üçüncü
durağı:

O
OSL

O
OSL

O
OSL

O
OSL

O
HARDROCKCAFE



57

Gezi

Busayımızınkonusu,Norveç’in
başkentiOslo...Norveç
destanlarındananlaşıldığıüzere,
1049'daKral III.Haraldtarafından
kurulmuşolanOslo’dayapılan
arkeolojikçalışmalar,1000yılı
öncesineaitHıristiyangömülerini
ortayaçıkardığından,2000
senesindeOslo'nunkuruluşunun
1000.yılı şerefinekutlamalar
yapılmıştır.Oslo, tarihboyunca
yangınlardabüyükzarargörmüş...
14’üncübüyükyangınfelaketinin
ardından,odönemkiDanimarkave
NorveçkralıChristian IV,1624'te
kenteChristianiaadınıvermişve
Akershuskalesiyakınlarındaki
koydakentinyenidenkurulmasını
emretmiş.Kentin1624yılı
sonrasında inşaedilenkısmı
Kvadraturenolarakadlandırılmış.
Christiania,Norveç'teönemlibir

ticaretvekültürmerkezihaline
gelmiş.1814yılındaDanimarka ile
kurulanbirliğinsonunagelindiğinde,
kentbirkezdahagerçekbirbaşkent
olmuş.KraliyetSarayı (1825-1848),
Stortinget (Parlamentobinası)
(1861-1866),OsloÜniversitesi,
UlusalTiyatro,OsloBorsasıgibigöze
çarpanönemlibinalarınçoğubu
dönemdeinşaedilmiş.Kent,
bugünküadıolan“Oslo” ismini1925

yılındaalmış.
Oslo’yakışaylarındagelmekpek

iyibir fikirolmayabilir.Havanınçok
soğumasıbiryana,kışıngündüzler
deoldukçakısasürüyor.Bunedenle
eniyiziyaretdönemi,beyazgecelerin
enuzunsürdüğüTemmuzsonu,
Ağustosbaşı…İşte,Oslo’da
gezilmesi,görülmesigerekenbelli
başlı turistikyerler…

VİgELANDPARK
Muhteşemgüzelveetkileyicibir

yer...Parkaadınıverenvetüm
heykelleri tasarlayıpyapanGustav
Vigeland,Norveçlimarangozbir
babanınoğluolarak1869’da
Norveç’ingüneykıyısındaki
Mandal’dadoğmuş.Ahşapoyma
sanatınıbabasındanöğrenmiş.
Babasıerkenyaştaölünce,dedesinin
yaşadığıVigelandkentinetaşınır.

Dantelgibibir
coğrafya.Doğanın
cömertdavrandığı
harikakent…

OSLOBELEDİYEBİNASI



58

Gezi

Rodin’inöğrencisi
Vigeland’ın,Oslo’ya
kazandırdığı hediye

Uzunsüreyaşadığıbukentinadınıkendine
soyadıolarakalır.Çocukluğundanberiahşap
oymasanatıyla ilgilenengençadam,çalıştığı
iştençıkarılıncakendini tamamenhobiolarak
uğraştığıheykelyapımınaadamayakarar
verir.HeykeltıraşBergslien’in ilgisiniçeken
Vigeland, ilkderslerinibuustadanalır.
1891-1896döneminiKopenhag,Berlinve
Floransa’dageçirensanatçı,23yaşındayken
Paris’teünlüheykeltıraşAugusteRodin’in
yanındabiryılkadarçalışarakheykel
sanatındaustalaşır.

SonrasındaülkesinedönenVigeland,
eserleriylekısasüredeünsahibiolur, ikide
ödülalır.Bunarağmenmaddisorunlar
yaşayansanatçı,belediyeyönetimiyle
anlaşmış,birstüdyoevvemasraflarının
karşılanmasıkarşılığındayapacağı tüm
eserleriOslokentinebağışlayacağını
söylemiş.BöyleceVifelandPark’ın temelleri
atılmış.Vigelandtarafından1924’te inşasına
başlananpark,kendisi1943’teölünce
asistanları tarafındantamamlanmış.35
senede212heykelyapanveyaşamınıNobels
Geçiti’ndekiatölyesindetamamlayan
heykeltıraşıneviniVigelandMüzesiolarak
hizmeteaçmışlar.Sanatçı,1901'deyapılan
NobelBarışÖdülüMadalyası’nın
tasarlanmasıyarışmasınıdakazanmıştır.
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VigelandParkı, tekbirsanatçı tarafındanyapılan
dünyanınenbüyükheykelparkı…Alan,sonhaline
1939-1949yıllarıarasındayapılançalışmalarla
kavuşmuş.Parktaki tümheykellerGustave
Vigelandtarafındantamboyutluolarakkille
şekillendirildiktensonra,profesyonelustalar
eserleribronz,granitvedökümoymadan
yapmışlar.Parkınanagirişveçıkışındayine
Vigelandtarafındanyapılanbüyükdökmedemir
kapılarvar.Ancakparkınetrafındasınırduvarı
yadaçityok.

Heykelsergisininyanında,3binağaç ile150
değişikcinste14bingülçalısındanoluşangül
bahçesibulunanbuparktaayrıcaeskibirbaraj
gölü,çocukparkı,olimpikyüzmehavuzu,
futbolstadyumu,kafeveVigalandMüzesi
olarakanılanOsloŞehirMüzesideyeralır.

AyrıcaheryılınHaziranayındaFrogner
olimpikyüzmehavuzununetrafında
düzenlenenNorwegianWoodFestival’inde;
BobDylan,Sting,DavidBowie,Roger
WatersveRodStewartgibidünyacaünlü
sanatçılarınkonserlerinide
dinleyebilirsiniz.

320dönümlükheykelsergisi,
Vigelandveasistanlarının10yıllık
çalışmasınınürünü.Sergidekiheykeller
doğum, ilkgençlik,yetişkinlik,yaşlılık
gibiyaşamevreleriveneşe,hüzün,
özlem,kızgınlık,
kıskançlıkgibi
duyguları
anlatır.

Kimisindeöfkeylehavayakalkanbireli,kimisinde
hayatınağırlığınıomuzlarındataşıyan insanoğlunu,
torunuylakonuşandedeyiyadaannesininsırtına
binmişsaçörgüsüyleoynayançocuklarıgörürüz.

Sergininmimarisinivepeyzajınıdahazırlayan
GustavVigaland,sergiyehiçbireklemeyada
değiştirmeyapılmamasınıvasiyetetmiş.Vigelandne
yazıkkiparkınsonhalinigöremedenyaşamaveda
etmiştiramavasiyetinesadıkkalınıyor.

SütuN(MONOLItH)
Monolithadıylaanılan17metreboyundakibu

yekparegranitsütunbirbiriüzerineyığılmış121
insanbedeniniresmeder.180tonlukbusütunblok
Vigelandtarafındanbulunupburayagetirilmişveşu
anbulunduğuyerde işlenerekbugünkühalini
almıştır.Monolithmerdivenleçıkılanbiryükseltinin
tepesindedururvemerdivenlerüçlügruplarhalinde
12sırayerleştirilmiş,hayatınçeşitlievrelerindeki
kadınerkekilişkisinianlatan36heykelgrubundan
oluşur. İşlenmesi14yılsüreneser,Vigalandölmeden
kısasüreöncetamamlanmıştır.ŞuandaOslo
BelediyeMüzesiolarakkullanılanVigeland'ınevinde
1600heykel420ağaçoyması,12binçizimvebinlerce
mektupbulunmaktadır.12Mart1943'deölen
Vigaland'ınkülleridebumüzeninkulesinde
saklanmaktadır.

VİKİNgSHIPMuSEuM
İskandinavtarihininünlükahramanlarıVikinglere

ayrılmışbirmüzeVikingShipMuseum...Oslo
Üniversitesi içerisindekiMuseumofCultural

History’ninbirparçasıolanVikingShipMuseum,
devVikinggemilerinin
kalıntılarınayer
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veriyor.Efsanelerleyüklübir tarihisomut
örnekleriylegörmekiçinVikingShip
Museum’umutlakaziyaretetmeniz
gerek…

MuNCHMuSEEt
NationalGallery’degördüğünüz

EdvardMuncheserleriyeterligelmedi ise
istikametEdvardMunch’unkişisel
müzesi...Munch’unhayatıhakkındadaha
fazlabilgiyesahipolmakvedahafazla
eserinigörmekniyetindeysenizbu
müzedearadığınızıbulabilirsiniz.Müzeyi
gezmeyebaşlamadanöncesanatçı ile
ilgilihazırlanmışolantanıtıcıvideo
çalışmasını izlemeyiunutmayın,oşekilde
eserlerini incelemekçokdahaanlamlı
oluyor.Özelliklepopülerötesi“The
Scream”tamamlamadanönceMunch’un
eserüstündeyaptığıçalışmaları,
geliştirmeleriveoluşturduğubenzer
alternatiflerigözdenkaçırmayın.
Zatengördüğünüzandaneden
bahsettiğimizi
anlayacaksınız.

Buarada,Munchiçin
OsloOperaBinası
yakınlarındayenibir
müzeyapılıyor,ancak
2019yılındatamamlanacağı
öngörülmüş.

Popmüziklearanız iyiyse
AlexanderRybak’ınNorveç’e
2009EurovisionŞarkı
Yarışması’ndabirincilik

getirenşarkısı“Fairytale”ımutlaka
dinleyin! İskandinavcoğrafyalarının
seslerinigünümüzpopmüziğinin
ezgileriylebirleştiren“Fairytale”,
Osloseyahatinizboyuncaaklınızın
birköşesindeçalıpduracak!

uLuSALtİYAtRO
Norvecdrama

tarihindeönemlibir
yeresahipolanbu
bina1899yılında
Norveç'inen
ünlüoyun
yazarı
Henrik
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Ibsen'inbiroyunuylahizmete
açılmış.Baroktarzdatasarlanmış,
etkileyicibirmimariyesahip.
Dünyadasergilenenpekçokünlü
yapıt ilolarakburadaseyirci
karşısınaçıkmış.Binanın
mimarisiveöncepheningörünüşü
haylietkileyici...

“ÇIğLIK”tABLOSu
NorveçliEdvardMunch,

dünyanınenbilinen iki
tablosundanbirininressamı…İlk
tablo,LeonardodaVinci’nin
yaptığıMonaLisa; ikincisi ise
Munch’unyaptığı“Scream”,
Türkçesi ileÇığlık…

Norveçliekspresyonistressam
Munch,ruhsalveduygusal
konuları işlediğiresimleriyle

tanınıyor.1893’te,dörtkopya
olarakyaptığıbutablonunöyküsü
şöyle:

Munch,Oslo’daEkeberg
tepesinde ikiarkadaşıyla
yürüyormuş.Yorulmuşvemola
vermiş.Arkadaşlarıdevametmiş.
OsloFiyordu’nuveşehri izlerken,
günbatımınınetkisiylegökyüzü
kıpkırmızıolmuş.Şehirvefiyord
dalacivertvesiyahabürünmüş.O
andadoğanınçığlığınıhisseden
Munch,ortayabutabloyu
çıkarmış.

Eserindörtversiyonundanikisi
1994ve2004yıllarındaçalındı,
ancak ikisidedahasonrabulundu.
ÜçkopyaNorveç’tebulunuyor.
Biri,2012yılında119milyon
dolarasatılmıştı.

uLuSAL tİYAtRO

EDwARDMüZESİ
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Nobel,dünyanınensaygınödülü
olarakkabuledilmektedir.Nobel
ödülü, İsveçliAlfredNobel’in (1833-
1869)mirasıdır.Nobel,1833
Stockholmdoğumlu…Babasının
RusyaPetersburg'taki fabrikası iflas
edinceİsveç'edönüpsıvı
nitrogliserin imalatınabaşlamış.
1864’te fabrikadabirpatlamaolmuş
veküçükkardeşiEmil'inde içlerinde
olduğu4kişihayatınıkaybetmiş.
İsveçhükümeti ikincibir fabrika
kurmasına izinvermeyince
çalışmalarınıbirmavnada
sürdürmüş.Sıvınitrogliserinidaha
güvenlibirhalegetirendinamit
lokumunuvebalistitadınıverdiği
dumansızbarutubulmuş.Nobel,10
Aralık1896’daSanRemo'da

öldüğünde,dünyadakibirçok
patlayıcı fabrikasınınveBakü’deki
petrolyataklarınınenbüyük
hissedarlarındanmış.Bubüyük
serveti,kurduğuNobelVakfı'na
bırakmış.

Turumuza,NobelBarış
Ödülü'nünverildiğiOsloBelediye
Sarayı ilebaşlıyoruz.Girişücretsiz.
OsloBelediyeSarayı'nınyapımı
1931’debaşlamış. İkinciDünya
Savaşınedeniyleancak1950’de
tamamlanabilmiş.Bina,Arnstein
ArnebergveMagnusPoulssonadlı
mimarlar tarafındantasarlanmış.
Doğukulesindehersaatbaşıçalan
birçanvar.Binanınkuzey
cephesindekiastronomisaati
dünyanınenyeniastronomisaati…

Bina ilkyapıldığındayokmuş;birkaç
yılönceyerleştirilmiş .Avludaki
havuzunkuğuları isekraliyet
ailesininsimgesi…

ÖdülleriverenİsveçveNorveç’te
dörtkuruluşvardı.HeryılKasım
başlarındaNobelödülüalanlar,
StockholmveOslo’daaçıklanır.
Nobelödülleri1901’denitibarenher
yıl fizik,kimya, fizyoloji veyatıp,
edebiyatvebarışalanlarındaönemli
işlere imzaatmışkişiyada
kurumlaraverilir.Heryıl10Aralık,
NobelTörenleriGünü’dür.
Kazananlar, İsveç’inbaşkenti
Stockholm’deİsveçKralı tarafından
diploma,1milyonUSDvemadalya ile
ödüllendirilir.AynıgünOslo’da ise
NobelBarışÖdülüverilir.

Nobel:Dünyanınenprestijliödülü

NOBELBARIŞMERKEZİ
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MURAT ÖZKEN

İZSİAD’ınmühendisüyelerinden
TolgaMuratÖzdemir,1991’denberi
elektrikotomasyonişlerinde
çalışıyor.94krizindekendifirması
KONTEKOtomasyon’ukuran
Özdemir,vizyonerbir işadamı…
Türkiye’ninenerji ihtiyacında
geleceğin“güneş”teolduğunugören
Özdemir,yaklaşıkdörtyılöncede
KONAR’ıkurdu.BugünTürkiye’nin
enönemligüneşenerjisiprojelerine
imzaatanÖzdemir,“Dünya,hızla
güneşenerjisinegeçiyor.Bilinçliolan
kazanacak.Ülkeolarakbizdebiraz
dahahızlanmalıyız”diyor…
Önceliklekısacasizitanıyabilir
miyiz?

49yaşındayım.Elektrikelektronik
mühendisiyim.Meslekhayatıma
1991’deatıldım.BirFransız
firmasındaotomasyonmühendisi
olarakçalışmayabaşladım.94
krizindeistifaettimveKontek
Otomasyon’ukurdum.

Krizdeşirketkurdunuz!
Evetevetkrizdekurdum.

Krizlerdedüşünecekvakit
buluyorsunuzçünkü;herşeybiraz
yavaşlıyor.Yenibirdönembaşlıyor.
Benzatenbirşirkettesürekli
çalışacakbirideğildim.Kendi işimi
yapmakistiyordum.İşimizde,
Türkiye’nin ilkkuruluşlarından
biriyiz.
Şirketinizdenbahsedermisiniz?
Neleryapıyorsunuz?

Bizelektrikmühendisliğiyle ilgili
enerjiverimliliğini,enerji

tasarrufunuartırıcıendüstriyel
çözümlersunuyoruz. İki farklı işimiz
var.Endüstrideelektrikmotorları
vardır.Dünyadakielektriğinyüzde
75-80’i,üretimedönükçalışanbu
motorlardakullanılıyor.Biz, frekans
konvertörleriaracılığıylabu
motorlardaelektriktasarrufu
yapılmasınısağlıyoruz.Motorlar,
ihtiyaçkadarenerjikullanıyor;buda
firmayamaliyettenkazançsağlıyor.
Ayrıcaaynı işyerindeki farklı
motorlarıbirbirleriyleardışıkolarak
ahenkiçindeçalıştıracakotomasyon
sistemlerideyapıyoruz.Yanihem
bireyselhemdebütünselolarakbu
motorlarıntasarruflueuyumlu
çalışmasınısağlıyoruz.Bunun
yanındataahhüt işlerideyapıyoruz.
Çokfabrika,çokendüstriyeltesis
yaptık;bukonudaçoktecrübeliyiz.
2012’denitibarendeKONAR
Şirketi’nikurarakgüneşenerjisi
paneliüretiminebaşladık.

Vizyonerişadamı,
enerjidegeleceğin

“güneş”te
olduğunugördü

TolgaMurat
Özdemir

Bilinçli olan
kazanacak
Bilinçli olan
kazanacak
Bilinçli olan
kazanacak
Bilinçli olan
kazanacak
Bilinçli olan
kazanacak



Oişenasılkararverdiniz?Şuanda
durumunuznedir?

2011yılındaİntersolaradlıgüneş
enerjisi fuarınagittim.Güneş
enerjisindenelektriküretimi2006
yılındaAlmanya’dabaşladı.Cari
açığınınenbüyükkaleminienerji
giderlerininoluşturduğuTürkiye’nin,
hızlabuteknolojiyegeçişyapması
düşüncesiyle incelemevearaştırma
yapmaküzereofuaragittim.Ülke
olarakrüzgârımızvar,güneşimizvar.
SonrasındaKONAR’ıkurdum.
Yaklaşık40MW’likprojegeliştirdik.
Türkiye’deilkprojegeliştirenlerden
biriyiz.Mevzuat işlerini tamamladık.
Parçalarıbulduk,şebekeyeyakın
yerlerdegüneşi iyialan
pozisyonlarda,tarımauygun
olmayanarazileribulduk,onlarısatın
alarakizinleriniçıkardık, imarlarını
değiştirdik.Buprojelerirealize
etmekiçinfinansmançalışmalarına
başladık. İlkolarakbiz,20MW’lik
projemizibankalaraanlattık.
NeticedebirTürkbankasınınİtalyan
ortağıUnicredit,bizimlegirişyaptı
Türkiyepiyasasına.Projelerimizi
fonlamakararıaldılar.Busayedebiz

şuandaKonya’daüçprojemizin
kurulumunuyaptık.15MW’likkısmı
çalışmayabaşladı.Üretilenelektriği
devletesatıyoruz.
Türkiyebukonununöneminitam
kavramamışgibi;ne
düşünüyorsunuz?

Büyükdevletlerpolitikalarını
günübirlikyapmıyorlar.Bizim
yarımızkadargüneşiolmayan
Almanya,bunubirdevletpolitikası
olarakbenimsedivegüneşenerjisi
teknolojisinde10yıldadünyalideri
oldu.Şuandadünyaçapında200
GigaWatt’lık(GW)kurulugüneş
enerjisigücüvar.Bunun42GW’si
Almanya’da.Türkiye’deisesadece
500MegaWatt (MW)birgüneş
enerjisigücüvar.Almanyabunubir
çıtaolarakkullandı.Binabazında
geçiş için insanlarateşvikverdi. İlk
yıllarda,binalarınürettiği ihtiyaç
fazlasıelektriğiyüksekfiyattansatın
aldı.Yıllar içindebufiyatıaşağıçekti.
BuyöntemiTürkiyedeuygulayabilir
diyedüşünüyorum.NitekimAB
ülkeleridebuyoldahızla ilerliyor.
Paris İklimZirvesi’ndeimzalanan
anlaşmaylabunuresmiyetede

döktüler.Herkes,yenilenebilirenerji
teknolojilerinegeçiyor.Danimarka
örneğin, tükettiğienerjininyüzde
100’ünüyenilenebilirenerjiden
üretmeyihedefaldı.Norveçve
Almanyada2025-2030yıllarına
kadarbunuyapmayıhedefliyor.

Bizimülkemizinbukonuyabakışı
aslındabaşlangıçtadahapozitifti.
AncakParisİklimZirvesisonrası
ülkelerintaahhütlerinebakarsanız;
birçokülkeninadınınkarşısında
gülenyüzvarken,Türkiye’nin
karşısındasomurtanyüzifadesivar.
Neden?Dağfaredoğurdu.Türkiye
bunugörmedive2030yılınınsonuna
kadargelişmesineparalelolarak
vermesigerekentaahhütleri
vermedi.Bubirhayalkırıklığı.
Üzerinebasabasasöylüyorum;
bilinçliolankazanacak.Bukonudada
enfazlahükumetimizindestek
olması lazım.Bununiçindeonların
bubilinçteolması lazım.Ancakne
yazıkkionlarbubilinçtedeğil.
Bizolayabirazkomploteorileriyle
mibakıyoruz?Gelişmişülkelerin,
‘iklim’kartınıkullanarakbizimgibi
gelişmekteolanülkelerinönünü
kesmeyeçalıştığıgibigenelbirhava
hakimsokakta…

Gelişmekteolanülkelerşunu
diyor.“Sizzatengelişmişsiniz.Biz
gelişeceğiz.Sizdahafazla
gelişmenizerağmendahafazla
kirleteceksiniz.Ohaldedahafazla
taahhüttebulunun.”Butaahhütler
paraylaoluyor.Sonuçtahalklar
ödeyecekbunu.Bubir içborçlanma.
DolayısıylaTürkiyeşunudiyor
aslında:Tamambenyapayımama
bununbelirlibirkısmınıgelişmiş
ülkelerkarşılasın.Onlarbuna
yanaşmadığı içinTürkiye’nin
taahhütlerisondereceminimum.
ÖrneğinHindistan,kişibaşınadüşen
gelirdebizdendahagerideama
Hindistanhükumetişöylebirkarar
aldı.Dediki;“Benbuyenilenebilir
enerjiyibirçıtaolarakkullanacağım.
Asya-Pasifik’te40binMWenerjiyi
2030yılınakadargarantietti.Yani
Hindistanaslında,“Benbuteknolojiyi
ülkemegetireceğim.Enerjimi
sağlayıp,endüstrimigeliştireceğim.”
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Bizimhükümetimizböyle
düşünmüyor.Ancakbiryandanda
yerli imalatıdesteklemekiçingüneş
enerjisipaneli ithalatınıkısıtlıyor.
Buradabirtezatvar.Bugün
Türkiye’deözelliklegüneşiniyi
olduğuyerlerdebirgüneşenerjisi
tesisikurduğunuzdayaklaşık6-7
yıldakendiniamortiediyor.Bunun
içinkredikanallarıdaaçık;çünkü
devletinalımgarantisivar.
Bireyselolarakdakullanılabiliyor
mubukrediler?

Tabiiki…Esasamaçdabuzaten.
Enerjinintaşımamaliyetlerini
düşürüyorsunuz.Aslındahedef,
tükettiğinyerdeüretmek.Tükettiğin
yerdeüretirsenüretimkaybı
olmuyor.BunedenleAvrupa’dave
dünyanınpekçokülkesindebinabina
yapılıyorbuiş.Türkiye’deiseneyazık
kigüneştarlaları ilebaşladı.Bugüne
dekalınanizinhakkıtoplam3GW.
Gerçekleşenisesadece500MW.
Neden?Çünküsanayicimizyıllardan

beriyatırımkonusundaçoktedirgin.
Gerçekleşmeyüzdesininaz
olmasınınbirnedenidebürokrasi.
İddiaediyorum,Türkiye,dünyada
bürokrasininenfazlaolduğuülke.Bir
geçicikabuldebileöyleevraklar,öyle
maddelervarki insanillallahediyor.
BuenerjipanelleriniTürkiye’de
üretemezmiyiz?Bunuyapmakçok
muzor?

Büyüksanayicilerimizdenhareket
bekliyoruz.ŞuanTürkiye’debazı
imalatçılarvaramayarımontaj
yapıyorlar.Güneşpanelinihücreler
oluşturuyor.Hücrelerin

hammaddesisilisyum.Yanisilikon.
Silisyumisedenizkumudur.Deniz
kumundanalıpbazımaddelerde
ekleyipbirkütükyapıyorsunuz. İngot
deniyorbuna.Okütüğü
dilimliyorsunuzsalamgibi,sonrada
hücreyapıyorsunuz.Buaynı
zamandastratejikbirürün. İngotun
türevlerindenelektronikkompanel
deüretebilirsinizörneğin.Hükümet
bukonudasanayicininönünüaçmalı,
teşviklersağlamalı.Bupanellerin
yerliüretimi,Türkiye’ninenerji
darboğazınıaşmasındabüyükadım
olur,çıpaolur.
Sizüretmeyidüşünmüyormusunuz?

Tekbaşınaetimizbudumuz
yetmez.Güçlazım.Busadecebirhat
veyaüretimkurmakdeğil,bunun
sürdürülebilirliğiönemli.Yatırım
herhaldebir30-40milyondolartutar.
Amaonuişletebilmekiçinde50-60
milyondolargerek.Yani ilketapta
100milyondolarlıkbiryatırım
gerekli.

Türkiye’degüneş
enerjisikurulumu
‘tarla’dabaşladı.

Oysabinabinaolmalı
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Sektörelolaraksıkıntılarınızvarmı?
Çözümönerilerinizneler?

Enbüyüksıkıntımızbürokrasi…
Oyununkurallarısüreklideğişiyor,
oyunoynanırkendeğişiyor.Bilinçliya
dabilinçsiz,buyapılıyor.Vehiçetik
değil.Örneğinpanel ithalatını
zorlaştırmakiçin“gözetimbelgesi”
diyebirşeyçıkardılar.Beniznimi
almışım,kurulumsürecine
geçmişim,panellerimiJaponya’dan
ısmarlamışım.Biryıldırbununiçin
çalışmışım;panelleringelmesineüç
günkalagözetimbelgesi tebliği
çıkarıyorlar!Yatırımlarımızteşvik
belgeliolduğuiçinteşvikbelgesini
ibrazediyoruz.Böylecegözetim
belgemizolmadığı içinyansıtılan
KDV’yiaşabiliyoruz.Amaburadaçok
zorluklarçıkıyor.Enbasitinden
gümrüktekimemurlaraanlatmak
bilesorunoluyor.

Teşvikmekanizması ile ilgilide
sıkıntımızvar.Yönetmelik,
“Kullandığınpanelinyüzde55’inden

fazlasınıTürkiye’deüretirsen,Enerji
Bakanlığıdabunuonaylarsaben
sendenalacağımenerjininherbir
KWsaatineikicentdahafazla
vereceğim.Buçokgüzelbir
mekanizmaamahükumetbunu
işletmiyor. İstenenşartlarısağladığın
haldeişletmiyor.

BirdeşuvarkiTürkiye’deiki
yıldanberiüretimedayalıyatırımyok.
BirtaraftanSuriyekarmaşasıve
mültecisorunu,diğertaraftan
teröristsaldırılar.Aslındatümdünya
birterörbaskısıaltında.Bizeskiden
Kontekolarakyılda2-3tanebüyük
projeyapabilirdik.Şimdiböyledeğil
neyazıkki.Piyasalarda,ekonomide
çokbüyükdaralmavar.Bizşimdi
İran’aambargonunkalkmasıyla
orayayelkenaçtık. İran’daki
mevzuatlardaTürkiye’deniyi.20yıl
alımgarantisiveriyorİrandevleti.
Türkiye’debu10yıl. İran’daparada
var,yatırımalanıda…Bakınşimdi
İngilizlerdebupazaragiriyor. İlk

resmianlaşmalarınıyaptılar.Bizim
deülkeolarakdahaatakolmamız
gerekiyor. İki-üçyıldırpatinaj
yapıyoruz.Busüredebirazdaha
ilerlemekaydetmişolsaydık,şimdi
İran’daenaz5binMW’likkurulum
hakkıalırdıkTürkyatırımcılarolarak.
Sektördefirmaolarakneredesiniz?

Firmaolarakoldukçaiyibir
konumdayızvetanınıyoruz.
Planlananyeniyatırımlarımızla
birlikteTürkiyepazarınınyüzde5’ine
hakimolacağız.Bu,çokgenişvehızla
gelişen,büyüyenbirpiyasa.
Konjonktürdeçokönemli.Son
gelişmelerdensonranelerolur
bilemiyoruz.Hükümetinyaklaşımıne
olurbilemiyoruz.Bunlarınhepsini
bekleyipgöreceğiz.
İZSİAD’ınetkinliğininasıldeğerlen-
diriyorsunuz,yapılmasıgerekenlere
ilişkinönerilerinizvarmı?

İZSİAD, İzmir’inenetkiniş insanı
derneklerindenbiri.Bazıkonularda
birazdahaöneçıkarsa,kenti
yönlendirirseçokdahaetkinolabilir.
Örneğingüneşenerjisikonusunda
toplamsalfarkındalıkprojeleri
geliştirilebilir.Bukonudahemyerel
yöneticilerhemdehükümet
hareketegeçirilebilir.Bununlailgili
genişkatılımlıbirÇarşamba
Toplantısıyapılabilirmesela.Yine
fuarlarakatılımorganizasyonları
artmalı.Özelbiryatırımajansıolarak
çalışacakAjansİzmir’i İZSİAD
kurmalı.Kenttekidiğerderneklerbu
çatıaltındabuluşmalı. İZSİAD’ın
internetsitesindebiraramamotoru
olmalı.Üyegirsinoraya, ihtiyacıolan
sektöreilişkintümfirmalara
ulaşabilsin.
Boşzamanlarınızınasıl
değerlendiriyorsunuz?

Çocukluğumdanberimasatenisi
oynuyorum.Gençliğimdemilli takıma
dagirmiştim.Halenbaşkanlığını
yaptığımİzmirVeteranMasa
TenişçileriDerneği’ndebuluşuyoruz
arkadaşlarla.150-200kişilikbir
grubuz.Masatenisioynuyoruz.
Turnuvalardüzenliyoruz.Yıldabir
Çeşme’deuluslararası turnuva
yapıyoruz.Türkiye’dekidiğer
turnuvalaragrupolarakkatılıyoruz.
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Heryıl25Eylül-1Ekimtarihleri
arası İtfaiyecilikHaftasıolarak
kutlanıyor…İZSİADDergisiolarakbu
özelhaftada, İzmir’inbaşarılı
itfaiyesinisizleretanıtmakistedik.
Personeliveekipmanıyladünya
standartlarındahizmetverenİzmir
İtfaiyesi, yangındanafete,arama
kurtarmadansubaskınlarınasayısız
alandabaşarıylahizmetveriyor.
Kalitesi,uluslararasıstandartlara
uygunluğutescilli İzmirBüyükşehir
Belediyesi İtfaiyeDaireBaşkanlığı,
bugünyurtiçivedışındanpekçok
itfaiyebiriminedaeğitimveriyor.
Yöneticileri, İzmir İtfaiyesi’nianlattı...
Önceliklegenelbilgialabilirmiyiz?

İzmirBüyükşehirBelediyesi
İtfaiyeDairesiBaşkanlığı
bünyesinde;altıŞubeMüdürlüğü,
dört İtfaiyeBölgeAmirliği,1336
personel, farklıkullanımalanlarına
yönelik246araçve50İtfaiyeHizmet
Noktasıbulunmaktadır.Sorumluluk

sahası12bin7kilometrekaredir.
İtfaiyeYangınveAcilMüdahaleŞube
Müdürlüğü,yangın,afetveacil
müdahalegerektirenolaylara
müdahaleeder. İtfaiyeArama
KurtarmaveAfet İşleriŞube
Müdürlüğü,sadeceİzmir’dedeğil,
yurdundörtbiryanındaarama-
kurtarmagerektirendurumlarda
aktifgörevalır. İtfaiyeDenetimve
ÖnlemeŞubeMüdürlüğü, işyeri
açmaveçalışmaruhsatınaesas
itfaiyeraporualmakisteyen
vatandaşlarımıza,dörtayrınoktada

hizmetveriyor.Müdürlük
bünyesindekiProjeveÖzelYapılar
Birimi,YangınDenetimAmirliği ile
birlikteBinalarınYangından
KorunmasıHakkındaYönetmelik’in
gerekleriniyerinegetiriyor.Toros
EğitimMerkezi’ndekurulu İtfaiye
EğitimŞubeMüdürlüğü’müz,
eğitmenitfaiyecilerimiz ile tüm
itfaiyepersonelinetemelhizmet içi
eğitimleriveriyor.Başvuruhalinde;
şahıslara,sanayikuruluşlarına,
kamukuruluşlarına,çevre ilve
ilçelerin itfaiyepersonellerinede
farklıniteliklerdeeğitimlerveriliyor.
İtfaiyeAraştırmaPlanlama
KoordinasyonŞubeMüdürlüğü,
İtfaiyeDairesiBaşkanlığı’nınyeniden
yapılanmasürecini,hizmetkalitesi
veverimliliğienyüksekseviyede
tutabilmekiçin ilgilibirimlerle
koordineliçalışmalaryürütüyor.
TanıtımveKaynakYönetimiŞube
Müdürlüğüise itfaiyecilik

6şubemüdürlüğü,
4bölgeamirliği,
1336personelve

246araçlahizmet...
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İzmirBüyükşehir
Belediyesi İtfaiyeDaire

Başkanlığı, İzmir ilsınırları
içerisindeki30ilçede,47
itfaiyeistasyonunda,243
araçve1400personeli ile
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faaliyetlerimizinhalkımıza
tanıtılmasıçalışmalarınıüstleniyor.
Yıldakaçyangınamüdahaleediliyor
?Yangınsöndürmedışında
görevlerinizvarmı?

Ekiplerimiz,yıldaortalama10
bindenfazlayangınamüdahale
ediyor. İstatistikselolarakbu
vakalarınyüzde95.34’ünebaşlangıç
safhasında ikenmüdahaleedilmiştir.
BunlarınyanısıraHaziran2016
itibariyle75asansörkurtarma,316
trafikkazası,63 intiharteşebbüsü,
378diğerkurtarma,389suçekmeve
1153merdivenliaraçhizmeti
görevleri ifaedilmiştir.
İzmir İtfaiyesi’nineğitimsüreçlerive
alanlarıhakkındabilgialabilir
miyiz?

DaireBaşkanlığımızabağlı İtfaiye
EğitimŞubeMüdürlüğümüzce
uluslararasıeğitimakreditasyonuna
sahipFALCKŞirketinden2014ve
2015YıllarındaEğiticininEğitimi
kapsamındaYangınaMüdahale
Eğitimihizmetialınmıştır.2016yılı
içerisinde iseTehlikelikimyasallar,
KBRNveKentselAramaKurtarma
EğitmenEğitimleriplanlanarak icra
edilmiştir.12’şerlieğitimekiplerine
verilenbueğitimlersonucunda
İtfaiyeYangınEğitmenlerimize
Uluslararasıgeçerliliğesahip
sertifikakazandırılmıştırvebu
sertifikasyonasahip
personellerimizinteşkilatımız
içerisindetümpersonellerimize
bilgileriniaktarabilmesi içineğitim
planlamasıyapılmıştır.

AyrıcaRedogTeşkilatı’nınherbeş
yıldabirdüzenlediğivebusene17
ülkeninkatıldığıAramaKurtarmave
KöpekliAramaKurtarmaEğitimine
DaireBaşkanlığımızabağlı İtfaiye
AramaKurtarmaveAfet İşleriŞube
Müdürlüğününkatılımısağlanmıştır.

Bununyanısıratümitfaiye
gruplarımızınmeslekiyeterliliğini
artırmakvemeslekbilgilerinin
tazelenmesi içinyerinde, teknolojik
unsurlarıdakullanarakteorikeğitim
verilmesisağlanmaktadır.
Personellerimiz içerisindefiziki
yeterliliklerininesasalınaraközel
olarakseçilipbelliperiyotlarda

doğadakampkurulup,geceve
gündüzarama–kurtarma
yeteneklerinigeliştirmelerivedoğal
ortamdadağcılık faaliyetlerinde
bulunmalarısağlanmaktadır.

YüksekAçıveYüksekteÇalışma
Eğitimidedüzenlenmişolup,Daire
BaşkanlığımızdaYüksekteÇalışma
Eğiticisertifikasıalmasıöngörülen
10eğitmeneğitimetabiolmuştur.
Eğitimlerini tamamlayan
eğitmenlerimizinteşkilatımızıntüm
personellerineeğitimde
kazandıklarıbilgileriaktarmasına
yönelikeğitimprogramıda
oluşturulmuştur.
İzmir’inbelliyerlerindekronik
olaraksubaskınlarısıkıntısı
yaşanıyor.Öylekigeçtiğimizyıllarda
birselbaskınısırasındaitfaiye
merkezideselsularıaltında
kalmıştı… Köktençözüm
konusundailgilikurumve
kuruluşlarlakoordinasyondabir
sıkıntımıvar?Nedensüreklibelli
yerlerde,yağmurlardasubaskınları
yaşanıyor?

Sadeceİzmir’dedeğil,2013

yılındaEdremit’temeydanagelensel
felaketindedetalepüzerine
ekiplerimiz ivedilikleolaymahalline
ulaşıpgereklimüdahaleyiyapmıştır.
Felaketleremüdahaleyönünde
kapasitemizigüçlendirmekiçinhem
personelimizineğitimivegelişimi
hemdeekipmanlarımızıngüncel
teknolojidoğrultusundayenilenmesi
sağlanmaktadır. İzmir ili
kapsamındaoluşabileceksu
baskınlarınakarşı ilgilikurumve
kuruluşlar ilekoordinasyon
toplantılarıdüzenlenerekönlem
alınmayadevamedilmektedir.

İtfaiyeDaireBaşkanlığı’nın
bulunduğumerkezgruptayaşanan
subaskını,bugünedekyaşanmamış
debidegelişensukütlesinindere
üzerindebulunanbirköprüyü
yıkarakoluşankayavb.
malzemelerinmerkezgrubayakın
olantarihidarveyuvarlakağızlı
köprüyütıkamasısonucu
oluşmuştur.Köprükenarındantaşan
yağmursuları,akışyönüvekot
farkındandolayıyükseksudebisi ile
hizmetbinamızınbulunduğukısmı
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izlemiştir.Dakikalar içindeaskeri
hizmetbinasıvealanımızı
kaplamıştır.Budurumunbirdaha
yaşanmaması için İZSUGenel
Müdürlüğü’nceavlumuzaaçılan
kanallar içerisineyerleştirilen iki
adet11KWgücünde,saniyede75
litresuyun
tahliyesini
sağlayabilecek
güçlüdalgıç
pompalar
yerleştirilmiştir.
AKS110başlı
başınabirbirim…
Bubiriminişleyişi,
görevleriveyıllık
istatistikleri
hakkındadabilgiverirmisiniz?

AKS110,acildurumlarda
Arama,KurtarmaveSağlık
üçlüsünübirarayagetirenbir
sistemolup,hertürlükazave
doğalafetlerdeİzmir İtfaiyeDaire
Başkanlığı’nabağlıolarakacil

kurtarmavesağlıkhizmetivermek
amacıyla2000yılında
kurulmuştur.AltıAKSistasyonuile
20paramedikvediğeryardımcı
itfaiyepersoneli ilebaşlamış
olduğufaaliyetlerine2016yılı
itibariyle14AKSistasyonu,62

paramedik,100
kurtarmapersoneli
iledevam
etmektedir.

HerAKS110
aracında iki
paramedik, iki
kurtarmapersoneli
ve1şoför
bulunmaktadır.
Kurtarmaişlemi ile

acilsağlıkhizmetiaynıandabaşlar.
Kazazedenin112ekiplerineveya
112Merkezi’ninyönlendirmesi ile
enyakınhastaneyeteslim
edilmesinekadardevameder.
Ekip,buyıl78vakadagörev
yapmıştır.AKSDağdaArama

Kadınıngücü
İzmirBüyükşehirBelediyesi’nin itfaiyeci
kadınlarıateşlerarasındangeçiyor,30
metrelik itfaiyemerdiveninetırmanıyor,

enzorlugörevlerebilegözlerini
kırpmadangidiyor..Komandoeğitimide
dahil,zorlubirsüreçtengeçerekitfaiye

eriolanve8kadındanoluşanekip
İzmir’dehergünortalama60-70yangına

müdahaleediyor.Yaşları19ile32
arasındadeğişengençitfaiyecilerin
giydikleriözelkıyafetbile2.5kilo
ağırlığında,ayrıcayanlarındada20

kilolukekipmantaşıyorlar. İzmir'inkadın
itfaiyecileridoğalafetlerlesavaşma
konusundakibaşarılarınınyanısıra,

sportifyetenekleriyledegöz
kamaştırıyor.Türkiye’nin ilk,dünyanınise
5’nci İtfaiyeKadınOlimpiyatTakımı’nı
kuranİzmirİtfaiyesi,katıldığı ikinci

uluslararasışampiyonadanmadalyaile
döndü.Ekip;Bulgaristan’dadüzenlenen

ve11takımınkatıldığıBalkan
Şampiyonası’ndagümüş
madalyanınsahibioldu.

14AKSistasyonu,
62paramedikve
100personel,acil
kurtarmayapıyor



KurtarmaPersoneli ise1Amir,15
Personelve1Paramedik’ten
oluşuyor.Buekibimiz;YüksekAçı
Kurtarma,KuyudaKurtarma,
DoğadaYönBulma,KayaTırmanma
konularındagörevyapıyor.Ekip,bu
yıl15kurtarmavakasınamüdahale
etmiştir.
Depremgibiolasıafetlereilişkin
eylemplanınızvarmı?Kısaca
bilgialabilirmiyiz?

Afetveacildurumhizmetlerinin
koordinasyonundan,eğitim
politikalarınınoluşturulmasındanve
bukonulardamevzuat
düzenlemeleriyapılmasındanAFAD
sorumludur.TürkiyeAfetMüdahale
Planı’nın (TAMP)amacı;afetveacil
durumlara ilişkinmüdahale
çalışmalarındagörevalacakhizmet
gruplarıvekoordinasyonbirimlerine
aitrollerivesorumlulukları
tanımlamak,afetöncesi,sırasıve
sonrasındakimüdahale
planlamasınıntemelprensiplerini
belirlemektir.

İzmir İlAfetMüdahalePlanı,
TAMPSistemi içindeyereldüzeyde
yeralananavedestekçözüm
ortaklarınıngörevve
sorumluluklarını,hizmetgruplarının
diğerhizmetgrupları ileolan
ilişkilerini,afetveacilduruma
hazırlıkvemüdahalesüreçlerini
anlatmaktaveafetveacildurum
anındaetkinkoordinasyoniçin
gerekliolanHizmetGrupteşkilini,
ekipmanve insankaynakları
kapasitesininmevcutdurumunuve
ihtiyaçduyulankapasiteyi
sunmaktadır. İzmirAfetMüdahale
Planıçalışmalarınıbüyükşehir için
katılacakdairebaşkanlıkları tektek
incelenerekkendigörevve
sorumluluklarınagöreTAMP-İZMİR
hizmetgruplarıylaentegrasyonu
sağlanarak,koordinelibirşekilde
çalışmalaryapılmıştır.Olasıbirafet
durumundayereldüzeyhizmet
gruplarındayeralantümdaire
başkanlıklarımızvetemsilcileri,
fonksiyonalanlarındadiğer
kurumlarla işbirliğiyaparakTAMP-
İZMİR’eBüyükşehirBelediyesiadına
desteksağlayacaklardır.

Yangınihbarhattı110’un
gereksizaramalarlayadasahte
ihbarlarlameşguledilmesisıkıntısı
devamediyormu?Bukonudaki
yaptırımlarnelerdir?

Merkez110Santrali’neyılda
ortalama450binkadarçağrı
gelmektedir.Buçağrılar içerisinde
asılsız ihbarolarakdeğerlendirilen
çağrılarbulunmaktadır.Santral
görevlilerimizin işyükünüartıran
değişik türlerdeçağrılarda
alınabilmektedir.Budurumyardıma
muhtaçvatandaşlarımızın itfaiye
hizmetinigeçalmalarını
sağlayabilmektedir.Santralimize
yapılantacizlervegereksizolarak
meşguledilmesi ilealakalıolarak
yasal işlemlerbaşlatılabilmektedir.
İtfaiyeçalışanlarınınözlükhakları,
çalışmaşartlarıkonusundaçözüm
bekleyensorunyadasorunlarvar
mı?Varsa,çözümyolunedir?

İtfaiyeciliğinmeslekolması
yönündeyapılançalışmalar,27
Haziran2016tarihve29755sayılı
ResmiGazetedeyayımlananİtfaiyeci
UlusalMeslekStandardı ilegelmesi
gerekenboyutaulaşmıştır.Bu
aşamada, itfaiyecikadrolarının
“teknikhizmetlersınıfı”veya
yaratılacak“teknikmüdahale
hizmetlerisınıfı” içerisindeyer

alarakpersonelinözlükhakları
üzerindekimarjinalkayıplarının
önünegeçecekçalışmalarhalen
sürmektedir. İtfaiyeçalışanları,
sadeceyangınsöndürmesaatlerini
kaydaalarakyıpranmazammıhakkı
alabilmektedir.Ancak24saatgörev
yapanpersonelingörevin
gerektirdiğistresvedolaylıetkiler
(duman, ısı, fizikselriskler,vb. )
nedeniyleyıpranmasıdasözkonusu
olupbazımeslekhastalıklarına
maruzkalınabilmektedir. (Koahvb. )
Budurumuniyileştirilmesi
çalışmalarıdadevametmektedir.

İtfaiyepersonellerihayatlarını
tehlikeyeatarakgörevyapmaktadır.
Budurumneyazıkkibazenölümlü
kazalarlasonuçlanabilmektedir.
Kimizamandavücuttakalıcı
hasarlaroluşabilmektedir.Bugibi
kayıplarınyaşattığıacıların
azaltılmasıvemağdurpersonelin
bakmaklayükümlüolduğu
yakınlarınasosyalhak
kazandırılması içinŞehitlikveGazilik
haklarıüzerindeçalışmalardevam
etmektedir. İtfaiyeKadrolarını
ilgilendirenveyenikazanımlar
sağlayanyasaldüzenlemelerde
mevcutdurumdakihak
mahrumiyetininyaşatılmamasına
dikkatedilmelidir.
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Ülkemizde2003yılındanitibarengündemimizegiren
BireyselEmeklikSistemi,bireyleri teşvikedenve
ilgilendirenbirsistemikenönümüzdekiyılbaşı itibariyle
işverenlerideyakındanilgilendirenbirkonuhaline
gelecektir.

Kanunun,mevzuatlarıkonusundahaleneksiklikler
bulunmasınarağmenyürürlüğegiriş tarihi1Ocak2017
olarakbelirlendi.

Halenyanıtı verilmemişbirsürüsoruolmasıve
bilgieksikleri ileyükümlülükleriaçısından
işverenleriyakındanilgilendiriyor.

Busistem;ABD, İngiltere,YeniZelandagibi
ülkelerdeülketasarrufunuteşviketmekamacıyla
otomatikkatılımuygulamasıolarakhayata
geçirilmiştir.

Ülkemizdedesistemegeçişsebeplerinden
enönemlisibireysel tasarruforanlarımızın
düşükolması,bakanlıkdüzeyindeyapılan
açıklamalardadareferansnoktaolarak
gösterilmiştir.

Yenisistem45yaşaltındahemözelhem

dekamusektöründeki tümçalışanlarıkapsamaktadır.
Buradahedeflenenkitleözellikleçalışmahayatlarının

başındaolanveenaz10yılbirikimiçingerekliyılasahip
kişilerdir.Ödenecekprimlerinhesaplanmaşekli,esas
kazancınyüzde3’ükadardır.

Buoranıartırmave indirmeyetkisiBakanlar
Kurulu’nabırakılmıştır.

Kararıverilenzorunlurakamdandahafazlakesinti
talepedenkatılımcılar, işverenindenbununartışını
isteyebileceklerdir.

Katkıpayıkesintilerimaaşlardankesilecekvemaaş
ödemesininertesi ilk işgünübireyselemeklilik
şirketineaktarılacaktır.

İşverenler,çalışanlarıadınaherhangibirkatkı
payıödemesiyapmayacaklardır.

Sistemegirişotomatikolarakyapılacak, fakat
katılımcıeğer istemezse ilk ikiay içerisinde
sistemdenhiçbirkesintiyemaruzkalmadan
ayrılabilecek,kesilenrakam10işgününde
kendisinegeriödenecektir.

İşverenaçısındanenönemlinokta,giriş

ŞEBNEM KORKUT
MAKALE

İnci Sigorta Genel Müdürü
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veçıkış işlemlerinintamamının işverenüzerine
bırakılmışolmasıdır.

Kanundaişvereninyükümlülüklerine ilişkin
belirlenendüzenlemelereuymamasıdurumunda,herbir
ihlal içinÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanlığı’nca
100TLidariparacezasıuygulanacaktır.

İşveren,HazineMüsteşarlığı tarafından
uygungörülenemeklilikşirketinin
sunacağıbireyselemeklilikplanınadahil
olacakvebusürecionunlayönetecektir.

Önemlikonulardanbiride,“Varolan
bireyselemekliliksözleşmeleriotomatik
katılımaaktarılabilecekmi?”sorusudur.

Busözleşmelerinaktarımına izin
verilmeyecek.ÇünküOtomatikkatılımyolu
ileyaşanacakemekliliklerdefarklı
avantajlarsunulmuşdurumda.

Katılımcınınemeklilikhakkını
kullanmasıdurumunda,hesabındabulunan
birikimienaz10yıllıkgelirsigortasısözleşmesi
kapsamındaalmayı tercihedençalışana,

birikimininyüzde5karşılığıekdevletkatkısıödemesi
yapılacaktır.

İlkgirişten itibarenmevcutkatkıpayınınyüzde25’ine
karşılıkgelentutar,devletkatkısıolaraksözleşmelere

ödenecektir.
Çalışancaymahakkınıkullanmaması

halinde,sistemegiriştebirdefaya
mahsusolmaküzere1.000TLilave
devletkatkısıödemesi
gerçekleştirilecektir.

İlavedevletkatkısıödemesisadece
OtomatikKatılımkapsamındaki

sözleşmeler içingeçerliolacaktır.Ayrıcafon
işletimgiderikesintisidışındabirkesintide

yapılmayacaktır.
YenisistemkapsamındaİnciSigorta

Acenteliğiolaraktümfirmalarımıza
hizmetverilebilecekbirsistem

hazırlanmıştır.
Sistemle ilgilibilgilendirmeyiveyürürlükle

ilgilideğişikleriyakındantakipediyorolacağız.

ŞEBNEM KORKUT İnci Sigorta Genel Müdürü
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E-ticaretplatformun11.com,eşsiz sesi stil ilebirleştirenSennheiser
kulaklıkları görücüyeçıkarıyor.Seçkingörünümününyanı sıra
müziğinkeyfini herortamdayaşamaya imkânveren
kulaklıklar, üstünkalitedemateryallerleüretiliyor.
Zengindetaylı stereoses için yüksekperformanslı
neodimmagnetkullanımı, kulaklıkların teknik
açıdanmükemmelliğini yansıtırken,
kulağı tamamensarankapsüller
gürültüyüengelleyerekmükemmel
müzikkeyfi yaşatıyor.Müzikteki tüm
detayları yansıtaraksesi adetagerçeğe
dönüştürenSennheiserkulaklıklar,
mobil cihazkullanımlarındabile
performansındanödünvermiyor.
Ürün,paslanmazçelik
kaydırıcılardan, yumuşakve
deri kaplamakulakyastıklarına
kadarbirçokaksesuarıylagöz
ziyafeti deçekiyor.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Apple'ınmerakla beklenen iPhone 7
lansmanı ile yeni akıllı telefonların
özellikleri belli oldu. Yeni iPhone
modellerinin en dikkat
çeken özelliği wireless
kulaklıklar oldu.
iPhone 7 ve iPhone 7
Plus ile bir devir
sona erdi. Apple,
kasadaki kulaklık
girişine bu
modelde yer
vermedi. Artık
kulaklıklar
lightning girişinden
bağlanacak. Ayrıca
'AirPods' isimli wireless

kulaklık da lansmanda görücüye çıktı.
'AirPods' isimli wireless kulaklıktaW1

adında yeni bir çip yer alıyor. Ürün
aynı zamanda dokunmaya

duyarlı. AirPods iPhone,
AppleWatch ve diğer
tümApple
cihazlarına
uyumlu. Apple'ın
çiçeği burnunda
wireless
kulaklığı, tek
seferde beş saat
kullanılabilecek.

Wireless kulaklığın
ABD fiyatı 159 dolar

olarak açıklandı.
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Sesgerçeğedönüşüyor
“Kulaklık”demişkenSennheiser’ıanmamakolmaz!

Optimumsesizolasyonuvekonforu,onuvazgeçilmezkılıyor

iPhone7'lerdekulaklıklarwireless
KULAKLIKGİRİŞİ YOK



T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Dünya devi Samsung'u bile peşinden koşturan “dünyanın en
ucuz bilgisayarı” Raspberry Pi’nin yeni nesli tanıtıldı.
Raspberry Vakfı tarafından geliştirilenRaspberry Pi 3,
önceki nesline göre iki
önemli özelliğe sahip.
Öncekimodellerde
bağlanabilirlik
açısından
eksikleri
bulunan cihaz
artıkWi-Fi ve

Bluetooth özellikleri ile geliyor. Üstelik fiyatı da artmadı. İşlemci olarak
1.2 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli ARMCortex A53 kullanılırken, RAM
miktarı önceki nesilde olduğu gibi 1 GBolarak belirlendi. Raspberry Pi 3'ün önceki
nesline göre yüzde 50 performans artışı sunduğu belirtiliyor. Raspberry Pi 3,Webtekno'nun
haberine göre 35 dolarlık fiyat etiketine (105 TL) sahip…

USB-Ckablolarındariskortadankalkıyor

Cihazları kullanılmazhalegetiriyordu
Buürünleritespitedenyenibirstandartgeliştirildi
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DÜNYANINENUCUZBİLGİSAYARI
RaspberryPi yenilendi

Oldukça yeni bir teknoloji olanUSB-C, hızla yaygınlaşıyor.
Google'ın bubağlantı özelliğini en yeniNexuscihazları vePixel
C'dekullanması, Apple'ın onaMacBook'ta yer açması,
Microsoft'unbuözelliği Lumia950serisindesunması,
Samsung'undaGalaxyTabProS tabletindebuözelliğe yer
vermesi vedahabirçok firmanındabu teknolojiyi bir standart
olarakkullanmasıUSB-C'ningeleceği açısındançokönemli
gelişmeler. AncakGooglemühendisleri, bazıUSB-C
kablolarının, kullanıcıların cihazlarına zarar verdiğini tespit
etmişti; çözümUSB ImplementersForum’dan (USB-IF) geldi.

BundanböyleUSBType-C içinbir tür
kimlikdoğrulamabelgesi

kullanılacak vegüvenlik
protokolleri sağlanacak.Bu
çözümayrıca tümşifreleme
yöntemleri içinde128-
bit'lik bir güvenlik sistemi
üzerinde temelleniyor.



S Sinema

SermiyanMidyat’tankahkaha tufanı

Bolyıldızlıbilimkurgu,nefesinizikesecek

Mardinli usta
yönetmen ve
oyuncu
Sermiyan
Midyat, yine
neşeli bir
filmle
geliyor…
Yönetmen-
liğini ve
senaristliğini
Midyat’ın
üstlendiği “Bir BabaHindu” absürd
bir Hint komedisini beyazperdeye
taşıyor. Filmin başrollerini
paylaşan SermiyanMidyat ve

2010’da
DünyaGüzeli
seçilenHintli
oyuncuNicole
Faria’ya;
Şafak Sezer,
Burak
Satıbol,
Zeynep
Kankonde ve
Füsun
Demirel eşlik

ediyor. 30 Eylül’de vizyona giren
film, aşık olduğu kız Gundhi'nin
peşindenMumbai’ye giden Fadıl’ın
hikayesini anlatıyor.

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına erişim sağlayabilenCallum
Lynch, 15’inci Yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ınmaceralarını kendi
hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan
‘Suikastçiler’in soyundan geldiğini öğrenen genç adam, yeni kazandığı becerilerle

baskıcı ve güçlü organizasyon Templer'ın
karşısına çıkar. Callum, günümüzde de
var olan Templar organizasyonunu alt
etmek için geçmişindeki bilgi ve
tecrübesini kullanacaktır.Michael
Lesslie’nin orijinal senaryosundan
çekilecekABD-Fransa ortak yapımı
bilimkurgunun yönetmen koltuğunda
Justin Kurzel oturuyor. Başrollerinde ise
Michael Fassbender,MarionCotillard,
Jeremy Irons, BrendanGleeson, Khalid
Abdalla,Michael K.Williams var. Vizyona
giriş tarihi, 23 Aralık 2016…

Assassin'sCreed–Suikastçının İnancı
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500yılöncekiatalarınanılarınaerişimsağlamak!

BirBabaHindu



Sertmizacıyla tanınanBelediyeReisi Aziz Özay'ın kent çapındameşhur iki
özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiğimeyve bahçesi, ikincisi de evlenme
çağına gelmiş, birbirinden güzel üç kızı. Kasabamerkezine inmeyen, insan içine
çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur. Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızlarıMuazzez,
Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonundaHakkari'de başlar ve
1990'lı yılların sonundaAntalya’ya dek uzanır... Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği
filmin başrollerinde Farah
ZeynepAbdullah, Şükran
Ovalı ve Songül Öden yer
alırken; ŞükrüÖzyıldız,
Fatih Artman, Ersin Korkut,
Caner Cindoruk, Cezmi
Baskın ve “Aziz Özay”
rolünde Yılmaz Erdoğan
onlara eşlik ediyor. Vizyona
giriş tarihi 28 Ekim2016…

S Sinema

Romantik savaş türündeki ABD yapımı film, birbirine aşık olan apayrı iki insanı temel
alıyor. İstihbarat subayıMax Vatan, 1942 yılındaKuzey Afrika’da düşmanhattında
savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısıMarianneBeausejour ile tanışır. İkili hemen
birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın

büyük baskısına
direnip
direnememenin
sınavını vermek
zorunda kalacaktır.
Filmin başrollerinde
BradPitt veMarion
Cotillard yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda
iseOscar ödüllü
yönetmenRobert
Zemeckis oturuyor.
Vizyona giriş tarihi 2
Aralık 2016…

Savaşınortasında filizlenenbiraşköyküsü
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Müttefik
PittvegüzelFransızaktrisCotillardoynuyor

EkşiElmalar
YılmazErdoğan,üçteyzesiningerçekhikayesinianlatıyor



Aile şirketleri, büyümek
ve rekabet güçlerini
artırmak için
uyguladıkları
stratejilerden
istedikleri performansı
elde etmekte
zorlanmakta, ancak
doğru stratejiler
uygulayabilmeleri
halinde büyüme
gösterebilmekte ve bu
köklü değişim
sürecinde yönetimsel
bir desteğe ihtiyaç
duymaktadır. Bu
destek de "Kurumsal
Yönetim" kavramı ile
açıklanmaktadır. Bu kapsamdahazırlanan bu kitap

dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
Dünya ve Türkiye ekonomisi içindeKOBİ'lerin yeri
ve önemine değinilmiştir. İkinci bölümde aile
şirketleri kavramı açıklanarak, aile şirketlerinin

özellikleri, güçlü ve zayıf
yönleri üzerinde
durulmuştur. Üçüncü
bölümde kurumsal
yönetimkavramı
anlatılarak, kurumsal
yönetim ilkeleri
açıklanmıştır. Dördüncü
bölümde ise aile
şirketlerinde
kurumsallaşma ve
kurumsal yönetim süreci
anlatılmıştır. Kitap,
TürkmenKitabevi
etiketiyle raflarda…

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap
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Benne annemgibi dindarım, ne babamgibi
kâinatın, beş duyumla
kavradığım şeylerden
ibaret olduğuna kaniyim.
Öyleyse ben neredeyim?Ne
mutlak dindarlığa, ne de
mutlak akılcılığa dahil
olmak isteyenler için bir
başka yaklaşım, yeni bir
varoluş şekli yokmuacaba?
Bir üçüncü yolmesela? Şirin,
Mona vePeri…Günahkâr,
İnanan ve Şaşkın;Münkir,
Mümin veMütereddit…
Böylesine farklı üç genç kadın
nasıl bir araya gelebilir? Arkadaş olabilirlermi sahi?

Hatta kız kardeş?
Tanrı, bilim,
kimlik, aidiyet,
Doğu-Batı
tartışmalarının
tamortasında hiç
kimselere
benzemeyen,
karizmatik bir
adam, sarsıcı,
skandal ve sıra
dışı bir aşk...

Yarımkalan... Seneler sonra yeniden canlanan... Elif
Şafak büyüleyici dili ve sağlamolay örgüsüyle inanca,
inançsızlığa, arayışa, farklı kadınlara ve aşka dair baş
döndürücü bir yolculuğa çıkarıyor bizleri.

Havva'nınÜçKızı

AileŞirketlerindeKurumsallaşma…
Doç.Dr. İclalAttila

İnanca, inançsızlığave arayışadairsıradışıbiröykü

ElifŞafak
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“İsteyip istemediğimidoğrudürüstbilmediğim,
fakatneticesialeyhimeçıkarsa istemediğimi iddia
ettiğimbunevisözvefiillerimindaimibirmesulünü
bulmuştum:Bunaiçimdekişeytandiyordum.
Müdafaasınıüzerimealmaktankorktuğumbütün
hareketlerimionayüklüyorvekendisuratıma
tüküreceğimyerde,haksızlığa, tesadüfüncilvesine
uğramışbirmazlumgibinefsimişefkatve ihtimama
layıkgörüyordum.Halbukineşeytanıazizim,ne
şeytanı?Bubizimgururumuzun,salaklığımızın
uydurması... İçimizdekişeytanpekdekurnazca

olmayanbirkaçamakyolu... İçimizdekişeytanyok... İçimizdekiacizvar...Tembellikvar...
İradesizlik,bilgisizlikvebunlarınhepsindendahakorkunçbirşey:Hakikatleri
görmektenkaçmakitiyadıvar...”Buromanında, toplumsalgündeminkişilikler
üzerindekibaskısınıvegüçsüz insanın"kapanakısılmışlığını"gösteriyorSabahattinAli.
Aydıngeçinenlerinkaranlığına,"insanın içindekişeytan"akeskinbirbakış…

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

“Osmanlı İmparatorluğu
gürültüyle ve aniden ortadan
kalktı. Büyük imparatorluklar
artlarında üç-beş yıllık değil, 100
yıllık sancılar bırakır.”
“Türkiye anayasaları
boyuna yenileniyor.
Yenilenmeyen politikanın
örgütlenmebiçimi ve
eğitimidir.”
Türkiye'nin önde gelen
tarihçilerinden İlber
Ortaylı Türkiye'nin
gündeminden düşmeyen
anayasa tarihimizden
seçimlere, Birinci Dünya
Savaşı'nın acı
sonuçlarından İkinci Dünya
Savaşı'ndaki denge politikasına,

Enver Paşa'nın komutanlığından
İsmet İnönü-AdnanMenderes
çatışmasına, Irak, Suriye, İran
ilişkilerindenABD, Rusya ve

AvrupaBirliği
politikasına, askeri
darbelerden eğitim
sistemimize kadar
birçok konuda yakın
tarihimizin dönüm
noktalarını farklı bir
bakış açısıyla ve sıra
dışı analizleriyle ele
alıyor. 20’nci Yüzyıl’da
Türkiye'nin geçirdiği
değişimin arka
planınımerak eden

okurlar için kaçırılmaması
gereken bir kitap...

Türkiye'nin YakınTarihi
Prof.Dr. İlberOrtaylı

Gündeminyozlaştırdığıkişiliklerindüştüğüaçmaz

İçimizdekiŞeytan
SabahattinAli



Sonplakkaydı için
1979’dastüdyoyagirmiş
olanIşılYücesoy,37yıl
sonraTürkPopMüziği'nin
bıçakgibikeskin,kalbe
dokunanşarkılarından
seçilen10yenişarkıyı,
“Zamansız”adlıalbümde
derinveduygulusesiyle
yorumladı.Zamansız
şarkılara,zamansız
sesiyle,zamanlarasığmayankalbiyleyenidenhayatverdi...
Yücesoy,1979’daseslendirdiği, ilkbestesiolan“Niye
DüşünmüyorsunSevgilim”adlışarkısınıdayenidüzenlemesiyle
yorumladı. Albümünilkvideoklibi“Büyümedim”esonyıllarınen
gözdeklipyönetmeniGökhanÖzdemirtarafındançekildi.Türkiye
TangoDansyarışması ikincileriCerenÖztunçveSerdarÖmer'in,
danslarıylaeşlikettiğiklipdetümmüzikkanallarında…

M Müzik

Bualbümhiçde“Zamansız”değil
IşılYücesoy,37yılsonrastüdyoyagirdi

İlkalbümüsonrası
hızlabüyüyen
dinleyici kitlesi ve
kendinehas tarzı ile
popülermüziğinen
önemli
temsilcilerindenbiri
olanOrhanÖlmez,
yeni albümü“Adam
veKadın” ile
karşınızda...Ölmez,
12şarkılık
albümünde,herkesinsorduğu
sorulara,herkesinbulduğu
cevaplara,herkesinyanılgılarına
ve tespitlerine ışık tutacaknitelikte

sözlerlebezenmişve
bestelenmiş
şarkılarlasesleniyor
müzikseverlere.
Başrollerde“Adam
veKadın”var; yani
ilişkiler var, aşkvar.
“ÖLMEZMÜZİK–
MÜZİKÖLMEZ”
etiketi ile yayınlanan
albümde;pop, rock
ve fantazi soundlarını

kendi tarzı ve tavrı ile
harmanlayanÖlmez, sıradışı
sanatçı kimliğini birkezdaha
sergiliyor.

Karşınızda“AdamveKadın”
Herkesinsorduğusorularayanıtlarverenşarkılar…

Sıradışı sanatçıOrhanÖlmez,yineçokkonuşulacak
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M Müzik

Kolçak’tan“ÇeyrekAsır”lıkklasikler
Ustasanatçı,çoksevilenparçalarınıünlüisimlerleyorumladı

UstasözyazarlarıvebestekârlarSertabiçinbuluştu
Ortaya“KırıkKalplerAlbümü”çıktı

YanımdaKal,MüptelayımSana,GirKanımavediğerleri…

HarunKolçak,müzik sektöründeki 25’inci
yılını, bir saygı projesi ile taçlandırdı.
Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan
ve bir süre yoğun bakımda kalanHarun
Kolçak’ın tedavisi halen devamediyor.
Rahatsızlığı öncesinde, bir yıllık stüdyo kayıt
süreciyle tamamladığı “ÇeyrekAsır” adlı
albümü, ArpejMüzik etiketiyle raflardaki
yerini aldı.Müzik direktörlüğünü İskender
Paydaş’ın yaptığı albüm, sanatçının
unutulmaz şarkılarını ünlülerle
seslendirdiği bir proje… Işın Karaca, Tan
Taşçı, AşkınNur Yengi, Kubat, UmutKuzey,
Gülçin Ergül, Zara, İremDerici, Bedük,
Yaşar, Tuğba Yurt, HakanKahraman, Alişan
Göksu, şarkılarındaKolçak’a eşlik ediyor.

Türkmüziğinin en güçlü
seslerindenSertab Erener,
“Kırık Kalpler Albümü” isimli
yepyeni albümünüdinleyicileriyle
buluşturuyor. Bizleri onunla
tanıştıran ilk albümlerinden “Lal”
gibi 90'larmüziğinin ruhuna
götüreceğine inandığı, tamamı canlı
enstrümanlarla kaydedilmiş bu
albüm, Türkiye'nin başarılı
müzisyenlerinin performanslarıyla
dolu. EmreKula'nın
prodüktörlüğünde ve
aranjörlüğünde hazırlanan
albümde; Ersel Serdarlı, Soner
Sarıkabadayı, Yıldız Tilbe, Can Temiz
veCanBonomogibi sanatçıların
besteleri ve sözleri yer alıyor.
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