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Saygıdeğer üyelerimiz ve İZSİAD Dergisi’nin kıymetli
okurları; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kolaylığı gibi destekler bu kriterlere göre
düzenlenmeli. 

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

Saygılarımla...
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Başkan’ın kaleminden
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İzmir Yenilenebilir Enerji Kooperatifi’nin, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) desteğiyle organize ettiği İzmir 
Yenilenebilir Enerji Konferansı (İZYEKO), İsmet İnönü Sanat
Merkezi’nde düzenlendi. Açılış konuşmalarını; İzmir
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt yaptı. İzmir’de üretici
kooperatiflerinin kurulmasıyla birlikte üreticinin nefes
aldığını belirten Gökçe, “Biz tüm alımlarımızı
kooperatiflerden yapıyoruz. Çevreci enerji üretiminde de
kooperatifçilik doğru ve iyi bir model olabilir” dedi. 
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İzmir Yenilenebilir
Enerji Kooperatifi'nin 

Buğra Gökçe'ye
teşekkür plaketini 
Hasan Küçükkurt

takdim etti. 

“Devlet politikası olmalı”
İZSİAD Başkanı Hasan

Küçükkurt, ekonomideki en küçük
bir krizin bile enerji maliyetlerine
yansıdığını ve bunun da hayat
pahalılığını artırdığını vurguladı.
Ülke olarak enerjide dışa
bağımlılığa mutlaka son vermemiz
gerektiğini kaydeden Küçükkurt,
“Yenilenebilir enerjide yerli ve milli
üretimi artırmak devlet politikası
olmalı. Bunun için milli seferberlik
ilan edilmeli. İnanın bana bu bizim
ikinci kurtuluş savaşımızdır. Çünkü
cari açığımızın, bir türlü
gelişmeyen ülke oluşumuzun en
büyük nedeni enerjide dışa
bağımlığımızdır” dedi.  
“Musluk boşa akıyor”

Bu alanda gelişmek için
yurtdışından bilgi, teknoloji ve
personel transferleri yapılması 
gerektiğini belirten Küçükkurt,



“Yerli sanayici
desteklenmeli. Bu alanda yerli uzman
personel yetiştirilmeli. Ülkemiz, çevreci
enerji kaynakları açısından çok zengin.
Deyim yerindeyse musluk boşa
akıyor. İrmiğimiz var, şekerimiz var,
suyumuz var; helva yapmak için neyi
bekliyoruz? İhtiyacımız olan enerji
doğada fazlasıyla var. Yeter ki
elimizi uzatalım” diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Gümrük
ve Ticaret Uzmanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu,
enerji kooperatiflerinin
kuruluş şartları ve süreci
hakkında bilgiler verdi.
Çeşitli firmalardan
uzmanların katıldığı iki
oturumda; yurt içinde ve
dışında yenilenebilir enerji
alanında yaşanan son
gelişmeler, 10kW altı güneş
enerjisi santralleri (GES) ve
endüstriyel çatı pazarı
hakkındaki son gelişmeler
değerlendirildi. Katılımcı
kurum ve kuruluşların
temsilcilerinin sorunları 
ve çözüm önerileri de
dile getirildi. 

Bizden Haberler
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Çağlar Kalkan
(İzmir Yenilenebilir
Enerji Koop. Bşk.)



İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt,
yönetim sisteminin değiştiği yeni
dönemde, tüm İzmir
milletvekillerinin, kent için birlikte
çalışmaları gerektiğini söyledi. 

Seçimlerin ardından, sivil
toplum kuruluşlarına teşekkür
ziyaretleri yapan TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP İzmir
Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay
Sındır, İZSİAD Yönetim Kurulu
toplantısına da konuk oldu. 
Hizmette siyaset olmaz

Ziyaretten duydukları
memnuniyeti ifade eden İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, parti
ayrımı olmaksızın tüm İzmir
milletvekillerinin, kentin
sorunlarının çözümü hedefiyle
düzenli olarak bir araya gelmeleri,
istişareler ve işbirliği yapmaları
gerektiğini ifade etti. 

Küçükkurt, “İzmir, dünyanın
marka kentlerinden olma yolunda
büyük potansiyele sahip. Ancak
bunun için tarımdan turizme,
denizcilikten sanayiye, spordan
hizmet sektörüne her alanda hızla
atması gereken adımlar var. Bu
hedeflerin gerçekleşmesinde en
önemli karar ve icraat mercii ise
tabii ki TBMM. İZSİAD olarak, iki ya
da üç ayda bir İzmir’de toplantı
organize etmeyi düşündük. Bunu
çok istiyoruz. Gerekli temasları
kuruyor, çalışmaları yapıyoruz.

Tüm vekillerimizin bir masada
toplanması, büyük sinerji
yaratacaktır; İzmir ve İzmirliler
için son derece faydalı olacaktır.
Biliyoruz ki hizmette siyaset
olmaz” dedi. 

Teklifi desteklediğini ifade eden
Sındır, “Son derece olumlu ve
isabetli düşünmüşsünüz. İzmir
Milletvekili olarak İzmirlilerin,
STK’lerin şikayet, öneri ve
talepleri hususunda elimden
geleni yapmaya her zaman
hazırım” diye konuştu.

İZSİAD’dan milletvekillerine:
GELİN, İZMİR’İ KONUŞALIM

Bizden Haberler
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İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim
Kurulu üyeleri, Konak Belediye
Başkanı Sema Pekdaş’ın
davetiyle bir günlerini ilçenin
tarihi, turistik ve kültürel
noktalarını incelemeye ayırdı. 

Başkan Pekdaş’ın bizzat

mihmandarlık ettiği
organizasyon kapsamında;
Anafartalar Caddesi, Kapılar
semtindeki Agios Voukolos
Kilisesi, İsmet İnönü Anı Evi’ni
ziyaret eden İZSİAD yöneticileri
daha sonra Kadifekale’ye
çıkarak İzmir’i tepeden

kuşbakışı izleme olanağı buldu. 
Konak Belediyesi Kent Tarihi

Birimi’nde görevli uzmanların
bilgilendirmeleri eşliğinde
yapılan gezinin ardından Tarihi
Kemeraltı Çarşısı içinde kalan
ve dünya üzerinde birbirine bir
birlerine olan yakınlıklarıyla

İZSİAD’lılar
Konak’ı
fethetti

Başkan 

Sema Pekdaş 

Konak’ı bizzat

gezdirdi.
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benzeri bulunmayan
sinagog ve havralar
ziyaret edildi. 

Musevi inancına sahip
kişiler için kutsal olan
havra ve sinagogların bu
denli çok olmasının büyük
bir avantaj olduğunu
belirten İZSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan
Küçükkurt, Tarihi
Kemeraltı Çarşısı’nın
sadece alışveriş mekanı
olmak dışında bir inanç
merkezi olabileceğini de
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söyledi.
Agora Kazı Alanı’na da

uğrayan heyet, kazı ekibinden
yürütülen çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Antik Roma
döneminden kalma çarşının da

görüldüğü gezide o dönemden
kalma duvar yazılarının yer
aldığı alan yoğun ilgi gördü. 

Gezinin sonunda Başkan
Sema Pekdaş, geldikleri için
İZSİAD yönetimine teşekkür

etti. Amaçlarının geçmişten
gelen zenginlikleri daha çok
kişiye göstermek olduğunu dile
getiren Pekdaş, “İzmir’in
merkezi Konak, üç binin
üzerinde tarihi yapıya ev
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sahipliği yapıyor. İlçemizin
tanınması ve turizm
potansiyelinin artması için
çalışıyoruz” dedi. Konak’ın
tarihi zenginliklerini
görme fırsatı bulduklarını
dile getiren İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt da
Başkan Pekdaş’a teşekkür
etti. Konak’ın çok büyük bir
ilçe olduğunu ve turistik
açıdan büyük potansiyeli
bulunduğunu vurgulayan
Küçükkurt, “İZSİAD olarak,
İzmir turizminin gelişimi
yolunda bugüne kadar pek
çok çabamız ve katkımız
oldu. Bundan sonra da
katkı vermeye hazırız”
dedi. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) ayda bir düzenlediği
geleneksel Çarşamba Toplantıları’nın
Ekim ayı konuğu, Capital, Ekonomist ve
PCNet dergilerinin Yayın Direktörü ve
ekonomi yazarı Rauf Ateş oldu. 

Ateş, İZSİAD yöneticilerinin ve
üyelerinin katıldığı toplantıda, Türkiye
ekonomisinin genel durumunu, iş
dünyasında konuşulanları, zor zamanları
aşmada izlenmesi gereken yolları 
ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı;
soruları da yanıtladı.

Türkiye’de bugün yaşanan sıkıntılı
dönemin en önemli nedeninin, özellikle
son 10 yılda üretim ekonomisinin
terkedilip inşaat ekonomisine ağırlık
verilmesi olduğunu belirten Ateş, “Bunu
ben değil, eski ekonomi bakanları Ali
Babacan ve Mehmet Şimşek söyledi. Dış

Çarşamba’nın konuğu Ateş:
Üç adım sonrası aydınlık olur

14

İZSİAD
Başkanı
Hasan
Küçükkurt,
verdiği bilgiler
için Rauf
Ateş’e
teşekkür etti,
plaket 
sundu.



politikadaki sıkıntılar ve terörle
mücadele de bunda etken oldu.
Yatırımlar verimsiz alanlara
yöneldi ve aşırı borçlanma oldu.
Buna yeni yapılan köprüler de
dahil. İstanbul’da değeri 1 milyar
doları bulan kuleler var. Büyük
paralar harcanmış ama içleri boş.
Satılmayı bekliyor. Bunun 
gibi pek çok devasa inşaat
yatırımına harcanan paralarla
pek çok sektörde fabrikalar
açılabilirdi. Üretim, istihdam 
ve ihracat olurdu” dedi.
Bu kez sıkıntı çok daha büyük

Bugünkü ekonomik tabloyu,
geçmişte yaşanan sıkıntılarla
karşılaştıran Ateş, şu çarpıcı
tespiti yaptı: “Ülkemiz 
geçmişte de darboğazlar yaşadı
ancak bugünkü kadar büyük
daralma olmadı. 1994’teki
borçlanma kriziydi. 2000
yılındaki bankacılık kriziydi.
2008’de daha karmaşıktı; dünya
krizdeydi. Doğru müdahaleler
hızlı sonuç verdi ve krizlerin
etkileri bir-iki yılda aşıldı. Ancak
bu kez öyle değil. Bu kez sıkıntının
odağında reel sektör var.
Yüzbinlerce şirket ve bunların
çalışanları var. Bu kez
toparlanma çok daha zor
görünüyor.”

Hükümetin, bankaları
rahatlatmak ve kredi kullanımının
önünü açmak için batık kredilerle
ilgili bir çalışma yaptığı duyumunu
da paylaşan Ateş, “Bankalardaki
batık kredileri alıp bir devlet
bankasında toplayacaklar. 
Emlak Bankası bunun için
canlandırılıyor. ABD’deki krizi
önemli ölçüde engelleyen 
yöntem bu oldu. Ben bunun
konuşulduğunu duydum. Olma
ihtimali var” diye konuştu.

Türkiye’nin acilen atması
gereken ilk üç adımın belli
olduğunu kaydeden Ateş, bunları
şöyle sıraladı: “Önce yurtta
sulh, cihanda sulh yapılmalı.
Beraberinde, başta 

Merkez Bankası olmak üzere
ekonomin bağımsız 
kurumlarının rahat çalışması
sağlanmalı; onların bağımsızlığı
güçlü şekilde vurgulanmalı. Son 
olarak da yapısal reformlarla
özgür ve demokratik ortam
sağlanmalı. Bunlar, Türk
ekonomisine içte ve dışta 
güveni yeniden tesis edecek
adımlardır. Para, istikrarı sever.”

İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, “Enseyi 
karartmak yok. Biz çok güçlü bir
ülkeyiz. Belki sıkıntı çekeceğiz,
daha çok çalışacağız ama
bugünleri de aşacağız. 
Üretmeye devam” 
mesajı verdi.

Bizden Haberler
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Okulların açılmasıyla birlikte
toplumsal yaşamda hareketlilik
arttı. İZSİAD’ın Yönetim ve
Danışma kurulları da yeni
dönemin ilk toplantısını
birlikte yaptı. Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt ve
Danışma Kurulu Başkanı 
Ayhan Baran’ın yanı sıra her iki
kurulun üyelerinin katıldığı
toplantıda, ağırlıklı olarak
güncel ekonomi konuşuldu.

Mikro ve makro düzeyde
ekonomik göstergelerin,
siyasal ve sosyal gündemin
tartışıldığı buluşmada,
geleceğe dönük öngörüler de
ifade edildi. 

Danışma Kurulu Başkanı
Ayhan Baran, kentin, 
bölgenin ve ülkenin sosyo-
ekonomik meselelerine mercek
tutmaya, fikir alışverişi
yapmaya devam edeceklerini

ifade etti. Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçukkurt da,
“Sorumluluk sahibi bir sivil
toplum kuruluşu olarak;
ekonomiden sosyal hayata,
kültür-sanattan spora her
alanda İzmir’in sesi, gözü,
kulağı olma misyonuyla
çalışıyoruz. Gerektiğinde
elimizi taşın altına hep 
koyduk, bundan sonra da bu
vizyonla çalışacağız” dedi. 

Yönetim ve 
Danışma kurulları bir aradaydı

Bizden Haberler
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Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş,
İZSİAD Yönetim Kurulu toplantısına konuk oldu.
Genel olarak çalışmalarından bahseden
Pekdaş, özellikle çocuklara, gençlere ve
kadınlara yönelik projelerde İZSİAD ile işbirliği
yapma arzusunu ifade etti. İZSİAD bünyesinde
beş adet lego seti olduğunu hatırlatan Genel
Sekreter Cengiz Yavaş’ın, “devlet okullarında
lego takımları kurulması ve robot yarışmalarına
katılınması” önerisine sıcak bakan Pekdaş,
çantasındaki iki önemli projeyi de masaya
getirdi. 

Roman çocuklarından oluşturdukları
orkestra çalışmalarını “Kemeraltı
Konservatuarı” projesine dönüştürmek
istediklerini belirten Pekdaş, “Proje, İzmir

Konak Belediye Başkanı Pekdaş
İZSİAD yönetimine konuk oldu



Bizden Haberler
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Valiliği Kemeraltı Komisyonu
bünyesine dahil edildi. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü de paydaşımız.
Hedefimiz, orada, dezavantajlı
ailelerin çocuklarına müzik eğitimi
vermek. İZSİAD olarak siz de örneğin
enstrümanların alınmasına destek
olabilirsiniz” dedi. 

Geleneksel el sanatları
kurslarında zanaat öğrenen yüzlerce
genç kız ve kadından da bahseden
Pekdaş, “Bu projeyi de okula
dönüştürmek istiyoruz. Bir de
kursiyerlerin en büyük sorunu,
ürettiklerini satacak kanal
bulamamak. Oysa el emeği göz nuru
çok güzel şeyler üretiyorlar. Gelenek
Tasarım Merkezi gibi bir yer açılsın
istiyoruz. Bu konuda da İZSİAD olarak
katkınızı bekleriz” diye konuştu. 

İZSİAD Başkanı Hasan 
Küçükkurt, projelerin olgunlaşması
durumunda destek vermek için 
hazır olduklarını ifade etti. 



İZSİAD Yönetim Kurulu, aynı
zamanda İZSİAD Danışma
Kurulu Üyesi de olan AK Parti
İzmir Milletvekili Necip Nasır’ı
da ağırladı. Sözlerine, 51 yıldır
İzmir iş yaşamının bir parçası
olduğunu ifade ederek başlayan
Nasır, İzmir iş dünyasının
sorunlarını ve beklentilerini
yakından takip ettiğini dile
getirdi, “Sorunların çözümü
noktasında köprü vazifesi
yapmayı istiyorum” dedi. 

Ülke genelinde yaşanan
ekonomik sorunları ve çözüm
önerilerini de masaya yatıran
Nasır, Türkiye’nin her türlü dış
etkiye karşı dik duruş
sergilediğini söyledi, sözlerini
şöyle tamamladı: “Dünyada
savaşların şekli değişti. 
Türkiye güçlü potansiyeli ve
dayanışma ruhuyla, her türlü
haksız ekonomik saldırı ve
hareketi etkisiz bırakacak
kudrettedir. Ekonomi savaşında

kazanan biz olacağız.”
İZSİAD Yönetim Kurulu

Başkanı Hasan Küçükkurt ise,
“Her türlü fedakarlığı yapmaya
hazırız” dedi. Ülke olarak
yaşanan sıkıntılara karşı güçlü

bir ekonomi politikası da
uygulanması gerektiğine dikkat
çeken Hasan Küçükkurt, hem
vatandaşların hem de kamunun
tasarruf yapmasının doğru
olacağını söyledi.

Küçükkurt: Fedakârlığa hazırız

Bizden Haberler
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İZSİAD Yönetim Kurulu,
haftalık olağan toplantısını,
Genel Sekreter Cengiz
Yavaş’ın sahibi olduğu OBİ
Karadeniz Mutfağı’nda
düzenledi. Lezzetli
buluşmaya, Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin
Mutlu Akpınar da konuk
oldu, çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Keyifli bir 
sohbet eşliğinde yapılan
toplantının ardından İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt,
ağırlama için Cengiz Yavaş’a,
katıldığı için de Başkan
Akpınar’a teşekkür etti. 

Karadeniz lezzetleri eşliğindeki
toplantıya Akpınar da katıldı
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Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk ve
kurmaylarının, düşman
işgalinden kurtulduğu 9 Eylül
1922 günü İzmir’i uzun uzun
izledikleri Belkahve’deki Ata
Anı Evi, İZSİAD Yönetim
Kurulu toplantısına ev
sahipliği yaptı. 

İZSİAD yöneticileri,
toplantının ardından, İzmir’in
kurtuluş gününü yaşayan
İzmirlilerin anılarını anlattığı

Belkahve’deki Ata Anı 
Evi’ni ziyaret ettiniz mi?????



kısa filmi izledi ve müzeyi gezdi. 
Kurtuluş Savaşı yıllarının

ruhunu ve izlerini taşıyan 
Ata Anı Evi’nde, Türk Süvari
Birlikleri’nin İzmir’e girişi
sırasında dikilen Kuvayi
Milliye dönemi Türk Bayrağı,
dürbün, kalpak, Türk subay
kılıcı, süngüler, tüfek,
mermiler ve yine Türk
askerlerine ait kütüklük ve
harita çantası gibi işgal 
yıllarına ait eserleri 
dikkatle inceleyen İZSİAD
yöneticileri, Atatürk’ün
balmumu heykeli yanında
hatıra fotoğrafı
çektirmeyi de ihmal etmedi. 

İZSİAD Başkanı Hasan 
Küçükkurt, “Yönetim 
Kurulu toplantımızı bu tarihi
yerde yapmak bizim için

büyük bir onur oldu. 
Kurtuluş Savaşı ve İzmir’in
kurtuluş günüyle ilgili
hafızalarımızı tazeledik.
Tüylerimizi ürperten tarihi
eşyaların sergilendiği 

Ata Anı Evi’ni ülkemize
kazandıran Bornova Belediye
Başkanı Olgun Atila ve ekibine,
ayrıca burada sergilenen bazı
eserleri bağışlayanlara
teşekkür ediyoruz” dedi.
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İstiklal mücadelesi ruhu 

bu müzede sergileniyorİstiklal mücadelesi ruhu 

bu müzede sergileniyorİstiklal mücadelesi ruhu 

bu müzede sergileniyorİstiklal mücadelesi ruhu 

bu müzede sergileniyorİstiklal mücadelesi ruhu 

bu müzede sergileniyor
Türkiye Cumhuriyeti’nin

Kurucusu Büyük Önder Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün, milli
mücadele yıllarında, “Bu şehre
bir şey olacak diye çok korktum”
sözüyle İzmir’e verdiği önemi
dile getirdiği yer olan
Belkahve’de, İl Özel
İdaresi’nden Bornova
Belediyesi’ne devrolan atıl
restoran, dönemin ruhunu ve
izlerini taşıyan Ata Anı Evi’ne
dönüştürüldü. 2016 yılında
İzmir’in kurtuluşu olan 9 Eylül
günü açılışı gerçekleştirilen
Ata Anı Evi’nde Kurtuluş
Savaşı’nı anlatan pek çok
materyal sergileniyor.

Mekanda dönemin
ordu donanımlarının
karşılaştırılabilmesi amacıyla

Yunan askerlerinin kullandığı
malzemeler de sergileniyor.
Ayrıca istiklal mücadelesini ve
Atatürk’ü anlatan pek çok yazılı
eser, resim ve haritalar
bulunuyor. “9 Eylül İzmir’in
kurtuluşu Fotoğraf Sergisi” ise

görülmeye değer bir başka köşe
olarak dikkat çekiyor. Hatıra
fotoğrafı çekimi köşesinin de
bulunduğu Ata Anı Evi’nin
gösterim bölümünde, 
kurtuluş destanını anlatan
belgeseller izlenebiliyor. 
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İZSİAD Danışma Kurulu
Başkanı Ayhan Baran, yarım
asırdan fazla süren iş yaşamında
edindiği engin bilgi birikimini ve
tecrübesini gençlere aktarıyor.
Geçtiğimiz aylarda, İZSİAD
Başarı Öyküleri etkinliğinin ilk
konuğu olan Baran,
derneğimizin genç üyelerine
altın gibi nasihatler vermişti.
Ayhan Başkan, gelen talep
üzerine bu kez de Alman
sermayeli Viessmann şirketinin
genç yöneticileri ile tecrübelerini
paylaştı. 

İZSİAD Dernek Merkezi’nde
düzenlenen etkinliğe;
Viessmann Satınalma Müdürü
Ali Yaman Okumuşoğlu, Ar-Ge ve
Tasarım Mühendisi Devrim
Dinçer, Finans Uzmanı Nilay
Galimane ve Kalite Sorumlusu
Gülcan Yıldırım’ın yanı sıra
İZSİAD Danışma Kurulu Üyeleri
Taner Telcioğlu ve İzzet Şanlı,
İZSİAD Üye İlişkileri Komisyonu
Başkanı Emin Gemici, İZSİAD
Yenilenebilir Enerji Komisyonu
Üyesi Nazım Özer, İZSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve Gençlik

Komisyonu Başkanı Başak Çayır
ile Gençlik Komisyonu üyeleri
Bahar Küçükkurt, Özlem Talak
ve Abdülkadir Bışaroğlu katıldı. 

Türkiye’yi riviera zeytinyağı ile
tanıştıran Kristal Yağları’nda
yarım asır boyunca çalışan,
emekli olmadan önce de uzun
süre firmanın Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı’nı yürüten
Baran, başarıya giden yoldaki
çalışma prensiplerini ve
deneyimlerini anlattı, soruları
yanıtladı, genç yöneticilere
tavsiyelerde bulundu.

Baran’dan, Viessmann’ın genç 
yöneticilerine tecrübe aşısı
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İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin
(İZSİAD), A Artı Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi ile
birlikte organize ettiği, ana
sponsorluğunu Türkerler
Grubu’nun yaptığı 5. İzmir İş
Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
Zirvesi ve Fuarı, Tepekule
Kongre ve Sergi
Merkezi’nde düzenlendi. 

Sevilen oyuncu Altan
Gördüm’ün sunduğu açılış
törenine; CHP Genel
Başkan Yardımcısı Bülent
Kuşoğlu, CHP İzmir
Milletvekili Bedri Serter,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İSG Genel Müdür
Yardımcısı Furkan Yıldız,
Ege Bölgesi Sanayi Odası
(EBSO) Başkanı Ender
Yorgancılar, İzmir Ticaret
Odası (İZTO) Başkanı

Önlemler alınsın
iş işten geçmesin!

Türkiye’nin iş sağlığı 

ve güvenliği beşinci kez 

İzmir’de konuşuldu

Türkiye’nin iş sağlığı 

ve güvenliği beşinci kez 

İzmir’de konuşuldu

Türkiye’nin iş sağlığı 

ve güvenliği beşinci kez 

İzmir’de konuşuldu

Türkiye’nin iş sağlığı 

ve güvenliği beşinci kez 

İzmir’de konuşuldu

Türkiye’nin iş sağlığı 

ve güvenliği beşinci kez 

İzmir’de konuşuldu

Bizden Haberler

Hasan Küçükkurt

Furkan YıldızAttila Sezgin Bülent Kuşoğlu Ender Yorgancılar Mahmut Özgener

Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
Tören, saygı duruşu ve
İstiklal Marşı ile başladı.
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Mahmut Özgener, İŞKUR Genel
Müdür Yardımcısı Kadri Kabak ile
Oyuncular Sendikası’nı temsilen ünlü
oyuncular Volkan Severcan ve Hakan
Bilgin de katıldı. Protokol üyeleri,
konuşmalarında, Türkiye’deki iş
kazaları istatistikleri hakkında bilgiler
verdi. İş kazaları ve meslek
hastalıklarının “kader” olmadığı 
ve minimuma indirilmesi yolunda
toplumun her kesimine
sorumluluk düştüğü
mesajı ifade edildi.
Yüzde 98’i önlenebilir

İZSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Hasan Küçükkurt,
Türkiye’de iş sağlığı ve
güvenliği zirvesi düzenleyen tek
patron örgütü olduklarının altını
çizdi. “İş kazalarının ve meslek
hastalıklarının sıfıra inmesi için elimizi

taşın altına koymaya devam
edeceğiz” diyen Küçükkurt, bu
konuda toplumsal kültür ve bilinç
oluşmasının ilk şartının, ilkokuldan
itibaren öğrencilere “iş sağlığı ve
güvenliği dersi” verilmesi 

olduğunu vurguladı. Araştırmalara
göre iş kazalarının yüzde 98’inin
“önlenebilir” olduğunu belirten
Küçükkurt, özetle şunları söyledi: 
Konuştuklarımızı yapalım

“Beş yıldır sloganımız şu: İş işten
geçmeden… Güzel ülkemizde her
konu senede bir gündeme geliyor.
Sorunları konuşuyoruz, çözüm

yollarını tespit ediyoruz. Fakat
icraatta yokuz, ağır kalıyoruz. 

Bu, her konuda böyle.
Annelerimizi, kadına şiddeti,
şehidimizi, gazimizi, yerli
malını, İSG’yi ve diğer her şeyi
senede sadece birkaç gün
konuşuyoruz. Sonra bir 

dahaki seneye kadar
unutuyoruz gitsin. Bu kez

unutmayalım, unutturmayalım.
Lütfen, konuştuklarımızı hızla hayata

Bizden Haberler

5’inci İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
Zirvesi ve Fuarı, protokol üyelerinin
kurdele kesmesiyle başladı. 

Hakan
Bilgin

Altan
Gördüm
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geçirelim ki artık iş
işten geçmesin.”
İyi örnekler paylaşıldı

Konuşmaların
ardından, protokol
üyeleri sahneye çıktı
ve kurdele keserek
organizasyonun
açılışını yaptı. Türkerler
Grubu’nun yanı sıra
EBSO, İZTO, Ege
İhracatçı Birlikleri,
TÜRKONFED,
BASİFED, ESİAD ve
İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin de
sponsorluk desteği
verdiği 5’inci İzmir
İSG Zirvesi ve Fuarı üç
gün sürdü. 12 ayrı
oturumda; aralarında
Tüprag, Tüpraş,
Bosch, Arçelik, Philip
Morris ve Pınar
Grubu’nun da olduğu
yerli ve yabancı
firmaların temsilcileri,
çeşitli bakanlıklar ve
belediyelerden 
kamu yöneticileri,
akademisyenler, İSG
uzmanları ve işyeri
hekimleri, iyi uygulama
örneklerini anlattı.
İSG alanındaki
sorunlar ve çözüm
önerileri de tartışıldı. 

Carrera Mistral Spor
Salonu Zumba Ekibi,
birbirinden hareketli
danslarıyla oturum
aralarına renk kattı. 

Carrera Mistral Spor
Salonu Zumba Ekibi,
birbirinden hareketli
danslarıyla oturum
aralarına renk kattı. 

Kapanışı Grup Kemik yaptı: Üç gün süren organizasyonun kapanışı da
muhteşem bir konserle oldu. Katılımcılar, Grup Kemik’in birbirinden
hareketli şarkılarıyla yorgunluk ve stres attı. 

Zirve ve fuarın katılımcıları,
organizasyon hatırası olarak
bol bol fotoğraf çektirdi.

Bulutsuzluk Özlemi, İzmir’le özlem giderdi:
Açılış töreni sonrası düzenlenen kokteylin
ardından katılımcılar Bulutsuzluk Özlemi ile
coştu. Grup, sevilen şarkılarını seslendirirken,
dinleyenler de onlara eşlik etti. 

Organizasyonun bir de ödüllü yarışması
vardı. Katılımcılar, cep telefonlarıyla
online yarıştı; İSG alanından soruları

yanıtladı. Birinci olan İSG Uzmanı Aydan
Ensağlam, Carrera Spor Salonu’na bir yıl

ücretsiz üyelik hakkı kazandı.

Bizden Haberler



5’inci İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği
(İSG) Zirvesi ve Fuarı’nın özel
konuşmacısı, Pegasus Havayolları
CEO’su Mehmet Tevfik Nane oldu.
Semineri, İSG profesyonellerinin
yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Başkanı Ender
Yorgancılar ile İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt da takip etti. 

Havayolları sektöründe en fazla
görülen meslek hastalıklarının kas-
iskelet sistemi rahatsızlıkları
olduğunu anlatan ve kaza
risklerinden bahseden Nane, aldıkları
önlemler hakkında bilgiler verdi. 
Kaza yaşanması halinde ayrıntılı
inceleme başlattıklarını ve İSG
planlarında gerekli revizasyonları
yaptıklarını belirten Nane,
“İç hizmet eğitimlerimiz kesintisiz
sürüyor. Teorik bilgilerin, işbaşı
eğitimleriyle pekiştirilmesini
sağlıyoruz. Baş pilotumuz 
dahil tüm pilotlar her ay düzenli
olarak uçuş simülasyonlarında
test ediliyor. Başarısız olanlara
uçuş vermiyoruz. Ta ki hatasını

düzeltene kadar” diye konuştu.
Trabzon’da faciayı önledik

Geçen yıl Trabzon’da pistten

çıktıktan sonra 60 derece eğimli ve
balçık çamurlu araziye sürüklenen
Pegasus uçağını hatırlatan Nane,
“Uçuş ekibimiz, o uçaktaki 162
yolcuyu 20 dakikada tahliye etmeyi
başardı ve tam olarak bir faciayı
önledi. İnanın ertesi gün oraya gittim
ve pistten yokuş aşağı uçağa yarım
saatte zor ulaştım” dedi. Bu başarının
ardındaki en büyük faktörün hazırlıklı
olmaları olduğunu kaydeden Nane,
sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü
düzenli olarak gerçekçi acil durum
tatbikatları yapıyoruz. Bu, pek
çoklarına ‘angarya’ gibi gelebilir 
ama benim tavsiyem, iş yapmaktan
değil, tedbir almamaktan korkun.”

Bu yılki zirvenin özel konuşmacısı, Pegasus CEO’su Mehmet Tevfik Nane oldu

Ender Yorgancılar, Mehmet 
Tevfik  Nane, Hasan Küçükkurt

Mehmet
Tevfik Nane

Nane’ye teşekkür plaketini; EBSO Başkanı Ender Yorgancılar,
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve Zirve Yürütme Kurulu

Başkanı Şenol Aslanoğlu birlikte takdim etti. 

İş yapmaktan değil
tedbirsizlikten korkun

29
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Akademi AKAD Özel Eğitim / Şirket Sahibi Halil Çungur
Biz başından beri bu fuara katılıyoruz. Kendim de İZSİAD
üyesiyim. İlk iki yılda sponsorluk desteği verdim. İşimiz, ilk
yardım eğitimi vermek. İzmir’de bu alanda gerçekleşen
eğitimlerin üçte birini biz veriyoruz. Ayrıca yangın ve acil

durum eğitimleri de veriyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Sektörel
çevremiz çok geniş ve onları da bu fuara çekmeye çalışıyoruz.

Bu zirve ve fuar İzmir için çok önemli bir platform. Sektörün
paydaşları beş yıldır burada buluşuyor. Bilgi ve tecrübe

paylaşımında bulunuyor. Son derece memnunuz.

İşte KKD - BorSafe / Genel Müdür Tijen Küçükgökçe
Biz üç yıllık bir firmayız ve üç yıldır da bu fuara katılıyoruz.

Burada müşterilerimizin hepsini bir arada 
görme şansı buluyoruz. Oturumları da takip ediyoruz ve
firmaların uygulamaları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. 

Eksik gördüğümüz konularda biz de onları bilgilendiriyoruz.
Fuar bu yıl, geçen yıla göre çok daha kalabalık. 

Biz her yıl iki kat büyüyoruz. Çünkü İSG pazarı hâlâ çok
bakir. Fuarın, 2019 büyüme hedeflerimize de katkı

sağlayacağını düşünüyorum.  

Yıldız Yangın / Satış Yöneticisi Suat Salgın
Her sene fuara katılıyoruz. Firmaları hem kişisel koruyucu

donanım hem de yangın güvenliği konularında bilgilendirmeyi
hedefliyoruz. Fuardan en önemli beklentimiz katılımcı firma ve

ziyaretçi sayılarının fazla olması. İlk üç yıl bu anlamda çok
iyiydi. Ancak benim gördüğüm, son iki yıldır biraz gerileme var.
Bunda, özellikle bu sene yaşanan ekonomik sıkıntıların da rolü

olduğunu düşünüyorum. Bir de organizasyonun daha iyi
duyurulması gerekiyor. Çünkü sürekli çalıştığımız firmalar,

organizasyondan haberleri olmadığını söylüyor.

SSA Kimya / Ege Bölge Satış Müdürü Gökhan Şenses
Fuara dördüncü kez katılıyoruz. İSG malzemeleri 

tedarik eden bir firmayız. 18 markanın ana distribütörlüğünü
yapıyoruz. Talep eden firmalara teknik bilgi desteği de

sağlıyoruz. Bu sene ülkenin durumundan kaynaklı 
olarak açıkçası korkuyorduk katılım olmayabilir diye.
Fakat korktuğumuz olmadı. Fuar gayet hareketli ve 

bizi sevindirdi gerçekten. Hem çalıştığımız firma
temsilcileriyle hem de potansiyel müşterilerle 

bir araya gelme şansı bulduk. 

Firmalardan fuara tam not
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Türkpark İlkyardım Eğitim Merkezi / Sorumlu
Müdür Dilek Aşkar

Firmalara temel ilkyardım eğitimleri veriyoruz. 
Fuara ilk kez katıldık. İsmimizi duyurmak 

ve kendimizi tanıtmak için buradayız. 
İSG uzmanlarıyla bir araya gelmek, onlarla 

tanışmak ve hizmetlerimizi anlatmak istiyoruz. 
Bu imkanı da burada bulduk. Pek çok potansiyel iş

bağlantısına imza attık. 
Memnunuz.

Ulusoy Çevre ve İş Sağlığı / Laboratuvar 
Müdürü İbrahim Yaman

Gürültü, aydınlatma, termal konfor, titreşim gibi iç 
ortam ölçümlerini gerçekleştiriyoruz. 

Bu alanda TÜBİTAK’tan akreditasyon, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’ndan da yetki almış bir firmayız. Genelde

ulusal ve uluslararası ölçekte kurumsal firmalarla
çalışıyoruz. Fuara ilk kez katıldık. Potansiyel müşterilerle

burada tanımayı ve yeni dostluklara, işbirliklerine i
mza atmayı umuyoruz. 

Mira İple Erişim / İş Geliştirme Koordinatörü Sinan San
Ana sektörümüz enerji. Rüzgar tirbünleri, enerji santralleri,
çimento fabrikaları gibi ağır sanayi firmalarıyla çalışıyoruz.

Her türlü endüstriyel montajı ve demontajı yapıyoruz.
Kurtarma operasyonları yapıyoruz. İşimiz, özellikli 

yerler. Beş yıldır fuara katılıyoruz. Bu sene geçen yıla göre
daha sönük geçiyor gibi geldi. Belki de bunun nedeni

ekonomik sıkıntılardır. Bir de gerçekten İSG işi 
yapan firmaların sayısı biraz daha artmayı diye
düşünüyorum. Stantlar ve fuar düzeni gayet iyi. 

CMA Danışmanlık / Yönetici Ortağı Özden Erten
İYTE Teknokent’te faaliyet gösteren 12 yıllık bir 

firmayız. Kurumsal kaynak planlaması ve yazılımlar
konusunda firmalara destek veriyoruz. İzmir ve 

çevresinde kurumsal firmalarla uzun yıllara 
dayanan işbirliklerimiz var. İş sağlığı ve güvenliği 

yazılımızla da bakanlık onaylı entegratör firmayız. Fuarda da
bu ürünümü tanıtıyoruz. Fuara ikinci kez katılıyoruz.

Normalde firmalara giderek yaptığımız bire bir tanıtımları
burada yapma imkanı buluyoruz. 
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Tez Medikal OSGB / Proje Yönetim Müdürü Uğur Gök
Türkiye’nin 81 ilinde yetkili tek OSGB firmasıyız. 

Çalışan sayısı oyarak da ülkenin tamamında hizmet veren en
büyük firmayız. Kurumsal ve sektörün önde gelen

firmalarıyla çalışıyoruz. İstanbul firmasıyız. Fuara ilk kez
katıldık. Kendimizi tanıtmanın ötesinde, başta İZSİAD olmak

üzere organizatör kurum ve kuruluşları desteklemeyi
amaçladık. Organizasyonu da gayet başarılı bulduk. Olumlu

izlenimlerle dönüyoruz. Bu gibi zirvelerin, fuarların 
artması en büyük temennimiz. 

TMGD Entegre Danışmanlık /
Şirket Müdürü Murat Aydın

Firmalara, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı 
hizmeti veriyoruz. Tehlikeli maddelerin 

karayollarında güvenli taşınması için çalışıyoruz. 
Fuara geçen yıl da katılmıştık. Çok memnun kaldık. 

Güzel ilgi gördük. Hem mevcut iş ortaklarımızla 
bir araya geliyoruz hem de yeni firmalarla bağlantı 

kurma şansı buluyoruz. Geçen yıl gibi bu senenin de 
çok verimli geçtiğini düşünüyorum. 

Motto Yazılım / Proje Yöneticisi Doğuş Tuncer
İşe giriş ve periyodik muayene hizmeti veren isg ve osgb
firmaları, tıp merkezleri ve özel hastaneler için ürettiğimiz 

bir yazılımımız var. Mobil muayene aracı fabrikaya
gittiğinde, orada muayene edilen tüm çalışanlara ait tüm

bilgiler, bu yazılım sayesinde kolayca raporlanıyor 
ve yorumlayacak doktorun bilgisayarına otomatik 

olarak düşüyor. Bu da ayrıntılı bitiş raporlarının 
hazırlanması sürecinde müthiş vakit  kazandırıyor. 

Fuara ilk kez katıldık. Çok yararlı bulduk. 

Bilge Eğitim / Şirket Sahibi 
İkram Taşdemir

Biz belgelendirme kuruluşuyuz. Özellikle 
alaylı kesimin ustalık becerilerini ölçmek 

ve yetkinliklerini belgelendirmek için faaliyet gösteren
akredite bir kuruluşuz. Fuara ilk kez katıldık. 

Yeterli ilgiyi görüyoruz. 
Hayli ziyaretçi geldi, tanıştık, yeni işbirlikleri için 

altyapı oluşturduk. Organizasyondan 
memnunuz.



İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği
(İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt, 5.
İzmir İSG Zirvesi ve Fuarı’nın ardından
değerlendirmelerde bulundu. A Artı
OSGB işbirliği ve Türkerler Holding ana
sponsorluğunda düzenlenen
organizasyonun; Türkiye’nin dört bir
yanından gelen İSG profesyonellerini,
işyeri hekimlerini, kamu kurum ve
kuruluşlarının temsilcilerini, farklı
üniversitelerden akademisyenleri ve
yerli ve yabancı dev firmaların
yöneticileri ile temsilcilerini bir kez daha
İzmir’de buluşturduğunu vurgulayan
Küçükkurt, “Türkiye’nin iş sağlığı ve
güvenliği yine İzmir’de konuşuldu”
dedi; şöyle devam etti: 

“Endüstri 4.0 ve İSG, Hastanelerde
İSG, Kimyasal Çalışmalarda Süreç
Emniyeti, Psikososyal Risk Etmenleri,
İşverenlerin İSG’deki Rolü, Kamu
Kurumlarında İSG, Proses Güvenliği,
İşletmenin Korunması, Gıda Sektöründe
İSG, Medya ve İSG, İnsan Kaynakları ve
İSG, Tekstil ve İSG başlıklarıyla
düzenlenen toplam 12 oturumda 50’den
fazla konuşmacı, örnek İSG
uygulamalarını ve tecrübelerini paylaştı,
sorunları ve çözüm önerilerini konuştu.
Katılımcılar, organizasyonun ilk günü
yapılan teknik gezilerde, çok önemli
fabrikaları ziyaret etme ve İSG

uygulamalarını yerinde inceleme şansı
buldu. Zirveye paralel düzenlenen İSG
Fuarı’nda ise sektörün farklı alanlarından
firmalar, katılımcılara ürünlerini ve
hizmetlerini tanıtma şansı buldu.”
İSG, okullarda ders olmalı

“Bu, çok değerli ve önemli bir
organizasyon. Ancak çok daha önemli
olan şey; konuşulanların burada
kalmaması” mesajı veren Küçükkurt,
sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz, İSG
alanında hâlâ emekleme döneminde.
Almamız gereken daha çok yol var ve
kaybedecek zamanımız yok. İSG’nin üç
tarafı var; işveren, işçi ve devlet. Azami
işbirliği ve uyum içinde çalışmaları şart.
Mevcut iş yaşamında iş kazalarını ve

meslek hastalıklarını önleme çalışmaları
ciddiyetle devam etmeli. Hatalar
düzeltilmeli, eksikler giderilmeli.
Toplumda İSG kültürünün oluşturulması
ve bu alandaki farkındalığın artırılması
çalışmaları da aynı paralelde devam
etmeli. Bunun en önemli adımı da Milli
Eğitim Bakanlığı’nın, İSG’yi müfredatlara
zorunlu ders olarak koymasıdır. Hepsinin
takipçisi olmaya ve Türkiye’ye İSG’yi
anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü tek
dileğimiz var; insanlarımız iş kazalarında
ölmesin, sakat kalmasın, meslek
hastalıklarına yakalanmasın.
Unutmayalım ki, iş kazalarının yüzde 98’i
insan hatasından kaynaklanıyor ve
gerekli tedbirler alınırsa önlenebilir.” 

İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt: 

İSG’yi anlatmaya 
devam edeceğiz

50’ye yakın konuşmacının, farklı alanlardaki örnek İSG
uygulamalarını paylaştığı 12 ayrı oturumu, yüzlerce katılımcı takip etti. 33
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Neptün Soyer

Onu, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç
Soyer’in eşi olarak tanıdık ama en az eşi kadar
marifetli olduğunu yeni öğrenmeye başladık.
Köylü kızı olarak yetişmiş, tarımı ve
hayvancılığı çocukken öğrenmiş, matematik
öğretmeni Neptün Soyer, yaşadığı ilçede
tarımsal kalkınmayı sağlama hedefiyle çıktığı
yolda çok önemli bir görevi üstlendi.
Türkiye’nin en köklü tarımsal kalkınma
kooperatifi Köy-Koop Merkez Birliği Genel
Başkanlığı’na seçilen Soyer ile tarımı ve
hayvancılığı konuştuk.  Kooperatif
yapılanmasının, tarımsal kalkınmanın
anahtarı olduğunu vurgulayan Soyer, “Devlet
Baba, Toprak Ana’ya sahip çıkmalı ve köylüyü
el üstünde tutmalı” diyor…
Genel olarak Türkiye tarımını
değerlendirebilir misiniz öncelikle? Örneğin
niye saman ithal eden bir ülke olduk biz?

Kooperatifçilik, tarımsal 

kalkınmanın anahtarıdırKooperatifçilik, tarımsal 

kalkınmanın anahtarıdırKooperatifçilik, tarımsal 

kalkınmanın anahtarıdırKooperatifçilik, tarımsal 

kalkınmanın anahtarıdırKooperatifçilik, tarımsal 

kalkınmanın anahtarıdır
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Köy-Koop
Merkez Birliği
Genel Başkanı
Neptün Soyer: Neptün

Soyer
Neptün
Soyer

Neptün
Soyer
Neptün
Soyer

Neptün
Soyer
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Ben Evliya Çelebi’nin
kitaplarını çok severim.
Anadolu’nun o en eski
zamanlarını, kültürünü,
ekonomisini, tarımını çok iyi
anlatır. Verdiği gastronomi
bilgileri derlenmiş ve yemek
kitaplarına dönüştürülmüş.
Orada etli yemekler için asla
dana eti kullanılmadığını
görüyoruz. En çok kuzu eti
kullanıldığını, oğlak eti yendiğini
de öğreniyoruz. Kendi
çocukluğumda da böyleydi.
Büyükbaş hayvan eti nedir
bilmezdik. Bunu neden anlattım?
Biz dana eti yemeye ne zaman
başladık? 1970’lerden itibaren
başladık. Sonrasında tüketimin

artasıyla birlikte yabancı ırk
hayvanların Türkiye’ye girişi
başlıyor. Bunlar kalın dudaklı,
bizim otlarımızı yemeyi bilmiyor.
Çünkü bizim otlarımız kısa. Yerli
ırka hitap ediyor. Sahip
olduğumuz büyükbaş hayvan 
geni ve toprak yapısı belli. 

Tüm bunlara rağmen biz hâlâ
ithal türlerle büyükbaş
hayvancılık yapacağız diye inat
ediyoruz. Bunun sonucunda da
saman ithalatı doğuyor, canlı
hayvan ve karkas et ithalatı
doğuyor. Israrın bir anlamı yok.
Çözüm, koyun! Küçükbaş hayvan
yetiştirmemiz gerekiyor bizim; et
için. Büyükbaş hayvan, süt için
yetiştirilir. Tarımı gastronomiyle

buluşturma zorundasınız. Fındık
üretiminde örneğin, dünyada 1
numarayız. Fakat fiyatı biz
belirleyemiyoruz. Nutella
belirliyor fiyatı. Çünkü benim
insanım onu seviyor.
Çocuklarımıza bir avuç fındık
versek burun kıvırıyorlar.
Tarım üretiminde Avrupa
lideriyiz aslında. Fakat 
bunun katma değerini
yaratamıyoruz ne yazık ki!
Neden yaratamıyoruz peki? Neyi
eksik ya da hatalı yapıyoruz?

1980’lerden itibaren Türk
tarımına “ineği” dayatmışlar.
Bundan vazgeçmek bizim
elimizde. Bu sadece tarım
bakanlığının işi değil. 
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Planlamayı yapması gereken,
Tarım Bakanlığı değil mi?
Türkiye’de herkes kafasına
göre tarım yapıyor! Neden bu
planlamalar yapılmıyor,
yapılamıyor?

Tarım Bakanlığı’ndaki
personelle de irtibat halindeyiz
biz. Çok bilgili insanlar aslında.
Az önce fındık örneği vermiştim.
Biz bu fındığı üretiyoruz da
neden küresel çapta bir çikolata
markamız olamıyor? Bunun
pek çok nedeni var. Eğitim
eksikliği, liyakata dayalı
derecelendirme olmayışı,
sosyolojik yapımız vs… Genel
olarak planlama, disiplinli ve
istikrarlı çalışma problemimiz
var bizim. Kağıt üzerinde yazılı
olan onca kuralı, yasayı,
yönetmeliği bile tam ve doğru
olarak uygulayan bir yapımız

yok ne yazık ki! Bu tablo, elbette
tarımsal planlamayı ve istikrarlı
çalışmayı da negatif etkiliyor.
Herkesin, kapısının önünü
süpürmeyi öğrenmesi
gerekiyor. 
Peki Köy-Koop olarak siz neler
yapıyorsunuz? Bu yapıyı
değiştirmek adına?

Tarımda ideal yapı
kooperatifçiliktir. Benim kişisel
hedefim de, kooperatifimizin
hedefi de kooperatifçiliğin daha
iyi bir yere gelmesidir. Bizler
küçük aile çiftçileriyiz, parçalı
arazilerimiz var bizim. Köy-
Koop olarak Türkiye’de 13 ilde
faaliyet gösteriyoruz. Bu
kentlerdeki tarımsal kalkınma
kooperatiflerinin büyük bölümü
bizim bünyemizde faaliyet
gösteriyor. Bir hedefimiz de her
kooperatifin bizim çatımız altına

Röportaj
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girmesi. Tek çatı altında
toplanmak istiyoruz. 1970’lerin
başı, Köy-Koop’un ilk
kuruluşuyla birlikte Türkiye’de
gerçek anlamda kooperatifçiliğin
başladığı yıllardır. 1980 ihtilali
öncesi Köy-Koop çok güçlü ve
etkili bir yapı idi. Ne yazık ki
ihtilalle birlikte Köy-Koop’un tüm
fabrikalarına, arazilerine,
hanlarına ve diğer varlıklarına el
konuldu; Türk tarımı için çok
önemli olan bu yapı büyük ölçüde
zayıflatıldı. Daha sonra, 1999’a
kadar Köy-Koop’un yeniden
kuruluş çalışmaları devam etti.
“Malvarlığınızı geri
istemeyeceksiniz” diye bir şerh
koydular. Onu imzalamak
zorunda kalıyor kurucular.
Tabela olarak, aynı ideallerle,
Türk tarımını geliştirme
hedefiyle yeniden kuruluyor Köy-

Koop… Ve şunu da diyorlar Köy-
Koop’a: “Dikey örgütlenmeyin!”
Bu ne demek? Var olan ve olacak
her kooperatifin özerk olması
demek. Kendi kafasına göre
hareket etmesi demek.
Kooperatiflerin birlik olamaması,
tek bilek olamaması demek. 
Bu, tarımsal bütünlük ve
planlama açısından zararlı değil
mi? Ne düşünüyor Tarım
Bakanlığı, devlet?

Bakanlık da bu durumun
farkında ve her kafadan ayrı ses
çıkmasından rahatsız. Bu parçalı
arazi yapısında
kooperatifleşmenin en doğru
yapılanma olduğunu onlar da
biliyorlar ve ‘bunları nasıl
toplarız, nasıl bir araya getiririz’i
düşünüyorlar. Fakat nasıl
toparlayacaklarını bilemiyorlar.
Bizim de zaten Bakan’a ve diğer

yetkililere söylediğimiz şu:
“Bunlara karar verirken biz
olmazsak yine yanlış yaparsınız!”
Dinlediklerini düşünüyorum, öyle
umut ediyorum. Seçim biteli
aylar oldu, hâlâ bir ziyaret
silsilesi devam ediyor bakanlıkta.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100
günlük eylem planı açıkladı
biliyorsunuz. Kendi açımızdan
baktığımda onu da çok yeterli
bulmadığımı söylemek
istiyorum. 100 günlük faaliyet
planında tarım için 18 madde
vardı. Tarımsal kalkınma
kooperatiflerini memnun edecek
bir şey görmedim açıkçası. 
Peki sizin beklentileriniz neler?

Kooperatifçilikte çok parçalı
bir yapımız var. Birçok farklı
kooperatif faaliyet gösteriyor.
Kendi alanlarının dışındaki
faaliyetlere de el atıyorlar.

Röportaj
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Örneğin hayvan ıslahı için kurulan
bir kooperatif, şirket kurup süt
toplama işine de girebiliyor. Senin
kuruluş amacın bu değil ki… Bu
kaotik yapıya kim dur diyecek?
Herkesin kendi kuruluş amacına
odaklanması ve onu en iyi şekilde
yapması gerekiyor. Ülkenin her
karış toprağında buğday yetişiyor.
Hiçbir şey yapmasak ekmeğimizi
topraktan çıkarırız yani. Bu
ülkenin verimli toprakları
başkalarının elinde olsaydı,
tarımda dünyanın 1 numarası
olurdu. Olmalıyız da… Müthiş bir
insan kaynağımız var. Doğru
planlamalar, politikalar
üretilmeli. Liyakat esası
uygulanmalı. Ahbap çavuş
ilişkileriyle yürümemeli işler.
Devlet Baba, Toprak Ana’ya sahip
çıkmalı. Toprak Ana can çekişiyor.
Her yıl 3 milyon hektar tarım
arazisi ekimden düşüyor. Çünkü
yeni nesiller tarım yapmıyor, tarım
yapacak nesiller yetişmiyor. Tarım
yapanlar da ürününü
pazarlayacak destekten,

mecralardan yoksun. Ben burada
parasal bir destekten söz
etmiyorum. Sürdürülebilir bir
tarımsal ekonomi düzeninin
kurulmasından bahsediyorum. Bu
kurulursa sistem kendiliğinden
işleyecek zaten. 
Nasıl olacak bu tarımsal ekonomi
düzeni?

Pazarlama ile ilgili çok ciddi
sorunlarımız var. Hal Yasası’nda
güzel uygulamalar var ve köylü,
üretici bundan yararlanamıyor.
Hallerdeki satış alanlarının yüzde
20’si tarımsal kalkınma
kooperatiflerine ayrılır diye
yazıyor kanunda. Fakat bizler
bundan yararlanamıyoruz. Gidin
bugün İzmir Hali’ne bakın, Köy-
Koop’un olmadığını, olamadığını
göreceksiniz. İstanbul Hali’nde de
yokuz. Büyük marketler küçük
üreticilerden ürün almıyor, çünkü
onların istediği standartlarda
paketleme imkânlarına sahip
değiller. Yasa, “50 üretici bir araya
gelirse kendi halini kurabilir”
diyor. Bundan daha güzel bir şey 
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olabilir mi? Bunun üzerine biz,
mevcut hallerin içine girmek
yerine böyle yapalım diye
düşündük. Yeni haller
oluşturalım, biz işletelim ve
kendi ürünlerimizi pazarlayalım
istedik. Yer sorunundan tutun da
bürokrasiye kadar bir sürü engel
çıktı önümüze. 

Devletin bu konularda destek
olması gerekiyor. Köylünün
ayağa kaldırılması, iyi tarım ve
hayvancılık uygulamaları
konusunda sürekli eğitilmesi
gerekiyor. İl ve ilçe tarım
müdürlükleri, ziraat fakülteleri
tarlaya taşınmalı. Mevcut
düzende köylü onlara taşınıyor.
Bunu yapmayın. Köylünün işi
başından aşkın zaten. Devletin,
köylüyü el üstünde tutması lazım.
Tarımsal üretimde Avrupa
birincisiyiz de neden
kazanamıyoruz peki? Çiftçimiz,
köylümüz, hayvancımız neden
kan ağlıyor?

Fındık çok doğru bir örnek.
Tarıma dayalı sanayi üretimini
geliştirmediğimiz sürece, marka
ürünler yaratmadığımız sürece 

bu olmayacak. Fındığı en çok biz
üretiyoruz, fiyatını bir İtalyan
firması belirliyor. İspanya
örneğin turizmde dağlara,
köylere döndü. Çünkü kentlinin
karnını köylü doyuruyor.
İnsanlar, birbirinden güzel ve
taze lezzetleri yemek için gidiyor
oralara. Biz daha Çandarlı’daki,
Seferihisar’daki güzellikleri

pazarlayamıyoruz. Ülkelere
bakıyorsunuz, farklı ürünlerle
anılıyorlar, markalaşıyorlar.
Çin’e örneğin, çay seremonileri
için gidiyor insanlar. Yahu en
kaliteli, en doğal çay bizde
yetişiyor. Onlar pazarlamayı
biliyor. Her şey pazarlamada
bitiyor. 
Peki toparlarsak, sizce, tarımda
düzelme yolunda hemen, en acil
şekilde atılması gereken adımlar
neler?

Şu an kurlar çok yüksek.
Hayvancılar isyanda. Yem ve
gübre fiyatları çok arttı.
Dışa bağımlı tarımın bir an
önce yerlileştirilmesi gerekiyor.
Süt hayvancılığında ithal
hayvana devam edin. 

Ancak yerli küçükbaş
hayvancılığı diriltmek ve
geliştirmek için hemen
adımlarınızı atmaya başlayın.
Meraları üretici örgütlerine
tahsis edin, madenlere, 
otellere ve benzeri yatırımlara
değil. Bırakın hayvanlarımızı
otlatalım. Çok amaçlı tarımsal
kalkınma kooperatifleri 
tarımsal kalkınmanın
anahtarıdır. Köylü ne yapacağını
biliyor. Siz yeter ki yol açın. 
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Makale
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Masa başında uzun toplantılar,
bilgisayar ekranına bağlı uzun

günler, sıkça çıkılan seyahatler... Bu
durumlar tanıdık geliyorsa ve
kontrolü elden bıraktığım an bir kaç
kiloyu geri alıyorum diyorsanız yalnız

değilsiniz. Obezite görülme sıklığı yoğun
çalışanlar arasında her geçen gün artıyor.

Bunu önlemenin yolu ise kısa yara bandı
çözüm önerileri yerine doğru yaşam tarzı

değişikliğini keşfetmekten geçiyor.
Sabah kahvaltısını atlamayın

Kahvaltı gün içindeki açlık durumumuzu,
enerji performansımızı belirleyen en önemli

öğündür. Yaklaşık 30 kilo veren ve verdiği
kiloyu en az 6 yıl korumuş 3 bin insan ile yapılan
bir çalışmada bu insanların ortak özelliğinin

güne kahvaltı ederek başlamaları olduğu
gösterilmiştir.  Evden kahvaltı yapmadan çıkıyor ve
iş yerinize geçerken boyoz, poğaça, açma gibi
kolayca ulaşılabilen besinler ile geçiştiriyorsanız
göbek bölgesindeki yağlanma misafiriniz olmaya
aday demektir. Vaktiniz yoksa tam buğday
ekmeğiyle hazırlanmış domates, salatalık ve yeşillik
ilave edilmiş peynirli bir sandviç yiyebilirsiniz. Veya
hem taşıması hem hazırlaması oldukça kolay süt
veya yoğurt eklenmiş müsliyi kullanabilirsiniz.
Haftanın üç günü yürüyün 

Sağlıklı yaşamın üç ana anahtarı iyi beslenmek,
iyi egzersiz ve iyi hissetmektir. “Biliyorum ancak
egzersiz disiplin gerektiriyor ve ben bunu
sevmiyorum” diyorsanız yürüyüş yapmayı
deneyebilirsiniz. Yapılan çalışmalar haftanın üç
günü bir saat süreyle yürüyen insanların kilo

Yoğun tempoda 
formda kalmanın sırları

Derya
Zünbülcan



korumada daha
başarılı olduğunu
gösteriyor.
Yürüyemiyorsanız en
azından asansör yerine
merdiven kullanın, saat
başı iki dakikalık da
olsa masa başından
kalkıp yürüyün,
başkasından istemeyin
kalkıp kahvenizi kendiniz
alın,  otururken
kollarınızı, bacaklarınızı
hareket ettirin,
pozisyonunuzu sık sık
değiştirin. Ya da
seviyorsanız koşun, dans
edin, trambolinle atlayın
yani size iyi gelen her ne ise onu yapın. İnanın bu küçük
hareketler bile metabolizmanızın yüzünün gülmesini
sağlayacak.
Su, kilo vermenin can damarıdır 

Gününüzü hiç “Ben bugün su içmeyi unuttum”
diyerek bitirdiğiniz oldu mu? Vücudumuzun yüzde 50-
60’ı sudan oluşur. Yağ yakımı başta olmak üzere
vücudumuzda gerçekleşen bir seri  kimyasal olayın
sağlıkla gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç vardır. Buna
rağmen birçok kişi yoğun iş temposunda su içmeyi
unutur. Oysa su, bedeni çalıştıran, temizleyen
mükemmel bir içecektir. Sabah içtiğimiz bir bardak su
metabolizmayı uyandırır. Uyumadan önce içtiğimiz bir
bardak su rahat uyumanızı sağlar. Yemeklerden önce
ılık ya da sıcak bir bardak su içmeyi alışkanlık haline
getirin. Dilerseniz içine limon dilimleyebilir, mevsim
meyvelerinden ekleyerek içimi kolaylaştırabilirsiniz. 
Tartarak değil, bilerek yiyin 

Diyet yaparken yapılan en büyük yanlışlardan bir
tanesi tartarak ya da kalori sayarak beslenmektir.
Oysaki yoğun iş temposunda bunu sürekli kılmak
mümkün değildir. Sürekli olmayınca bir süre sonra
bırakılmaya mahkum olan bu davranış sizi yine olmadı
diyerek ümitsizliğe sürükleyecektir. Bu nedenle kalori
saymayın ancak bilerek, fark ederek ve dikkat ederek
tüketin. Yemek yerken yavaş tüketmeye çalışın.
Yiyeceklerden küçük ısırıklar alıp uzun
bir süre çiğneyerek tokluğunuzu
hissedin. Bir yandan telefon,
mail, mesaj trafiği ile çalışıp bir
yandan yemek yemeye bir son
verin. Yemek yerken
olumsuzluklardan uzaklaşın, anı
hissedin. Böylece doyduğunuzu
hisseder porsiyonlarınızı kontrol
etmekte zorlanmazsınız.
İş yerinde sağlıklı beslenmeyi
kolaylaştıracak pratik öneriler 

Kilo vermede işin püf
noktası kan şekeri dengesidir.
Bunun için kan şekeriniz
düştüğünde size enerji
sağlayacak fazla kalori
içermeyen besinler seçme
becerisi kazanmalısınız.
Taze ve kuru meyveler,
fındık ya da ceviz, peynir,
kepekli grisini özellikle saat
16.30 civarı düşen enerjinizi
yerine getirmeye yardımcı
olacaktır. Tatlı isteğiniz
yoğunsa, özellikle yemek
sonrasında tatlı isteği

oluşuyorsa önerim bir bardak
tarçınlı süt içmeniz. Bu isteğinizi tarçınlı süt de
kesmiyorsa probiyotik yoğurdu bir tatlı kaşığı bal ve 1
tatlı kaşığı kakao/hindistan cevizi/ fındık kırığı ile
karıştırıp bir dakikada hazırlayabileceğiniz bir
pudingden faydalanabilirsiniz. 

Tatlı isteğim olmuyor ama sürekli acıkıyorum
diyorsanız beslenme modelinizde karbonhidrat, yağ,
protein oranında bir eksik veya dengesizlik olabilir.
Ataklarla başa çıkmak için dolabınızda ayran
bulundurun. Acıktığınızda ya da ferahlamak
istediğinizde ayran için. Dilerseniz ayranın içine maden
suyu, nane ilave ederek hem daha lezzetli hale
getirebilir hem mineral alımınıza katkı sağlayabilirsiniz.

Yaşam biçimimizi ve beslenme tarzımızı
değiştirirsek depoladığımız kilolar kısa bir süre
içerisinde bedenimizi terk eder. Çekmecenizden boş
enerji kaynağı bisküvileri çıkarın yerine içerdiği çinko ile
size zindelik verecek bademi ve kabak çekirdeğini ilave
edin. Canınız atıştırmak istediğinde porsiyon kontrolüne
uyarak sağlıklı şekilde atıştırın. 

En doyurucu besin olan yumurtadan faydalanın.
Yumurta hem en değerli protein kaynağı hem de en
doyurucu besinlerden biridir. İşin yoğun temposu
arasında acıkmamak için 36 saate kadar iştah
kontrolüne yardımcı olduğu kanıtlanan yumurtayı
günlük beslenme listenize ekleyin. 
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“En önemli şey sağlık”
diyoruz ama onu korumak için
ne kadar özen gösteriyoruz? Bu
tartışmalı hususta, Türkiye’nin
en önemli sağlık gruplarından
Medical Park’ın İzmir Hastanesi
Genel Müdürü Veysi Kubba,
hemen hepimize farklı bir
pencere açıyor. “Arabamız
arıza yapmasın diye düzenli
olarak servis hizmeti alıyor,
binlerce lirayı hiç düşünmeden
ödüyoruz” diyen Kubba, “Peki
bedenlerimizin arızalarını
önleme hususunda neden
böyle hassas değiliz” diye
soruyor. İZSİAD Üyesi Veysi
Kubba ile ‘sağlık’ üzerine
doyurucu bir sohbet yaptık. 
Sizi tanıyabilir miyiz?

Siirt’te, 1967’de doğdum.
Asıl mesleğim mali müşavirlik

ve bağımsız denetçilik. Bu
sektöre, rahmetli babamın
sağlık problemleri nedeniyle
girdim diyebilirim. Çünkü
yaşadığımız yerde, Batman’da,
nitelikli sağlık hizmetine erişim
mümkün değildi. SSK emeklisi
olan babamın sağlığına
kavuşması için uzun yıllar
Ankara’ya gittik, geldik.
Ameliyatlarını hep orada oldu
ve biz bu süreçte ailecek çok
sıkıntı çektik. Sabahın 5’inde
kuyruklara girip akşama kadar
sevk evrakı için çok uğraştık.
Basit bir tahlil için 12 saat yol
gittik, 12 saat döndük. O zaman
sürekli kafamdan geçen şeyler
şunlardı: “Bu hizmetler neden
bizim kentimize verilmiyor?
İnsanlar neden bu kadar
mağdur ediliyor?” Derken 1996
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Bize hasta
olmadan gelin!
Bize hasta
olmadan gelin!
Bize hasta
olmadan gelin!
Bize hasta
olmadan gelin!
Bize hasta
olmadan gelin!

Medical Park
İzmir

Hastanesi’ndenezber bozan 
çağrı:

Röportaj MURAT ÖZKEN

Veysi Kubba

Veysi
Kubba
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yılında, birçok doktor
arkadaşımızı bir araya getirerek
Batman’da ilk özel hastaneyi
açtık. Bu, o dönem, Ankara’nın
doğusunda açılan tek özel
hastaneydi. Çok zor koşullarla
başladık. Bırakın hekimi, kalifiye
personel bulmak, orada
çalışmaya ikna etmek bile çok
zordu. Devlet bile bu konuda
zorlanıyordu. Hepsine göğüs
gererek orada iyi bir sağlık
hizmeti verme hayalimizi
gerçekleştirdik. 
Medical Park nasıl doğdu?

2007 yılında Medical Park
Grubu bize geldi ve ortaklık teklif
etti. Kabul ettik. Amacımız, kaliteli
sağlık hizmetini ülkemizin her
yerine götürmekti. Bu ortaklık
çerçevesinde Batman, Gaziantep

ve İzmir hastanelerimizi hizmete
açtık. Fakat bu hastanelerin
yönetim işine Medical Park
karışmıyor. 
İzmir büyük bir kent. Hastane
sayısı ve kalitesi ortalamanın
üzerinde. Burayı neden tercih
ettiniz?

2005 yılında, değerli ortağım,
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr.
Zafer Beken, Batman’da hastane
ortamında, bir ameliyat sırasında
kaptığı mikrop nedeniyle
karaciğer rahatsızlığı geçirdi.
Organ iflası neticesinde ağır bir
kanama geçirdi ve ameliyat
sonrası komaya girdi. Bunun
üzerine son bir çare olarak
kendisini ambulans uçakla Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne getirdik.

Hekimlerimiz kendisine başarılı
bir operasyon yaptı ve Beken’in
hayatı kurtuldu. Refakatçı olarak
beklerken orada hastane
hizmetlerinin iyi verilemediğini
gözlemledim. İzmir’de bu yönde
boşluk olduğuna kanaat getirdim.
Bunun üzerine Zafer Beken’le
birlikte bir karar verdik. Dedik ki,
“İzmir bize hayat verdi. Biz de
İzmir’e bundan sonra hayat
vereceğiz.” Bu sözümüzün
gerçekleşmesi için de elimizden
gelen gayreti gösterdik. Ekim
2011’de Medical Park İzmir
Hastanesi’ni açtık ve sağlık
hizmeti üretmeye başladık. O gün
hayalini kurduğumuz kaliteli
tedavi ve tedavi sonrası bakım
hizmetini o gün bugündür
kendimizi sürekli geliştirerek
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vermeye devam ediyoruz. 
İzmir hastanesi hakkında bilgi
alabilir miyiz?

Burada hem insan kaynağı
hem de teknolojisi açısından
dünya standartlarında hizmet
veriyoruz. Kuruluşumuzdan
bugüne yaklaşık 3 milyon hastaya
sağlık hizmeti verdik. Bu, 7/24
yapılan, hiç arası, tatili olmayan
bir iş ve biz bu işi severek
yapıyoruz. Yapmak zorundayız.
Ağlayarak gelen insanı,
güldürerek göndermek gibi
kutsal bir sorumluluğumuz var.
Burası, Medical Park zincirinin en
büyük hastanesi. Toplam 45 bin
metrekarelik bir alanda, 1300’e
yakın personelimizle hizmet
veriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde
67’si kadın, yüzde 70’i genç.
Çalışanlarımızın İzmirli olmasına

da özel olarak önem gösteriyoruz.
Personel alımında, organ bağışı
yapmış, sağlığına ve görünümüne
dikkat eden, sigara içmeyen
kişileri de özellikle tercih
ediyoruz. Kilolu ise alacağımız kişi
ya da sigara içiyorsa, onu teşvik
adına “Git, kilo ver/sigarayı bırak,
öyle işe başla” diyoruz. Ki
biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı da
toplumumuzu düzenli spora,
sağlıklı yaşama teşvik için büyük
çaba sarfediyor. Bugün dünyada
sağlık alanındaki en önemli kalite
belgelerinin sahibiyiz. İzmir ve
Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü
sahibiyiz. Bu alanda Avrupa
çapında da ödül almak için gerekli
başvuruları yapmış durumdayız.
Kasım ayında bu
değerlendirmelerin de sonucu
belli olacak. Oradan da olumlu bir

sonuç çıkacağına inancımız tam.
Hastanemizde organ nakilleri,
kemik iliği nakli, metabolik
cerrahi, obezite, onkolojik cerrahi
gibi ağır alanlarda, akademik
kadroya sahip uzman
hekimlerimizle hizmet veriyoruz. 
Turizmin bir de sağlık başlığı var.
Medical Park İzmir Hastanesi, bu
anlamda da İzmir’e katkı sağlıyor
mu?

Ege Bölgesi’nin her yerinden
hastalara yoğun şekilde hizmet
veriyoruz. Sağlık turizmine
yönelik çok ciddi altyapımız ve
faaliyetlerimiz var. İzmir’e bu
konuda önemli katkı sağladığımızı
söyleyebilirim. Bugüne kadar
yurtdışından binlerce hastayı
İzmir’e getirdik. Burada onlara
konaklama ve ulaşım hizmeti de
sağlıyoruz ki ülkelerinde İzmir’i
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anlatsınlar ve daha fazla hastanın
kentimizi tercih etmesine vesile
olsunlar. Bu anlamda da hem
sağlık problemlerini çözüyoruz
hem de İzmir’in tanıtımına katkı
sağlıyoruz. Sağlık turizminde “her
şey dahil” modelini
oluşturmamızdaki amaç, İzmir’in
direkt uçuşla gelinebilen bir kent
olmaması. İnsanlar buraya tek
uçakla ulaşamıyor ne yazık ki!
Sağlık turizmi için ilimizin
potansiyeli çok yüksek. Modern
hastaneler, teknoloji, yetişmiş
insan gücü, hizmet kalitesi ve
şehir cazibesi açısından hiçbir
sıkıntı yok. Ancak kentin tek
uçuşla ulaşılabilir olmaması çok
büyük dezavantaj. İzmir’in sadece
sağlık turizminde değil her alanda
gelişimi, dünyanın her yerinden
direkt uçuşlarla başlayacaktır. 

Bununla ilgili bir girişiminiz,
talebiniz oldu mu hiç?

Yapılıyor tabii ama biliyorsunuz
uçak şirketleri arz-talep
dengelerine önem veriyor. Önce
talep oluşmasını bekliyorlar.
Dolayısıyla bu konuda biraz daha
mesafe almamız gerekiyor. 
Sosyal sorumluluk projeleriniz de
oldukça fazla sizin…

Sosyal sorumluluk alanında da
çok aktifiz. Sevgi Evleri Projemiz
var. Kimsesiz, yoksul öğrencileri
devlet yuvasından alıyoruz, aile
ortamında sevgiyle, şefkatle
büyütüyoruz. Maddi-manevi her
türlü ihtiyaçlarını karşılamak için
tüm enerjimizi veriyoruz. Özellikle
Karşıyaka Çocuk Yuvası’nda kalan
çocuklarımıza sağlık ve sünnet
hizmeti veriyoruz. Engelli ve kadın
istihdamında lider hastaneyiz.

Obeziteyle savaş konusunda çok
önemli bir proje yürütüyoruz.
Özellikle şeker kullanımının
zararlarını anlatma hususunda ilk
ve ortaöğretim kurumlarında
ciddi çalışmalarımız var. Yeni yılda
buna daha da yoğunlaşacağımız.
Çünkü Türkiye’de şu an her üç
kişiden biri şeker hastası. Ne
yazık ki çoğu bunun farkında
değil. Her beş kişiden biri kanser
ama hasta olduğunu bilmiyor. Bu
ürkütücü tabloya biz dengesiz ve
sağlıksız beslenmeyle geldik. Bu
hastalıkların kök sebeplerini
ortadan kaldırma yolunda,
çocuklarımıza bilinçli beslenmeyi
anlatıyoruz. İstiyoruz ki insanlar
hasta olduktan sonra bize
gelmesin; hasta olmadan
gelsinler, kendilerini kontrol
ettirsinler. Bunun dışında Şifa



Veren Sesler Çocuk Korosu ile
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik.
Bir hastane bünyesinde ilk kez
böyle bir şey oluyor.
Çocuklarımızın sanata da
ulaşmalarını ve iyi bir müzik
eğitimiyle geleceğe yürümelerini
sağlamak istiyoruz. Organ bağışı
bilincini ve bağışçı sayısını artırma
yönünde de ciddi çalışmalar
yürütüyoruz. 
“Bize hasta olmadan gelin”
çağrısı, bir hastane için son
derece ilginç…

Türkiye’de ne yazık ki sağlık
sistemi, “hasta ol, gel” mantığıyla
işliyor. Oysa hasta olmadan,
kontrol için hastaneye gitmek,
hastalık riskini azaltmak
demektir. Bu hem toplum sağlığı
ve geleceği açısından hem de
sağlık harcamalarının
düşürülmesi açısından çok
önemli. Sağlıklı toplum, çok daha
mutlu ve çalışmalarında çok daha
verimli toplumdur. Biz bu mesajı
ve çağrıyı, sosyal medya
hesaplarımız, medya kuruluşları,
afiş ve broşür gibi kitle iletişim
araçlarıyla sürekli veriyoruz,
yapıyoruz. Periyodik sağlık
kontrolleri gerçekten çok önemli.
İnsanların kendi vücutlarını
tanımalarına ve yaşamsal
değerlerini bilmelerine önayak
oluyoruz. Evimiz, arabamız mı
değerli, sağlığımız mı? Cevap tabii

ki sağlığımız. Ev, araba için
yaptırdığımız sigortaları, düzenli
bakımları neden sağlığımız için
yaptırmıyoruz? Arızalı gelirseniz
size yapılacaklar ile arızasız
gelirseniz yapılacaklar arasında
çok fark oluyor. Örneğin bir
kanser hastalığının erken tanısı;
yaşam süresi ve kalitesinin
devamı, tedavinin daha basit ve
kısa sürede sağlanması, tedavi
masraflarının minimumda
kalması gibi pek çok önemli sonuç
sağlıyor. Bu bakımdan check-up
kültürünün gelişmesi için de çok
yoğun çaba harcıyoruz. Batı’da
her ailenin olmazsa olmaz
sigortalarından biri de
tamamlayıcı sağlık sigortasıdır.
Modern dünyada işleyiş böyle.

Bu konudaki çalışmalarınız
hakkında da bilgi alabilir miyiz?

Biz yeni dönemde hem
insanların sağlık sigortası bilincini
artırmak hem de hastanelerde
artık para muhatabı olmamasını
sağlamak istiyoruz. Devletin bir
sigorta altyapısı var zaten. Biz de
onun üzerine farkları üstlenen bir
sigortacılık sistemini oturtmaya
çalışıyoruz. Kişi başı yılda 500 TL
gibi küçücük bir rakamla
sağlığınızı ve olası
rahatsızlıklarda tedavi hizmetini
garanti altına alabiliyorsunuz.
Vatandaşa şunu diyoruz, “Burada
‘ne ödeyeceğim’ endişesiyle stres
olmayın. Gidin sigorta yaptırın. Biz
fatura karşılığını sigorta
şirketinden alırız.” Hastanemizin
girişinde de bir sigorta
acentesinin standı bulunuyor
zaten. Sürekli olarak
vatandaşımızı bilgilendiriyorlar.
Bu konuda İZSİAD üyelerine de bir
çağrıda bulunmak istiyorum.
Hepsi aileleriyle birlikte girerse,
dernek olarak planlarlarsa çok
daha cüzi rakamlarla tamamlayıcı
sağlık sigortalarını yaptırabilirler.
Üstelik sadece bizden değil, İzmir
ve ülke genelinde sigorta
şirketinin çalıştığı tüm özel
hastanelerden fark vermeden
hizmet alabilirler. 
Gelecek planlarınız neler?

Türkiye’de iyi ve nitelikli insan

46

Röportaj



Röportaj

47

yetiştirilmesi problemi var.
Dünyada ilk 400 üniversite
arasında bir Türk üniversitesi yok.
Bunu kabullenmemiz mümkün
değil. Ülkemizde eğitim
kalitesinin, dünya standartları
seviyesinde ve hatta üstünde
olmasını istiyoruz. Bu kapsamda
bir üniversite açılması hususunda
bizden katkı istenirse seve seve
yapmaya hazırız. Ülkemiz bir
ekonomik darboğazda. Bunu
aşmamızın yolu da tasarruftan ve
daha çok çalışmaktan, daha çok
üretmekten geçiyor. Yatırımlar
hız kesmemeli. Bunun için de
hükümetin üretime ve ihracata
teşvikleri artırması, yatırımların
önünü açması gerekiyor. Özellikle
sağlık turizmi alanında ülkemizin
önünde çok büyük fırsatlar var.
Biz de yatırımcı ruha sahibiz ve
gerekli altyapıların sağlanması
halinde İzmir’e yeni yatırımlar
yapma hususunda istekliyiz. 
Peki özel sağlık sektöründe
aşılması gereken, artık
kronikleşen sorun ya da sorunlar
var mı? Çözüm önerileriniz neler?

Her sektörde olduğu gibi bizde
sorunlar var ne yazık ki. Sağlık
hizmetlerine erişim özel sektör
eliyle kolaylaştı. Şu an sektörün
yüzde 30’u özel özel
teşebbüslerde. Düzeltilmesi
gereken pek çok konu var aslında.
Bir kere monopol bir piyasa var.

Örneğin beş yıldızlı otele
gidersiniz ona göre hizmet alır ve
bedelini ödersiniz; iki yıldızlı otelin
hizmet kalitesi ve bedeli ise
farklıdır. Ne yazık ki sağlık
sektöründe böyle bir farklılık yok.
SGK, hastanelerin kalitelerine
göre ücretlendirme yapmıyor, tek
fiyat uyguluyor. 1.5 milyon
dolarlık MR cihazıyla hizmet
veren hastaneye de aynı fiyatı
ödüyor, 50 bin dolarlık MR
cihazıyla hizmet verene de. Hasta,
her iki sağlık kurumuna da aynı
katkı payını ödüyor. Bu,
adaletsizlik ve haksız rekabet
yaratıyor. Yatırımını yapan,
gelişmeye müsait yapı bir
anlamda cezalandırılmış oluyor.
Kamu, özel sektörün önünü

açmalı, fiyat sınırlamaları
kaldırılmalı. Devlet, sağlık
sektöründeki fiyatlara müdahil
olmamalı. Çünkü fiyat, arz ve
talebin denge noktasıdır. Bu
yapılırsa piyasa kendiliğinden
dengeye oturacaktır. Fiyatlar,
serbest piyasa koşulları içinde
belirlenecektir. Herkes, aldığı
talebe göre fiyatını
belirleyecektir. Bu yapılmadığı
için özel hastaneler, artan
maliyetler karşısında bir süre
sonra kaliteden taviz vermek
zorunda kalıyorlar. SGK,
kurumlara, kalitesine göre
fiyatlama yapmalı. 

İkinci bir sorun ise kalifiye
personel konusunda yaşanıyor.
Örneğin biz alıyoruz tecrübesiz
hemşireyi, eğitiyoruz burada. Tam
iyi oluyor, devlet örneğin 15 bin
hemşire kadrosu açıyor. Tüm o
yetişmiş personel kamuya gidiyor.
Aynı ücreti vermemize rağmen
memur olmayı tercih ediyor.
Çünkü orada performans sistemi
yok; çalışsa da çalışmasa da
maaşını alıyor. Toplumda artık ne
yazık ki böyle bir mantık var;
devlete kapağı atayım, yeterince
çalışmadan paramı alayım. Bunun
çözümü şu; kamuya mutlaka
performans sisteminin gelmesi
ve disiplinli şekilde uygulanması
gerekiyor. Çalışanla çalışmayanın
birbirinden ayrılması gerekiyor.



Bu dünyanın yalnız bize ait
olmadığı bilinci içinde yaşamaya
çalışmak, çevremize her zaman
duyarlı olmak çok önemli. Her canlı
sevmeye ve sevilmeye muhtaçtır.
Hayvanların da duyguları vardır. 15
Ekim 1978'de Paris’teki UNESCO
Evi’nde ilan edilen Hayvan Hakları
Evrensel Bildirisi’nde şunlara dikkat
çekildi: 

Yaşam tektir. Tüm canlıların
kökeni ortaktır. Türler, evrimle
farklılaşmıştır. Tüm canlılar doğal
haklara sahiptir. Bu hakların
küçümsenmesi ve görmezden
gelinmesi doğada ciddi tahribat
yaratmakta ve insanoğlunun
hayvanlara karşı suç işlemesine
neden olmaktadır. Hayvana
gösterilen saygı, insana gösterilen
saygıdan ayrı tutulamaz! 

Bildirinin ilk üç maddesi tam
olarak şöyledir: 

1. Bütün hayvanlar yaşam önünde
eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına
sahiptirler.

2. Bütün hayvanlar saygı görme
hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan
insan, öbür hayvanları yok edemez.
Bu hakkı çiğneyerek onları
sömüremez. Bilgilerini hayvanların
hizmetine sunmakla görevlidir.
Bütün hayvanların insanca gözetilme,
bakılma ve korunma hakları vardır.

3. Hiçbir hayvana kötü
davranılamaz, acımasız ve zalimce
eylem yapılamaz. Bir hayvanın
öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir
anda, acı çektirmeden ve
korkutmadan yapılmalıdır.

Gelelim Türkiye’ye… Ülkemizde
2004 yılında 5199 Sayılı Hayvanları
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ESİN ÖNDER
Makale

“Dünya yalnızca
insanlara ait değil!”

Esin
Önder



Koruma Kanunu çıkarıldı. Yasa,
hayvana işkence ve kötü
muameleyi sadece “kabahat”
olarak tanımladığı için yetersiz
kaldı. Gündemi takip ediyoruz.
Neredeyse her gün hayvanlara
şiddet ve tecavüz haberlerini
görüyoruz. Bunları engelleyecek
caydırıcı bir ceza sistemi yok ne
yazık ki! Şiddete meyilli bireyleri
cesaretlendiren bu durum,
toplumun ruh sağlığını ve
güvenliğini etkileyen ciddi bir
toplumsal ve hukuksal soruna
dönüşmüştür. 5199 Sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu’nun
yaptırımlarının ve denetim
mekanizmalarının yetersiz
olduğu açıktır. 

Birçok araştırma ve yaşanmış
olaylar gösteriyor ki bir insana
eziyet eden, hunharca cinayet
işleyen hemen her canavar ruh,
şiddet eğilimlerini besleyen ilk
deneyimlerini hayvanlar üzerinde
gerçekleştiriyor. 

Hayvan haklarını savunmanın;
bir çocuğun, engellinin, kadının,
yaşlının, yani toplumdaki zayıf
halkaların haklarını savunmaktan
hiçbir farkı yoktur.
Hayvanseverler olarak çabamız;
canavar ruhların, “ben potansiyel
suçluyum” diye bağıran
kişiliklerin, bir insanın canını
yakmadan önce teşhis edilmesi,
tedaviye alınması, gerekirse de
cezalandırılmasıdır aynı
zamanda…

Toplumumuzda hayvanlara
“adalet”, ne yazık ki sahipli ve
sahipsiz olanlara ayrı ayrı
uygulanıyor. Sahipli hayvan,
kişinin “mal varlığı” olarak
görülüyor ve ona zarar verenler
hapis cezası alabiliyor. Sahipsiz
hayvana kötü muamele edenler
ise “kabahat” işlediği
gerekçesiyle 625 TL’lik idari para
cezasıyla sıyrılıyor. Taksitle
ödenebilen bu para da devlet
hazinesine aktarılıyor.
Hayvanların çektiği acıdan
devletin para kazandığı bir ülke
konumundayız! Savcılar, sahipsiz

hayvana eziyet ettiği gerekçesiyle
vatandaşları gözaltına alabilme
yetkisine sahip değil. Bu tip
insanlara, Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü bakıyor!
Hayvana eziyet, TCK kapsamına
alınmalı

HAYTAP Federasyonu olarak,
hayvanlara kötü muamelenin
Kabahatler Kanunu kapsamından
çıkarılması ve sahipli-sahipsiz
ayrımı olmadan Türk Ceza
Kanunu (TCK) kapsamına
alınması için yılardır çaba

gösteriyoruz. İstediğimiz tasarı
yasalaşırsa sahipli hayvana eziyet
halinde verilen ceza ile sahipsiz
hayvana verilen ceza eşitlenecek.
İkisi de yargılama konusu olup
dört aydan üç yıla kadar hapis
cezaları gelecek. Haziran
seçimleri öncesi tüm siyasi
partiler bunun için söz verdiler.
Seçileceklerinde yasayı hemen
çıkaracaklardı. Ne yazık ki halen
bekliyoruz!

Hayvan hakları ve sevgisi
konusunda toplumsal bilinci
artırıcı çalışmalar mutlaka devlet
desteğiyle artırılmalı.
Barınaklardan hayvan
sahiplenme oranının artırılması
hedefiyle; cins hayvan üretim
çiftlikleri ve canlı hayvan satışı
yapılan petshoplar kapatılmalı.
En az 10 yıl evcil hayvan ithaline
izin verilmemeli. Yurda kaçak
evcil hayvan girişi önlenmeli.
Belediyeler, kısırlaştırma ve
barınak hizmetlerini en iyi şekilde
yapmalı. Hayvan sevgisi ve hakları
ile ilgili okullarda sürekli
eğitimler verilmeli. İlgili ve yetkili
kamu idareleri, hayvansever
STK’lerle işbirliği ve görüş
alışverişi yapmalı. Müftülükler,
camilerde, şiddete ve hayvanların
yaşam haklarına ilişkin düzenli
vaaz vermeli. Yabancı ülkelerde
olduğu gibi “hayvan polisi”
kadrosu oluşturulmalı. 
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Haber

Türkiye’nin ilk Engelli
Farkındalık Merkezi’nin İzmir’de
olduğunu biliyor musunuz? İzmir
Büyükşehir Belediyesi
tarafından, engellilerin günlük
hayatta karşılaştığı zorluklara
dikkat çekmek ve toplumda
farkındalık yaratmak amacıyla
kurulan bu  merkezin
benzerlerinin, ülkenin farklı
kentlerinde de kurulması
gerekiyor. Neden mi?

Tekerlekli Sandalye, Otizm
Duyu Labirenti, Özel Öğrenme
Güçlüğü Alanı, Üstün Zekalılar
Alanı, Karanlık/Aydınlık
Parkurlar, Engelsiz Oyun Alanı
gibi birimler, engellilerin
hayatları boyunca boğuşmak
zorunda kaldıkları sıkıntıları,
engelli olmayan bireylerin bizzat
yaşayarak öğrenmelerini
sağlıyor. 

7’den 70’e, her yaş grubundan
ve toplumun her kesiminden
bireyler, bu merkezi ziyaret
edebiliyor. Son bir yılda 5 bin 230
kişinin ziyaret ettiği merkezde,
Dokuz Eylül Üniversitesi’nden
öğrenciler de gönüllü olarak

görev alıyor. 
Engelli Farkındalık Merkezi,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
ilkokul 4’üncü sınıflar için 1
milyon 307 bin adet bastırılan
“Sosyal Bilgiler Ders
Kitabı”nda da yer aldı. Kitapta,
“Birey ve Toplum” konusunun
işlendiği bölümde, çocuklara

bireylerin farklı özelliklerine
saygı göstermenin önemini

anlatmak amacıyla merkezdeki
çalışmalara değinildi. Milli Eğitim
Bakanlığı, kitabın 23. sayfasında
“Tüm Renkler Bir Arada” başlığı
ile merkezi gezen öğrencilerin
deneyimlerinin anlatıldığı
haberden alıntı yaptı. Kitaptaki
haberi okuyan öğrencilere,
merkeze düzenlenen gezilerin
amacı ve bu gezilerdeki
deneyimlerle ne anlatılmaya
çalışıldığı soruldu.  

Engelli olsaydım hayat nasıl olurdu?

Cevabı bu merkezde!
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Engelli Farkındalık Merkezi’ne
gelen katılımcılardan bazılarına
parkurlara başlamadan önce
anket düzenlendi,
parkurlardan sonra da
duygu düşüncelerini bir
cümle ile anlatmaları
istendi. İşte o cümlelerden
bazıları:
l Bu deneyim sonunda asıl
güçlü ve iradeli olanın bizim
değil, engelli olarak nitelendirilen
koca yürekli insanların olduğunu anladım.
l Bu eğitimi, anne adayları, bürokratlar, toplumun
her kesiminden insan almalı diye düşünüyorum.
l Önyargılı olmamam gerektiğini öğrendim.
l Farkında olmadan engel oluyormuşum.
l Rampalar bir mimar olarak farkındalığımı arttırdı.
l Kendimi biraz üzgün, biraz suçlu hissediyorum.
l Onların yerine kendimi koyabildiğimi hissettim.
l Bir engelli yakını olarak onu ve diğerlerini daha iyi
anladığımı hissettim.
l Özellikle otizm labirentinden çok etkilendim. Uzun
yıllar otizmli çocuklarla çalışıyor olmama rağmen
derin bir etki bıraktı bende. 

l Üzüldüm, sevindim,
korktum, heyecanlandım;

karmaşık duygular yaşadım.
l Kesinlikle onların engelli

değil! Bizim onları engelli
yaptığımızı anladım.

l Asıl engel biziz.
l Engellilere karşı tutumlarımdaki yanlışlıkları
gördüm.
l Engelli değil, engellenmiş denmesi gerektiğini
öğrendim.
l “Burada bunun ne işi var” diyenlere verebileceğimiz
en iyi cevabı öğrendim.
l Tüm bireyler birbirinden farklıdır, farklılıklarına
yönelik tedbir alındığında bir arada yaşamak herkesi
mutlu eder.
l Mimar olarak daha dikkatli, duyarlı tasarımlar
yapmam gerektiğini öğrendim.

Ziyaretçiler neler diyor?Ziyaretçiler neler diyor?Ziyaretçiler neler diyor?Ziyaretçiler neler diyor?Ziyaretçiler neler diyor?



54

O, köy enstitüsü mezunu öğretmen
bir babanın oğlu… Anadolu’nun özgün
eğitim modeli köy enstitülerinin
kültürüyle yetişen Prof. Dr. Kemal
Kocabaş, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler
Derneği’nin Kurucu Genel Başkanı ve
halen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Mühendislik Fakültesi Fizik
Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak
görev yapıyor. Prof. Kocabaş aynı
zamanda, DEÜ Köy Enstitüleri ve İsmail
Hakkı Tonguç Araştırma Merkezi

(KETAM) Müdürlüğü görevini de
sürdürüyor. Köy enstitülerinin kuruluş
felsefesini, faydalarını, neden
kapatıldığını anlatan Kocabaş ile
eğitimin dününü, bugününü ve yarınını
konuştuk. Sağlıklı bir eğitim sisteminin
yolunun teori ve pratiğin bir arada
olmasından geçtiğini vurgulayan
Kocabaş, beraberinde yarının
büyüklerinin mutlaka kültür ve sanatla
da beslenmesi gerektiğini söylüyor. 
Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Röportaj MURAT ÖZKEN

Dr. Kemal Kocabaş

Çocuklarımız, yaparak 
ve yaşayarak öğrenmeli

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş: 

Kemal
Kocabaş



Muğla Kavaklıdere 1956
doğumluyum. Babam Köy
Ensitütülü öğretmendi, annem de
ev hanımıydı. Altı yaşımda okula
başladığım günü çok net
hatırlıyorum. Babam okulun
müdürüydü. 225 öğrenciydik. İlk
günden itibaren her gün, babam, ilk
derse başlamadan önce hepimize
okulun çevresini üç tur dolaştırırdı.
Bunun nedenini çok sonra anladım.
Çakraların açılması, beyin ve
bedenin öğrenmeye hazır hale
gelmesi için spor yapılmış
olunuyordu. Bu bir Köy Enstitüsü
geleneğiydi ve bununla 6 yaşımda
tanışmıştım. Üç yaşında evimizde
mandolin sesi duyardım. Babam
çalardı. Biz üç kardeştik. En küçük
bendim. Kulaklarımızdaki ilk müzik
tınıları böyle oluştu. İlkokul
bittikten sonra hepimiz parasız
yatılı okullara dağıldık. Ağabeyim
Gönen İlköğretmen Okulu’na gitti.
Şu anda Çukurova Üniversitesi
Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları
profesörü olarak görev yapıyor.
Ben Ortaklar İlköğretmen Okulu’na
girdim. Kayıt için babamla gitmiştik.
Okul binalarını kendilerinin
yaptığını söyledi. Mimarı Mualla
Eyüpoğlu’dur; Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun kardeşidir. O gün
algılayamadım ama yıllar sonra
öğrendim ki Kızılçullu Köy

Enstitüsü öğrencileri, Ortaklar Köy
Enstitüsü’nü elleriyle inşa etmiş.
Oradan Ankara Yükseltme
Okulu’nda hazırlık sınıfına gittim ve
ardından da Ege Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdim.
Hakkari Lisesi Fizik Öğretmeni
oldum. Konya Selçuk
Üniversitesi’nde Asistan oldum. 12
Eylül geldi ve bizi ‘solcu’ diye
üniversiteden attı. İki yılım dışarıda
geçti. Ancak 12 Eylül’de bile
bağımsız yargı vardı. İki yıl sonra
yargı kararıyla üniversiteye
döndüm. 1985’te Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne Öğretim Görevlisi
olarak geldim. 2000 yılında
profesör oldum. 2001’de, Köy
Enstitüsü mezunlarının çocukları,
torunları ve düşünsel akrabaları
olarak Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri
Derneği’ni kurduk. 

Neydi hedefiniz? Yapılanmanız ve
çalışmalarınız hakkında da
hakkında da bilgi alabilir miyiz?

Bu kültürü yaşatmak hedefiyle
kurulduk. Kurucu Genel Başkan
olarak halen görev yapıyorum. 21
kentte şubelerimiz bulunuyor.
Yaklaşık 60 kitap yayınladık. Beş
belgesel hazırlattık. Beş adet sergi
ürettik. Derneğimizin imece
bursları var. Yoksul eğitim fakültesi
öğrencilerine burs veriyoruz. Bu
öğrenciler aynı zamanda mandolin
topluluğumuz ve halk oyunları
ekiplerimizde faaliyet
gösteriyorlar. Onları aydınlanma
düşüncesiyle tanıştırmaya
çabalıyoruz. DEÜ bünyesinde Köy
Enstitüleri İsmail Hakkı Tonguç
Araştırma ve Uygulama Merkezi
var. Onun da müdürlüğünü
yapıyoruz. Burada yaklaşık 5000
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Röportaj

İsmail Hakkı
Tonguç

İsmet
İnönü

Hasan Ali
Yücel



kitaplık bir aydınlanma kütüphanesi
kurduk. Hayatımız, aydınlanma
ışığının peşinde ve bu gerçekliği
halkımıza sunma mücadelesiyle
geçiyor. Alman filozof Kant,
aydınlanma kavramını, “İnsanın
kendi aklını kullanmaya cüret
etmesidir” diye tanımlıyor. Biz buna
cüret etmezsek ‘sürü’ olacağız,
biat eden insanlar olacağız ne
yazık ki… Bu bağlamda köy
enstitüleri düşüncesi,
Türkiye’nin aydınlanma
hareketinin en önemli kilometre
taşıdır. Yoksul halk çocuklarının
okulla, kitapla buluşmasının
destanıdır. Pek çok yönüyle çok
özgündür. 
Kopyala yapıştır çağında
özgünlük büyük marifet… Nedir
o özgünlükler hocam?

Eğitim modeli olarak çok
özgündür. “Yaparak, yaşayarak
öğrenme” denen, bilgi
üretimine ve üretilen bilginin
beceriye dönüştüğü bir eğitim
siteminin adıdır. Bu nedenle
tamamen çağdaş ve özgündür.
Köy Enstitülerinin hepsi tren
yollarının kenarında
kurulmuştur. Öğrenciler
trenlerle gelmişlerdir. Köy
Enstitülüler, üç okul haricindeki
tüm okullarda kendi binalarını

kendileri yapmışlardır. Bu
anlamıyla da çok değerlidir; emek
yoğundur. Binalar yapılmadan önce
hayat çadırlarda başlamıştır.
Mimari proje yarışmaları açılmış,
bulunulan çevreye uygun mekanlar
üretilmiştir. 

Köy enstitülerinde hayatın

gerçek problemleri üzerinden
öğrenme sağlanıyordu. Diyor ki köy
enstitülü, “Pisagor teoremini,
binanın çatısını yaparken öğrendim.
Kimyayı harç kararken öğrendim.
Fiziği, binayı inşa ederken
öğrendim.” Çünkü köy
enstitülerinde iş eğitimi vardı. Bu,

üretirken öğrenmeyi sağlayan
bir modeldi. Erkek öğrencilerde
üç ana kol vardı. Yapıcılar,
marangozlar ve demirciler. Kız
öğrencilerde ise el sanatları,
dokuma gibi işler vardı.
Tarımsal üretim vardı.
Mezunlar, uzmanlaştıkları işler
için gerekli alet edevatı da
alarak yaşadıkları yerlere
dönüyorlardı. Oralarda,
uzmanlık alanlarının, tarım ve
hayvancılığın öncüsü
oluyorlardı. Yaşadıkları yerde
toplumu aydınlatıyor ve ileriye
taşıyorlardı. 

Bir başka özgünlüğü ise
arkasında çok önemli bir
laboratuvar çalışma olması…
Deneysel pedagoji ile ilgili ön
çalışmalar var. Mustafa Necati
döneminde açılan köy öğretmen
okulları, eğitmen kursları ve
İsmail Hakkı Tonguç’un açtırdığı
öğretmen kursları, 1928-1940
arası eğitim çalışmaları ve
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çabalarıydı. Bunların ortaya
koyduğu deneysel sonuçlar
üzerinden 17 Nisan 1940’ta köy
enstitüleri kuruluyor. Temel
yaklaşım, Atatürk’ün vasiyet ettiği
fikri ve vicdanı hür yurttaşlar
yetiştirmekti. Bugün herkesin
alkışladığı ve bunu da hak eden
Finlandiya eğitim sisteminin çok
daha iyi kurgulanmış haliydi köy
enstitüleri. 
Nasıl doğdu köy enstitüleri?

İsmail Hakkı Tonguç, 1936’da
Milli Eğitim Bakanlığı’nda
İlköğretim Genel Müdürü olarak
görev yapıyor. Çankaya
Köşkü’ndeki bir toplantıda, Atatürk,
“Cumhuriyeti hâlâ köylere
taşıyamıyoruz. Buna uygun
öğretmen yok” diyor. O dönemde 40
bin köyden 35’ininde öğretmen yok.
Bunun üzerine köy çocuklarını kısa
sürede eğitme fikri doğuyor.
“Askerliğini başarıyla yapmış
onbaşı ve çavuşları, askerliklerinin
son altı ayında kurslara alalım”
diyorlar. Sonra bu gençler, önce
Eskişehir Çifteler’de, ardından da
Kızılçullu’da açılan eğitmen
kurslarında eğitiliyor. Modern tarım
ve hayvancılık eğitimi alıyorlar.
Bunlar, köylerine dönüp, ilk üç
sınıfa kadar öğrenci eğitmeye,
öğrendikleriyle de çiftçiye, köylüye

yol göstermeye başlıyorlar. O
yıllarda Tonguç, 10 bin köyü bizzat
gezip inceledikten sonra
“Canlandırılacak Köy” diye bir kitap
yazıyor. Bu, köy enstitülerinin temel
kitabıdır. Köyleri, kendi çocuklarıyla
yükseltme fikri doğuyor. Eğitmen
kursları çok başarılı oluyor ve
hemen Köy Enstitüsü Yasası
Tasarısı hazırlanıyor ve 17 Nisan
1940’ta Meclis’ten geçiyor. Yasanın

ilk maddesi şöyle: Köye yarayan
meslek erbabını yetiştirmek üzere,
tarıma elverişli arazi bulunan
yerlerde köy enstitüleri açılır. Nedir
bu meslekler? Öğretmen, sağlıkçı,
veteriner, çiftçi, demirci, marangoz,
yapıcı vs... Köy enstitülerinde
öğretmen ve sağlıkçı yetiştiriliyor.
Diğerlerine zaman yetmiyor. Bu
projenin arkasındaki kahramanlar;
İsmet İnönü, Hasan Ali Yücel ve
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İsmail Hakkı Tonguç’tur. 
Sonuçları ne oldu?

Köy enstitüleri köyleri aydınlattı.
Öğrencilerini hep köylerden aldı. İlk
defa bu ülkede yoksullar için açılan,
pozitif ayrımcı bir uygulamadır köy
enstitüleri. Bir kız öğrencinin de
kayıt olmasını sağlıyorsa bir erkek
öğrenci, sınavsız alınmıştır
enstitüye. Dolayısıyla 1700’e yakın
kız öğrenci de eğitim almıştır köy
enstitülerinde. 17 bin 300 köy
enstitülü öğretmen yetişmiştir. 8
bin 500 eğitmen yetişmiştir. 1400’e
yakın da sağlıkçı yetişmiştir.
Öğrencinin bütünsel gelişimi
amaçlanmıştır. Yani hem klasik
kitapları okuyacak ve genel kültür
kazanacak, hem sanat
faaliyetlerinde bulunacak aynı
zamanda tarım yapacak, ziraat
yapacak. Bunların hepsinde başarılı
olacak. Kültür dersleri yüzde 50, iş
başı dersleri yüzde 25, tarım ve
ziraat dersleri de yüzde 25
oranındaydı. Dönemin
teknolojisinin de kullanıldığı,
öğrenildiği bir eğitim sistemiydi.
Kayak da yapıyorlar, bisiklet,
motosiklet tamirini de öğreniyorlar,
fotoğrafçılık da yapıyorlar, turşu
yapmayı da öğreniyorlardı.
Öğrenciler, bölgelerindeki köy
okullarının tamiratını dahi
yaparlardı. Okullar ve öğrenciler,
toplumun bir parçasıydı.
Öğrenciler, birer toplum önderi

olarak yetişiyorlardı. Köylerine, her
türlü beceriyi götürebilen ve
öğreten rehber insanlardı.
Yaratıcı, üretici bireylerdi.
Neredeyse bütün köy enstitüsü
mezunlarının şiiri vardır, öyküsü
vardır, romanı, farklı konularda
yazdıkları kitapları vardır. 
Peki bu sistem neden yok edildi? 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında
okuma-yazma oranı yüzde 3-
4’lerde… Feodallarıyla, din
baronlarıyla hala Ortaçağı yaşayan
bir toplum tablosu var. Köy
enstitüleri sayesinde yeni bir insan
gelişmeye başladı. “Cumhuriyetin
öğretmeni” olarak köyüne dönen bu
insanın karşısına, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da ağa figürü
dikiliyor. Onun adamı olan muhtar
dikiliyor. Bağnazlık ve biat zihniyeti;
hijyen diyen, tuvalet diyen, “Kızlar
okumalı, tüm çocuklar okumalı”
diyen, bağımsızlıktan,
aydınlanmadan bahseden, kültür-
sanatı, dansı anlatan bu figüre karşı
amansız bir muhalefete girişiyor.
Köy enstitülerinin kapatılmasındaki
iç dinamik, bu feodal yapı ve
zihniyettir. Bir de dış dinamikler
var. İkinci Dünya Savaşı’nın bitmeye
başladığı dönem. NATO ve ABD,
Türkiye’yi, Sovyetlere karşı bir blok
olarak düşünüyor ve bir görev
veriyor. “Sovyet tarzı” denilerek,
komünizmle ilişkilendirilerek bir
tehdit olarak algılanıyor ve

algılatılıyor köy enstitüleri.
İlerlemeci, Cumhuriyetçi ve
hümanist insanların yetişmesi göze
batıyor. Bunun yanında CHP’deki
dalgalanmalar ve ayrışmalar,
seçim kaybedileceği endişesiyle
alınan yanlış kararlar da bunda
etkendir. CHP’nin 1946-1950
dönemi iktidarı, gerici bir iktidardır.
Ki 46 ve 47’de Yücel ve Tonguç’u
görevden aldılar. Ardından köy
enstitülerinin en önemli ilkelerini
ortadan kaldırdılar. 1953’te de
Demokrat Parti hükümeti, köy
enstitülerini ilköğretmen
okullarına dönüştürerek kaldırdı. 
Günümüz eğitim sistemini nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ben üniversite hocasıyım. Fizik
derslerine giriyorum. Çocukların
hayatlarında sanat yok, şiir yok,
edebiyat yok, kitap yok. Örneğin bir
Bedri Rahmi Eyüboğlu’nu hiçbiri
tanımıyor, bilmiyor. Okullarımız
artık kültür üretmiyor. Bu apaçık
ortada. Türk eğitim sistemi dibe
vurmuş, tükenmiş durumda. Tüm
uluslararası derecelendirmelerde
sonuncu. Üniversite sınavlarındaki
ortalamalar olağanüstü düşük. Ve
artık nitelikli öğretmen yetişmiyor. 

Yeni mezun öğretmenlerin 50
soruluk ortalamalarına bakıyoruz;
en iyi Türkçe. Onda da 30 ortalama
var. Kendi dilini kullanma becerisi
bile bu halde. Niteliğini ve
işlevselliğini kaybetmiş bir öğretim
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sistemi. Eşitsizlik üreten bir eğitim
sistemi. Türkiye son 15 yıldır garip
bir hata yapıyor. Akıl dışı, rasyonel
olmayan bir anlayışla imam hatip
okullarını yaygınlaştırmaya
çalışıyor. Ve görülüyor ki üniversite
sınavlarında imam hatipler en
başarısız liseler. 

Ve ortaokul sınavlarında da şu
görülüyor; imam hatip liselerini
tercihler gittikçe azalıyor. Çünkü
mezun olan çocuk bir işe yaramıyor.
Hayatın içinde, imam olma dışında
bir karşılığı yok. Dolayısıyla hayatla
iletişim ve entegrasyon anlamında
çok zayıf yetişiyorlar. O okullara
verilen çocukların hayatları
karartılıyor. Rasyonel olmayan bir
eğitim anlayışı bu. 
Ne yapılabilir hocam? Eğitim çok
önemli…

Köy enstitülerinin güncel
karşılığı üretilmeli. Bu ülkenin
ötekileri ve yoksulları için yeni,
çağdaş bir eğitim sistemi
kurgulanmalı. Laik, demokratik,
bilimsel eğitim yaygınlaştırılmalı.
Eğitimin bir insanlık hakkı 
olduğu gerçeğinin altına 
vurgu yapmak gerekiyor. 

Kaliteli eğitim, devlet tarafından
tüm çocuklara eşit ve parasız
verilmeli. Çocukların bilişsel ve
duyuşsal dünyaları bütünsel olarak
geliştirilmeli. Çocuk, bireye
evrilmeli. Bu; kültür-sanat ve iş
eğitimleriyle olur. Ne yazık ki

günümüz eğitim sistemi, çocukların
doğuştan sahip olduğunu
yetenekleri ortaya çıkaran ve
geliştiren bir eğitim sistemi değil.
Çocukları hapseden, tek tipleştiren
bir eğitim sistemi. Bizim önerimiz
meslek enstitüleri… Büyük
kentlerin varoşlarında, parasız
yatılı, çocukların çok yönlü
gelişimlerini sağlayacak okullar
olmalı bunlar. Bunu talep ediyoruz.
Köy enstitülerinin güncel karşılığı
dediğim şey budur. 

Bunun dışında tüm
okullarımızda, çok çocuklarımız için
de nitelikli, işlevsel eğitim istiyoruz.
Çocuklarımızın doğuştan gelen
yeteneklerini tespit eden ve
geliştiren eğitim sistemine
ihtiyacımız var. Tüm bunlar için de
mutlaka ama mutlaka iyi
öğretmenler yetiştirmek gerekiyor.
Örneğin eğitim fakültelerinin en iyi
öğretmen tabanı Anadolu öğretmen
liseleriydi. Fakat 2014’te kapattılar
bu okulları. 
Ülkeyi yönetenler, eğitim alandaki
zayıflımızı görmüyorlar mı? Ya da
niçin görmezden geliyorlar diye
sormak daha mı doğru olur?

Vizyon yok, heyecan yok. Bizim
yaşadığımız heyecan sahip değiller.
Görüyorlar ama yapmıyorlar.
İnanılmaz bir piyasalaştırma var. Şu
anda orta sınıf aileler çocuklarını
özel okullara göndermeye sevk ve
teşvik ediliyor. Bu eşitsizliktir,

adaletsizliktir. Biz kamu okullarını
savunmak zorundayız. Kamusal
eğitimi savunmak, geliştirmek
zorundayız. Örneğin tüm sağ
partiler, oy alabilmek için din
eğitimi vurgusu yaparlar. 

Din eğitimi olsun ama ne zaman
olsun? Çocuk soyut işlem dönemini
bitirdikten sonra, yani 11-12
yaşında. Çocuk, tanrı nedir, akıl
nedir, bunların ayırdına varacak
bilince ulaşmalı. Geçenlerde bir
haber gördüm. 4-5 yaşındaki
anaokulu çocuklarını camiye
götürmüşler. Orada imam efendi, el
kadar çocuklara, daha hayatlarının
başında olan bebeklere, 
ölümün kutsallığını, ölümün
yüceliğini filan anlatıyor. Bu
çocukların sonu depresyon ve
psikiyatridir. İnsan yaşamında her
dönemin ayrı bir gelişme süreci
vardır. Türkiye’de akıl tutulması
yaşanıyor. İyi insanı, din eğitimiyle
yetiştirebileceklerini düşünüyorlar.
İyi insan, nitelikli eğitimle yetişir.
Örneğin ben iyi bir insan olduğumu
düşünüyorum ama hiç din eğitimi
almadım. Ama dine saygılıyım. Din
benim vicdanımdır. Hepimiz
ülkemizi seviyoruz. Umuyor ve
diliyorum ki bu yanlışları aşarız. 
Aşılmazsa ne olur?

Gidişat çok kötü. Bir Arabistan-
Yemen ligi var bir de Batı ligi var. 
Biz hızla Arabistan-Yemenligine
doğru yol alıyoruz. 
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Songünlerdehepimizinyaşadığıdövizdekikurfarkları
dolayısıyladövizdekidalgalanmalarnedeniyleşirketlerkendi
bünyelerinde,gerçekkişileraileiçindeanılankurfarkı
karşısındatedbirlerebaşvurmaktavehükümetdeaşağıda
belirtilenkararnamevetebliğlerledövizendeksliişlemlerdebir
takımönlemleralmaktadır.

A-4Eylül2018’deyayımlanantebliğile;
“Türkiye’deyerleşikkişilertarafındangerçekleştirilen

ihracatişlemlerineilişkinbedeller,ithalatçınınödemesini
müteakipdoğrudanvegecikmeksizinihracataaracılık
edenbankayatransferedilirveyagetirilir.Bedellerin
yurdagetirilmesüresifiiliihraçtarihindenitibaren180
günügeçemez.Sözkonusubedellerinenazyüzde80’inin
birbankayasatılmasızorunludur”hükmügetirilmiştir.

Sözkonusudüzenleme,yayımlandığıtarih
olan4Eylül2018tarihindeyürürlüğegirerken,bu
tarihtenitibaren6aysüresince(4Mart2019
tarihinekadar)geçerliolacaktır.

Anılantebliğuyarıncaihracataaracılıkedenbankalar
ihracatbedellerininyurdagetirilmesinivesatışınınyapılmasını
izlemekleyükümlüdür.

İhraçedilenmallarınbedelininsüresindeyurdagetirilerek,
bankalarasatılmasındanveihracathesabınınsüresinde
kapatılmasındaniseihracatçılarsorumluolacaktır.

Düzenlemenin4Eylül2018tarihindenitibarenfiiliihracı
gerçekleştirilenihracatişlemlerindenbaşlamaküzere4
Mart2019tarihinekadaryapılacakfiiliihracatişlemlerini
kapsadığı;bumeyandaihracatı4Eylül2018tarihinden
öncegerçekleştirilenişlemlerinbedellerininbuTebliğ
kapsamındayurdagetirilmezorunluluğubulunmadığı
değerlendirilmektedir.

B-13Eylül2018tarihindeyayımlanan
Cumhurbaşkanlığıkararıile;

"Türkiye'deyerleşikkişiler,bakanlıkçabelirlenen
hallerdışında,kendiaralarındakimenkulve
gayrimenkulalımsatım,taşıtvefinansalkiralama

GÜLDEN SAYLAM
Makale

Avukat
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dahilhertürlümenkulvegayrimenkul
kiralama,leasingileiş,hizmetveeser
sözleşmelerindesözleşmebedelive
busözleşmelerdenkaynaklanandiğer
ödemeyükümlülükleridövizcinsinden
veyadövizeendeksliolarak
kararlaştıramayacaktır"hükmü
getirilmiştir.

Yinekararınyayımıtarihiolan13
Eylül2018tarihiitibariyleTürkiye’de
yerleşikkişilerin,kendiaralarında
düzenledikleribazısözleşmelerde,
sözleşmebedelininTürkLirası
olarakbelirlenmesizorunlu
kılınmaktadır.Yürürlüktarihinden
itibaren30güniçinde,sözkonusu
karardabelirtilenvedahaönce
akdedilmiş,yürürlükteki
sözleşmelerdekidövizcinsinden
kararlaştırılmışbulunanbedeller,
bakanlıkçabelirlenenhallerdışında,
TürkLirasıolaraktaraflarcayeniden
belirlenecektir.

Karardayeralan“hertürlü
menkuller”inkapsamınetolarak
belirtilmemişsedekarardabahsi
geçenhertürlümenkulünhukuki
anlamda;taşınabilirniteliğesahip,
ekonomikolarakdeğeriolanveparaya
çevrilmesiyadaparaylaifadeedilmesi
mümkünolankıymetlimateryalleri
ifadeettiğidüşünülmelidir.

Buçerçevede,örneğin,ticari
mallar,mamuller,hammaddeler,taşıt
araçları,demirbaşvb.gibimallarile
hertürlükıymetlievraklarileçek,senet
vehissesenedinekadarhertürlü

taşınırmallar"menkulmallar"
kapsamınagirmektedir.

Kararıniçeriğinden,sözleşmelerin
şekli,içeriği,kapsamdışı
sözleşmelerinneolduğu,devletintaraf
olduğusözleşmelerinhalli,menkullerin
kapsamı,faturaödemelerininnasıl
gerçekleşeceği,hangikurunTL'ye
dönüştürmekiçinuygulanacağı,
kararauyulmamasıhalindeinceleme
veyaptırımınneolacağınetolarakbelli
değildir.Dolayısıylakararınlafzı,ne
yazıkkiiçeriğinianlamaktayeterli
bulunmamaktadır.

Zirakarar,kendisiilebirliktebir
sürüsoru,faturaödemelerinde
uygulanabilirlikproblemi
getirmektedir.

Örneğinkararlabirlikteileriki
günlerdekurfarkıyerinevadefarkıve
gecikmefaiziuygulamasının
başlayacağıdüşünülebilir.

Yinekararauyulmamasıhalinde
uygulanacakcezaimüeyyidelerve
yaptırımlarkonusundaaçıklama

yapılmadığından,bukonudainceleme
vecezalarınneşekildevenezaman
başlayacağısorunteşkiletmektedir.

Bununyanısırakararöncesi
akdedilmişsözleşmelerin30gün
içindeTürkLirası’nadönüştürülmesi
meselesindehangidövizkuru
üzerindenTL’yeçevrileceği
hususundaherhangibirbelirleme
yapılmadığındantaraflararasında
ihtilaflaranedenolacaktır.

Bukonularlailgilidüzenlemelerin
önümüzdekigünlerdeyapılacağına
ilişkinduyurularHazine’den
yapılmayabaşlanmıştır.

Bunedenlerlekararınyayımtarihi
itibariyleuygulamayagirmişolması
nedeniyle,telafisimümkünolmayan
sorunların,yanlışvefarklıişlemlerin
oluşmamasıiçinbakanlıktarafından
önceliklekapsamlıbiraçıklama
yapılmasınınveşirketlerinbuaçıklama
çerçevesindehareketetmesininbu
meyandabirmüddetbeklemenin
dahauygunolduğugörüşündeyim.

61



62

TE Mühendislik
Firması’nın üç ortağından biri
olan Özgür Özçalabı,
İZSİAD’ın genç ve yeni
üyelerinden biri… 2015
yılında kurdukları ve özellikle
endüstriyel inşaat alanında
faaliyet gösteren TE
Mühendislik, alanında hızla
büyüyen, hızı ve kalitesiyle
dikkat çeken bir firma.
Başarılı gidişatın en büyük
sırrının ekip çalışması
olduğunu vurgulayan
Özçalabı ile inşaat sektörünü,
İzmir’i ve geleceğini

konuştuk. 
Öncelikle kısaca sizi
tanıyabilir miyiz?

1978 İzmir doğumluyum.
Aileden gelen bir
mühendislik geleneğimiz var.
Babam inşaat mühendisi,
ben de inşaat mühendisliği
okudum. Dokuz Eylül
Üniversitesi’nden 2000
yılında mezun oldum.
Mezun olduktan sonra iki
farklı şirkette toplam 15 yıl
çalıştım. Genelde
endüstriyel tesisler
yapıyorduk. 10 yıl
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çalıştığım firmada çok güzel bir
ekip kurmuştuk. Şu anki
ortaklarım Egemen Pamukçu ve
Anıl Aydın ile birlikte çalıştık
yıllarca. Çok güzel işler yaptık ve
birlikte devam edelim istedik. 
Bu ekibi bozmak istemedik.
2015 yılında kurulduk. 
Neler yaptınız ve halen 
neler yapıyorsunuz? İşinizi
anlatır mısınız?

Çok büyük çaplı işlere imza
atmadık henüz. Ancak
endüstriyel yapı anlamında orta
ölçekli işlere imza atıyoruz. Üç
ortak ve 10’a yakın teknik
personelimizle çalışıyoruz.  En
son Nemak’ın kalıphane tesisini
yaptık. HPA Teknoloji’nin Tire’de
bir fabrika inşaatı vardı, yaptık.
Havlupan üreticisi olan Fransız
firması Grup Atlantik’in işini
tamamladık. Karşıyaka
Nergiz’de bir konut projesi
tamamladık. Halen Örnekköy ve
Aliağa’da devam eden iki konut
projemize ilaveten bir tane de
Menemen’de başlayacak
olduğumuz proje var. 

Bizim işlerimiz çok uzun
süreler almıyor. Çünkü
endüstriyel yapılar kısa zamanda
hazır olmalı. Neticede bunlar
birer yatırım ve bir an evvel
faaliyete, üretime geçmeleri

gerekiyor. Bu nedenle ekip
çalışması, hızlı ve hatasız olmak
çok önemli. Hizmetimiz üç ana
başlıkta toplanıyor. Proje
hazırlıyoruz, müşavirlik hizmeti
veriyoruz, bunu yanında taahhüt
hizmeti de veriyoruz. Taahhütte
şu anda daha güçlüyüz. Örneğin
şu anda, kişisel koruyucu
donanım sektöründe faaliyet
gösteren Ukrayna firması
Dezega’ya depo binası için proje
ve taahhüt hizmeti veriyoruz.
Proje kapsamında mimari,
elektrik, mekanik, statik tüm
projeleri biz hazırladığımız gibi

inşaatın yapımını da üstlendik.
Zaten daha çok taahhütünü
üstleneceğimiz işlerin
projelerini yapmaya özen
gösteriyoruz. Dışarıya sadece
proje hizmetimiz çok çok az.
Müşavirlik hizmetimiz
kapsamında da örneğin 
şu anda Urla’da Bambu 
AVM için çalışıyoruz. Proje ve
şantiyenin koordinasyonunu
sağlıyoruz. Malzeme seçiminden
taşeron belirlenmesine, bir
inşaatın yürümesi için ne
gerekiyorsa ilgileniyoruz.
Yatırımcı adına icraat ve
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denetleme de diyebiliriz buna. 
Firma olarak 
hedefleriniz neler?

Hayallerimiz ve
hedeflerimiz her zaman
yüksek. Şu anda İzmir çapında
çalışıyoruz. İlk hedefimiz,
özellikle endüstriyel yapı
alanında beş yıl içinde
Türkiye’de markalaşmak, ülke
genelinde iş yapmak. Sonraki
hedefimiz ise ülke dışına
çıkmak, yurtdışında iş yapmak
ve ülkemize döviz
kazandırmak. Şu an zaten
çalıştığımız firmaların arasında

pek çok yabancı firma var.
Örneğin Nemak, Meksika
firması. Dezega’nın Ukrayna
firması olduğunu söylemiştim.
Şu an devam ettiğimiz, Kale
Pratt & Whitney Uçak Motor
şirketinin bir işi var. Kendileri
F-35 savaş uçaklarına 40’tan
fazla motor parçası üretimi
yapıyor. Biz de şu anda firmanın
depo, yemekhane ve idari bina
teras inşaatlarını yapıyoruz.
O da yıl sonuna kadar 
bitecek. Dezega da öyle yıl
sonuna kadar bitecek. 
Ekonominin genel durumu
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nasıl sizce? İşlerinizi 
etkiliyor mu?

Döviz kurunun çok
yükselmesi ve sürekli
dalgalanması tabii ki genel
olarak olumsuz bir tablo ortaya
koyuyor. Biz genelde yabancı
firmalarla çalışıyoruz ve hak
edişlerimizi döviz üzerinden
alıyoruz. Dolayısıyla bizi çok
olumsuz etkilediğini söylemem
mümkün değil. 

Ancak tabii ki dövizdeki bu
yükseklik ve dengesiz gidiş

ülkemiz ekonomisi için hiç iyi
değil. Biz de TL bazlı teklif
veremez hale geldik. Çünkü
yarınımızı göremiyoruz. 
Uzmanlık alanınız itibariyle kent
dönüşümünü de konuşmak
istiyorum sizinle… 

İzmir’in yapı stoğu ciddi
ölçüde riskli ve acil dönüşüm
gerekiyor. Bir çaba var ama ne
kadar doğru yapıldığı tartışılır.
Bu süreç çok iyi planlanmalı.
Bina bina değil, ada bazlı kent
dönüşümü olmalı. 

Ancak bunda en büyük sorun
tabii ki herkesi ikna etmenin
zorluğu. İzmir’in deprem riskini
düşünürsek, Büyükşehir
Belediyesi’nin hayata geçirdiği
başarılı örneklerin hızla
çoğalması gerekiyor. 
Yapı denetim firmalarıyla
çalışıyor musunuz? Sizce bu
firmaların işleyişi sağlıklı mı?

Ben yapı denetim firmalarının
genel olarak sağlıklı
çalıştığını düşünmüyorum. 

Türk bakış açısı biraz farklı



biliyorsunuz. Yapı denetim
ücretini müteahhit ödediği 
için sıkıntı var. 

Bunun ne kadar sağlıklı
işleyebileceğini siz tahmin edin.
Biz betonu seven bir milletiz.
Artık herkes inşaatçılığa
soyunuyor. Bu durum, hem
inşaat kalitesini negatif etkiliyor
hem de yapı denetim alanında
ayrıca zaafiyete yol açıyor. Bu
konuda da bir denetim olması
şart diye düşünüyorum. 
Canı isteyen, müteahhitlik
yapamamalı. Çünkü meselenin
hem insani güvenlik boyutu 
hem de şehircilik ve 
estetik boyutu var. 
Proje ruhsatlarını çıkarma
hususunda sıkıntı yaşıyor
musunuz? Genelde yükleniciler
bu durumdan çok sıkıntılı… 

Biz, alan itibariyle genelde
serbest bölgede ve organize
sanayi bölgelerinde iş yapıyoruz.
Onların kendi içinde özerk bir
imar planlaması, imar yönetimi
var. Her şeyi doğru yaptığın

zaman bir sıkıntı olmuyor.
Dolayısıyla belediyelere çok
işimiz düşmüyor. Ancak
belediyelerden inşaat ruhsatı
alma konusunda genel olarak bir
sıkıntı olduğunu pek çok
yüklenici söyleyecektir diye
düşünüyorum. (13.26)
İZSİAD üyeliğinin size kattıkları
neler?

Ben daha yeni üyelerdenim.
Şu ana kadar İZSİAD
etkinliklerine pek fazla
katılamadım ne yazık ki. Bunun
nedeni de işimizi yeni yeni kurma

ve oturtma sürecinde oluşumuz.
2017 sonuna doğru ben İZSİAD
üyesi oldum. Son bir yılda 10’a
yakın şantiyemiz vardı. Konut
inşaatlarımız vardı.

Biraz sosyal hayattan uzak
kaldım. Ancak bundan sonrası
için çok daha etkin bir üye olmayı
istiyorum. İZSİAD çok önemli bir
sivil toplum kuruluşu. Üyesi
olmaktan gurur duyuyorum.
Biliyorum ki hem yeni ticari
bağlantılar hem de dostluklar
anlamında tüm üyelere olduğu
gibi bize de çok faydası olacak. 
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Doğa tutkunuysanız, 8 bin
500 yıllık tarihe sahip İzmir'de,
takip edebileceğiz birbirinden
cazip rotalar bulunuyor. 

Onlardan biri de tarihi birikimi
ve korunmuş doğal yapısıyla
ziyaretçilerine eşsiz güzellikler
sunan Efes-Mimas Yolu… 

709 kilometrelik bu rota;
Efes, Kolophon, Lebedos, 
Teos, Klazomenai ve Erythrai
antik kentleri arasındaki 
toplam 49 parkur içeren 
6 patikadan oluşuyor.

Selçuk’taki Artemis
Tapınağı önünden başlayan
Efes-Mimas yürüyüş yolu;
Menderes, Seferihisar,
Güzelbahçe, Urla ve 
Çeşme ilçelerinden 
geçiyor, mitolojik adı 
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"Mimas" olan 
Karaburun'da sona eriyor. 

Tarihin en görkemli
uygarlıklarından İyonyalılar’ın
kurduğu kentlerin içinden 
geçen yol yol, sayısız doğal,
tarihi ve kültürel birikimi
ziyaretçilerine sunuyor.

Pırıl pırıl plajlar, orman
kampları, günübirlik turizm
bölgeleri, kazı alanları, ören
yerleri, müzeler, zeytinlikler,
bağlar, yöresel lezzetlerle
tatlanan mekânlar,
pazaryerleri, şenlik ve
festivaller ile kesişen
Efes-Mimas Yolu için
yürüyüş,  bisiklet, tarih, 
bağ, zeytin ve deniz olmak
üzere altı rota oluşturuldu.
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İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin organizasyonu
ile odak noktasında bisiklet
olan dört dernek ve topluluk,
Çeşme Limanı-Artemis
Tapınağı arasındaki rotaları
belirledi. 15 parkurdan oluşan
toplam 773 kilometrelik
bisiklet yolunun, üç parkurdan

oluşan 190 kilometrelik
bölümü, EuroVelo
standartlarına uygun. 

Anadolu’nun bilinen ilk
şaraphanesine sahip Yarımada,
tarihinden aldığı güçle bugünün
bağ rotasını da oluşturuyor.
Toplam 151 km’lik rota Selçuk,
Seferihisar, Menderes, Urla,

Karaburun ve Çeşme’deki
bağları kapsıyor. Bunun dışında
doğa sporcuları, izcilik
kulüpleri, bisiklet kulüpleri, su
sporları, zeytin ve bağ üretim
alanlarına ilgi duyanların da
çekim merkezi olan Efes-
Mimas Yolu, doğaya kaçış için
inanılmaz bir fırsat sunuyor.

190 kilometrelik bisiklet yolu
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Zaman zaman asfalt, toprak
yol, patika, kumsal ya da tarihi
kalıntılar arasında yolculuk
yapan doğaseverler, özellikle
ilkbahar mevsiminde rengarenk
kır çiçekleri ve meyve öncesi
çiçek açmış ağaçlar arasında
yürüyor. Çayırlarda yeşillenen
radika, turp otu, hardal otu,

ebegümeci, sarmaşık, şevketi
bostan, arapsaçı gibi yüzü 
aşkın ot çeşidi de yürüyüş
yapanları adeta cezbediyor. 

Bazen dik bir yamacın
ardından çıkılan zirvede verilen
mola, mavi ile yeşilin buluştuğu
manzara ve Ege Denizi'nden
esen rüzgâr, ziyaretçilerin

tüm yorgunluğunu alıyor.
Çeşme, Kuşadası, Efes

merkezli tarih ve deniz turizmi
için bölgeye gelen turistleri,
Yarımada’nın köylerinden
geçerken, açtıkları küçük
tezgahlarında kendi
yetiştirdikleri ürünleri
pazarlayan üreticiler karşılıyor. 

Köylülerden organik lezzetler



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 26
yıl şehir ve bölge plancısı olarak
çalıştıktan sonra merhum babasının
işini devralan A Grubu Şehir Plancısı
Işın Akın, İZSİAD’ın en aktif üyelerinden
biri. Yoğun iş temposuna rağmen
İZSİAD Enerji Komisyonu’nda da görev
yapıyor, derneğin TSM Korosu’nda
şarkılar da söylüyor. Aynı zamanda
Bornova ve Bayraklı Müteahhitler
Federasyonu Üyesi olan İzmir NİF
Planlama Mimarlık Mühendislik Genel
Müdürü Akın ile iş dünyasında
kadınların durumunu, ekonomiyi ve
yarına dair hedeflerini konuştuk. 
Sizi tanıyabilir miyiz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü’nden mezun oldum. Üniversite
döneminde Bornova Belediyesi’nde üç
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yıl staj yaptım. 1990 yılında mezun
olduğumda İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nde Planlama
Müdürlüğü’nde çalışmaya
başladım. Karşıyaka, Konak,
Güzelbahçe’nin planları içinde
bulundum. İki yıl sonra dönemin
Büyükşehir Belediye Başkanı
Yüksel Çakmur, İzmir’de raylı
sistem atak yapmaya başlayınca,
plancı olarak beni görevlendirdi.
Görev sürem dolunca tekrar
Planlama Müdürlüğü’ne geçtim
ve Bornova, Karşıyaka,
Güzelbahçe, Konak bölgelerinde
hem 1/5000 imar planlarında
hem de 1/1000 imar planlarında
çalıştım. 2010-2014 yılları
arasında Kemalpaşa’da görev
aldım. 2014 yılında
Kemalpaşa’dan ayrılıp Bornova
Belediyesi’nde görev almaya
başladım. Babamın vefatıyla 2015
yılının Şubat ayında emekliliğime
yönelik istifamı verdim.
İşinizle ilgili bilgi verebilir
misiniz? Neler yapıyorsunuz?

Burasıyla birlikte üç şirketimiz
var. İzmir Nif Planlama Mimarlık,
Mühendislik, İnşaat Anonim
Şirketi’nde, proje ağırlıklı
çalışıyoruz. Burası işin mutfağı.
Arazi bulunması, gerekli etütlerin
yapılması, şehir planlaması gibi
işleri yapıyoruz. Öncelikle arazi
sahiplerine ve müteahhitlere
hizmet veriyoruz. Örneğin konut
ya da ticaret alanı vardır şahsın ve
bunu dönüştürmek ister.
Akaryakıt istasyonu, okul, sağlık
tesisi ya da otel alanı olmasını
ister örneğin. Bunun altyapısını
oluşturmak, imar planını
hazırlamak, bakanlıklarla,
belediyelerle ve ilgili diğer
kurumlarla bağlantıları kurmak
ve onamasını yaptırmak bizim
işimiz. Bunun ardından da o işin
harita uygulamaları devreye
girer. Kadastral mülkiyetten,
ham araziden, imarlı araziye
dönüştürme işi de bizim
uzmanlığımız. 

Buraya kadarki işler mutfak
kısmı. Sonuçta elinizde bir arsa

parseli oluştu. Ardından da
inşaata başlamak gerekiyor.
Diğer iki şirketimiz ise burada
devreye giriyor. İzmir Spil İnşaat
adlı şirketimiz fabrika ve diğer
ticari inşaatların projelerini
hazırlıyor; İzmir Nif İnşaat adlı
şirketimiz ise konut projeleri
yapıyor. Bugüne
kadar pek çok
osb’de fabrika
inşaatlarına,
devlet ve özel
okul

inşaatlarına imza attık. Bazen
yükleniciliği de bizim yaptığımız
oluyor. Kemalpaşa’ya ilk akıllı
binaları biz yaptık. Kat bahçeleri
olan projeler ürettik. İlçeye vizyon
kattık. Örnek olduk. Bizden sonra
tüm binalar akıllı oldu. Halen
Kemalpaşa, Manisa merkez,
Soma’da işlerimiz devam ediyor. 

Bugüne kadar 8 fabrika
inşaatını bitirdik. 200’e yakın
konut teslim ettik. Bornova

Merkez, Kemalpaşa ve
Manisa’da yaptık tüm bu

inşaatları. 
Bunların

dışında
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İstanbullu yatırımcıların da imar
planlarını yapıyorum İzmir ve
çevresinde. İstanbul ve Bursa‘da
da yaptığımız imar planları var. 
Piyasalar durağan bu aralar… Sizi
de etkiledi mi bu durum?

Genel tablo kötü gibi görünse
de bizim işlerimiz sürüyor.
Özellikle imar planları 1.5-2
seneye yayılan işler. İki yıl önce
başladığımız işlerin sonuçlarını
yeni yeni almaya başlıyoruz. Yeni
işlerimiz başlıyor. Sağolsunlar
çevremiz geniş, sevenimiz bol.
Kaliteli insanlarla kaliteli işler
yapmaya devam ediyoruz. 
Bürokraside sıkıntılar yaşıyor
musunuz?

Arada bir toplantılar oluyor.
Bakanlık ve Büyükşehir
Belediyesi yetkililerinin katıldığı
toplantılar… Odalardaki
toplantılara da katılıyoruz.
Meslektaşlarımdan sıkıntılar

duyuyorum. Ama şahsen ben
sıkılmıyorum. Çünkü ben de 26 yıl
boyunca bürokrasi tarafında
çalıştım. İşleyişi çok iyi biliyorum.
Yenilikleri de iyi takip ediyorum.
Zorluk çektiğini söyleyenlerin en
büyük nedeni yönetmeliklerin
çok sık değişmesi ve takibinin
zorluğu. Normalde Büyükşehir
Belediyesi yönetmeliği geçerliydi.
Ancak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ülke genelinde bir
yönetmelik yayınladı. Ne yazık ki
bu yönetmelik her kente
uymuyor. İşleyişte ortaya çıkan
sorunların, bakanlık
bürokratlarınca aşama aşama
düzeltildiğini görüyoruz. İmar
barışı nedeniyle de pek çok
sıkıntılar ortaya çıktı. O konudaki
sıkıntılar da yavaş yavaş
çözülüyor. 
İmar barışını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ben ilk duyduğum anda
“Eyvah” dedim. Yine kaçak
yapılaşmanın önü açılıyor diye
düşündüm. Ancak bu dediğimi
tanımlayan kavram “imar affı” idi.
Bu ise imar barışı. Ne demek?
Belediyelerle vatandaşı
barıştırmak demek. “2017
sonuna kadar yapılmış binalar
kayıt altına alınacak” dendi.
Bundan sonraki yapılanlar değil.
Tabii bunu suiistimal edenler de
var ama mutlaka uygulamada
bunlar ortaya çıkacak ve gereken
yapılacaktır. İmar barışı ile kaçak
yapılar kayıt altına alınıyor,
vergilendiriliyor. Bundan sonra
çivil çakılırsa büyük suç olacak.
Mevcut binalar kayıt altına
alındığı için bence bu iş iyi. Ancak
hazine arazisine, belediye
arazisine, vakıf arazisine,
başkasının arazisine yapanlara
karşıyım. Bunlara af da, barış da
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olmaması gerekiyor. İşin bu kısmı
benim için çok büyük eksi. Devlet
burada kapıyı çok açmaması
gerekiyordu, biraz aralamalıydı
sadece. Bakanlık, bu konuda
çalışma yapacağını açıklamıştı;
ancak şu ana kadar herhangi bir
çalışma olmadı. 
Şirketinizle ilgili gelecekteki
hedefleriniz neler?

İlk hedefimiz, proje grubuyla
önce kendi arazilerimizdeki
projelerimizi değerlendirmek
daha sonra da Narlıdere,
Güzelbahçe gibi bölgelerdeki
imar planı aşamaları biten
yatırımlarımızı dikeye taşımak.
Bunun dışında üyesi olduğum
mimarlık grubuyla yaptığımız
yurtdışı gezileri sonrasında
Avusturya, İngiltere bölgelerinde
bir şube açmayı kararlaştırdık.
Hedefimiz şirketimizi yurt

dışındaki işlere kanalize etmek.
Ayrıca şirketteki çalışanlar
arasında İngilizce bilmeyenleri
İngilizce kursuna gönderiyorum
ve çalışanların hepsi çizim
programlarına yönelik kurslara
da gidiyor. Şirket olarak her
gelişmeyi takip ediyoruz.
Hedeflerimizden biri de İzmir’in
prestijli bölgelerinde iş yeri ve
konut yapmak. Bunun için de
çeşitli yatırımlarımız var.
Şehir plancısı olarak İzmir’i nasıl
değerlendiriyorsunuz?

5216 Büyükşehir Yasası’na
göre ilçe belediyelerin
çalışmaları Büyükşehir
Belediyesi’nin onayından geçer.
Aziz Başkan bu konuda çok
hassas davranıyor ve Büyükşehir
Belediyesi olarak ilçelerin yaptığı
çalışmalara hem yapım
aşamasında katkıda bulunuyor

hem de onay sürecinde olumlu
değerlendiriyor. İzmir’in birçok
bölgesinde imar planı sorununun
çözüldüğünü düşünüyorum.
Bornova, Narlıdere, Balçova gibi
bölgelerde imardan, ruhsattan ve
fen işlerinden anlayan kişiler
görevlendirildi. Yeni bağlanan
Bergama, Kınık gibi yerlere
küçük alt ölçekli idari birimler
koyuldu. Aziz Başkan, başka bir
siyasi partiden olsun olmasın
imar planı ve altyapı
çalışmalarında, yatırımlarda
ayrımcılık yapmıyor, adil
davranıyor. Ayrıca Büyükşehir
Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile paralel çalışması,
İzmir’de davalaşma sürecini ve
imar sorunlarını bitirdi. Artık 100
bin planlarla 25 bin planlar
birbirleriyle örtüşüyor ve alt
ölçekli uygulama planları da çok



rahat yapılabiliyor. 
Memurluktan sonra girişimci
olarak kendi işinizi yapıyorsunuz.
Kadın olmanın zorluklarını
yaşadınız mı? 

Kadın olmanın zorluğunu hiç
yaşamadım. Çocukluğumdan
beri babamın masasının yanında
dersimi yaptım. Babam
Sümerbank’ta fabrika
müdürlüğü, genel müdür
yardımcılığı yaptığı dönemlerden
beri ben onun masasında
yöneticiliğin, idareciliğin nasıl
olduğunu gördüm. Benim için
piyasada iş yapmak da çok kolay.
Çocuklukta babamı izlememin,
uzun yıllar inşaat yapmamızın ve
yapı marketimizin olmasının
etkisini de göz önünde
bulundurursak hep konut
sektörünün içinde olduğumu
söyleyebilirim. Ne nasıl temin
edilir, nasıl yapılır, hepsini
gördüm. Babamın vefatından
sonra hem çevre birikimimi hem
de iş tecrübemi bu şirkette
kullanmaya başladım. Bunları
göz önünde bulundurursak hiç
zorlanmadığımı söylemek
isterim. Memurluğun da çok
büyük katkıları oldu bana. Bu işe
yıllarımı verip birçok şey
biriktirdim ve öyle geçtim şirketin
başına. 
Kadın girişimcilere neler
söylersiniz?

İş yaşamında başarı için
öncelikle tüm yenilikleri takip
etmeleri gerekiyor. Ayrıca dünya
ölçeğinde kendi meslekleriyle
ilgili bütün dokümanları mutlaka
okumaları ve imkanları varsa
yurt dışına gidip oraları görmeleri
gerekiyor. Örneğin mimarlık
ekibiyle yaptığımız gezide, kendi
enerji ihtiyacını karşılayan,
doğayla uyumlu sürdürülebilir
alanlar ve binaları gezdik. Bu
gördüğümüz sistemi İzmir ve
Türkiye çapında yaymayı
hedefliyoruz. Kadın
girişimcilerimizin de asla
korkmamaları gerekiyor. Şunu
da söylemeyelim ki kadınlar,
erkeklerden daha cesaretli ve

başarılılar. 
İZSİAD üyeliğinin size kattıkları
neler?

İZSİAD benim hayatıma çok
şey kattı. Bugüne kadar üye
olduğum iki kuruluştan biridir
İZSİAD. Yönetiminin dünya
görüşünü beğendiğim ve
benimsediğim için, daha önceden
tanıdığım üyeler arasındaki sıcak
etkileşimi, paylaşımları
gördüğüm için üye oldum.
Girince, ne kadar doğru bir karar
verdiğimi çok daha iyi gördüm.
Enerji alanlarına yönelik imar
planları yaptığım için Enerji

Komisyonu’na dahil oldum.
İZSİAD’ın bu alandaki
çalışmalarına katkı vermek
istiyorum. İnanıyorum ki birlikte
iş dünyası ve İzmir için güzel
projeler üreteceğiz. Bunun
dışında TSM Korosu’na girdim;
çok güzel arkadaşlar edindim.
Benim için müthiş bir
rehabilitasyon oluyor koro
çalışmaları. Çok mutlu oluyorum.
Bunun dışında gezilerimiz oluyor.
Hem değişik yerler görüyoruz
hem de üyeler arası sosyal ve
ekonomik ilişkiler ve işbirlikleri
kuruluyor. 

Röportaj
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LG, şimdi de karşımıza hibrid akıllı saati Watch W7 ile çıktı.
Wear OS ile çalışan akıllı saat, 1.2 inç büyüklüğünde
360×360 piksel çözünürlük sunan ve 300 ppi yoğunluğa
sahip olan bir LCD ekranla geliyor. Snapdragon Wear
2100'den gücünü alan cihaz, ARM Cortex A7

çekirdeklerine ve
Adreno 304 GPU’ya
ev sahipliği
yapıyor. 768 MB
RAM’e ve 4 GB
dahili depolamaya
sahip olan akılı saat, suya ve toza karşı IP68
sertifikası ile güçlendirildi. Ortalama pil ömrü 2
gün. Akıllı saat fonksiyonları devre dışı
bırakıldığına 100 güne kadar çalışabiliyor. 14
Ekim’de satışa sunulacak olan LG Watch W7, 
450 dolar fiyat etiketine sahip.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

LG, ilk hibrid akıllı saatini görücüye çıkardı

iOS 12 güncellemesi ile birlikte ortaya çıkan şarj
sorunu kullanıcıların canını oldukça sıkmıştı. Bazı
iPhone ve iPad modelleri ekran etkinleştirilmeden
şarj olmuyordu. Buna istinaden kullanıcıların,
telefonlarının şarj olabilmesi için ekranı
etkinleştirmeleri gerekiyordu. Apple yetkilileri, çok
kısa bir süre içerisinde duruma müdahale ederek
kullanıcıların yüzünü güldürdü. iOS 12.1 için
yayınlanan ikinci beta güncellemesi ile birlikte iOS
12 yüklü cihazlarda meydana gelen şarj hatasının
giderildiği müjdesi
verildi. Artık iOS 12
kullanıcıları
telefonlarının
şarj olup
olmadığını
sürekli
kontrol
etmeyecek.

Phone ve iPad kullanıcılarına güzel haber
Şarj sorunu tarihe karışıyor

Watch W7’de yok yok!
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Türkiye’nin yüzde yüz yerli cep telefonu markası General Mobile, ilk yerli üretim
logolu telefonunu üretmeye başladı. İstanbul İkitelli’de, yıllık 2.5 milyon adet

üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar
raflardaki yerini aldı. 33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge

çalışmaları ile de dikkat çeken General Mobile, kısa süre önce lansmanını
yaptığı yeni yıldızı GM 9 Pro ve diğer tüm ürünlerinde yeri üretim logosu
kullanacak. Ticaret
Bakanlığı’nın fiyat

etiketi
yönetmeliğinde yaptığı

düzenleme kapsamında
yerli üretim logosunun yanı

sıra etiket ve listelerde ürünün üretim
yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm
vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.
GM 9 Pro’nun satış fiyatı, KDV dahil 2.899 TL. 

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Tam olarak önceki nesil Surface tablet modelinden
yüzde 67 daha hızlı olan model, bu gücü portatif
yapısıyla elinizin altına getiriyor. Sekizinci nesil Intel
işlemci, 16 GB ram ve 1 TB SSD ile gelen Surface Pro

6; mavi, siyah, kırmızı ve gri
renkleri ile karşımıza

çıkıyor. Bu model
de USB-A tipi

kablo şarj girişi
kullanmaya
devam
etmekte.
Önceki nesle

göre
kıyasladığımızda,

PPI oranı 267‘ye
çıkarılarak daha kaliteli

bir ekran deneyimi kullanıcıya
sunulacak. Otofokus özellikli 8.0 MP çözünürlüklü
kameraya sahip model, 13.5 saat pil ömrüne sahip.
899 dolardan, 16 Ekim’de satışa sunulacak. 

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk cep telefonu çıktı

Merakla beklenen Microsoft etkinliği gerçekleşti
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General Mobile'dan bir ilk

Surface Pro 6 tanıtıldı



Başrollerini Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın üstlendiği komedi
türündeki Yol Arkadaşım, oldukça beğeni toplayınca, ikincisinin
gelmesi kaçınılmaz oldu. Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve
binbir badirenin ardından "yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren

Şeref ve Onur ikilisi,
geçen bir yılda daha da
kenetlenmiştir. İkili, iş
arkadaşı olmanın yanı
sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine
tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve
aksilikler bitmez. Şeref, müzik kariyerine atılmaya çalışan
Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça
yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi
ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele
ona bol sürprizli bir turne ayarlar. Elbette bu yolda macera,
aksilikler ve aşk eksik olmayacaktır. Yönetmenliğini Bedran
Güzel’in yaptığı film 12 Ekim’de vizyona giriyor. 

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema
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Ruth Bader Ginsburg, başarılı bir avukattır. Erkeklerin ağırlıkta
olduğu bir okuldan mezun olan Ruth, kocası Marty ile okul yıllarında
tanışır. Hayatın birçok alanında hak eşitsizliği ile karşılaşan Ruth bu

yolda zorlu bir hukuk
mücadelesine girişir. Ruth,
Anayasa Mahkemesi'nin
uyguladığı bir cinsel
eşitsizlik kararını
bozdurmaya çalışmaktadır.
Bu çığır açacak olan davada
genç avukatın en büyük
destekçisi ise kocası
Marty’dir. Filmde, insan
hakları savunucu Ruth
Bader Ginsburg’ün hayat
hikayesinin yanı sıra 

kadın hakları için verdiği mücadele ele alınıyor. Başrollerini
Felicity Jones, Armie Hammer ve Francis X. McCarthy’nin paylaştığı
filmi, Mimi Leder yönetiyor. 27 Aralık’ta vizyonda…

On the Basis of Sex / Cinsiyet Mücadelesi
Cinsiyet eşitliği mücadelesi anlatan gerçek bir öykü

Bu yolda yine macera, aksilikler ve aşk var
Yol Arkadaşım 2



Napoli'nin Sırrı, beklenmedik bir anda hayatına giren bir aşk ile işlenen bir suç arasında sıkışan
Adriana adındaki bir kadının hikayesini anlatıyor. Genç bir kadın olan Adriana, Napoli’de gittiği
bir partide Andrea adındaki bir adamla tanışır. Andrea, özgüveni
yüksek olan, çekici bir adamdır. Geceyi Andrea ile geçiren Adriana,
hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Genç kadın, hayatının
değişeceğini, her şeyin güzel olacağını düşlerken, Andrea’nın
buluşmaya gelmemesi genç kadını hayal kırıklığına uğratır.
Hayatına geri dönen Adriana, otopsi yapmak için işe gittiğinde

gizemli bir
soruşturmanın ortasında
kalır. Şüpheli bir cinayete
kurban gitmiş bir bedeni
inceleyen Adriana, bu
karanlık sırrın gizemini
çözebilecek midir?
Gerilim türündeki filmin
yönetmeni Ferzan
Özpetek. 26 Ekim’de
vizyonda…

Jackson Maine, kariyerinde düşüş gösteren bir müzisyendir. Henüz keşfedilmemiş genç
bir yetenek olan Ally ile tanışır ve ikili arasında tutkulu bir aşk başlar. Ally'nin yeteneğinin
farkedilmesi için çalışan Jason, onu sahnenin büyülü dünyası ile tanıştırır. Kısa süre sonra
ise Ally artık ünlü bir müzisyen
olmuştur. Kendi kariyerini Ally'nin
gölgeisnde bırakan Jason, kaybolan
ihtişamını geri kazanmaya çalışır.
Ama bu sandığı kadar kolay
olmayacaktır. Filmin başrolünde
oynayan Bradley Coooper, aynı
zamanda yönetmen koltuğunda da
oturuyor. Lady Gaga'nın başrolü
paylaştığı filmde ayrıca Sam Elliott,
Andrew Dice Clay, Rafi Gavron,
Michael Harney gibi oyuncular yer
alıyor. 19 Ekim’de vizyonda…

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Napoli'nin Sırrı
Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’ten, bu kez bir gerilim

Çılgın şarkıcı Lady Gaga da bu filmde
Bir Yıldız Doğuyor
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Doktor Mahfi Eğilmez, ekonomiyi anladığı halde
ekonomik analiz yapamamaktan şikâyet edenler için
rehber niteliğinde bir kitap hazırladı. Bu kitabın bir

benzeri yok. Okudukça birçok çözümü
niçin kendi başınıza düşünemediğinize
şaşıracaksınız. Kitabın tanıtım
metninde yer alan iki cümle, size
içeriğiyle ilgili fikir verebilir:  

“En gizlenmiş şey gözümüzün önünde
duran şeydir. Genellikle gizli

yerlere bakarız ama
gözümüzün önünde 

durana bakmayız.”
(Arsene Lupin)

“Çözümü
gösterildiğinde
bütün problemler

çocukça görünür.”
(Sherlock Holmes) 

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Genişletilmiş ve güncellenmiş
yani baskısıyla Buzdağı
Yayınları’ndan çıkan
kitap, New York
Times’ın çok satanlar
listesinde 1 numara…
Amazon’da “yılın in iyi
kitabı”; Wall Street
Journal tarafından da
“yılın en iyi iş dünyası
kitabı” seçildi. Kitap,
1971 doğumlu genç bir
girişimcinin,
şirketleriyle dünyadaki
otomotiv, uzay-
havacılık ve enerji sektörlerindeki

yerleşik düzene meydan
okumasının sıra dışı hikâyesini

anlatıyor. Hayatını, dünyayı
fosil yakıtlara mahkûm
olmaktan kurtarmaya
adayan Elon Musk’ın önüne
çıkan engeller, büyük
başarıları ve yaşadıkları;
daha iyi bir geleceğin
hayalini kuran girişimci,
mühendis, siyasetçi,
eğitimci ve gençler için
motivasyon kaynağı
olacaktır.

Ekonomide Analiz / Mahfi Eğilmez 
Örnek Olaylar ve Çözümler
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Tesla, Spacex ve Muhteşem Geleceğin Peşinde
Elon Musk / Ashlee Vance 



K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

Bugünün dünyasında, dünün
yöntemleri işe yaramıyor.
İşletme
danışmanı ve
kıdemli bir
eğitmen olan
David Allen, on
binlerce insana
stressiz
performansın
inanılmaz
yöntemlerini
tanıtıyor. Allen'ın
bahsettikleri
karmaşıklıktan
çok uzak:
Üretkenliğimiz, rahatlama
kabiliyetimizle doğru

orantılıdır. Sadece zihnimiz
boş ve düşüncelerimiz

organize edilmiş
olduğu zaman
etkili sonuçlara
ulaşabilir ve
üretim
potansiyelimizi
açığa çıkarabiliriz.
İş Bitirici,
kendinizi
yormadan doğru
tempoyu nasıl
tutturacağınızı
göstererek,
çalışma ve

yaşama şeklinizi tamamen
değiştirebilir.

İş Bitirici / David Allen 
Verimliliğinizi ve üretkenliğinizi nasıl  artırabilirsiniz?

20’nci Yüzyıl’ın önde gelen
psikiyatrlarından Viktor Frankl,
30’un üzerinde yabancı
dile çevrilen ve bütün
dünyada 12 milyondan
fazla satan İnsanın Anlam
Arayışı’nda, kurucusu
olduğu logoterapinin
ilkelerini, İkinci Dünya
Savaşı sırasında bir
toplama kampındaki
deneyimleri eşliğinde
anlatmaktadır. Okurlar,
Frankl’ın tasvir ettiği
toplama kampının,
dünyayı daha büyük bir

hapishane olarak kavramamızı
sağlayacak parlak bir metafora

dönüştüğünü fark
edecektir. Gasset,
Heidegger ve
Sartre’dan aşina
olduğumuz düşünceler
ışığında, varoluşun
çetin koşullarında
“anlam”ı
keşfetmemize yardım
edecek süreci anlatan
Frankl, “İnsanı insan
yapan nedir?”
sorusuna da yanıt

vermeye çalışıyor…

Bu kitap, dünyada 12 milyondan fazla sattı
İnsanın Anlam Arayışı / Viktor Emil Frankl 
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Pop müziğinin önemli yorumcularından Yeşim Salkım ile aşk
şarkılarının büyük bestecisi Ercüment Vural "Senden Geçemem"
isimli ilk single'larında yaptıkları düetin gördüğü ilginin ardından
şimdi 90'ların hit şarkılarından "Rüyalar" ile müzikseverlerle
buluşuyor. Yapımcılığını Hakan Eren'in üstlendiği; sözleri, müziği
ve düzenlemesi Ercüment Vural'a ait olan "Rüyalar" single
çalışması, Ossi Müzik etiketi ile tüm dijital müzik platformlarında
yerini aldı. Kartonet
tasarımını Galip Aksular'ın
yaptığı çalışmada,
fotoğraflar Eren Yiğit'in
imzasını taşıyor. "Her
aşkın bir şarkısı var" diyen
ikili, aşk şarkılarını düet
olarak yorumlamaya
devam edecek...

Kenan Doğulu'nun yepyeni bir soundla hazırladığı yedi şarkıdan oluşan
"Vay Be" isimli 14’üncü stüdyo albümü müzikseverlerle buluştu.
Prodüktörlüğü Doğulu Productions tarafından yapılan albümde, sözü
ve müziği Kenan Doğulu'ya ait beş şarkının yanı sıra, Doğulu'nun Bora
Uzer ve Ozan Turgut'la yazdığı "Issız Ada" ve Tuğrul Eylül Cerrahoğlu

ile bestelediği "Vay
Be" şarkıları yer
alıyor. Pop, elektronik,
etnik ve house
tarzlarını birleştiren
albümün vokal
koçluğunu Cihan Okan
yaptı. Albümün
fotoğrafları ise ünlü
fotoğrafçı Candaş Arın
tarafından çekilirken,
styling Merve Kırşan
tarafından yapıldı.

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Vay Be / Kenan Doğulu
Pop, elektronik, etnik ve house tarzlarında 7 şarkı

90’ların hit parçasını bir de bu ikiliden dinleyin
Rüyalar / Yeşim Salkım & Ercüment Vural
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Tan Taşçı'nın 8’inci stüdyo albümü "Bana Aşktan Söz Etme" TCTVL etiketiyle
müzikseverlerle buluştu. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve müziklerine imza
atan Tan Taşçı, dünya müziğiyle kendi müziğini birleştirerek new age ve etnik
elektronik öğeleri de şarkılarına taşıdı. "Bana Aşktan Söz Etme"de kemik
dinleyicisinin kendisinden beklediği yeni "Tan Taşçı" şarkılarına da yer veren sanatçı,
müziğinde yarattığı seçici
çeşitlilik ile kariyerinin en
verimli döneminde
olduğunun altını çizdi...
Albümün ilk video klibi
"Aşksa Gel" şarkısına
çekildi. Çekimler Kemal
Başbuğ yönetmenliğinde,
Onur Özışık sanat
yönetmenliğinde
gerçekleştirildi.

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Farklılığı ve kendine has işleriyle her projesinde kendini yenileyen Gökhan Türkmen,
bu defa dinleyicilerini duyular arası yolculuğa çıkardı. Türkmen, "Synesthesia" ismini

verdiği maxi single'ında "Dene"
ve "Seviyorum Sevmiyorum"
şarkılarını cover'layarak
yenilikçi bir projeyi daha
dinleyicileriyle buluşturmanın
heyecanını yaşıyor. Tüm
düzenlemesini GT Band ile
gerçekleştiren Türkmen, farklı
aranjesi ile de bambaşka bir
projeye imza atmış oldu.
"Sineztezi Konsepti" duyular
arası yolculuk olarak
adlandırılan bir kavram ve
duyuların birbirine karışarak
anlam kazandığı bir çalışma
olarak tanımlanıyor. 

Synesthesia / Gökhan Türkmen
Şarkıcı bu kez duyular arası yolculuğa çıkarıyor

Genç popçunun son albümü etnik tınılarla bezeli
Bana Aşktan Söz Etme / Tan Taşçı
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