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İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi 
ve Fuarı katılım rekoru kırdı

2015’e muhteşem karşılama
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Çamurlu kavşak “Kuala Lumpur”

BAŞKAN’DAN
Sevgili İZSİAD Dostları;

İZSİAD Dergisi’nin Değerli Okurları;

Dergimizin 6. Sayısında bir kez daha siz-
lerle buluşmanın kıvancı içindeyiz. Acısıyla, 
tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık ve en 
başta dünyamıza barış-huzur getirmesini 
temenni ettiğimiz, yepyeni umutlar beslediğimiz 2015’i karşıladık. Öncelikle yeni yılın 
hepimize, sevdiklerimize sağlık, neşe ve bol kazanç getirmesini diliyoruz. 

İZSİAD Ailesi olarak 2014’ü çok yoğun geçirdik. Bir yandan üyelerimizin arasındaki bağ-
ları ve işbirliklerini kuvvetlendirme adına etkinlikler gerçekleştirirken, diğer yandan sosyal 
sorumluluk projeleriyle taşın altına elimizi soktuk. 

Belediyelerimiz ve basınımızın desteğiyle çığ gibi büyüyen ‘’Bağımlılık’’ kampanyamızla, 
eğitim seminerleriyle binlerce gencimize, anne-babaya ulaştık.  Yeni yılda da aynı şevk 
ve heyecanla kampanyayı sürdüreceğiz. 

Sonucuyla bizi mutlu eden bir diğer büyük proje ise ülkemizin kanayan yarası İşçi Sağlığı 
ve Güvenliği  konusunda İzmir’e kazandırdığımız 1. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zir-
vesi ve Fuarı’nın başarısı oldu. Üyemiz A Artı OSGB firmasının işbirliğiyle 16-18 Ekim 
tarihleri arasında Tepekule Kongre Merkezi’nde binin üzerinde katılımcı ve firmayla üç 
gün süren zirve ve fuar şimdiden sektörün sesi oldu. 2015’te ikincisini çok daha geniş ve 
kapsamlı olarak düzenlemek için de kolları sıvadık.

Yeri gelmişken tüm bu çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, 
belediye başkanlarımıza, kamu kurumlarımıza, basınımıza, İZSİAD Dostları’na, katkıla-
rını esirgemeyen üyelerimize, özveriyle görev yapan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, 
Danışma Kurulu ve Komisyon üyelerine şahsım ve Yönetim Kurulu adına sonsuz şükran 
şükranlarımızı sunuyoruz.

2014’te ekonomi açısından zor bir yıl geçirdik, şu andaki verilere ve öngörülere göre 
2015’te hiç kolay bir yıl olmayacak. Bir yanda sınırlarımıza dayanmış olan savaş ve 
onun yansımaları, diğer yanda tam anlamıyla halen atlatılamayan global kriz, zaten 
hassas olan ekonomimizdeki dengeleri sarsmaya devam ediyor. Haziran ayında bir de 
genel seçim yaşayacağız. Tün bunlar bu yıl tedbiri elden bırakmadan çok çalışmamız 
gerektiğine işaret ediyor. Başta İZSİAD üyeleri olmak üzere tüm iş dünyasına , çalışanla-
rımıza kolaylıklar diliyoruz. 

Bu vesileyle İZSİAD olarak yeni yılda da üretime, istihdama, işbirliğine yönelik projelerle,  
ülke sorunlarına çözüm üretecek, destek verecek sosyal sorumluluk çalışmalarımızla, 
katkı koymaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.
İZSİAD’lı günlerde buluşmak dileğiyle…

Sevgi ve saygıyla…

 İZSİAD 

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği adına; 

İmtiyaz Sahibi

Hasan KÜÇÜKKURT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve 

Yayın Koordinatörü 

Cengiz YAVAŞ

Yayın Kurulu 

Hasan KÜÇÜKKURT 

Cengiz YAVAŞ 

Mukaddes ÇELİK 

Yönetim Yeri 

Şair Eşref Bulvarı No: 27/2 Huzur İş Hanı 

K:8 D:801 Çankaya - İZMİR

Telefon/Fax: 0 232 4223242 - 4224080

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

Dergi Hazırlık ve Baskı

F.T Basın Yayın Limited Şirketi

Tel: 0 232 4450012 Fax: 4450092 

Editoryal Yönetmen

Ercan PALA

Grafik Tasarım

Rahşan AKSOY

Basım Yeri: 

Lamineks Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.

5627 Sok. No:37 Çamdibi/İZMİR

Tel: 0 232 433 33 55 

Faks: 0 232 457 30 33

e-posta: info@lamineks.com.tr 

İZSİAD, İZSİAD'ın yayın organıdır. 

Dergide yayınlanan görüşler yazarlara ait 

olup İZSİAD'ın görüşlerini yansıtmaz. 

İzinsiz alıntı yapılamaz.

 

            Baskı Tarihi:  

 

Yerel süreli yayın: 3 ayda bir yayınlanır.

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 3



İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
yönetim ve hizmetlerindeki kaliteyi belgelendir-
di. Yapılan çalışmaların ardından belgeyi alması 
uygun bulunan İZSİAD’a Uluslararası Belgelen-
dirme Denetim Eğitim Merkezi tarafından ISO 
9001:2008 belgesi verildi. 

Yönetim ve Danışma Kurulu üyelerinin de ha-
zır bulunduğu toplantıda belgenin İZSİAD’ın 
uluslararası standartlara uygunluğunun tescillen-
diğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt,bunun başarılmasında  emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Toplantının sonunda Danışma Kurulu Başkanı Ay-
han Baran ve merkez yetkilileri ISO 9001-2008 
Belgesi’ni, Başkan Hasan Küçükkurt’a vererek 
tebrik etti. 

İZSİAD’A 
1SO 9001-2008 Belgesi

G Ü N C E L

Ocak - Şubat - Mart  2015İZSİAD4



İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 5



Güldürürken düşündürdü

Tek kişilik oyunu ‘’Hakuna-Ma-
tata’’ ile İZSİAD’ın konuğu 
olan Metin Uca, Karşıyaka Suat 
Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nu 
dolduranlara kahkaha dolu da-
kikalar yaşattı. Televizyonda 

uzun yıllar yaptığı formatı sahneye taşıyan Uca, bir 
yandan yaşananlara farklı gözle baktırırken, diğer 
yandan yaptığı esprilerle de hem güldürdü, hem de 
düşündürdü. 

Yaklaşık iki saat sahne de kalan Uca’ya, oyun so-
nunda İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüse-
yin Mutlu Akpınar çiçek ve plaket sundu. Kendi-
sini, çok sevdiği İzmir ve İzmirlilerle buluşturan 
Küçükkurt ve İZSİAD Yönetim Kurulu’na teşek-
kür eden Uca, yeşile destek amacıyla Akpınar ve 
Küçükkurt’tan adına fidan dikmelerini istedi. 

G Ü N C E L
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ESİAD Başkanı Güçlü’den İZSİAD’a tebrik
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü ve 
yönetim kurulu üyeleri İZSİAD’ı ziyaret etti. İZSİ-
AD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziya-
rette, Güçlü, İZSİAD’ın ev sahipliğinde düzenle-
nen İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi’nin ba-
şarılı geçtiğini belirterek emeği geçenleri kutladı.  

Özellikle sosyal projelerde birlikte hareket etmenin 
önemini vurgulayan Güçlü, ‘’Bu konuda sizlerin-
de hazır olduğuna eminim, ayrıca İZSİAD olarak 
yaptığınız güzel etkinlik ve kampanyaları da kutlu-
yorum, Sevgili Başkan Küçükkurt ve yönetiminizi 
tebrik ediyorum’’ dedi.  Güçlü’nün sözlerine teşek-
kür eden İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt, İzmir ve ülke yararına her konuda işbir-
liğine hazır olduklarını sözlerine ekledi. 

İZSİAD Yönetimi Rıfat Engin’i ziyaret etti

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük-

kurt, İZSİAD Genel Sekreteri Cengiz Yavaş ve Ge-

nel Sekreter Yardımcısı Nilhan Antitoros, İzmir Vergi 

Dairesi Başkanı Rıfat Engin’i makamında ziyaret etti. 

İZSİAD’ı çalışmaklarından dolayı kutlayan İzmir 

Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, sözlerinin şöyle 

sürdürdü;  ‘’Bunlar toplumumuz ve ülkemiz adına 
çok güzel çalışmalar. Biz işadamlarımıza, işverenle-

re sadece vergi veren mükellef olarak bakmıyoruz. 

Onlar ülkemizin refahına, gelişimine katkı koyan, 

vergileriyle devletimizi destekleyenler. Daha güçlü 

ve refah düzeyi yüksek bir Türkiye için el ele vere-

rek çalışıyoruz, çalışmalıyız. Bunu işadamlarımızla 

birlikte başaracağız’’. Başkan Küçükkurt, Engin’e,  

İZSİAD Dergisi’nin son sayısını hediye etti. 

ETKINLIKLERIMIZ
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Üye ziyaretlerimiz aralıksız sürüyor
İZSİAD Yönetim Kurulu ile Üye İlişkileri 
ve Üye Kazandırma Komisyonu üyelerinden 
oluşan heyet dernek üyelerinin ziyaretlerini 
aralıksız sürdürdü. 

Komisyon üyeleri Ekim aynın ilk hafta-
sı düzenledikleri turla Çiğli ve Menemen 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket ve firma-
ları ziyaret etti. 

Sevimli Deri San.ve Tic. Ltd. Şti. Taykon Çe-
lik İnş.Ltd.Şti, MHE Gıda Tur.Teks.San.ve 
Tic. Ltd.Şti’ni ziyaret edip bilgi alan üyeler 
günü Batı Merdane Kauçuk Ltd.Şti’de nokta-
ladı ve yemek yedi. 

ETKINLIKLERIMIZ
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İZSİAD Kadın Komisyonu sosyal sorumluluk 

projesi kapsamında Konak Belediyesi Semtevi 

Merkezi’ne  barkavizyon cihazı hediye etti.  Mer-

kezi ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkın-

da bilgi alan Kadın Komisyonu üyeleri, merkezde 

eğitim gören çocuklarla da yakından ilgilendi. Kur-

siyerlerin yaptıkları eserlerini inceleyen üyeler ça-

lışmaların takdire şayan olduğunu belirtti. 

Merkezde gördüklerinden etkilendiklerini dile ge-

tiren Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes Çelik,         

‘’Bir yandan eğitim, diğer yandan meslek edindir-

me ve beceri kursları, merkez 7’den 70’e herkese 

hitap eden bir yer. Özellikle kadınların burada öğ-

rendikleriyle ev ekonomilerine katkı koymaları çok 

güzel. Bizde bir ihtiyacı giderip çorbada tuzumuz 

olsun istedik’’ diye konuştu.  

Ballıkuyu Semtevi’ne barkavizyon
İZSİAD Kadın Komisyonu sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

Konak Belediyesi Semtevi Merkezi’ne  barkavizyon cihazı hediye etti.

ETKINLIKLERIMIZ
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İZSİAD -İzmir Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği üyeleri, İzmir Vergi Dairesi 
Başkanı Rıfat Engin ve ekibiyle çalıştay 
da bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fab-
rikası’ndaki toplantıda Engin ve ekibi, 
son çıkan Torba Yasa’nın getirdikleri ve 

uygulamalar hakkında bilgiler verdi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Önce-
likle yoğun gündemde vakit ayırarak bizlere Torba 
Yasa ile ilgili bilgiler aktaracak olan İzmir Vergi 
Dairesi Başkanı Rıfat Engin ve değerli ekibine çok 
teşekkür ediyorum. Yasa’nın getirdiği kolaylıklar-
dan herkesin faydalanması gerektiğini düşünüyo-
rum. Bunun yanı sıra tüm üyelerimizi 30 Kasım’da 
yine burada Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçek-
leştireceğimiz balo da, Cumhuriyetimizin 91. Yılı-
nı coşkuyla kutlamaya davet ediyorum’’ dedi.

İZSİAD’ın yaptığı sosyal çalışmaları takdirle iz-
lediğini belirten İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin, ‘’Özellikle İzmir’de yine bir ilki gerçekleş-
tirerek düzenlenen İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği 
Zirvesi için tüm emeği geçenleri kutluyorum. Aynı 
şekilde gençlerimizi ve aileleri korumaya yönelik 
sürdürdüğünüz ‘’Bağımlılık’’ kampanyası konu-
sunda da tebrik ediyorum. Hükümet ve Bakanlı-
ğımızın çalışmalarıyla, iş dünyası ve vatandaşların 
biriken vergi ve çeşitli borçlarını yeniden yapılan-
dıran Torba Yasa, yürürlüğe girdiğinden bu yana 
borçların ödenmesi konusunda büyük kolaylıklar 
getirdi. Özellikle Bakanımızın çabalarıyla ceza 
ve faizlerin affedilmemiş olması da, bir çoğunuz 
gibi ödemelerini düzenli olarak yapan iş dünyası 
üyelerini memnun etti. Buradan da anlayacağımız 
gibi bu yasa bir af yasası değildir. Yasa birikmiş 
borç ve cezalara yeni bir ödeme planı sunmaktadır.  
Hem siz değerli iş dünyası üyelerinin hem de va-
tandaşlarımızı eğer yasanın kapsamına giren borç 
ve cezalar varsa yasanın getirdiği kolaylıklardan 

 BORCU OLAN TORBA 
YASA’DAN FAYDALANMALI

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I
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yararlanmalarını temenni ediyorum, her zaman iş 
dünyasının ve vatandaşlarımızın yanında olduğu-
muzu bilmenizi istiyorum’’ diye konuştu. 

Torba Yasa’sının içeri ve uygulamalar hakkındaki 
sunumu ise İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Tahsi-
lat Müdürü Mustafa Taşar, yasadan faydalanmak 
için başvuru süresinin 1 Aralık 2014 tarihinde sona 
erdiğini hatırlatarak şunları söyledi; ‘’Yasa başta 
vergi, ssk, belediye alacakları, trafik ve benzeri 
cezalarda kısmi aflar ve yeni ödeme kolaylıkları 
getiriyor. Yasadan faydalanmak için 1 Aralık 2014 
tarihine kadar başvuru yapan mükellef, yeni yapı-
landırmayla iki ayda bir ödeme yaparak 6 ve 18 ay 
arasında eşit taksitlerle borcunu ödeyebiliyor. Yapı-
landırma yapıldığı andan itibaren tüm haciz ve icra 
işlemleri son buluyor. Mükellef üst üste iki taksit 
ödemesini geciktirmediği sürece de yapılandırma 
devam ediyor. Aynı şekilde vatandaşlarda beledi-
ye ve devlete olan çeşitli borçlarını ceza ve faiz 
indirimlerinden faydalanarak ödeme kolaylığına 
kavuşmuş oluyorlar.’’

Toplantının sonunda İZSİAD Başkanı Hasan Kü-
çükkurt ve İZSİAD Danışma Kurulu Başkanı 
Ayhan Baran, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat 
Engin’e günün anısına bir plaket sundu. 

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 15



İzmir’de 5 mağaza ile hizmet veren Bağdatlı Telekomünikasyon’un 
yöneticisi Nevin Bağdatlı, başarılarının sırrının müşteri memnuniyeti 

odaklı hizmet vermelerinde olduğunu söylüyor

Telekomünikasyon sektörü-
nün İzmirli yıldızı Bağdatlı 
Telekomünikasyon’un başarılı 
yöneticisi Nevin Bağdatlı ile 
hem 25 yıllık firma öyküsü-
nü, hem de sektörün gelişimini 

konuştuk. Her zamanki gibi zarif ve kibar misa-
firperverliğiyle sorularımızı cevaplayan Nevin 
Bağdatlı’dan, başarının anahtarını öğrendik. İş 
hayatında olduğu kadar, sosyal hayatında da aktif 
olan Nevin Bağdatlı’dan işin sırrını anlattı. Keyifle 
okumanız dileğiyle…

-Bize, Bağdatlı Telekomünikasyon’un öykü-
sünü anlatır mısınız?
Şirket, İzmir’de 1990 yılında büro makinelerinin 

satış ve pazarlamasını yapmak amacıyla kuruldu. 

Önce Olivetti ve Profilo olmak üzere pek çok tek-

noloji markasının bayilikleriyle büyüyerek Ege ve 

Akdeniz bölgelerinde dağıtım kanallarıyla hizmet 

verdik. 1993 yıllarında mobil teknoloji de ülkemiz-

de hayat bulmaya başlamıştı. İlk önce mobil araç 

telefonları pazara girdi, bizde buradan başladık, 

daha sonra da telekomünikasyon hizmetleri verme-

ye başladık. 1994 yılında itibaren de Turkcell ile iş-
birliği yaptık ve ilk iletişim merkezini Alsancak’ta 
faaliyete geçirdik. 

-Hem sektör, hem de Bağdatlı markası geçen 
sürede hızla büyüdü, İzmir’de bir çok yerde 
Bağdatlı Markası var, şu anda kaç merkez 
var?
Evet, sektörle birlikte bizde gerekli yatırımları 
yaparak büyüdük, şu anda Alsancak, Çankaya, 
Güzelyalı, Karabağlar ve Gaziemir olmak üzere 
beş önemli lokasyonda iletişim sektörünün tüm 

Müşterilerimiz için varız

Müşterimizin 
sorununu çözmeye 

odaklı, en hızlı 
aksiyonları almak 

ve müşterimizi 
firmamızdan mutlu 
şekilde uğurlamak 

hizmet anlayışımızın 
ve başarımızın özeti 

diyebiliriz. 

RR Ö P O R T A J
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çözümlerini Turkcell işbirliği ile sunuyoruz. Bağ-
datlı, müşteri odaklı çalışan bir şirket. Teknoloji uz-
manlarımızı özenle seçiyoruz. Hepsi işlerini seve-
rek yaparlar, çalışkan ve özverilidirler. Şirketimiz 
hem kurumsallaşma, hem de büyüme yolunda emin 
adımlarla yürüyor. 

-Önümüzdeki süreçte yeni mağazalarda ge-
lecek mi?
Tabii ki Turkcell tarafından belirlenecek bölgeler-
de mağazalar açmayı sürdüreceğiz. Yeni açılacak 
alışveriş merkezlerinde de yer almayı planlıyoruz.
 
-Çeyrek asırlık sürede emin adımlarla iler-
leyip, sektörün önemli markalarından oldu-
nuz? Sizce başarınızdaki sır nedir?
Firma yetkilisi olarak, işime dün başlamış gibi he-
yecanlı ve iyi bir dinleyici olup, çözüm odaklı arka-
daşlarıma örnek olmamam bağlıyorum. Heyecan-
lı, enerji dolu bir takımla müşteri memnuniyetini 
sağlayarak geleceğimize yatırım yapan bir şirketiz. 
Bağdatlı firması olarak gelişmeye açık olmanın ye-
nilemenin ve yenilenmenin, teknolojiyi takip etme-
nin, trendlere ayak uydurabilme kabiliyetini geliş-

tirmenin ve en önemlisi müşteri odaklı çalışmanın 
çok önemli olduğunu hiç unutmuyoruz. 2008 yılın-
da Turkcell’den ‘’Önce müşteri için varız’’ Türkiye 
1.’lik ödülünü aldık. Tüm bunlar birleşince başarı 
ortaya çıkıyor. Bağdatlı olarak 25. Yaşımızı, Turk-
cell ile de 20. Yaşımızı kutluyoruz. Bizim çeyrek 
asırdır gururla benimsediğimiz sloganımız var,  
‘’Önce müşterilerimiz için varız, müşterilerimiz 
geleceğimizdir’’… Bu düstur ile çalışıyoruz. Buda 
başarıyı getiriyor. Aynı özenle çalışmaya da devam 
edeceğiz. Bizce en büyük reklam, müşterilerimizin 
firmamızı tanıtması, tavsiye etmesi.  Her bir müş-
teri Bağdatlı Mağazaları’na girdiği andan itibaren 
bizim misafirimizdir. Tıpkı evimizde ağırladığımız 
bir misafirimizmiş gibi ilgili ve güler yüzlü ol-
mak zorundayız. Müşterimizin sorununu çözmeye 
odaklı, en hızlı aksiyonları almak ve müşterimizi 
firmamızdan mutlu şekilde uğurlamak hizmet anla-
yışımızın ve başarımızın özeti diyebiliriz. 

-Verdiğiniz hizmetler neler, mağazalarınızda 
hangi ürünler var? 
Mağazalarımız bünyesinde; Turkcell hat satışları, 
cep telefonları, mobil teknoloji ürünleri, tabletler, 

aksesuar satışlarının yanı sıra, Turkcell Sözleşme-
li Kampanya Satışları, müşteri desteği ve mobil 
teknoloji danışmanlığı hizmetleri kesintisiz olarak 
sürdürülüyor. 

-Çalışanlara, ekibinize çok önem veriyorsu-
nuz, biraz da onlardan bahseder misiniz?
Bünyemizde 40 kişilik bir ekiple çalışıyorum. Mu-
hasebe, genel koordinatör, mağaza müdürleri, ma-
ğaza müdür yardımcıları, satış ekibi ve bilgi işlem 
personelinden oluşan bir ekiple yolumuza devam 
ediyoruz. Takım ruhu en üst seviyede olan başarıya 
doymayan müşterilerimizi evinde gibi hissettirme 
algısı yüksek, güler yüzlü arkadaşlarımızla çalış-
maktan mutluyuz. Çalışanımıza verdiğimiz değerle 
kendilerinin gelişimine ve kariyer yapmalarına im-
kan sağlıyoruz. 15 günde bir eğitim yapıyoruz ve 
kendimizi yeniliyoruz. 

-Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk pro-
jelerinde de sık sık yer alıyorsunuz, bunlarla 
ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Bağdatlı Telekomünikasyon olarak sosyal sorumlu-
luk projelerini destekliyoruz. Bunlardan ‘’Kansere 

RR Ö P O R T A J
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değil, hayata şans verin’’ projesinde Destek Ödülü 
aldık. Her zaman bu projelerin içinde olacağız, bu 
bize mutluluk veriyor. 

-Siz online alışverişte de yer alıyorsunuz, bu 
alanda nasıl bir yol izliyorsunuz?
Geneş alışveriş pazarının yüzde 20’si şu an online 
kanallardan devam ediyor. Bu noktada Bağdatlı 
olarak 2008 yılında İzmir Bornova’da, Ekopasaj 
Elektronik ve Sanal Mağazacılık Hiz.Tic.A.Ş’yi 
(www.ekopasaj.com) online alışveriş mağaza-
mız olarak kurduk. Özellikle teknoloji alışve-
rişinin fiyat rekabeti ve ürünleri mağaza gez-
meden Türkiye’nin her bir noktasından temin 
edebilme imkanı ve kolaylıkları neticesinde ter-
cih ediliyoruz. 

-Sizin sektörde kredi kartıyla satış oranı çok 
yüksek, ancak BDDK taksiti kaldırdı, bu size 
nasıl yansıdı?
Tabii ki bu Telekomünikasyon sektöründe kredi 
kartlarına taksit ve hediye ek puan uygulamasının 

kaldırılması sektörü etkiledi. Mobil ürün satışla-

rında genel bir yavaşlama söz konusu oldu. Ancak, 

sektör olarak yakın zamanda denetim mekanizma-

sıyla birlikte kredi kartlarına tekrar bu olanağın 

tanınacağına  ümit ediyoruz. 

-Bu yasağa rağmen en hızlı büyüyen ve geli-
şen sektör yine Telekomünikasyon, sektörün 
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Telekomünikasyon, dünyada yaklaşık 2 trilyon 

dolarlık hacmiyle marka değeri en yüksek sektör-

lerden biri. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için de 

kaldıraç olarak kabul ediliyor. Sektörümüz, sahip 

olduğu büyük pazarla, Avrupa’da Almanya’dan 

sonra ikinci sırada yer alıyor. Telekomünikasyon, 

Türkiye’de 20 milyar doları aşan Pazar büyük-

lüğüne sahip… Bence sektör bu şekilde büyüme 

trendini sürdürecek. Ekonomistler, sektörümüzün 

önümüzdeki beş yıl içerisinde 30 milyar dolarlık 

hacme ulaşacağı tahmin ediyor. Bizde planlarımızı 
buna göre yapıyoruz. 

-Siz, İZSİAD’ın yanında birçok dernek ve 
vakıfta da yer alıyorsunuz, bu yoğunlukta 
vakit bulabiliyor musunuz?
İZSİAD, LİYAKAT, EGİKAD Dernekleri ile 
İZTO 29. Komite İletişim Komitesi Meclis ve Di-
van Meclisi Üyesiyim. TOBB Kadın Girişimciler 
ile derneklerin komisyonlarında görev alıyorum. 
Elimden geldiğince zaman ayırıp, destek olmaya 
çalışıyorum. Özellikle sosyal projelerde yer alma-
ya, bana düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. 

-İZSİAD’ın çalışmalarını nasıl buluyorsu-
nuz, önerileriniz var mı?
Yönetim, başta Başkanımız Hasan Küçükkurt ol-
mak üzere gerçekten çok faal çalışılıyor. Üye 
geliştirme ve Kadın komisyonları da aynı şekil-
de çok etkin. Bende oralarda yer almaya çalışı-
yorum. Özellikle Çarşamba Toplantıları çok fay-
dalı geçiyor. Üyelerin kaynaşması adına yapılan 
etkinlik ve gezilerde çok güzel. Sosyal projeler-
le de fayda sağlamaya çalışılıyor. İZSİAD’ta ol-
maktan mutluyum. 

RR Ö P O R T A J

Telekomünikasyon, 
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GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

İZSİAD- İzmir Sanayici ve İşa-
damları Derneği Kadın Komis-
yonu üyeleri, İşletmeci Berna 
Noyaner’in ev sahipliğinde 
Leyla Fasl-ı Cümbüş’te dü-
zenlenen kadınlar matinesinde 

gönüllerince eğlendi. Yaklaşık dört saat 
süren matinede kadın komisyonu üyeleri 
Derya, Didem Görmez ve Haluk Elvan 
birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenceli 
bir güne imza atarken, Harem Orient ve 
Anıl Petek’in dans gösterileri ayrı bir 
renk kattı. Etkinliğin sonuna doğru sürp-

riz yaparak mekana gelen İZSİAD Baş-
kanı Hasan Küçükkurt, komisyon üyele-
rini kutlayarak, “İZSİAD’ın amazonları 
iyi çalışıyor. Bu kadar akıllı ve güzel ka-
dının bir arada olması beni mutlu ediyor. 
Gündemi çok iyi takip eden Mustafa 
Kemal’in kadınları olduğunuz için siz-
lerle gurur duyuyorum. Berna Noyaner’e 
bizlere verdiği destekten dolayı da çok 
teşekkür ederim” dedi. Eğlence sonunda 
İZSİAD Kadın Komisyonu Başkanı Mu-
kaddes Çelik, Berna Noyaner’e bir teşek-
kür plaketi verdi.

ETKINLIKLERIMIZ
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Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği’nin geleneksel ‘’Çarşamba 
Toplantıları’’nın bu ay ki konuğu Ec-
zacıbaşı CEO’su Dr. Erdal Karamercan 
oldu. Karamercan, İZSİAD üyeleri ve 
konuklara ‘’Duygusal Zeka ve Lider-

lik’’ i anlattı. İnteraktif bir sunum gerçekleştiren 
Karamercan, ‘’Yapılan araştırmaların sonucunda 
hayatta IQ’nuzun başarıdaki payı yüzde 20, duy-
gusal zeka EQ’nun ise yüzde 80’dir. Ayrıca IQ 
kalıtımsaldır ve çok az geliştirebilirsiniz, EQ’nuzu 
ise ömür boyu’’ dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ki toplantının açılış 
konuşmasında üyelere çalışmalarla ilgili bilgiler 
veren İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt, ‘’Öncelikle konuğumuz Dr. Erdal 
Karamercan’a bize ayırdığı değerli vakit için te-

şekkür ediyorum. İZSİAD olarak çalışmalarımız 
hız kesmeden devam ediyor. ‘’Bağımlılık’’ kam-
panyası beklediğimizden çok daha büyük etki yaptı. 
Ve büyüyerek devam ediyor. Buna katkı yapan tüm 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

EİNSTEİN HİÇ MUTLU OLMADI

Ardından söz alan Dr. Erdal Karamercan, zekay-
la-başarı arasındaki ilişkiyi anlattı. Herkesin bildi-
ğinin tersine insanın matematiksel zekası IQ’nun 
hayatta başarılı olmayı sağlamadığını söyledi. 
Gelmiş -geçmiş dünyanın en zeki insanı olarak ka-
bul edilen Albert Einstein’in yaşamı boyunca hiç 
mutlu olmadığını ve genç yaşta öldüğünü belirten 
Karamercan, ‘’İşte dünyanın en zeki insanının du-
rumu. Çünkü son yapılan araştırmalar sizi okulda, 
satrançta, zirveye taşıyan IQ’nun başarıdaki payı 

BAŞARININ SIRRI 
‘DUYGUSAL ZEKA’

 İZSİAD’ın 
Geleneksel  Çarşamba 

Toplantıları’nın konuğu 
olan Eczacıbaşı CEO’su 
Dr. Erdal Karamercan, 

‘’Duygusal Zeka ve 
Liderlik’’i anlatttı.
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Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

sadece yüzde 20’dir. Oysa sizin insanlarla, çev-
renizle ilişkileriniz belirleyen duygusal zekanız 
EQ’nun yüzde 80’dir. Yani hayatta başarılı olma-
nın yolu ‘’Duygusal Zeka’’ dan geçer’’ dedi.

LİDER MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK’TÜR

Duygusal Zeka’nın  liderlikte de büyük rolü ol-
duğunu söyleyen Dr. Karamercan, sözlerini şöyle 
sürdürdü; ‘’Lider, çevreyi, toplumu, anlayan bilen 
ve içinde değişim arzusu taşıyan insandır. Yenilik-
çidir, problemleri çözer, içinden gelen toplumda 
değişim yaratır. Lider adildir. Yönetici, patron, 
başkan, önder gerçek lider olmayabilir. Ya da Hor-
monlu Lider’dir. Bunda ki fark başarıdır. Yani lider 
mutlaka başında olduğu şirketi, aileyi, toplumu ba-
şarıyı götürmelidir. Birçok örnek verebiliriz ama 
en çarpıcı olanlardan Hitler, Führer yani Türkçe’si 
Önder.  Evet, Hitler Önder olabilir ama lider de-
ğildir çünkü hem kendi toplumunu hem de dün-
yayı felakete sürüklemiştir. Şimdi düşünüyorsunuz 
bunlar lider değilse peki lider kim? Lider Musta-
fa Kemal Atatürk’tür. Onun liderliğinde kurulan 

Cumhuriyet hala yaşıyor. Bizler onun devrimleri 
sayesinde bugün medeniyetle barışık yaşıyoruz.’’
Toplantının sonunda İZSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Küçükkurt, Danışma Kurulu Baş-

kanı Ayhan Baran, Genel Sekreter Cengiz Yavaş, 
Başkan Yardımcısı Taner Telcioğlu, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Fulya Akgün,  Dr. Erdal Karamercan’a 
teşekkür plaketi verdi.

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 25



İZSİAD’LILAR ATA’YA 
SAYGILARINI SUNDU 
İZSİAD’LILAR ATA’YA 
SAYGILARINI SUNDU 

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği yönetimi, üyeler ve yakınların-
dan oluşan kafile Anıtkabir’i ziyaret ede-
rek Atatürk’e saygılarını sundu.  Günü 
birlik gezide sabah uçakla Ankara’ya gi-
den İZSİAD’lıların ilk durağı Anıtkabir 

oldu. Burada Atatürk’ün Mozolesi’ni ziyaret eden 
İZSİAD kafilesi daha sonra TBMM’yi ziyaret etti. 
Genel Kurul Salonu’nu, kulisleri ve partilerin grup 
toplantı salonlarını gezen grup, öğlen yemeğini 
Meclis bahçesinde yedi. 

G Ü N C E L

Günü birlik gezide ilk Anıtkabir’i ziyaret eden İZSİAD kafilesi, 
daha sonra TBMM’yi, Kurtuluş Savaşı Müzesi olan 1. Meclis 

Binası’nı, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni ve Ankara Kalesi’ni gezdi
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TBMM den sonra aynı zamanda Kurtuluş Sava-
şı Müzesi olan 1. Meclis Binası’nı ve 2.Meclis 
Binası’nı gezdi. İZSİAD kafilesinin 5’inci durağı 
ise Türk siyasi ve edebi hayatında önemli bir yere 
sahip olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ydi.  Altın-
dağ Belediyesi’nce 2010 yılında açılan müzenin ar-
dından Ankara Kalesi’ne geçen kafile, günü burada 
noktaladı. 

Gezinin çok verimli geçtiğini belirten İZSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, ‘’Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hu-
zuruna çıkmak için düzenlediğimiz gezi çok verim-
li geçti. Anıtkabir’in yanı sıra, Cumhuriyet’in ilan 
edildiği ilk ve 2. Meclis Binamız ile TBMM ‘ni zi-
yaret ettik. Yine demokrasi tarihimizi farklı bir açı-
dan gösteren Ulucanlar Cezaevi Müzesini hem de 
Başkent’in simgesi Ankara Kalesi’ni görme fırsatı 
bulduk. Gezinin manevi tarafının yanı sıra birçok 
yeni bilgi de edindik’’ diye konuştu.

G Ü N C E L

Ocak - Şubat - Mart  2015İZSİAD28



G Ü N C E L

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 29



İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
10 Kasım münasebetiyle İzmir Büyük-
şehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi 
ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası iş-
birliğiyle düzenlediği ‘’Atatürk’ü Anma 
Konseri’’ muhteşem geçti.  Usta sanatçı 

Erol Evgin’in sahne aldığı gecede Karşıyaka Arena 
Spor Salonu’nu hınca hınç dolduran İZSİAD üye-
leri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bu 
coşkuya katıldı.  Gecede İZDSO ve TRT Ankara 
Radyosu Çoksesli Karosu ile İzmir Sanat Çoksesli 
Karosu ‘’İstanbul Senfonik Suiti’’ ni seslendirdi.  

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete 
intikalinin 76. Yıldönümü için düzenlenen geceye, 
İzmir CHP Milletvekilleri Mustafa Moroğlu, Hülya 
Güven, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin 
Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Ars-
lan, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvito-

ATA’YA YAKIŞIR ANMA
İZSİAD’ın 10 Kasım 

münasebetiyle 
İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, Karşıyaka 
Belediyesi ve İzmir 

Devlet Senfoni 
Orkestrası işbirliğiyle 

düzenlediği 
‘’Atatürk’ü Anma 

Konseri’’ muhteşem 
geçti.  

ATA’YA YAKIŞIR ANMA

G Ü N C E L
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pu, MHP İl Başkan Vekili Murat Taşer, BASİFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman, İZSİ-
AD üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

DÜŞMANA İNAT SEN RAHAT 
UYU GÜZEL ATAM

Gecenin açılış konuşmasını yapan İZSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, şunları 
söyledi ; ‘’ Bugün 10 Kasım. Bugün bütün Türkiye 
Ata’sını anmak için alanlarda, sokaklarda, salon-
larda, Anıtkabir’de onunla birlikteydi. Bağımsız-
lık mücadelemizin muzaffer komutanı, Cumhuri-
yet’imizin kurucusu, bütün mazlum ulusların örnek 
aldığı dünya lideri, İngiltere Başkanı Churchill’in 
‘Dünyaya yüzyılda bir gelecek olan büyük bir 
dahi maalesef Türklere nasip olmuştur’ diyerek 
kıskandığı, Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü anmak 
için her yıl olduğu gibi bir kez daha bir aradayız. 
Hepiniz hoş geldiniz, güç verdiniz, onur verdiniz. 

 İngiltere Başkanı 
Churchill’in ‘Dünyaya 
yüzyılda bir gelecek 
olan büyük bir dahi 
maalesef Türklere 
nasip olmuştur’ 

diyerek kıskandığı, 
Mustafa Kemal 

Atatürk’ümüzü anmak 
için her yıl olduğu 

gibi bir kez daha bir 
aradayız. 

G Ü N C E L
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Atatürk’ü anmak; ülkemize olan sorumluluğumu-
zu onun huzurunda bir kez daha anımsamaktır. 
Atatürk’ü anmak; onun gösterdiği çağdaş mede-
niyet seviyesine ulaşmak için çalışmak, çalışmak, 
çalışmaktır. Atatürk’ü anmak; üretmek için bilim-
den ve fenden ayrılmamaktır. Atatürk’ü anmak; 
Türkiye’nin kalkınması için, huzuru için, barış 
içinde yaşamak için ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ şiarı-
na uygun davranmaktır. Çünkü bugün yaşadığımız 
dünyada dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynadıkları 
oyunları boşa çıkarmak için her zamankinden daha 
çok birliğe, dayanışmaya, akla ve bilime ihtiyacı-
mız var. Bunun için de rehberimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ilkeleri ve gösterdiği yoldur. Bugün bu-
rada, Karşıyaka’da bütün İzmirlilerin duygularını 
ifade etmek için söz birliği ediyoruz. Türkiye’miz 
ve ulusumuz için, gösterdiğin hedef için, çizdiğin 
yoldan ayrılmayacağız. Düşmana inat sen rahat uyu 
güzel Atam.’’ 

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar’ın ardından kürsüye gelen İzmir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,  İzmir’in 
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının, laikliğin savu-
nucusu öncü kent olduğunu belirterek, bu kentte 
yaşamaktan ve belediye başkanlığı yapmaktan bü-
yük onur duyduğunu kaydetti.  Konuşmalarının ar-

dından İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sahne aldı. 
Orkestra, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 
ve İzmir Sanat Çoksesli Korosu ile birlikte ‘’İstan-
bul Senfonik Suiti’’ ni seslendirdi. Dinleyicilerin 
ayakta alkışladığı performansın ardından sahne 
alan ünlü sanatçı Erol Evgin,  ‘’Mustafa Kemal’i 
Gördüm Düşümde’’ konseptinde hem kendi sevilen 
şarkılarını hem de kahramanlık türkülerini söyledi. 
Gecenin sonunda 10. Yıl Marşı’nı seslendiren Erol 
Evgin’e tüm salon ellerinde Türk Bayrakları’yla 
coşku içinde katıldı.  

G Ü N C E L
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İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği’nin geleneksel Çarşamba 
Toplantısı’nın Kasım ayı konuğu Zorlu 
Holding CEO’su Ömer Yüngül oldu. 
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ki top-
lantıya, CHP İzmir Milletvekili Alaattin 

Yüksel, EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, İZSİ-
AD üyesi işadamları ve davetliler katıldı. Toplan-
tıda  “Küresel rekabette başarının altın anahtarı” 
başlıklı konu da tecrübe ve bilgilerini aktaran Yün-
gül, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için 
yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğu, başarılı olmak 
için bununla yola devam edilmesi gerektiğini söy-
ledi.Toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD 
Başkanı Hasan Küçükkurt, derneğin çalışmalarıyla 
ilgili kısa bilgi verdi. Yüngül’e katılımı için teşek-
kür eden Küçükkurt, ‘’Bağımlılıkla ilgili kampan-
yamız aynı hızla sürüyor. 4-16 Aralık tarihleri ara-
sında Küba gezimiz var. 26 Aralık’ta da Yeni Yıl 
Balomuzu gerçekleştireceğiz. Bu arada farklı et-
kinlikleri de planlıyoruz’’ dedi. İZSİAD’ın davetin-
den mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan 

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, ‘’ Reçeteyi 
iyi yazmak gerekiyor. Ortada bir söylenenler bir de 
rakamlar var. Ama rakamlar hiçbir zaman yanlış 
olmaz. Teşhis ve tespitleri yaptıktan sonra nelerin 
nasıl yapılması gerektiği düşünülür. Her ay yerli ya-
bancı bir ekonomistle birlikte oluyorum. Kararlarımı 
verirken hepsini birlikte değerlendirerek veriyorum. 
Ben 2002 Şubat krizinden sonra Türkiye’yi iki pe-
riyoda ayırıyorum. Birinci periyot 2008’e kadar ki 
dünya krizinin olduğu zaman dilimi. İkinci periyot 
ise devam eden durum. 2008’e kadar Türkiye büyü-
me oranlarında çok iyi idi. Kişi başına gelir seviyesi 
10 bin dolara geldi. Türkiye en büyük büyümeyi ya-
bancı sermayenin en çok girdiği zamanlar yapmış. 
Cari açığın en yüksek olduğu zamanlarda büyümüş. 
Çünkü büyüme daha çok dışarıdan gelen paralar, 
hızlı özelleştirmeden gelen satışlarla bir büyüme 
gerçekleşmiş. Büyüme rakamları küçüldüğünde cari 
açık düşmüş. Bizim mutlaka yeni bir hikaye yazma-
mız gerekiyor. Çünkü 2008’den beri hiçbirimiz ye-
teri kadar büyüyemiyoruz. Önemli olan kişi başına 
gelir, en büyük gösterge budur ‘’ diye konuştu.

2008’den bu yana dünyada da bir krizin sürdüğü-
nü vurgulayan Yüngül, sözlerini şöyle sürdürdü; 
‘’Dünyada da çok enteresan şeyler oluyor. ABD 
para basmayı bırakacağını söylüyor ama ben buna 
inanmıyorum. Çünkü yeterli büyümeyi sağlama-
mış durumda. ABD azaltacağım dedi ama bir türlü 
vazgeçemiyor. Ekim ayı dünyadaki en büyük liki-
dite rekorunun kırıldığı tarih oldu. 2008’den sonra 
hem ABD hem Avrupa sonra Japonya şimdi Çin 
para basma yarışına girdi. Dolayısıyla da dünyada 
likidite çok oldu. Tüm bu paralar yön arıyor. AB 
‘ye baktığımız zaman,  onlar da çok sağlıklı değil. 
Almanya halen itici veya çekici güç deniyor. Ama 
en iyi veriler İngiltere’de. Fransa, İtalya, İspanya 
ve Portekiz şu anda gerçekten zor durumdalar. Do-
layısıyla Avrupa’dan da kısa vadede çok şey bek-
lenemez. Avrupa’nın diğer ülkelerine baktığınızda 
bunlar eski Doğu Bloğu ülkeleri ki bunların da du-
rumu çok iyi değil. Diğer taraftan Çin var. Çin’de 
de büyüme eskisi gibi değil. Kaldı ki Çin’deki batık 
paranın ne kadar olduğunu kimse tahmin edemiyor. 
Orada da her tarafta büyüme var fakat en büyük güç 

Bize yeni bir hikaye lazım
Geleneksel Çarşamba 

Toplantıları’nın 
konuğu olan Zorlu 

Holding CEO’su Ömer 
Yüngül, Türkiye’nin 

2023 hedeflerine 
ulaşabilmesi ve başarılı 

olabilmesi için yeni 
bir hikayeye ihtiyacı 

olduğu söyledi.

Ocak - Şubat - Mart  2015İZSİAD34



Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

yine inşaatta, ev yapımında. Büyümenin yüzde 
60’ı buradan geliyor. Çin ekonomisi yavaşlama 
sinyalleri veriyor. Kendi dinamikleri var tabi ama 
mutlaka ihracat yapmak zorundalar. Çin büyüme 
hızı yüzde 5.5’un altına düştüğünde kriz. Krizler 
de artık eskisi gibi kriz olacağını düşünmüyorum. 
Ancak büyüme yüzde 2’nin altına düştüğünde 
eskilerin deyimiyle bence krizin içindeyiz. Yüz-
de 2’nin altı hepimiz için alarmdır. Dolayısıyla 
büyüme çok önemli. Komşularımızın durumunu 
hepimiz takip ediyoruz. Rusya en büyük komşu-
muz. Sadece petrol gelirlerinin düşmesinden do-
layı kayıpları yıllık 100 milyar dolar.  Büyüme 
yüzde 1 diyorlar. Ama bence yüzde birin altında 
hatta eksi büyüme durumunda Rusya. Herkes 
yatırım yapmaktan kaçıyor Rusya’dan, biz de 
dahil olmak üzere. Güneydeki komşularımızla 
iç açıcı durum yok. Herkes can derdine düşmüş 
durumda.’’

TÜRKİYE HERŞEYE RAĞMEN 
SIĞINILACAK İYİ BİR LİMAN

Ülke olarak likitideyi iyi kullanamadığımızın da 
altını çizen Yüngül, ‘’Biz ülke olarak ya da şirket-
ler olarak dünyadaki likitideyi iyi kullandık mı? 
Yanıtım daha iyi kullanabilirdik şeklinde. Çünkü 
cari açık düşüyor son 3-4 ayda. Fakat büyüme 
oranları da düşüyor. Bu 15 yıllık göstergelere 
baktığınızda iyi bir gösterge değil. Bizim mutlaka 
yeni bir hikaye ile ülke olarak ortaya çıkıp bü-
yümemiz gerekiyor. İşsizlik oranı yüzde 10. Bir 
yandan aradığımız nitelikte eleman bulamıyoruz. 
Maalesef kalifiye eleman durumu çok büyük 
problem. Türkiye tüm enerji hatlarının bulunduğu 
noktada. İhtiyarlayan Avrupa’da konsolidasyon-
dan sonra gelinebilecek en güzel liman Türki-
ye. Türkiye hat ve port olarak çok iyi bir liman. 
Türkiye’nin dinamiklerini çok iyi tutması lazım. 
Son 15-20 yılı enerji bağımlılığı açısından daha 
iyi kullanabilirdik. Enerjimizin yüzde 50’si ithale 
dayalı. Türkiye’nin enerji işini mutlaka halletmesi 
gerekiyor. Kendi yerli kaynaklarımızı da devreye 
sokmalıyız. 2023 hedeflerini tutmak için her yıl 
7-8 bin megavat kömür ya da nükleer santral kur-
mamız lazım. Her yıl 8-10 milyar dolar, doğalgaz 
harici, yatırım yapılması lazım. Bunlar yapılamaz 
mı? Mutlaka yapılır ama önce kendimize güven-
memiz lazım. Yeni hikaye de bu sermaye sorununu 
halletmek için göstermelik de olsa kamu ve özel 
ortaklıklarının çok önem kazanacağını düşünüyo-

rum. Bizim büyük yatırımlarımızda kamu/özel ya-
tırımlarının artması gerekiyor ‘‘ dedi.

İZMİR’İN GELECEĞİ 
ÇOK PARLAK

Türkiye’nin mutlaka büyük yatırımlar ve katma 
değeri yüksek ürünler de yol alması gerektiğini 
anlatan Yüngül, Zorlu grup olarak yatırımla-
rının yüzde 80’ninden fazlasını İzmir ve Ege 
Bölgesi’ne yaptıklarını ve buna devam edecekle-
rini,  İzmir’in geleceğinin parlak olduğuna inan-
dığını dile getirdi. Toplantının sonunda İZSİAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve 
Danışma Kurulu Başkanı Ayhan Baran, Ömer 
Yüngül’e günün anısına bir plaket sundu.
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İsviçreli Zahnder Grup’un havlu radya-
tör ürettiği Sampan Isıtma Sistemleri 
A.Ş’nin 2.5 yıldır Genel Müdürlüğü’nü 
yürüten Orçun Özelmas’ın aslında yap-
madığı iş kalmamış. Ortaokuldan bu 
yana çalışma hayatının içinde olan ve 

bu tecrübesini eğitimle birleştiren Orçun Özelmas, 
2006 yılında Kalite Bölümü’nde Endüstri Mühen-
disi olarak başladığı Sampan’da basamakları birer 
birer tırmanmış. Motor ve sualtı avcılığı tutkusu-
na oğlu doğunca ara verse de yavaş yavaş dönme 
planları da yapıyor. Sektörün lider şirketi Sampan’ı 
ve hikayesini ondan dinledik, keyifle okumanız di-
leğiyle…

-Sohbetimize sizi kısaca tanıyarak başlayalım?
1976 İzmir Bornova doğumluyum, babam askerdi, 
görevi nedeniyle ilkokulu Bitlis-Tatvan’da okudum 
5-6 yıl sonra tekrar İzmir’e döndüm. Liseyi Bor-
nova Anadolu’da okudum. Ardından Dokuz Eylül 
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Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü 
bitirdim. Tekstil sektöründe işe başladım. Askerlik 
sonrasında İstanbul’da bir firmaya girdim. Ancak 
İstanbul trafiği beni kısa sürede bezdirdi. Yaklaşık 
2 yıl sonra firmanın İzmir’deki fabrikasına geri 
döndüm.  Tekstil’de yaklaşık 7.5 yıl çalıştım. Ar-
dından 2006’da Sanpan’da işe başladım. Şu anda 
da Genel Müdür olarak görev yapıyorum. 

-Sampan’ı ve Sampan’daki öykünüzü de 
dinleyelim?
Burada Manisa Organize Sanayi’de kurulu fabrika-
mızda havlu radyatör üretiyoruz. 2006 yılında Ka-
lite Bölümü’nde Endüstri Mühendisi olarak başla-
dım. 2012 yılına kadar da belli kademelerde görev 
yaptım.  Şirketin Türk ortağının hisselerini yabancı 
ortağa satmasının ardından genel müdür oldum 
ve 2.5 yıldır devam ediyorum. Sampan, girişimci 
Ünal Sandalcı tarafından 2005 yılında kuruyor. 
Ünal Bey ısı sektöründeki deneyimini de kullana-
rak Türkiye’de ilk havlu radyatörü üretiyor. Şirket 
büyüyor, 2006 yılının Haziran ayında İsviçreli 
Zehnder Grup burada yatırım kararı alıyor ve Ünal 
Bey’le ortak oluyor.  Zehnder şirketi 1895’lerde 
kurulmuş. Radyatör işine de 1925’lerde başlamış 
ve bu alanda lider bir firma. Aslında şirketin ilk işi 
motosiklet. Yaklaşık 30 yıl bu işi yapıyorlar. Ancak 
1. Dünya Savaşı, ekonomik kriz darbe vuruyor.  El-
lerinde de bir çok motor yapımında kullandıkları 
borular var.  Ne yapacaklarını düşünürken, oğul-

lardan Jacobs Zehnder dökme demir radyatörlere 
benzeyen bir ürün tasarlayarak, patentini alıp bu 
işe giriyor. 1955’lere kadar da neredeyse tekel ola-
rak bu ürünü satıyor. Şirkette aynı şekilde gittikçe 
büyüyor. Halen bu ürün grubun lokomotif ürün-
lerinden birisi şu anda Almanya’daki fabrikada 
üretiliyor. Rakamlarla söylersek şu anda Zehnder 
Grup’un yıllık cirosu 522 milyon dolar. Bu ciroda 
iki segment var. Biri radyatör, diğer havalandırma. 
Radyatör bunun 350 milyonluk kısmını oluşturu-
yor. Dünyadaki havlu radyatörü de 1980’lerde ilk 
Zehnder üretiyor. Ancak ürünün patent sorunu, ko-

lay taklit edilebilmesi gibi nedenlerden herkes üret-
meye. Temelde Zahnder Grup’un dünyada bir çok 
yatırımı var, Türkiye’de ve Avrupa’da 11 fabrikası 
var, Çin ve Amerika’da da yatırımları var. Ayrıca 
satış ve pazarlama şirketleri yer alıyor. 

-Ortaklığa dönersek, Sampan’la yolların ke-
sişmesi ve sonrası nasıl?
-Evet, Türkiye’de 2006 yılında yatırım kararı alan 
grup, araştırma yapıyor. Ünal Bey’in havlu radya-
tör ürettiğini öğreniyor. O zaman biz ayda 3 bin 
metre tül kapasiteyle çalışıyoruz. Ünal Bey’le  ta-
nışıyorlar, ortak olmak istediklerini iletiyorlar ve 
aynı yıl Haziran ayında yüzde 50 hisseyle ortak 
oluyorlar. Tabii ondan sonra Sampan hızla büyü-
dü. Onlar hem teknolojiyi hem de tecrübeyi ekledi. 
2012’de de Ünal Bey, ayrılma kararı alınca, Zehn-
der, Sampan’ın yüzde yüzene sahip oldu. O zaman 
Ben teknik müdürdüm. Beni genel müdür seçtiler. 
Bu vesileyle çok şey öğrendiğim Ünal Bey’e de 
şahsım ve şirket adına teşekkür etmek isterim. 

-Şu anda Sampan’ın sektördeki yeri nasıl?
Şu anda iç pazarda etkiniz, lider durumdayız. Üre-
timimizin yüzde 50’si yurtiçinde satılıyor. Yüz-
de 50’sini de yurtdışına kendi grup şirketlerimize 
satıyoruz. Havlu radyatör pazarı Türkiye’de çok 
rekabetçi. ısıtma sektörü dünyada hatırı sayılır bir 
pazar. Bir çok yerli ve yabancı üretici var. Türkiye 
hem büyüyen bir ülke, hem de ekonominin loko-
motif sektörü inşaat. Böyle olunca da bizim gibi 
ürünler üreten tüm şirketler için iyi bir pazar. Her 
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yıl 500 bin civarında konut inşa ediliyor. Doğal ola-

rak inşaat sektörüne dayalı tüm üreticiler de buna 

göre büyüyor.  Halledilemeyen tek sorun halen 

düşük, ucuz maliyetin ön planda tutulması. Bu da 
kaliteyi etkiliyor doğal olarak. 

-Sizin üretiminiz olan havlu radyatörün 
özellikleri neler?
Havlu radyatörün çok büyük avantajları var.  Özel-
likle banyo gibi mekanlarda mekanlar d a sürekli 
ısıtma yapmadığınız için enerji tasarrufu sağlıyor. 
Ürün çok hızlı ısınan ve ısıtan özelliğe sahip oldu-
ğundan kullanım kolaylığı var. Bu size konforda 
getiriyor. Ürünü tasarlayanlardan Ar-Ge’de görevli 

bir arkadaş söylemişti, ‘’ İnsanın soğuk bir bor-

nozla yerine sıcak bir bornoza sarılması psikolojik 

durumunu olumlu etkiler’’ diye gerçekten de öyle. 
Havlu radyatör size bu konforu da verir. Ayrıca 
hijyen sağlar, özellikle ıslak havlular bakteriyel 
üretim için idealdir. Havlu radyatör bunu engel-
leyerek sağlığınıza fayda sağlar. Havlu radyatör, 
Zehnder’in sağlık, konfor ve enerji verimliliğinden 
oluşan üçgenine tam uyan bir üründür. Biz burada 
pazar şartlarından dolayı ucuz segmentini üreti-

yoruz. Bir Sampan markalı ürünümüz var, bir de 

şirketlere özel ürünler yapıyoruz.  Ayrıca Zehnder 
markalı yüksek segmentli ürünlerde üretiyoruz. As-
lında basit gibi görünen ancak teknolojik altyapısı 
yüksek tecrübe isteyen bir ürün üretiyoruz. Bizim 
bu konuda ki tecrübemiz ürünlerimize de yansıyor. 

Kalitemizle, fiyat baskısına direniyoruz. Temel-
de sadece havlu radyatör üretiyoruz ancak birkaç 
versiyonda 2 bin civarında farklı model ürün üre-
tiyoruz. 

-Bundan sonraki hedefleriniz neler, yeni ya-
tırım planlarınız var mı?
Türkiye biraz önce de söyledim, büyüyen ve geli-
şen önemli bir pazar ayrıca coğrafya olarak ihracat 

açısından avantajlı bir bölge, bu da pazarın hacmini 
genişletiyor. Havlu radyatör olarak 3 milyon met-

relik bir pazardan bahsediyoruz. Biz bunun yarım 

milyonunu, altıda birini üreten en büyük firmayız. 

Yıllık bazda da Türkiye’nin ihtiyacı bu civarda ve 

biz bunun 150 binini karşılıyoruz. Yakın ve uzak 

hedeflerimiz de tabii ki bunu arttırmak var. Çünkü 

hem yakın coğrafya da hem de Avrupa pazarında 

da gelişme var. Sektörün zaten önü çok açık bizde 

planlarımızı buna göre yapıyoruz.  Sampan’daki 

kapasite büyütmenin yanında Zahnder olarak yeni 

yatırım planları var. Hem burada hem de İzmir’de.  

Grubun ülkemizdeki yatırımları önümüzdeki yıl-
larda ciddi artacak. Tüm bunlar Zahnder Grup’un 

değerleri ve etik anlayışı çerçevesinde olacak. Çün-
kü Zahnder’in başarısının en temeli bu. 

-Çalışma hayatın dışına çıkarsak, işten ka-
lan zamanlarınızda neler yaparsınız, hobile-
riniz var mı?
-Hobilerim var, ancak şu anda en çok zamanımı 

alan oğlum, eşim ve oğlumla vakit geçirmek bana 

iyi geliyor. Şu anda oğlumun oyunları doğal olarak 

benim hobilerim oldu. Daha önce ciddi bir motor 

tutkunuydum. Oğlum olunca sattım, 10-11 yaşında 

olunca, 3-5 yıl içerisinde yeniden döneceğim.  Mo-

del uçak ve helikopterleri uçurmayı öğreniyoruz 

birlikte. Yüzme ve dalışta enlerim arasında. Genç-
liğimde çok uzun bir süre sualtı avcılığı yaparak 
para kazandım. Yaklaşık 10 yıl gibi yalnız ailem-
den ayrı yaşadığım için birazda o sürecin getirdiği 

hızlı ve pratik yemekler konusunda uzmanlaştım 

diyebilirim. Şimdi de bu uzmanlığı zaman zaman 
kullanıyorum.  

-İZSİAD’ın çalışmaları hakkında neler dü-
şünüyorsunuz, önerileriniz var mı?
İZSİAD’la Başkanımız Hasan Küçükkurt sayesin-

de tanıştım. Sampan olarak onun şirketi Bortar ile 

çalışıyoruz. Hasan Bey, üye olmam konusunda da-

vet etti. İZSİAD sivil toplum kuruluşları arasında 

iyi bir örnek. Ben de seve seve kabul ettim ve geçen 

2 yıl süresinde de doğru karar verdiğimi gördüm.  

Üyelere yönelik etkinliklerin yanında sosyal so-
rumluluk görevini de yerine getirmesi, bağımlılık 
kampanyası, İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi, çok 
aydınlatıcı ve eğitici olan Çarşamba Toplantıları 
bence çok güzel çalışmalar. Şu anda en faal der-
neklerden birisi.  

RR Ö P O R T A J
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İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamla-
rı Derneği’nin geleneksel ‘’Çarşamba 
Toplantıları’’nın Ekim ayının ikinci ko-
nuğu Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Fi-
nansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Zeki Özger oldu . Özger, 

İZSİAD üyeleri ve konuk işadamlarına Leasing 
(Finansal Kiralama) yöntemlerinden şirketlerin fi-

nansman sağlama yöntemi olarak kullandığı, şirke-
tin üzerine kayıtlı  amortismana tabi malların Lea-
sing firmasına satıldıktan sonra  tekrar kiralanması 
işlemi olan “ Sale & Lease Back’’’i ‘’Sat ve geri 
kiralama’’ yı anlattı. 

Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantının açılış 
konuşmasına yapan İZSİAD Başkanı Hasan Kü-

çükkurt, üyelere çalışmalar hakkında kısa bilgiler 
verdi. Geçtiğimiz hafta 16-18 Ekim tarihlerinde 
düzenlenen İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi 
ve Fuarı’nın çok başarılı geçtiğini belirten Küçük-
kurt, ‘’Hem İzmir hem İZSİAD olarak bir ilki daha 
başardık. Üç günlük Zirve’de bini aşkın katılımcı, 
uzmanlardan iyi uygulamaları öğrenme fırsatı bul-
du. Zirve’den çıkan sonuçlarında uygulamalara 

Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Osman Zeki Özger  İZSİAD üyeleri ve konuk işadamlarına 

“Sale & Lease Back’’ i ‘’Sat ve geri kiralama’’ yöntemini  anlattı. 

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I

FİNANSMAN DARLIĞINA 
ÇÖZÜM: LEASING
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katkı koyacağına eminim. Bu vesileyle hem orga-

nizasyon komitesine hem de yönetim kurulumuza 

tekrar teşekkür ediyorum. İZSİAD’lı günlerde bu-

luşmak dileğiyle’’ dedi. 

ÖZKAYNAKLARINI 
KULLANMADAN YATIRIM

1985 yılından bu yana hayatımızda olan Leasing 
(Finansal Kiralama) yönteminin son yıllarda artış 
gösterdiğine değinen Vakıf Leasing Genel Müdürü 
Osman Zeki Özger, ‘’Leasing sistemi özellikle ya-
tırımcılara, işadamlarımıza büyük kolaylıklar sağ-
lamakta. Bu yöntemle projelerin yüzde yüzü sade-

ce kiralanacak mal değil, nakliye, sigorta gibi tüm 

masraflarda finanse edilebilir. Hem TL, hem de dö-

viz cinsinden 60 aya kadar, esnek bir ödeme planıy-

la yatırımlar zorlanmadan gerçekleştirilebilir. Öde-

meler sabittir ve faiz kısmı gider olarak kaydedilir. 
Leasing sözleşmeleri ve alınan teminatlar her türlü 

vergi, resim ve harçtan muaftır. Satın alma Leasing 
şirketi tarafından yapılacağı için KDV’de vadeye 
yayılmış olur.  Kiracılar, yatırımlarını bu yöntemle 
finanse etmeleri durumunda öz kaynaklarını kul-
lanmamış olurlar. Bu meblağla işletme sermayesini 
destekleyebilirler’’ diye konuştu. 

Özellikle yatırımcıların bina ve makine parkın-
da sıkıntı çektiklerini vurgulayan Özger, sözlerini 
şöyle sürdürdü; ‘’Her türlü malı leasing yöntemiy-
le alabilirsiniz. Üretim veya fabrika binalarını öz 
sermayenizle almak yerine leasing yöntemiyle ala-
rak, sermaye sorununuza çözümler üretebilirsiniz. 
Farklı uygulamalarla da nakit sermaye elde edebi-
lirsiniz. Leasingle alınan malların faiz ve masraf-
lardan dolayı daha pahalıya geldiğini düşünmek ise 
bize göre yanlış. Çünkü eğer o malı peşin parayla 
alamıyorsanız. Vade veya farklı kredilerle sorunu 
çözerseniz, Leasing’ten daha pahalıya gelir. İşada-
mı, yatırımcı bizim deyişimizle kiracıların yatırım-

larında ve yeni projelerinde bir çok alternatife göre 
en uygun seçenekleri Leasing’dir.  Finansal sıkın-
tıları çözmede kullandığımız ve bugünkü toplantı-
mızın konusu olan şirketlere finansman sağlamaya 
yönelik “ Sale & Lease Back “  Türkçesiyle  “ sat 
ve geri kiralama” işlemi en etkili yöntemlerdendir. 
Bu yöntemle şirketin üzerine kayıtlı amortismana 
tabi malları Leasing firmasına belirlenen bedel 
üzerinden satın alır, her türlü sigorta ve tedbiri alır, 
sonra tekrar size kiralar. Siz elde ettiğiniz nakitle 
finansman sıkıntınızı çözersiniz, diğer kredilere 
göre birçok muafiyet elde etmiş olursunuz ve öde-
melerinizi yaptıktan sonra tekrar malı geri almış 
olursunuz. Sizlerin proje ve yatırımlarınızda Va-
kıfbank Leasing olarak yanınızda olmaktan, çö-
züm üretmekten mutluluk duyarız’’

Toplantının sonunda İZSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Küçükkurt, Vakıf Leasing Genel 
Müdürü Osman Zeki Özger’e günün anısına bir 
plaket sundu. 

Ç A R S A M B A T O P L A N T I L A R I
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Kadın Komisyonu’ndan 
yaşlılara yılbaşı kutlaması

İZSİAD Kadın Komisyonu üyeleri İzmir 
Huzurevi’ni ziyaret ederek, yaşlılarla yılbaşı kut-
laması yaptı. İzmir Valiliği’ne bağlı Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlılara 
çeşitli hediyeler veren komisyon üyeleri, yeni yıl-
da sağlık ve mutluluğun onlarla birlikte olmasını 
temenni etti. 

Yaşlılarla sohbet edip, onların hatıralarını dinleyen 
komisyon üyeleri, onlarla birlikte şarkılar söyledi. 
Bu tür etkinlikleri yeni yılda da sürdüreceklerini 
söyleyen Kadın Komisyonu Başkanı Mukaddes 
Çelik, ‘’Onlarla bir arada olmak bizleri çok mutlu 
etti. Bu etkinlikleri daha sık yapacağız’’ dedi.  
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GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNDE 25 YILLIK
TECRÜBE !

541 x 264

ega Gümrükleme,

olarak sektörde ilk  adımımızdan  bu  yana  disiplin,  kalite  ve 
dürüstlükten hiç ödün vermedik. Ağırlık doğaltaş olmak  üzere 
dünyanın  dört   bir  yanına  ihracat  yapan  firmalarımız her yıl 
"İhracat Liderliği"  sıralamasında  yerlerini  alırken  biz gururla 
26. yılımızı kutluyoruz.P

Türkiye'nin  ihracat  devlerini  buluşturduk.  Başta  İzmir olmak  üzere  Antalya, 
Marmaris, Denizli, Gemlik  liman  ve  gümrüklerinde  verdiğimiz hizmet  ile  her 
zaman müşteri memnuniyetini ön planda tuttuk.

Branşımızda ilklerden olduğumuz için, bu sektördeki tüm firmalara uygun fiyata 
en   kaliteli  hizmeti vermek  adına   kolları   sıvadık.  Rakiplerimizle   aramızdaki 
farkı daha  da açmak  için  yeni yıldaki  hedeflerimizi  şimdiden  belirledik.Bu yıl 
geniş müşteri portföyümüz arasında sizleri de görmekten mutluluk duyarız.

İş hayatına ilk adımım;
dış ticaret, ithalat ve
ihracatın ilgimi 
çekmesiyle bu 
sektörde başlattı.

1988 yılından bu yana
gümrük müşavirliği ve
danışmanlık hizmeti
veren bir aile şirketine
dönüştük.

“

“

Zaman  bizler  için  nakitten   daha   değerli. Bu sebeple  mevzuat ve 

yönetmelik  ,   mümkün   olduğundan   daha    hızlı    takip   edilmeli. 

Çalıştığımız firmalar ve onların bağlantılı olduğu dağıtımcılar bizim 

için önemli.

        21.  yüzyılda  dünyanın    rotasını   çizmekte   olan   teknoloji  ile 

müşterilerimize  verdiğimiz  hizmeti  birbirine  paralel   tutup,   tüm  

işlemlerimizi  elektronik  ortamda   gerçekleştiriyoruz.  En   hızlı   ve   

en   modern    programlarla  çalışarak  işlemlerinizi  aynı  gün   hatta 

 aynı  saatler içinde  tamamlayıp sizleri memnun  etmenin  sevincini  

yaşıyoruz.

Her biri kendi branşında ehliyet sahibi, dinamik ve tecrübeli

uzman kadromuzla, gümrük mevzuatını en pratik şekilde

uygulamayı görev edindik.

Her  geçen   gün  yenilenmekte,   gelişmekte  ve  büyümekte 

olan firmamız, tüm koşullarda, yıllardır övünç  duyduğumuz 

dürüstlüğümüzden     ve     çalışkanlığımızdan    asla     ödün 

vermeden hizmet etmektedir.

PEGA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
1472 Sokak İzmir Apt.No:46/302 Alsancak - İzmir | 239 Sokak No:13 Uzundirek Apt. D:101 Konyaaltı - Antalya 

Tel : 0.232.4646671 - 0.232.4649965 | 0.242.2592557 - 0.533.3341631



İZSİAD ve A Artı 
OSGB’nin ortaklaşa 

organize ettiği 1. 
İzmir İş Sağlığı ve 

Güvenliği Zirvesi ve 
1. İzmir İş sağlığı ve 

Güvenliği Fuarı binin 
üzerindeki profesyonel 
katılımcısıyla alanında 
bir  ilki gerçekleştirdi. 

Üç günlük zirveden 
çıkan sonuçlar, 

sorunun çözümüne 
katkı koydu

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği  ve A Artı OSGB ve tarafından 
Türkiye’de bir ilk olarak düzenlenen İz-
mir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ile 
İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 16-
17-18 Ekim 2014 tarihlerinde Tepekule 

Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.
16 Ekim’de başlayan Zirve kapsamında ilk gün 
Vestel, İzdemir Enerji, Sipil Group, Ateş Çelik ve 
Gediz A.Ş firmalarına teknik geziler düzenlendi. 
Toplam 250 katılımcıyla gerçekleştirilen teknik 
gezilerde iyi ve örnek iş güvenliği uygulamaları 
yerinde incelendi, firma yetkilileri katılımcılar ile 
teorik ve pratik paylaşımlarda bulundu.

17 Ekim 2014 tarihinde İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine 
İzmir CHP Milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mus-
tafa Moroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan, İZTO Başkanı Ekrem Demir-
taş, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, TÜRKON-
FED Başkanı Süleyman Onatça, BASİFED Başka-

nı Levent Akgerman, Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi 
Hüseyin Karakoç, İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rı-
fat Engin, işadamları, iş güvenliği uzmanları, işye-
ri hekimleri, iş güvenliği eğitmenleri, kamu, stk ve 
firmaların temsilcileri katıldı.

Anadolu Salonu’nundaki törenin açılış konuş-
masını yapan Organizasyon Komitesi ve A 
ARTI OSGB Kurucu Başkanı Şenol Aslanoğlu, 
İZSİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve’nin 
İzmir ve Türkiye’nin ilklerinden olduğunu belir-
terek, “Türkiye’de iş güvenliğinde neyin eksik, 
neyin düzeltilmesi gerektiğini söyleyeceğimiz 
çokça tartışma platformu bulsak da iyi çalışma ör-
neklerini paylaşacağımız bir zirve maalesef yok-
tu. Bilim adamlarının çözümler sunduğu paneller 
vardı, sistemin tartışıldığı oturumlar vardı, ama iş 
güvenliği sisteminin eksiğini gediğini tartışmadan 
kısa sure içinde yeni birçok çözüm öğreneceğimiz 
bir platform yoktu. Bunun bir an önce hayata geç-
mesi ve İzmir’e, Ege’ye kazandırılması çok ama 
çok önemliydi bizler için. Maalesef çokça kapı 

BU BAŞARI İZMİR’İN
İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi ve Fuarı katılım rekoru kırdı
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çalmamıza rağmen gerçekleşememişti. Bu haya-
limizi üyesi olmaktan gurur duyduğum İZSİAD 
yönetimi ile paylaştık. Böylesi organizasyonların 
genelde emek örgütlerince yapıldığını, işverenle-
rin bu konuda taşın altına ellerini koymalarının ne 
kadar önemli olduğunu birlikte değerlendirdik. Ve 
müteşekkiriz ki Hasan Küçükkurt Başkan bu pro-
jeye inandı destekledi. Hemen bir organizasyon 
komitesi oluşturduk ve 6 ay gibi kısa bir sürede 
gece gündüz çalışarak 3 günlük bir zirve, 10 mode-
ratör , 32 konuşmacı, 2 çalıştay ve 1 özel oturumla 
karşınızdayız’’ dedi.

HİÇ BİR MADDİ DEĞER BİR 
CANDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL

Zirve’nin ev sahibi olarak tüm katılımcıları kutla-
yan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kü-
çükkurt, iş sağlığı ve güvenliği konusunda AB ve 
Dünya standartlarına göre çok geride olduğumuzu 
belirterek sözlerini şöyle sürdürdü;  ‘’Geçtiğimiz 
Mayıs ayında Soma’da ülkemizi yasa boğan ve 
301 canı yitirdiğimiz maden faciası, ardından Ey-
lül ayında İstanbul’da 10 işçimizi kaybettiğimiz 
asansör kazası acı gerçeği yüzümüze bir kez daha 
çarptı. Bu olaylar, yaşanan toplu can kayıpları, bizi 
derinden sarsarak işçi sağlığı ve güvenliği konu-
sunu bir süreliğine ülke gündeminin birinci mad-
desi yaptı, yapıyor, sonra acılar külleniyor ve biz 
maalesef tekrar eskiye dönüyoruz. Bu acıların bir 
daha yaşanmaması hatta bir canın bile yitirilme-
mesi için yapmamız gerekenleri unutuyoruz, ya da 
erteliyoruz. Oysa, dünyadaki hiçbir maddi değer, 
bir candan veya insanın sağlığından daha önem-
li değil. Bunu üzülerek ifade ediyorum ki, birçok 
konuda Avrupa Birliği ya da Dünya standartlarını 
yakalayan ülkemiz; işçi sağlığı ve güvenliği konu-
sunda çok gerilerde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın verilerine göre; ülkemizde günde 
ortalama 190 iş kazası meydana geliyor ve bu ka-
zalarda günde 4 kişi can veriyor, onlarcası sakat 
kalıyor ya da işe bağlı rahatsızlıklardan dolayı ça-
lışamaz hale geliyor. Sadece geçtiğimiz yıl mey-
dana gelen iş kazalarında; 1235 işçimiz hayatını 
kaybetti, on binlercesi sakat kaldı. Yine geçtiğimiz 
yıl ülke genelinde istihdamdaki çalışanların yüzde 
2.3’ünün, yaklaşık 700 bin kişinin bir iş kazası ve 
işten kaynaklı rahatsızlık geçirdiğini söylersem, 
durumun ne kadar ciddi olduğunu daha net özet-
lemiş olurum. Bu tabloyu değiştirmek, bırakın 
bir can kaybetmeyi, bir çalışanın dahi burnunun 

kanaması önlemek görevi bizlere; devlete, işve-
rene, sendikalara, çalışanlara hepimize düşüyor. 
Bizler; İZSİAD’lı işverenler olarak sorumluluğu-
muzun bilinci içerisindeyiz, İZSİAD üyeleri ola-

rak bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye 
çalışmanın yanı sıra, ev sahipliğini yaptığımız bu 
Zirve’nin de soruna bir nebze olsun ilaç olmasını, 
katkı sağlamasını temenni ediyor ve tüm katılımcı-
lara başarılar diliyorum’’. 

EĞİTİM İLE İŞ GÜVENLİĞİ 
BİRLİKTE YÜRÜTÜLMELİ

Küçükkurt’un ardından söz alan BASİFED Başka-
nı Levent Akgerman, son çıkan 6331 sayılı yasa-
nın eksiklerinin giderilmesini, yasada ceza kadar, 

ödül sisteminde yer akması gerektiğini vurguladı. 

Akgerman, kayıtdışı istihdam ile iş kazaları bağ-

lantısına dikkat çekerek, “Ülkemizde kayıt dışı 

istihdam oranı yüzde 38. Devlet bu konuda çok 
daha fazla yol almalı. İşverenler ise iş güvenliğin-
de daha kararlı olmalı. En değerli varlık insanın iş 
güvenliği ve sağlığını korumak zorundayız” diye 
konuştu.

İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, mevcut 

uygulamalardan bahsederken, TÜRK-İŞ Bölge 

Temsilcisi Hüseyin Karakoç, işverenlerin bu ko-

nuda yapacakları her türlü girişim ve çalışmaya 
destek vermeye hazır olduklarını belirtti. EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin bir an 
önce ILO Sözleşmesi’ni imzalaması gerektiğini 

Oysa, dünyadaki 
hiçbir maddi değer, 

bir candan veya 
insanın sağlığından 
daha önemli değil. 

Bunu üzülerek 
ifade ediyorum 

ki, birçok konuda 
Avrupa Birliği ya da 
Dünya standartlarını 

yakalayan ülkemiz; işçi 
sağlığı ve güvenliği 

konusunda çok 
gerilerde.

Şenol AslanoğluHasan Küçükkurt
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söylerken, İzmir’de sadece 3 tane meslek hastalık-
ları hastanesi bulunduğunu belirterek Türkiye’nin 
alacak çok yolu olduğunu söyledi. Zambiya, Zim-
babwe gibi Afrika ülkelerinin Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün sözleşmesini imzaladığı halde, dünya-
nın 17. büyük ekonomisi Türkiye’nin bu sözleşme-
yi imzalamadığını anlamakta güçlük çektiklerini 
dile getiren Yorgancılar, eğitim ile iş güvenliğinin 
birlikte yürümesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ekrem Demirtaş da kendisinin de inşaatçı oldu-
ğunu belirterek, işçinin “çalışmasına engel” diye 
emniyet kemeri takmadığını söyledi. Demirtaş, 
“İşçi düştüğü zaman suçlu biziz. Bu nedenle iş 
güvenliğine hem işveren hem işçi dikkat etmeli” 
dedi. İZTO Başkanı Demirtaş, bu konuda eği-
timin önemine dikkat çekerek, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nde İş Güvenliği Bölümü’yle açığı 
kapatmaya çalıştıklarına değindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı 
Aydoğan ise İş Sağlığı ve Güvenliği’nde taşe-
ron sisteminin zararlarından bahsederek, bunun 
önlenmesi gerektiğini anlattı. Aydoğan; önce iş 
moralinin gerektiğini belirterek, “Taşeron siste-
mi yavaş yavaş, belki de hemen sona erdirilmeli” 
dedi. İşçilerin özel şirkete gitmek yerine belediye 
şirketlerinde çalışmayı tercih ettiğini dile getiren 

Aydoğan, “Neden özel şirkete gitmek istemiyor? 
Çünkü korkuyor. Önce iş morali. Önemli olan iş 
güvenliği, ücreti biz sendikalarla baş başa oturup 
hallederiz. Yeter ki işçi benim işçim olsun” diye 
konuştu. CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel 
ise bu konuda yasal eksiklerin giderilmesi gerekti-
ğine atıf yaparak, yaptığı ve yapılan çalışmalardan 
örnekler verdi. İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Baş-
kanı Şuayip Er, İstanbul’da Torunlar’ın inşaatında 
10 işçinin hayatını kaybettiği asansör faciasından 
sonra sektöre yönelik denetimlere başladıklarını 
ve 66 inşaatın faaliyetini durdurduklarını açıkladı. 
Er, özellikle madencilik ve inşaat sektörünün de-
netim altında tutulması gerektiğini söyledi. Toplu 
ölümlerde madenciliğin, en çok ölümlü kazada ise 
inşaat sektörünün başta geldiğini dile getiren Er, 
“Bütün işler denetlenemez. İnsanların sektörün 
denetlenmesi gerektiğini bilmesi ama kendi de-
netimini kendi yapması gerekiyor. Biz 8 Ekim’de 
bütün iş müfettişi arkadaşlarımızı tüm inşaatlara 
gönderdik. 10 gün içinde 400’e yakın inşaatı de-
netledik. 66 tanesini 8 günde kapattık” şeklinde 
konuştu. 

İĞNEYİ ÖNCE KENDİMİZE 
BATIRMAMIZ LAZIM

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça, iş 

“Bütün işler 
denetlenemez. 

İnsanların sektörün 
denetlenmesi 

gerektiğini bilmesi 
ama kendi denetimini 

kendi yapması 
gerekiyor.

Ekrem Demirtaş

Levent Akgerman

Ender Yorgancılar Süleyman Onatça
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güvenliği için önce işverenlerin eğitilmesi gerek-
tiğini söyledi. Onatça, “Bu tablo ile gelişmiş ülke 
olamayız. Gelişmiş ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarını tercüme etmek yetmiyor. Geçenler-
de Adana’da bir inşaatta çocuk canbazlık yapıyor. 
Kaskları yok, emniyet kemerleri yok. İş güvenliği 
şirketi ve patronu aradım. Patron ‘Abi biz emni-
yet kemeri, kask verirsek ölür onlar’ diyor. Bunu 
bir patron söylüyor. İğneyi kendimize batırmamız 

lazım. İşverenler olarak bizim de eğitilmemiz gere-
kiyor” diye uyardı. 

Türk-İş İzmir Bölge Temsilcisi Hüseyin Karakoç 
işverenlere sendikalardan uzak durmama çağrısı 
yaptı. Karakoç,  “Örgütlülük önemli bir şey. Oda 
başkanlarımız burada. Sendikalardan nedense uzak 
duruyorlar. Uzak durmayın. Sendikalar artık bilim-
sel çalışıyorlar. Evvela biz işyerinin yaşamasını is-

tiyoruz. İşyeri kazanacak, biz de payımızı alacağız. 
Sendikalar üye kazandığında işçiyi sokağa koyma-
yı bırakın” dedi. İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu 
Başkanı Ceyhun Kargın ise iş güvenliği bilincini 
geliştirmek için ülke genelinde bölgesel ve mesleki 
federasyonlar olarak örgütleneceklerini söyledi.Ko-
nuşmaların ardından protokol üyeleri sahnede hep 
birlikte kurdele keserek İzmir İş Sağlığı ve Güven-
liği Fuarı’nın da açılışını yaptı. 

Hüseyin Karakoç

Alaattin Yüksel
Şüayip Er Sırrı Aydoğan
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Kocaoğlu, Zirve onuruna kokteyl verdi

Zirvenin onuruna 17 Ekim akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sa-
hipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kokteylde ülke-
mizin birçok bölgesinden gelen katılımcılar için tanışma ve kaynaşma 
ortamı yaratıldı. Kokteylde zirvenin destekleyicisi kurum ve kuruluşla-
ra, Organizasyon Komitesi Üyelerine, İzmir Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mustafa 
Moroğlu ile İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve A Artı OSGB Ku-
rucusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından 
teşekkür plaketleri sunuldu.

Zirve kapsamında Tepekule Sergi Merkezi’nde toplam 5 bin metrekare 
sergi alanında 40 firma, kurum ve kuruluş tarafından açılan stantlar-
da İSG alanındaki ürün ve hizmetler ziyaretçilere tanıtıldı. Yaklaşık 2 
bine yakın mühendis, mimar, doktor, hemşire, teknik eleman, üniver-
site, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi tarafından ziyaret 
edilen fuar alanındaki ihtisas fuarları arasında gördüğü yoğun ilgiyle 
şimdiden ön sıralardaki yerini aldı. Zirve sürecinde fuar katılımcısı 
firma, kurum ve kuruluşlar ile kayıtlı katılımcılarına yönelik anketler 
sonucunda tüm katılımcıların İzmir İSG Zirvesi ve Fuarı’nın her yıl 
düzenlenme talebinde oldukları görüldü.
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10 moderatör, 32 konuşmacı
2 çalıştay ve 1 özel oturum

17-18 Ekim 2014 Tepekule Kongre Merkezi’nde 3 
ayrı salonda 10 oturumda toplam 32 sunuma yer 
verildi, 2 çalıştay ve 1 özel oturum gerçekleştiril-
di. Toplamda binin üzerinde kayıtlı katılımcı tara-
fından izlenen oturumlarda sunumların ardından 
gerçekleşen soru-yanıt bölümlerinde interaktif bir 
platform oluşturuldu. Farklı sektörlerdeki önde 
gelen firmaların gerçekleştirdiği sunumlarda iş gü-
venliği alanındaki sektörel gelişmeler, teknolojik 
yenilikler ile iş güvenliği kültürünün yaygınlaştı-
rılması ve yaşam biçimine dönüşmesi hedefiyle iyi 
uygulama örnekleri paylaşıldı. 

Anadolu Salonu’nda gerçekleştirilen BEYAZ 
EŞYA SEKTÖRÜNDE İSG uygulamalarının an-
latıldığı oturumumuzun moderatörlüğünü; EBSO 
Başkanı Ender Yorgancılar yaptı. Vestel, SİPİL 
Plastik ve İNDESİT şirketleri adına katılan uz-
manlar, şirketlerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda yaptıkları çalışmalardan örnekler ve-
rerek, karşılaştıkları sorunlara buldukları çözüm-
leri anlattılar. Oturum sonunda İZSİAD Başkanı 
Hasan Küçükkurt, Yorgancılar ve panelistlere bi-
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rer plaket vererek, verdikleri bilgiler ve Zirve’ye 
katkılarından dolayı teşekkür etti. İSG KATİP UY-
GULAMALARI başlıklı özel oturuma ÇSGB İSG 
Genel Müdürlüğü’nden Ferdi Karakaya katıldı. 
Karakaya, İSG Katip Uygulamaları’nı, gelişmeleri, 
önümüzdeki dönemdeki yenilikleri katılımcılarla 
paylaştı. Soruları cevapladı. KİMYASALLARLA 
ÇALIŞMALARDA İSG uygulamaları başlıklı otu-
rumun moderatörlüğünü PERYÖN Başkanı Serdar 
Kalaycıoğlu yaptı. Konuşmacılar kurumlarındaki 
iyi uygulama örneklerini izleyicilerle paylaşırken 
kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. ELEKT-
RİK SEKTÖRÜNDE İSG uygulamaları başlıklı 
oturumun moderatörlüğünü TÜRKONFED Baş-
kanı Süleyman Onatça  yaptı. Oturumda elektrik 
sektöründeki iyi uygulama örnekleri dinleyicilerle 
paylaşıldı. İŞLETMELERDE ACİL DURUM VE 
İLKYARDIM UYGULAMALARI başlıklı ça-
lıştayı AKADEMİ  AKAD Acil Durum Eğitim 
Merkezi kurucusu Makina Mühendisi HALİL 
ÇUNGUR  ve Dr. Rüştü Okan Erol ile Yangın Uz-
manı Hasan Hüseyin Yavaş gerçekleştirdi. İşlet-
melerdeki acil durumlarda uygulanacak ilkyardım 
uygulamaları hakkında dinleyicilere bilgi verildi, 
sorular yanıtlandı.

OTURUM VE ÇALIŞTAYLARA 
İLGİ BÜYÜKTÜ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSG uygulamaları otu-
rum SEDEFED Başkanı Sefa Targıt moderatörlü-
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ğünde gerçekleşti. Her firmanın sunumları sonunda 
dinleyicilerin soruları yanıtlandı. Özellikle son za-
manlarda inşaat sektöründe meydana gelen kazalar 
ve önleyici tedbirler hakkında yorumlara yer veril-
di. İŞ GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEYEN UYGU-
LAMALAR başlıklı oturumun moderatörlüğünü 
Vestel İcra Kurulu Üyesi İhsaner Alkim yaptı. RA-
FİNERİ VE PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE İSG 
uygulamaları başlıklı oturumun moderatörlüğünü 
İZTO Meclis Başkanı Rebii Akdurak yaptı. MA-
DEN SEKTÖRÜNDE İSG uygulamaları başlıklı 
oturumun moderatörlüğünde D.E.Ü. Rektör Yar-
dımcısı Halil Köse vardı. METAL SANAYİİ SEK-
TÖRÜNDE İSG uygulamaları başlıklı oturumu 
moderatör MESS İzmir Bölge Temsilcisi Av. Ender 
yönetti. . OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖRÜNDE 
İSG uygulamaları OSD Genel Sekreteri Prof Dr. 
Ercan Tezer moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 
DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE İSG uygulama-
ları başlıklı oturumun moderatörü TUCSA Başkan 
Vekili H.Yener Güreş idi. Oturumda sektördeki iyi 
uygulama örnekleri paylaşıldı. 
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Farkındayız Çalıştayı
Zirve kapsamında yapılan çalıştaylardan ‘’Farkındayız Çalıştayı’’ı YÖNDES 
Danışmanlık’tan Nesrin Serin ve Tevfik Arpacı tarafından gerçekleştirildi

İknanın Teknikleri isimli özel çalışmayı İletişim Akademi’den Görkem Başaran sundu. 
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği çalışmada İletişim Teknikleri, İkna Süreçleri ve 

İletişimdeki hatalar dile getirildi.

İknanın Teknı̇kleri
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1. İzmir İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı kapsamında 
Tepekule Sergi Merkezi’nde toplam 5 bin metre-
kare sergi alanında 40 firma, kurum ve kuruluş 
tarafından açılan stantlarda İSG alanındaki ürün 
ve hizmetler ziyaretçilere tanıtıldı. 

Yaklaşık 2 bine yakın mühendis, mimar, doktor, 
hemşire, teknik eleman, üniversite, meslek yük-
sek okulu ve meslek lisesi öğrencisi tarafından 
ziyaret edilen fuar alanındaki ihtisas fuarları 
arasında gördüğü yoğun ilgiyle şimdiden ön 
sıralardaki yerini aldı. 

Ürün tedarikçileri ile sektörün çalışan ve ilgili-
lerini bir araya getiren fuar, Sektörün üreten ve 
çalışan kısmının birleşmesi noktasında üstüne 
düşen görevi yerine getirmiş olmanın haklı guru-
runu yaşadı. 

Fuar sektörün 
buluşma noktası oldu
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Zirve’nin sona erdiği 18 Ekim akşamı tüm oturum-
larda konuşmacı ve katılımcılardan elde edilen gö-
rüş ve öneriler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güven-
liği konusunda çıkan sonuçlar açıklandı:

1) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
ülkemizde yaşanan iş kazalarını ve kazalardan do-
ğan maddi, manevi kayıpları en aza indirgemek 
amacıyla, meslek odalarının, sendikaların, üniver-
sitelerin, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve öne-
rilerini alarak ivedilikle yeniden düzenlenmesi 
önerilmektedir. Bu düzenlemede “ULUSAL İŞ 
GÜVENLİĞİ KONSEYİ”nde kamu temsil ağırlı-
ğı azaltılmalı sivil temsiliyet arttırılmalı, Konsey 
yaşama müdahil olacak şekilde işler ve işlevsel 
kılınmalıdır.

2) Kamu ve özel sektör iş süreçlerindeki ihalelerin 
“en düşük fiyat” esasiyle sonuçlandırılması yerine 
ihalelerde yükleniciliğe talip olan firmaların iş sağ-
lığı ve güvenliği alanındaki birikimleri gözetilerek 
oluşturulacak “puanlama ve değerlendirme” siste-
mi esasıyla sonuçlandırılmasının önemi ve gerek-
liliği vurgulanmıştır. Haksız rekabeti de engelle-
yecek puanlama ve değerlendirme sistemine kamu 
ihale kanunundan başlanarak özel sektöründe teş-
vik edici diğer yasal düzenlemelerde yer verilmesi 
önerilmiştir.

3) Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon periyodik ola-
rak denetlenmesi gereken iş yeri olmasına karşın 

ÇSGB bünyesinde bu denetimleri gerçekleştirecek 
uzman müfettiş sayısının yetersiz olduğu belirtil-
miş ve bakanlığın ivedilikle uzman müfettiş sa-
yısının arttırması ve İSG profesyonelleri denetim 
mekanizmasını oluşturması gerektiği vurgulanmış-
tır. Ülkemizdeki işyerlerinin önemli bir bölümünün 
bünyesinde 1-10 arasında çalışan bulunan küçük 
işletme olduğu gözetilerek iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki uygulamaların bu işletmelerde kamu ta-
rafından ve ücretsiz yapılması sağlanmalıdır. İSG 
kültürünün işletmeler tarafından ivedilikle benim-
senerek yaşama geçirilmesi hedefiyle özendirici 
teşvik edici düzenlemelerinde paralel olarak devre-
ye alınmasının önemi vurgulanmıştır.

4) İş sağlığı ve güvenliği mevzuat ve uygulamala-
rında ceza sistemini yanı sıra ödül sistemine yer ve-
rilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. İşletmelerin ceza 
yerine ödül sistemi geliştirilerek “yasak savma” 
alışkanlıklarının giderilmesinin hızlandırılması 
amaçlanmalıdır. Bu amaçla iş süreçlerinde kaza 
ağırlık oranlarını bir önceki çalışma yılına göre 
azaltan firmalara SGK prim indirimlerinden 
başlayarak teşvik edici uygulamalar gerçekleş-
tirilmelidir.

5) İş sağlığı ve iş güvenliği alanında malzeme, ci-
haz ve ekipman üreticilerinin uluslar arası rekabet 
edebilirlik gücünün arttırılması için sektörel teşvik-
ler çıkartılmalıdır. Uygulama süreçlerinde kazaları 
azaltıcı yenilikçi ve teknolojik ürünlerin kullanı-

mını arttırmak için bu tür malzeme cihaz ve ekip-
manların bedellerinin bir bölümü devlet tarafından 
karşılanmasına yönelik düzenlemelere gidilmelidir.

6) İşçi sağlığı ve güvenliği alanındaki en önemli 
eksikliğin eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı 
vurgulanarak iş güvenliği kültürünün yaşam süreci-
nin doğal bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle 
eğitim müfredatının bütününde okul öncesi eğitim-
den başlayarak ilk ve orta öğretim de yer verilme-
si gerektiği ifade edilmiştir. Meslek lisesi, meslek 
yüksek okulları ve üniversitelerde ise iş güvenliği 
alanında teknik ve sağlık personelinin sayısının art-
tırılması amacıyla bölümler açılması zorunluluğu 
vurgulanmıştır.

Zirve’den çıkan sonuçlar paylaşıldı
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Ünlü sanatçılar Leman Sam ve Yaşar’ın sahne aldığı Kaya İzmir Thermal & 
Convention’daki Yılbaşı Balosu’na İZSİAD üyeleri ve eşlerinin yanısıra 

İzmir iş ve siyaset dünyasından çok sayıda konuk katıldı

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği, 2015’I Kaya İzmir Thermal & 
Convention’da gerçekleştirilen muhteşem 
baloyla karşıladı. Baloya İZSİAD üyeleri 

ve eşlerinin yanısıra İzmir iş ve siyaset dünyası-
nın önde gelenleri katıldı. Gecede sahne alan ünlü 
sanatçılar Laman Sam ve Yaşar konuklardan tam 
not aldı. 

İZSİAD’ın 2014 yılndaki etkinlik ve projelerini 
içeren kısa filmle başlayan gecede bir konuşma 
yapan İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Küçükkurt, baloya katılımlarından dolayı konuk-
lara teşekkür etti. Büyük bir aile olan İZSİAD’ın 
2015’te de etkin ve aktif olacağını belirten Kü-
çükkurt, ‘’Biz büyük bir aileyiz. Birbirini seven, 

birbirinin farklılıklarına saygı duyan, bir diğerinin 
başarısıyla onurlanan, acısıyla üzülen, derdini dert 
edinen, sorunlarının çözümü için tüm olanaklarıyla 
dayanışmaya koşan mutlu bir aileyiz. Onurlu bir 
birlikteliğimiz var. Bu onur sadece yönetim kurulu 
ile başarılamaz. En büyüğünden, en küçüğüne ka-
dar bütün şirketlerimizin, ortaklarının, ana kuruluş-
larımız olan meslek odalarımızın, bütün İZSİAD 
üyeleri ve dostlarının çabaları ile başarılabilir. Ve 
de öyle oldu’’ dedi. 

ÖNCEKİ YÖNETİMLERE 
TEŞEKKÜR ETTİ

İZSİAD’I bugünlere getiren tüm yönetim kurulu 
üyeleri ve başkanlarına şükranlarını Küçükkurt, 
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’En büyük şükranım ise 

2015’e
Muhteşem Karşılama

İZSİAD
YılbaşıB

alosu
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yönetim kurulu üyeliğini yaptığım ve bayrağı de-
vir aldığım, halen  danışma kurulu başkanlığımızı 
yaparak bize yol göstermeye devam eden değerli 
abim Ayhan Baran’a. Bu vesileyle üyelerimize, 
komisyonlarımızda aktif çalışan arkadalarıma, 
yönetim ve denetim kurulu üyelerine, danışma 
kurulu üyelerine, desteklerini hiç esirgemeyen 
başta Büyükşehir Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve 
belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize de 
şükranlarımı sunuyorum. Yeni yılın başta barış 
olmak üzere, hepimize, ülkemize, dünyaya sağ-
lık ve huzur getirmesini diliyorum.’’ Küçükkurt, 
konuşmasını Cahir Sıtkı Tarancı’nın ‘’Memle-
ketim’’ şiiriyle tamamladı.  İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “Yeni yılın 
herkes için İZSİAD ailesi için kentimiz, ülkemiz 
ve tüm insanlık için sağlıklı ve huzurlu geçmesi-
ni diliyorum. İşadamları derneği olduğu için bol 
kazançlı bir yıl diliyorum. Hem ülkemizin hem 
de bölgemizin en çok ihtiyaç duyduğu barışın 
egemen olmasını istiyorum. Yeni yılınızı kutlu-
yorum” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE YENİ YIL 
PASTASINI KESTİLER

Gece de baloya sponsor olan  Megopol İnşaat 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir ve 

hediye sponsor olan Özşanal Şirketler Grubu Yö-

netim Kurulu Başkanı Hakan Şanal’a birer plaket 

verildi. Plaketlerin ardından İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir CHP 

Millervekil Alaattin Yüksel ve Yçnetim Kurulu 

Üyeleri, yeni yıl pastasını kesti. Seronominin 

ardından sahne alan ünlü sanatçılar Leman Sam 

ve Yaşar davetlilere müzik ziyafeti çekti. Sevi-

len şarkılarını ard arda seslendiren sanatçılara 

dev davetli korosu eşlik etti. Yaklaşı üç saat 

sahnede kalan ikilinin şarkılarıyla dans eden 

konuklar, gece boyunca pistten inmedi. Ayrıca 

muhteşem gece de düzenlenen çekilişte konuk-

lara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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Gelinlik ve abiye giyimde akla 
gelen ilk isimlerden olan 
tasarımcı Övge Yıldızhan, 
İzmir’in başarılı iş kadınla-
rından.  İngiltere’de tamam-
ladığı eğitimin ardından 

Amerikalı ünlü marka ENZOANI’nin Türkiye ve 
Ortadoğu temsilciliğiyle iş hayatına atılan Övge 
Yıldızhan’ın yaşamı daha çok seyahatlerde geçi-
yor.  Önümüzdeki yıl abiye giyimde kendi markası-
nı hayata geçirmeye çalışan Övge Yıldızhan ile onu 
İzmir’de yakaladığımız ender bir zamanda keyifli 
bir sohbet yaptık. 

Üyelerimiz ve okuyucularımız için sizi tanı-
yabilir miyiz?
1980 yılında İzmir’de doğdum. Mesleki tercihimi 

çok küçük yaşlarda yaptığım için eğitim hayatıma 
da aynı doğrultuda yön verdim. Karşıyaka Anadolu 
Meslek Lisesi-Moda Tasarımı bölümünden mezun 
olduktan sonra Ege Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu’nda Moda/Hazır Giyim alanında ön lisans 
yaptım. Kurumsal giyim firmalarının çalışanlarda 
yabancı dil şartı ve dil konusundaki eksikliğim beni 
İngiltere’ye taşıdı. Yabancı dil engelini aşmayı ba-
şardıktan sonra akademik alanda ilerlemeye karar 
verdim. University of Portsmouth’da Tekstil bölü-
münde lisans eğitimi aldım. Ardından Southampton 
Üniversitesi’nde Uluslararası Yöneticilik, Pazarla-
ma ve Markalaşma üzerine yüksek lisans yaptım. 
Ardından iş nedeniyle Türkiye’ye döndüm ve ha-
len İzmir’de yaşamaktayım. Başta Amerika olmak 
üzere yabancı gelinlik ve abiye giyim firmalarının 
Türkiye ve Ortadoğu ofisi olarak görev yapıyorum. 

Kendi 
markamı 
yaratacağım

Akademik anlamda 
ise sadece tasarımcı 

kimliğimle 
ilerleyebileceğimi 

düşünürken 
akademisyenler 

farklı yeteneklerimin 
farkına varmamı 

sağladılar. 
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-Lisans ve yüksek lisans eğitiminizi 
İngiltere’de tamamlamışsınız, bu size ne-
ler kattı?
Türkiye’de aldığım gerek lise gerek yüksek li-
sans eğitiminin katkılarını inkar edemem ancak 
İngiltere’ye gidişim, eğitim bir yana, sadece ya-
bancı dil katkısıyla bile kariyer hayatımın dönüm 
noktası oldu diyebilirim. Akademik anlamda ise 
sadece tasarımcı kimliğimle ilerleyebileceğimi 
düşünürken akademisyenler farklı yeteneklerimin 
farkına varmamı sağladılar. Sonunda kendimi giy-
si tasarlarken değil, üreticileri yönlendirirken ve 
uluslararası ticaret yaparken buldum.

- Mağazacılık da yapıyorsunuz.
ENZOANI’den de bahseder misiniz?
Yurtdışında yaşadığım dönemde yabancı marka-
lara olan ilgim büyüktü ve sürekli bir araştırma 
içerisindeydim. Yurtdışında kalmakla Türkiye’ye 
dönmek arasında kaldığım dönemde kurumsal, 
yabancı ama henüz özellikle Türkiye ve Ortadoğu 
pazarlarda marka bilinilirliği olmayan firmalar-
la çalışmak istedim. Bu arayış, özellikle gelinlik 
ve abiye giyime olan ilgim dünyaca ünlü birçok 
gelinlik markasının üretimini yapan ve ilk olarak 
2006 yılında kendi markasını piyasaya süren Ame-
rika merkezli ENZOANI ile yollarımızın çakış-
masına neden oldu. İşim pazar araştırması yapmak, 
perakendecilere ürün satmak, franchaise vermek ve 
markayı tanıtmak olduğu için, ilk olarak mağazacı-

lıkla perakende ve toptan müşterisinin beklentilerini 

izlemem, sağlam bir fizibilite yapmam gerekliydi. 

Bu amaçla Alsancak’taki mağazamızı açtık. Burada 

sadece kendi ürünlerimizi sunuyor, İzmir dışındaki 

diğer şehirlere ise toptan ürün veriyoruz.

-Aynı zamanda Enzoani Group’un Türkiye 
ve Ortadoğu sorumluluğunu yürütüyorsu-
nuz, o çalışmalardan da bahseder misiniz?
Lokasyon açısından Türkiye’nin konum itibarı ile 
Avrupa ve Ortadoğu arasında köprü görevi görme-

si, düğün sektörünün önemi ve gelinlik üretiminde 

önemli bir yerinin olması Amerika, Avrupa ve Af-

rika merkezlerinin yanında şirketin burada da bir 

ofis kurmaya karar vermesine neden oldu. Böylece 
özellikle gelinlik pazarının merkezinde yer alabi-
liyor ve yabancı markalara ulaşım olanağı sağlı-
yoruz. Daha çok Ortadoğu’dan gelen müşterilere 
servis veriyor, markanın bilinirliliğini arttırmaya 
çalışıyoruz.

-Tüm bunların dışında yürüttüğünüz bir 
başka proje ya da hedef var mı?
Bu faaliyetlerin dışında bunca zaman edindiğim 
deneyim ve tecrübeler dahilinde bir yandan da 
abiye giyim alanında kendi markamın oluşumu ile 
uğraşıyorum. Bu uğraşının açılımını yaparsak ko-
leksiyon tasarımından marka oluşumuna, üretim-
den pazarlamaya kadar her şey ile ilgileniyorum. 
Dünyadaki hemen her önemli sektörel fuara katılı-
yor ya da ziyaret ediyor, uluslararası müşteri port-
föyümü arttırmaya çalışıyorum. Çok yakın zaman 
içerisinde daha geniş kitlelere, özellikle yabancı 
alıcıya daha kolay ulaşmak amacıyla İzmir mer-
kez olmak üzere İstanbul’da da faaliyet gösteriyor 
olacağım.

Türkiye’nin konum 
itibarı ile Avrupa ve 
Ortadoğu arasında 

köprü görevi görmesi, 
düğün sektörünün 
önemi ve gelinlik 

üretiminde önemli 
bir yerinin olması 

şirketin burada da bir 
ofis kurmaya karar 
vermesine neden 

oldu.

RR Ö P O R T A J

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 63



-Şu anda İzmir, gelinlik sektörünün merkezi 
konumunda görünüyor, bunun daha da ge-
lişmesi için sizce neler yapılmalı?
Evet, İzmir, gelinlik sektörünün merkezi konu-
munda görünüyor, bu da imalatçılar açısından çok 
büyük bir avantaj. Ancak var olan iş hacmi ve im-
kanlara rağmen ne yazık ki uluslararası platformda 
boy gösteren, bilinirliği olan bir markamız yok. 
Uzakdoğu’daki üretim gücü ve hacmi zaten tartı-
şılmaz ancak bugün bize göre çok küçük ölçekli 
Avrupa ülkelerinin bile dış giyim ve gelinlik üreti-
minde ilerlediğini görüyoruz. Sektörün sürekliliği-
ni ve gelişimini sağlamak için öncelikle tasarıma, 
tasarımcıya yatırım yapmanın, yurtdışında yaygın 
olan markaların modellerini taklit etmek yerine 
üretici olarak kendi tarzını yaratmaya odaklanma-
nın, genç, yaratıcı ve yetenekli insanları istihdam 
etmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Ancak 
o zaman gerçek bir merkez oluruz.

-Gelinlikte farklı kalitede yüzlerce model 
var, bu bir yana bir gelinlik nasıl olmalı?
Gelinlik, diğer giyim ürünlerinden farklı olarak 
modası, rengi ve malzemesi en az değişen giysi. 
Durum böyle olunca ne renkte birkaç alternatif dı-
şına, ne de malzemede çeşitliliğe gitmek mümkün 
olmuyor. Teknik olarak ise kalın, ağır ve hacimli 
bir giysi olduğu için bir gelinliği diğerinden ayı-
ran özellikleri arasında kalıbı, rahatlığı ve dikiş/
malzeme kalitesi yer alıyor. İşçilik, fiyatı etkileyen 
en büyük faktör. Yapıştırıcı ile gelinliğin bedeni-
ne yapıştırılmış dantel parçalar, inciler ve kristal 
görünümündeki cam boncuklar, polyester kumaş-
lar, eteklerin altına yerleştirilmiş çemberlerle göz 
dolduran, hacim kazanan gelinliklerin maliyeti ve 
kalitesi ne kadar düşükse elde tek tek işlenen ka-
rarmayan değerli malzemelerle üretilmiş, gelinli-
ğin dışı kadar içine de özen gösterilmiş ve hareket 
özgürlüğü sağlayacak şekilde hafif, kaliteli ve tok 
kumaşlardan üretilmiş gelinliklerin maliyeti de 
emek ile doğru orantılı olarak daha yüksek oluyor. 
Bunun yanında tabi birde marka faktörü var. Gü-
nümüzde uluslar arası üne sahip tasarımcıların ge-
linlikleri bir otomobil fiyatına alıcı bulabiliyor ki 
buradaki olay kalite ya da maliyet değil, öncelikli 
olarak marka değeri oluyor.

-İhracat bazında baktığımızda kaç ülkeye 
İzmir’den gelinlik gönderiyorsunuz?
Şirket olarak 2013 itibarı ile dünyadaki tüm ülke-
lerde satışımız mevcut. Türkiye’deki ofis olarak 
ise sorumluluğumuz Türkiye’nin yanında Arap 

ülkelerini ve birkaç Avrupa ülkesini kapsıyor. 
Dubai’ye ilk franchaise’ımızı verdik. 

-Hem 2015 modellerinin özellikleri, hem 
de 2015 beklentileri hakkında neler söy-
lersiniz?
Şirket olarak koleksiyonumuzu bir yıl önceden ha-
zırlayarak müşterilerimize sunuyoruz. Şu an 2016 
yılının koleksiyonu için son hazırlıklar yapılıyor. 
Genel olarak baktığımızda 2016 yılında çok daha 
farklı tarzların ortaya çıkacağını tahmin edebiliyo-
ruz. 2015 yılının modasını ise daha çok balık mo-
del diye tabir edilen vücuda oturan modeller oluş-
turuyor. Abartılı taşlı işlemeler ise önümüzdeki yıl 
sade tarza sahip olan yabancı markalar tarafından 
bile benimsenmiş. Dantel ve tül malzemelerin ba-
şında gitmeye devam ediyor. Yaz gelinliklerinde 
bile straples yerine kapalı bedenler, hatta trans-
paran tül kollar revaçta olacak. Uzun ve gösterişli 
duvak ve kuyruklar her zamanki gibi koleksiyon-
ların ana hattını oluşturacak. 2015 yılında şirket 
olarak beklentilerimiz 2014 yılından daha yüksek. 
Son bir yılda döviz ile çalışan bir firma olarak hem 
biz hem de müşterilerimiz epeyce zorlandık. Or-
tadoğu’daki ekonomik problemler ise müşterilerin 
alım cesaretini kırdı. Yılsonu itibarı ile önümüzü 
daha iyi görmeye başladık ve bu doğrultuda ken-
dimizce önlemler alıyoruz. Bugün piyasaya genel 

olarak baktığımızda bizden önce ve sonra aynı 
pazara giren rakiplerimizin olduğunu ve maalesef 
pazarda uzun soluklu olamayarak çekildiklerini 
görüyoruz. Sebat ederek pazarımızdaki yerimizi 
korumaya ve satış ağımızı genişletmeye çalışmaya 
devam edeceğiz.                           

-İş dışında hobileriniz var mı, neler?
İş dışında çok vaktim kalmıyor. İşim gereği çok 
fazla seyahatim oluyor. Fırsat buldukça mutfakta 
yeni tarifler denemeyi, uzun yürüyüşleri ve kişi-
sel gelişim üzerine kitaplar okumayı seviyorum. 
Bu aralar kendi markamı piyasaya sürmek üzerine 
yaptığım çalışmalar en büyük hobim haline gelmiş 
durumda.

-İZSİAD’ın çalışmaları hakkında düşünce-
leriniz neler, önerileriniz var mı?
Öncelikle İZSİAD üyesi olmaktan memnuniyet 
duyduğumu dile getirmek isterim. İzmir’de bulun-
duğum ve fırsat yaratabildiğim sürece toplantı ve 
aktivitelere katılmaya çalışıyorum. Sosyal fayda-
ları bir yana önceki yıllar da düzenlenen Lübnan 
gezisinin o ülke ile ticari başlangıcıma katkısını in-
kar edemem. Bu vesileyle üyelerini iş camiasının 
oluşturduğu derneğin ileriki zamanlarda da işimize 
katkı sağlayabilecek, hem sosyal hem de ticari gezi 
ve organizasyon çalışmalarına devam etmesini te-
menni ediyorum.

RR Ö P O R T A J

2015 yılının 
modasını ise daha 

çok balık model diye 
tabir edilen vücuda 

oturan modeller 
oluşturuyor. Abartılı 

taşlı işlemeler ise 
önümüzdeki yıl sade 

tarza sahip olan 
yabancı markalar 
tarafından bile 
benimsenmiş. 
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Yönetimden Aslanoğlu’na teşekkür plaketi  

Kasım  ayında da ziyaretlere devam eden yönetim 
kurulu ve komisyon üyeleri ilk olarak geniş bir ka-
tılımla TÜGRAG Madeni’ne bir gezi düzenledi. 
Madendeki çalışmalar ve teknoloji hakkında bilgi 
sahibi oldu. Komisyon Aralık ayının ilk günlerin-
de ise Buğday Hukuk Bürosu, Epig Mimarlık ve 
A Artı OSGB firmalarını ziyaret ederek çalışma-
ları hakkında bilgi aldı. A Artı OSGB ziyaretinde 
Yönetim Kurulu Üyeleri 1. İzmir İş sağlığı ve Gü-
venliği Zirvesi ve Fuarı’nda İZSİAD’a partnerlik 
yapan A Artı OSGB’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Şenol Aslanoğlu’na başarısından dolayı bir teşek-
kür plaketi sundu. 

ETKINLIKLERIMIZ
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Bağımlılık seminerlerinde
binlerce kişiye ulaşıldı

G Ü N C E L

İZSİAD’ın ‘’Bağımlı Olma-Özgür Ol’’ 
sloganıyla sürdürdüğü kampanyada eği-
tim seminerleri aralıksız sürüyor. Geçen 
üç ay içerisinde düzenlenen seminerlerde 
her yaştan binlerce kişi bilinçlendirildi.

İZSİAD-İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
‘’Bağımlılık’’a karşı başlattığı kampanya genişle-
yerek sürüyor. Başta belediyeler ve basının büyük 
destek verdiği kampanyada Uzman Klinik Psiko-
log Özge Küçükkurt’un verdiği eğitim seminerle-
rinde binlerce kişiye ulaşıldı. 

Sadece son üç ay (Ekim-Kasım-Aralık) içerisinde 
Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Buca 
Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Narlıdere Beledi-

‘’Bağımlılık’’a karşı 
başlatılan kampanya 
genişleyerek sürüyor. 

Başta belediyeler 
ve basının büyük 

destek verdiği 
kampanyada Uzman 
Klinik Psikolog Özge 
Küçükkurt’un verdiği 
seminerlerde binlerce 

kişiye ulaşıldı. 
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‘’Çünkü bağımlılığa 
tek boyutlu 

bakamayız. ‘Ben 
çocuğumu çok iyi 

yetiştirdim, bir 
dediğini iki etmedim, 

benim çocuğum 
bağımlı olmaz’ 

demeyin. Dünya 
nüfusunun yüzde 97 
‘si bağımlı olmaya 
yatkın bir şekilde 
dünyaya geliyor’’

yesi ile Kiraz Belediyesi’nin kültür merkezlerinde, 
MEV Avni Akyol Koleji ile Alman Koleji salonla-
rında öğrenciler, gençler, anne babalarla buluşan 
Özge Küçükkurt,  onları ‘’Bağımlılık’’ la ilgili 
aydınlattı. 

BAĞIMLILIĞIN BİR ÇOK ÇEŞİDİ 
VE BOYUTU VAR 

Uzman Klinik Psikolog Özge Küçükkurt, verdiği 
seminerlerde bağımlılığı ‘herhangi bir şeye gere-
ğinden fazla değer verme, ondan uzak duramama’ 
olarak tanımlarken, bağımlılığa sadece madde ba-
ğımlılığı olarak bakılmaması, bağımlılığın birçok 
boyutları olduğunun da altını çizdi. Küçükkurt, 
bağımlılığın psikolojik, biyolojik sosyolojik bo-
yutlarına da değindi. Bağımlı kişiye yaklaşım ve 
davranış şekillerinden örnekler veren Küçükkurt, 
toplumun bu yönde bilinçlenmesinin tedavi ve sü-
reçlerini de olumlu yönde etkilediğini vurguladı. 

Toplum olarak bağımlılık ve tedavisi konusunda 
bilinçlenmemiz ve elimizden geleni yapma konu-
sunda kararlı olmamız gerektiğini belirten Küçük-
kurt, ‘’Çünkü bağımlılığa tek boyutlu bakamayız. 
‘Ben çocuğumu çok iyi yetiştirdim, bir dediğini iki 
etmedim, benim çocuğum bağımlı olmaz’ demeyin. 
Dünya nüfusunun yüzde 97 ‘si bağımlı olmaya yat-
kın bir şekilde dünyaya geliyor’’ diye konuştu.

İZSİADOcak - Şubat - Mart 2015 67



İ
zmir Sanayici ve İşadamları Derneği 
(İZSİAD) üyeleri; eşleri ve çocukla-
rıyla kahvaltı da bir araya geldi. Buca 
Kaynaklar Sembol Garden’da, CHP 
İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel 
ve Buca Belediye Başkanı Levent 

Piriştina’nın da katıldığı kahvaltı nostaljik 
piknik havasında geçti.  Birbirinden leziz tat-
ların yanı sıra, hem çocuklar hem de anne ve 

babalar eğlenceye doydu. Çocuklar palyaçolar 
ve oyuncaklarla gönüllerince eğlenirken, anne 
ve babalarıyla da çeşitli yarışmalara katıldı. 
‘Yüz boyama yarışması’’ nda İZSİAD Yö-
netim Kurulu Üyesi Taner Telcioğlu ve kızı 
Gülce, ‘’korsan’’ tiplemesiyle birinci olurken, 
‘’Tıraş köpüğü ile sakal yapma yarışması’’ 
nda ise İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt ve 
eşi Nazmiye Küçükkurt birinciliğe uzandı. 

İZSİAD Kadın Komisyonu tarafından orga-
nize edilen etkinliğin üyelerin ve ailelerinin 
kaynaşması açısından çok önemli olduğunu 
vurgulayan Başkan Hasan Küçükkurt, ‘’İş ve 
dernek çalışmalarımızda en büyük destekçile-
rimiz eşlerimiz, çocuklarımız.  Bu vesile ile 
onlara teşekkür ederken,  İZSİAD’lilar olarak 
kocaman bir aile olduğumuzu da görmenin 
mutluluğunu yaşıyorum’’ dedi. 

Kahvaltıda buluştu
İZSİAD AİLESİ

İZSİAD Kadın Komisyonu’nca organize edilen etkinlikte, 
üyeler, eşleri ve çocuklarıyla doyasıya eğlendi 

ETKINLIKLERIMIZ
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Op.Dr.Mehmet SÖYLER
Batıgöz Yönetim Kurulu Başkanı 

GÖZLÜKSÜZ HAYAT NE RAHAT…

Yaşa bağlı yakını görememe 
rahatsızlığı olan  Presbi-
yopi hastalığı, göz merce-
ğinin zaman içinde sert-
leşmesi ve esnekliğinin 
azalması ile 40’lı yaşlar-

dan itibaren ortaya çıkar. 

Dünya genelinde 2 milyara yakın kişide Presbi-
yopi rahatsızlığı bulunduğu tahmin edilmektedir.  
Presbiyopi hastalığında; zamanla bulanık görme 
şikayeti ve ışık ihtiyacı artar, alın şakak bölgesinde 
ağrılar oluşur, okurken nesneleri uzaklaştırma ihti-
yacı hissedilir. 

ÇOĞUNLUK CERRAHİ
 YÖNTEM İSTİYOR

Presbiyopi tedavisinde kullanılan yöntemler göz-
lük, kontakt lens ve cerrahi operasyon olarak üç 
gruba ayrılır. Gözlük ve kontakt lens kullanımının 
günlük yaşantıya getirdiği kısıtlamalardan dolayı, 
günümüzde 40 yaş üzeri pek çok hasta, Presbiyopi 
tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlere ilgi gös-
termektedir. 

Yakın-uzak-orta mesafede net bir görüş konforu 
yaşamak isteyen Presbiyopi hastaları için gelişti-
rilen Kamra Inlay cerrahi yönteminin tedavisinde 
hastanın doğal lensi çıkarılmadan, gözün en dış 

tabakası olan korneaya, göz yapısı ile uyumlu bir 
mikro implant yerleştirilmektedir. Operasyon ön-
cesi hastaya damla anestezi uygulandığından has-

ta herhangi bir şekilde acı çekmez. Intralase iFS 

S A L I KG
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(femtosaniye lazer) ile, korneal kesi (flep) oluş-

turulur. Öncelikle hastanın uzağı görme şikâyeti 

varsa giderilir. Ardından Kamra Inlay uygulanarak 

cerrahi tamamlanır. Tedavinin başarısında önce-

likli olarak hastanın kornea yapısının uygunluğu 

önem taşımaktadır.

KISA ACISIZ VE AĞRISIZ 
BİR YÖNTEM

Kamra Inlay tedavisinin 50 ülkede 20 binden faz-

la hastaya güvenle uygulanan cerrahi bir yöntem 

olmasında; operasyon süresince hastanın ağrı 

hissetmemesi, 2-3 dakikalık işlem süresi ile ger-

çekleştirilen cerrahinin ortalama 10 dakikada ta-

mamlanması ve dikişsiz bir tedavi yöntemi olması 

büyük bir önem taşımaktadır.

Tedavi sonrası hastanın gözü bandajla kapatılmaz 

ya da hastanede kalmayı gerektirecek bir durum 

yoktur. Hasta operasyon sonrası 5-6 saat kadar bu-

lanık görme, batma, hafif ağrı veya gözde sulanma 

gibi şikayetler hissedebileceğinden, bu süreci din-

lenerek veya uyuyarak geçirmeleri önerilir. 

Operasyon sonrası 15 dakika dinlendikten sonra 

hasta taburcu edilebilir ve hemen ertesi gün günlük 

yaşantısına dönebilir. Tedavi, hem yakın hem de 

uzak görme kusurunu düzeltmektedir. Gözlükten 

kurtulma tedavisi olarak Kamra Inlay; ileri diyabet 

veya romatizma gibi sistemik rahatsızlığı bulun-

mayan, gözle ilgili katarakt, glokom (göz tansi-

yonu) veya keratokonus rahatsızlığı olmayan, göz 

enfeksiyonu veya göz uçuğu geçirmeyen, kuru göz 

şikayeti yaşamayan, göz numaraları sıklıkla değiş-

meyen hastalara uygulanabilmektedir.
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Berna Noyaner... Maksim, Fuar 
Akasyalar, İnciraltı Turkuaz 
gibi İzmir’de eğlence dünya-
sının her daim amiral gemi-
lerinin işleten ancak 2010 yı-
lında hayata veda eden Atalay 

Noyaner’in kızı... Eğlenceyi genlerinde taşıyan; 
sektörün patroniçesi... Konservatuvar mezunu ola-
rak müziğin, babadan gelen özelliği ile de eğlence-
nin İzmir’deki doktoru. Noyaner ile kentin eğlence 
ve ekonomi dünyasını, yeni işi reklamcılığı ve ge-
lecek planlarını konuştuk.  

- Okuyucularımız için sizi biraz tanıya-
bilir miyiz?
1973 İzmir doğumluyum.  Babam eski Maksim 
ve Fuar Akasyalar gazinosunun sahibi Atalay No-
yaner. 2010 yılında vefat etti. Annem Branislava 
Vejinovic, Yugoslavya doğumlu eski bir balerindir. 
Onu da geçtiğimiz ağustos ayında kaybettik. Biz 4 
kardeşiz, kardeşlerim Tayfun, Leyla ve Cem.  En 
büyükleri benim. İzmir Kız Lisesi’nden mezun ol-

RR Ö P O R T A J

Eğlence Hayatının Kraliçesi

Babasından devraldığı bayrağı 
başarıyla taşıyan Berna Noyaner, 

eğlence sektörünün yanı sıra 
kurduğu Victor Pivot Creative 

Agency ile reklam dünyasına da 
hızlı bir giriş yaptı

Başarısını reklam 
sektörüne taşıyacak 
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duktan sonra 2007 yılında Ege Üniversitesi Devlet 
Türk Müziği Konservatuarını bitirdim. Tabi bu ara-
da 11 yaşımda babam beni çalışma hayatına baş-
latmıştı. “Hafta sonları öyle gezmek tozmak yok” 
deyip işyerlerimizin herhangi bir bölümünde de 
mutlaka çalıştırırdı. Biraz babamla çekişmekten 
kurtulmak biraz da özgürlüğümü ilan etmek adına, 
2007-09 yılları arasında Iğdır’da müzik ve İngilizce 
öğretmenliği yaptım. Babamın ısrarları sebebiyle 
2009 da tekrar kendi işimize döndüm. O tarihten 
itibaren de Maksim, Akasyalar, Karşıyaka Maksim, 
Turkuaz ve şimdi Leyla da dahil eğlence hayatının 
içinde çalışıyorum. Ayrıca Victor Pivot Creative 
ajansımız da da gündüz performans göstermeye ça-
lışıyorum.
 
- Yıllarca Turkuaz ile İzmir/de her yaştan ve 
bütçeden İzmirli’ye eğlence ve yemek hizme-
ti sunduktan sonra Leyla Fasl-ı Cümbüş ile 
İzmir eğlence hayatına yeni soluk getirdiniz. 
Biraz hizmetlerinizden bahseder misiniz?
Biz Turkuaz’ı 2002’de belediye tarafında yıkılan 
Maksin ve Fuar Akasyalar işletmelerine karşılık 
devir aldık. Bugüne kadar yaptığımız işin konsept-
lerinden farklı idi ama babamla birlikte çok ciddi 
emek ve maddi bedeller ödeyerek Turkuaz’ı yarattık 
ve İnciraltı bölgesine büyük potansiyel kazandırdık. 
Kısaca şöyle ifade edeyim. Biz Turkuaz’ ı aldığı-
mız ilk yıl işletmede saat 23’te kimse kalmıyordu. 
Şimdi gece 03’te zor kapatıyoruz. Özellikle yazın. 
Turkuaz her kitleye her bütçeye hitap eden halkın 
yeri. İşletmenin ana mantığı self servis, ama self 
servis istemeyenler için garson hizmeti de koyduk. 
Eğlenmek isteyenler için canlı müzik, istemeyenler 
için kanepeler ve minderlerden oluşmuş bölümler 
var. Bunun haricinde çocuk oyun alanları mevcut. 
Yemek içmek adına pizzasından kebabına , nargi-
lesinden semaverine içkisine Turkuaz’da yok yok. 
Sizin de bildiğiniz üzere 2010 yılından beri Turkuaz 
belediye tarafından yıkılmak isteniyor. Hem huku-
ken hem de diyalog anlamında ciddi mücadele ver-
dik ama bir müddet sonra maalesef Turkuaz diye 
bir yer kalmayacak artık. Yani Turkuaz rant kurbanı 
olacak. Leyla’yı ise geçen ocak ayında açtık. Mini 
bir gazino olarak düşünülebilir. Fasıldan tutunda 
her tür kaliteli müziğin ve çeşitli dans şovlarının 
yapıldığı, fiks mönü ve alakart hizmeti olan bir iş-
letme. Kısa sürede İzmir’de iyi bir konuma sahip 
oldu.Bu memnuniyet verici.

- Bir kadın olarak işinizin zorlukları neler?
Kadın olarak hayattan ne beklediğinize bağlı ben-
ce. Çoluk çocuk eş sahibi olmak isteyen bir kadının 

yapacağı iş değil bu. Bu işi yapan bir erkeğin eşi 
evde bekleyebilir ama kadının kocası evde karısının 
o saatte evde olmasını ister. Kadının çocuklarına ve 
eşine ayıracak vakti kalmaması, alkollü insanlarla 
uğraşması kocası açısından problem yaratabilir. Bu 
gibi sorunlar erkek için daha az sıkıntılıdır. Çünkü 

karısı evdedir ve işletmeci erkek tarafından zaten 

sorun olmaz. Ama gece hayatının içinde olmak 

kadın erkek olsa da fark etmiyor. Bu hayat zor bir 
hayat, diğer insanlarla ters yaşıyorsunuz. Yılbaşı, 
bayram, hafta sonları herkes eğlenirken biz çalışı-
yoruz. Herkes gece uyurken biz gündüz uyuyoruz. 
Ve alkol işin içine girince durum daha da farklıla-
şıyor. Bir de içmeyi bilmeyenlerle uğraşıyorsunuz. 

- Atalay Noyaner gibi bir efsanenin kızı ol-
mak zor mu?
 E zor. Babanız bu işin duayeni ise herkeste onun 
gibi olmanızı bekliyor. Babamın bu işi yaptığı za-
manlardaki koşullarla şimdiki koşullar farklı. Sonra 
kuşak farkı da var. Babamla iş açısından çatıştığı-
mız noktalar vardı ve ben kendi işletmeciliğimde 
onun kendine göre uyguladığı bazı yöntemleri uy-
gulamıyorum. Bu da “baban olsa öyle yapmazdı” 
gibi eleştirilere sebep olabiliyor. Ama ben de ceva-
bını veriyorum: Ben babam değilim. Her yiğidin 
yoğurt yiyişi farklı. Ben tecrübelerime dayanarak 
böyle olmasını uygun görüyorum. Her ne kadar 
biraz tarz farkımız olsa da ben kendimi iyi bir iş-
letmeci olarak görüyorum ve kesinlikle bunu da 
babama borçlu olduğumu biliyorum

- Eğlence sektöründe insanları memnun et-
mek hiç kolay olmasa gerek. Sizi en çok zor-
layan noktalar neler?
Eğlence bir mecburiyet değil zevk işidir. İnsanlar 
yemeden kıyafetten kesmezler ama eğlenceden 
kesebilirler. Bu nedenle beklenti yüksek. Yüksek 
beklentinin maliyeti de yüksektir ama eğlenceye 
gelince özellikle İzmirliler en iyisi ama en ucuzu 
olsun ister. Böyle bir şey mümkün olamadığı için 
memnun etmek daha da zorlaşıyor. Mönüde şu ol-
sun bu olsun o da olsun deyip düşük bedeller öde-

mek isteyenlerin sayısı çok fazla. Her zaman en 

iyisini verme, üretmek isteyen bir işletmeci olarak 
düşük fiyatlara çalışmak beni en zorlayan şeylerden 
biri. Malzemenin , eğlencenin en iyisini vermeye 
çalışır ve bunun da karşılığını almak isterim. Ama 
zor oluyor.

- Sürekli gece çalışmak çok kolay bir şey ol-
masa gerek? Yeter dediğiz günler olmuyor 
mu?
Gece çalışmak zor değil zaten bünye buna alışmış 
vaziyette doğduğumdan beri gece yaşıyorum. Yapı 
olarak geceyi daha çok severim; gece daha çok üre-
tirim. Yapacağım her iş için gece karar vermişimdir. 
Gece hayatının içinde olmasaydım da yine gece 
yaşardım. Yeter mi? evet yeter... İşimi seviyorum 
ama artık bu işi yapmak istemiyorum. Zirvedey-
ken bırakmak istiyorum. Büyük konuşmayayım 

ama Allah’ın izni ile 4-5 sene sonra bu işi yap-

mayacağım. 

RR Ö P O R T A J
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-İş dünyasından biri olarak İzmir’i ekono-
mik, sosyal, ve kültürel açısından değerlen-
dirir misiniz?
Ben İzmir’in işletme sayısı olarak en düşük olduğu 

sektörlerden birinde hizmet veriyorum. İstanbul’u 

zaten saymıyorum ama bir Bursa bir Ankara’nın 

bir Antalya’nın bile eğlence sektörü İzmir’i kat-
lar. Biraz evvelde dediğim gibi İzmirli en ucuzu 
ama en iyisi olsun istiyor. Yıllardır bu mantalite 
değişmiyor çünkü İzmir’de ekonomi zayıf. Gelir 
düşük, emekli göçü çok fazla. Ama nedense mali-
yetler çok yüksek. Hangi sektörde olursa olsun iyi 
bir yerde iş yeri açmak için fahiş kiralar ödenmek 
zorunda kalınıyor. İnanın bazı gıda malzemelerini 
İstanbul’dan alıyorum kargo dahil buradaki fiya-
tından daha düşük bedellere getiriyoruz. Benim en 
büyük giderlerimden biri sanatçılar. Ünlü sanatçı-
lar zaten İstanbul’dan ciddi maliyetlerle geliyor. 

Uçağı, oteli, reklamı derken 2 ye 3’e katlanıyor. 

Ama fiyat ya İstanbul’la aynı ya da daha düşük 

oluyor. Yüzlerce eğlence mekanı olan bir şehirde 

iş yapan mekanın sayısının 20’yi geçmemesi acı-

dır. Bu şehrin acilen turistik hale getirilmesi ve 

muhteşem olan fiziksel konumunun avantaja çev-

rilmesi şarttır. Denize bu kadar kıyısı olan bir şehir 
de, deniz kenarında oturulacak mekanların  olma-
ması büyük acizliktir. Bu kentte şehir dışından ge-

len misafirinizi Kordon’dan başka götürecek baş-
ka yer olmaması ne ile açıklanabilir? O bile denize 
en az 100 metre mesafede. Sakinliği, ucuzluğu ve 
doğal güzelliklerinden dolayı daha çok emekliler 
gelip yerleşiyor. Doğal olarak onlar da mütevazı 
bir hayat yaşıyor. Bir şehrin ekonomisi kesinlikle 
eğlence hayatı ile paraleldir. Oradan çok rahatlıkla 
o kentin ekonomik yapısını tahmin edebilirsiniz.  
 
-İşinizin dışındaki kalan zamanlarınız da 
neler yapıyorsunuz, nasıl geçiyor?
Bütün zamanım işte geçiyor desem yalan olmaz. 

Zaten asıl işim gece; bir de reklam ajansı kurduk. 

O yüzden artık gündüz de çalışmak zorundayım. 

Allah’tan az uyuyan biriyim. Ama olurda boş va-
kit bulursam at binmeyi ve yüzmeyi kesinlikle ka-
çırmam. Paintball oynamayı seviyorum hem spor 
yapmış oluyorum hem de taktik savaşı olan oyun-

lar hoşuma gidiyor. Gece hayatında ve sürekli gü-
rültünün aksiyonun içinde olmam nedeniyle daha 
sakin bir hayatı tercih ediyorum. 

-Yıllarca bu sektörde hizmet verdikten son-
ra şimdi de adaşınız Berna Şahin ile reklam 
dünyasına adım attınız. Nereden çıktı bu 
reklamcılık?
Yukarıda bahsetmiştim. 4-5 sene sonra eğlence 
sektöründe olmak istemiyorum. Artık ben bir yer-
lere gidip eğlenmek istiyorum. Ama fıtratım gere-
ği çalışmadan yaşayamayacağım için eğlenceden 
sonra en iyi bildiğim sektörü iş olarak tercih et-
mek istedim ve bu yüzden sağlam bir ekiple şim-
diden bu işe adım atmanın daha mantıklı olduğu-
nu düşündüm. Çünkü köklü bir iş kurmak zaman 
ve emek ister. daha yaşım uygun, performansım 
yüksek iken işi oturtursak, eğlence sektörünü bı-
raktığımda fazla yorulmadan bu işin meyvelerini 
toplayabilirim. Ayrıca dostum Berna Şahin’le bu 
işi yapmak  çok büyük avantaj benim açımdan. 
Çünkü profesyonel ve  4-5 sene yükün çoğu onda 
olacak. Başka ne ister bir insan.

- Victor Pivot Creative Agency’ta ne gibi hizmet-
ler veriyorsunuz ve bu sektörde hedefiniz ne?
Bugüne kadar işletmelerimizde her zaman bir 
farklılık ortaya koyduk. Victor Pivot’ta da bunu 
İzmir’e göstermekte kararlıyız. Önce güçlü bir 
teknik altyapı ile profesyonellerden oluşan bir 
kadroya sahibiz. Reklam ve iletişim sektörü için-
de tasarım ve yaratıcı grafik çalışmalarından tutun 
da medya alım-satım, stratejik planlama, marka 
yönetimi ve danışmanlığı, matbaacılık, bilişim 
hizmetleri, fuarcılık ve prodüksiyon çatısı altında 
oldukça geniş bir çerçevede hizmet sunuyoruz. 
Bugüne kadar yaptığım her işte çok iddialı oldum. 
Elbette bu sektörde de zirveye çıkmakta kararlıyız.

- Son olarak İZSİAD’ın çalışmalarını nasıl 
buluyorsunuz ve dernekten beklentileriniz 
neler?
İZSİAD tartışılmaz İzmir’in en aktif derneklerin-
den. Her hafta bir faaliyeti mutlaka var. Hepsine 
katılım gösteremesem de takip ediyorum. Kadın 
komisyonu bile inanılmaz aktif. İZSİAD şunu 
yapmalı bunu yapmalı diyemem bence olması 
gereken her şeyi zaten yapıyor. Sadece ileriki ta-
rihlerde koşullar uygun olduğunda dernek adına 
bir meslek okulu yaptırmanın çok iyi olacağını 
düşünüyorum. 
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3. İSTİHDAM ZİRVESİ 
VE FUARI’NA KATILDIK

İZSİAD- İzmir Sanayici ve İşadamları 
Derneği olarak İzmir 3. İstihdam Zirvesi 
ve Fuarı’na katıldık. Genel Sekreter Cen-
giz Yavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Öz-
gür Dökmetaş’ın başkanlığındaki ekiple 
zirve ve fuarda temsil edilen İZSİAD’ın 

standı yoğun ilgi gördü. 

Zirve ve fuarın iş arayanlarla, eleman arayan fir-
ma ve kuruluşları buluşturduğunu belirten İZSİAD 
Proje ve İş Geliştirme Komisyonu Koordinatörü 
Özgür Dökmetaş, ‘İZSİAD standına binin üzerinde 
çeşitli meslek ve yaş grubundan  CV  (Özgeçmiş) 
bırakıldı. Biz de bunları derneğimize üye olan şir-
ketlere yönlendiriyoruz. Aynı zamanda internet 
sitemizde havuza kaydediyoruz. Elemana ihti-
yacı olan üyelerimiz buradan CV’lere rahatlıkla 
ulaşabiliyor. Biz dernek olarak iş arayanla-ele-
man arayan arasında bir köprü görevi görmeye 
çalışıyoruz’’ dedi

G Ü N C E L
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Zamanın durduğu ülke 
İZSİAD’lılar dünyadaki hızlı değişime direnen ve birkaç istisna hariç 

tüm dokularıyla 1950 ve 1960’ların havasının hakim olduğu 
Fidel Castro ve Che Guevera’nın ülkesini gezdi. 

KÜBA
ETKINLIKLERIMIZ
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İZSİAD üyeleri ve eşlerinden oluşan 40 
kişilik kafilenin Küba gezisi rüya gibi 
geçti. Modernizme ve dünyada ki hızlı 
değişime halen direnen ve tüm dokularıy-
la 1950’lerin havasını yansıtan Küba’da 
bir hafta geçiren İZSİAD kafilesi, ayak 

basmadık yer bırakmadı. 

Yaklaşık 15 saatlik bir yolculuğun ardından Paris 
aktarmalı olarak Havana’ya ulaşan kafile Küba’da-
ki ilk gün Unesco’nun koruması altında olan Eski 
Havana’yı gezdi. Barok tarzı binaları, filmlerden 
fırlamış gibi rengarenk eski Amerikan arabaları ile 
renklenen sokakları, ünlü Arman Meydanı’nı, Ha-
vana Üniversitesi’ni, Capitanes Generales Palace 
Sarayı’nı, Devrim Meydanı ve Müzesi’ni, Büyük 
Tiyatroyu, Katedral Meydanı’nı, Morro Kalesi’ni, 
Malecon’u (sahil şeridi), gören kafile ünlü Ame-
rikalı yazar Ernest Hemingway’in müdavimi ol-
duğu barlar sokağında da onun izlerini takip etti. 

ETKINLIKLERIMIZ
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Küba’ya gelip de Puro Fabrikası gezmeden olmaz 
diyen kafilenin sonraki durağı ise ünlü Conde de 
Villanueva Evi oldu. 

HER KENT BAŞKA GÜZEL

Küba’daki ikinci gün Havana’dan ayrılan kafile 
önce Matanzas’ı ardından küçük bir ada da yer 
alan Timsah çiftliğini gezdi. Daha sonra Küba’nın 
Unesco Dünya Kültür Mirası’ndaki ikinci kenti 
Trinidad ‘a ulaşan kafile geceyi de burada geçirdi. 
Ertesi gün Trinidad yakınlarında Cayo Blanco’dan 
bir katamaranla denize açılan kafile Karayiplerin 
ortasında İguanalarıyla ünlü adaya geçti. Günü bu-
rada geçiren ve  tertemiz sularda yüzerek mercan 
resiflerinin, rengarenk okyanus balıklarını seyre-
den kafile gece ise ünlü Casa de la Trova’da sal-
sa gösterisi izledi. Kafilenin üçüncü gün rotası ise 
800 metre yükseklikteki Escambray Dağları’ndaki 
milli park Topes de Collantes’’di. Eski Rus yapımı 
kamyonlarla  ( tanktan bozma ) parka varan kafile, 
inanılmaz bitki zenginliğinin keyfini çıkardı.Bu-
radan 1494 yılında ünlü kaşif Kristof Kolomb’un 
Küba’da ayak bastığı güzelliğinden dolayı ‘’Güne-
yin İncisi’’ olarak anılan Cienfuegos. Kasabası’na 
geçen kafile burada geceledi.

ETKINLIKLERIMIZ
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CHE GUEVERA HALEN YAŞIYOR

Dördüncü güne Cienfuegos’ta panoramik şehir tu-
ruyla başlayan İZSİAD kafilesi öğleden sonra ise 
Tomas Terry  Tiyatrosu ve Jose Marti Parkını gezdi. 
Geceyi geçirmek için durak ise özel bir kent olan 
Santa Clara oldu. Küba’nın Havana’nın ardından 
en çok ziyaret edilen kenti olan Santa Clara’yı bu 
kadar meşhur yapan ise  Che Guevera burada her 
şeyiyle yaşamaya devam etmesi. Ünü dünyaya ya-
yılmış olan Che Guevera Anıt-Müzesi’ni ve zırhlı 
treni ziyaret ederek bol bol fotoğraf çeken kafile 
akşam tekrar gezinin başladığı Havana’ya döndü. 

Kafile Küba’daki son günü ise ünlü Amerikalı ya-
zar Hemingway Müzesi’ne ayırdı. Müze ziyareti-
nin ardından dostları ve sevdikleri için bol bol alış-
veriş yapan İZSİAD’lılar,yine uzun ve yorucu bir 
yolculuğun ardından güzel anılarla İzmir’e döndü.  

Küba’nın Havana’nın 
ardından en çok ziyaret 
edilen kenti olan Santa 

Clara’yı bu kadar 
meşhur yapan ise  

Che Guevera burada 
her şeyiyle yaşamaya 

devam etmesi.
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Burcu ÜNÜVAR
Yaşar Üniversitesi, İİBF, Öğretim Görevlisi – Ekonomist

2015 İçin Kemerleri Bağlayın!

Dünya ekonomisi ve finansal 
piyasalar açısından 2014, 
sürprizlerle dolu bir yıldı. 
2015 de kolay geçmeyecek 
bir yıl olarak kapımızı çaldı. 
2008 küresel krizi, ezberleri 

bozarak dünya iktisat tarihinde yeni bir sayfa açtı. 
Gelişmiş ülkelerdeki yüksek borçluluk oranları ve 
kötü banka bilançoları, hala etkileri hissedilen bir 
krizin ortaya çıkmasına neden oldu. Krizle mücade-
le amacıyla başta Avrupa, İngiltere ve ABD Merkez 
Bankaları olmak üzere gelişmiş ülke merkez banka-
ları parasal genişleme adımları atarak küresel likidi-
teyi tarihi yüksek seviyelere taşıdı. 

Krizin uzun süreceğinin ve kriz devam ettiği süre-
ce likiditenin varlığını koruyacağının anlaşılması, 
piyasalardaki risk algısının iyileşmesine neden 
oldu. İyileşen risk algısı, küresel likiditenin baş-
ta portföy kanalı olmak üzere uluslararası ticaret 
kanalları aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yö-
nelmesini sağladı.

Yukarıda özetlediğim tablo, 2008’den bu yana Tür-
kiye ekonomisini ve piyasalarını şekillendiren en 
temel dinamiğin, küresel sermaye olduğunu göste-
riyor. Tasarruf açığı olan Türkiye, büyümek için dış 
tasarrufa ihtiyaç duyuyor. 2008’den sonra bollaşan 

küresel likidite, tasarruf ihtiyacının karşılanmasını 
kolaylaştırarak piyasalarda iyimser bir havanın es-
mesine neden oldu.

Ancak burada altı çizilmesi gereken nokta, piya-
salardaki iyimserliğin yapısal gerekçelerden kay-
naklanmadığıdır. Diğer bir deyişle, tasarruf ihtiyacı 
ortadan kalkmamış, sadece bir süreliğine tasarruf 
ihtiyacının karşılanması kolaylaşmıştır. Yapısal 
zayıflıkların devam ediyor olması, küresel likidite 
genişlemesinin durması ile birlikte, piyasalardaki 
bahar havasının da sonuna gelineceği anlamını ta-
şıyordu. ABD Merkez Bankası FED’in, varlık alım 
programını 2014’ün dördüncü çeyreğinde sonlan-
dırması ile birlikte,  piyasalardaki iyimserlik sorgu-
lanmaya başlandı.

ABD ekonomisine ilişkin her iyi haberin, 
Türkiye’de piyasa iyimserliğini tehdit etmeye baş-
ladığı bir dönem yaşadık. Buradaki endişe, ABD 
ekonomisinin iyileşmesi ile birlikte faiz arttırımla-
rının gelecek olmasıydı. Okyanusun diğer yaka-
sındaki faiz arttırımları, küresel likiditenin seyri-
ni gelişmekte olan ülkeler aleyhine değiştirerek, 
aralarında Türkiye’nin de olduğu bir grup ülke 
için tehlike çanlarının çalmasına neden olacaktı. 
Ancak tam bu dönemde imdada Avrupa Birliği ve 
Japonya yetişti.

ABD ekonomisinde iyileşme sinyalleri olmakla 
birlikte, Avrupa Birliği ülkeleri iktisadi sorunları 
tam olarak çözebilmiş değil. Bu da, Avrupa Mer-
kez Bankası’nın likiditeyi destekleyici duruşunun 
devam edeceğini göstererek piyasaları rahatlat-
tı. 2014 yılının bir diğer sürprizi ise Japonya’dan 
geldi. Japonya’nın dünya tarihine geçecek ölçüde 
büyük parasal genişleme adımları atacağını açıkla-
ması, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki likidite 
kaynakları endişeleri ortadan kaldırdı.

2014 yılının son çeyreği bu ayrışma ile birlikte 
geldi. ABD ekonomisi iyileşme yolunda ilerler-
ken, Avrupa Birliği ve Japonya ekonomileri tehlike 
sinyalleri gönderiyordu. Gelişmekte olan ülkeler, 
küresel iyileşmenin kademeli geleceği ve küresel 
likiditenin varlığını koruyacağı bir 2015’e hazırla-
nıyordu. Bu da piyasalar için “yumuşak geçiş” de-
mekti. Parti tam olarak bitmemişti. 

Tam bu noktada Türkiye gibi enerji ithalatçısı ül-
kelerin yüzünü güldüren bir gelişme daha yaşandı. 
ABD kaynaklı olarak yaygınlaşan kaya gazı üre-
timinin yarattığı rekabet ve iş çevrimindeki man-
zaraya uygun olarak zayıf seyreden talep, petrol 
fiyatlarında öngörülemeyen bir düşüşü beraberin-
de getirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüş Rusya, İran, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuella, Brezilya gibi 
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enerji ihracatçısı ülkeler için olumsuz haber. Ge-
lirleri petrol ihracatına dayanan bu ülkeler, petrol 
fiyatlarının düşüşüyle birlikte genel ekonomik den-
gelerinde zayıflama riski ile karşı karşıya kaldılar.
Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş aralarında 
Türkiye’nin de olduğu enerji ithalatçısı ülkeler için 
büyük rahatlama sağladı. Bu ülkelerin enerji fatu-
ralarındaki düşüşün cari dengelerini iyileştireceği-
nin anlaşılması ile birlikte, yatırımcı ilgisi de arttı.
Türkiye; Avrupa ve Japonya kaynaklı küresel liki-
ditenin devam etmesinin beklendiği ve petrol fiyat-
larının düşük olduğu bir ortamda 2015’e girerken, 
yapısal problemler devam ettiği için ne yazık ki en 
iyimserler bile temkinli konuşmak zorunda kalıyor. 

BİZİ NASIL BİR YIL BEKLİYOR?

Türkiye için 2015 senaryosunu paylaşırken, yılı 
ikiye ayırmak daha doğru olacaktır.  

Yılın ilk çeyreğinde Avrupa Merkez Bankası ge-
nişlemeci adımlarla gelebilir. ABD Merkez Banka-
sı Başkanı Yellen en az iki toplantı boyunca faiz 
arttırımı düşünmediklerini söylediği için, 2015’in 
ilk çeyreğinde piyasalarda faiz arttırımı tartışması 
ağırlığını kaybedecek. Petrol fiyatları düşük seyrini 
koruduğu sürece Türkiye piyasaları “göreceli bir 
koruma” altında olacak.

Bu çerçeve içerisinde yine de düşük büyüme, zayıf-
layan bütçe dinamikleri, yüksek işsizlik gibi temel 
sorunlar ortadan kalkmadığı için Türkiye açısında 
tam olarak iyimser olmak mümkün olmayacak. 
Enflasyon hedefini tutturma konusunda kötü bir 
karneye sahip olan Merkez Bankası yine zorlu bir 
test verecek. İlk yarıda enflasyonda baz yılı kay-
naklı bir düşüş olsa da, hedefin tutturulacağına dair 
bir beklenti oluşmasını beklemiyorum.

İkinci çeyrekte ABD ekonomisine ilişkin veriler 
yine ağırlığını arttıracak. Piyasa bu verilere bağlı 
olarak faiz arttırımı tahmini yapmaya çalışacak. 
Faiz arttırımı beklentisinin öne gelmesi, Türkiye 
piyasaları için olumsuz haberken, tersi de olumlu 
haber olacaktır. 

Petrol fiyatlarının gerilemesi ile birlikte zor duru-
ma düşen Rusya, piyasaları sallayarak dengesiz-
likleri beraberinde getirebilir. Küresel talebin seyri 
açısından Çin ekonomisine ilişkin beklentiler de 
önemli olacak. 

Küresel ajandanın yoğun olduğu bu dönemde 
Türkiye’nin de genel seçimlere hazırlanacağı 
unutulmamalı. Seçime yaklaşılırken oluşan siyasi 
belirsizlik, özellikle yabancı yatırımcıları daha da 
temkinli yapacaktır.

Yılın ikinci yarısında düşük petrol fiyatları ve de-
vam eden küresel likiditenin yarattığı “göreceli 
koruma” zayıflayacak. ABD’den gelebilecek faiz 
arttırımı beklentisi Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu ülkelerde piyasa tansiyonun artmasına 
neden olacak. Yerel para birimlerinde gözlenecek 
olası değer kayıpları, enflasyonun yüksek oldu-
ğu ülkelerde faiz arttırımı beklentisini de 
beraberinde getirecek. Bu noktada 
geçmiş yıllarda pek iyi sınav 
vermemiş olan Türki-
ye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası’nı zor 
bir dönemin bek-
lediğini söyle-
mek yanlış 
olmaz.

Buraya kadar çizdiğim tablo belirsizliğin yüksek 
olduğu zor bir yıla işaret ediyor. Ama hadi bir adım 
daha ileri gideyim ve temel makro büyüklükler için 
tahminlerimi de paylaşayım. Tabi bu tahminlerin 
Aralık 2014 sonundaki verilerle yapıldığını hatır-
latmakta fayda var. 

2015’te Türkiye ekonomisi yaklaşık %3 büyüye-
cek. Hem ithalat üzerinden alınan vergilerin geri-
lemesi hem de seçim öncesi kamu harcamalarının 
artması nedeniyle bütçe açığında bir genişleme ola-
cak. 2015’in ikinci yarısında bir dalga kamu zammı 
gelebilir. Bu da enflasyonun %7’nin altına düşme-
yeceğini gösteriyor. Yılın ilk çeyreğinde piyasa 
düşük faiz konusunda iyimser olsa da, orta vadede 
temkinli olmak gerekecek. TL yıl boyunca dalgalı 
bir seyir izleyecek. ABD’den faiz arttırımı bir süre 
sonra piyasa tarafından tam olarak satın alınacak. 
Ancak Çin, Hindistan, AB ve Japonya kaynaklı 
riskler piyasayı baskı altına almaya devam edecek. 
Genele yayılmış küresel bir toparlanma olmayaca-
ğı için küresel likidite varlığını koruyacak. Bu da 

piyasalar için “öldürmez-güldürmez” durumun de-

vam edeceği anlamına geliyor.

2015 yolculuğu engebeli geçecek. Özellikle düşük 

büyüme nedeniyle iş dünyasının temkinli olması 

gerekecek. 2015 için kemerlerimizi bağlayalım. 

Yolculuk sallayacak! 
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Hem ithalat 
üzerinden alınan 

vergilerin gerilemesi 
hem de seçim öncesi 
kamu harcamalarının 

artması nedeniyle 
bütçe açığında 
bir genişleme 
olacak. 2015’in 

ikinci yarısında bir 
dalga kamu zammı 

gelebilir.
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Turizm taşımacılığı

BİZİM İŞİMİZ
Çoğunluğu şirketimize ait son model araçlarla Türkiye’nin her bölgesinde 

turist taşıyoruz. Özel  eğitimli personelimizle, dünya standartlarında 
hizmet vererek, ülkemizi en iyi şekilde tanıtıyoruz

Ege Hakan Turizm’in sahibi Ha-
kan Özkaralı ve hem iş hem de 
hayat ortağı eşi Dilek Özkaralı 
ile keyifli bir sohbet yaptık. Yıl-
larca Ankara’da çalışıp, 5 yıl 
önce çok sevdikleri İzmir’e yer-

leşerek kendi şirketlerini kuran Hakan ve Dilek Öz-

karalı, bu kısa sürede çok yol almış. İşlerinin büyük 

bir bölümünü İstanbul’dan yürütmelerine rağmen 

merkezlerini İzmir’de tutan Özkaralı’lar, böyle de-

vam etmeye de kararlı. Turizm taşımacılığında ilk 
üç firma arasında yer aldıklarını söyleyen Hakan 
Özkaralı, bunu tecrübe, son model araç ve ekipman 
ile eğitimli personele borçlu olduklarını söylüyor. 

-Sizin ve şirketinizin hikayesinden başlaya-
lım, biraz anlatır mısınız?
Aslen Konya Ereğli’liyim,  Dilek Hanım ise Aydın 

Nazilli’li. Ben iktisat mezunuyum, eşim de Atatürk 

Üniversitesi Yüksek Hemşirelik. Bir oğlumuz var. 

Ömrümüzün çoğu Ankara’da geçti. O kamuda gö-
rev yaptı. Ben de farklı birkaç işten sonra 18 yıl 
aralıksız turizm taşımacılığı sektöründe çalıştım.  
Bu işi A’dan Z’ye bilirim. Her aşamasında görev 
yaptım. Bundan 5 yıl önce eşim emekli oldu. Aklı-
mızda hep İzmir’de yaşamak vardı. Karar verdik ve 
İzmir’e gelip, kendi şirketimizi kurduk. 

-Radikal bir karar değil mi, hem başka bir 
şehir hem de yeni bir şirket?
Tabii ki öyle ancak zaten uzun süredir düşünüyor 
ve planlıyorduk. Turlar sebebiyle de hem İzmir’i 

hem çevresinin potansiyelini de biliyorduk. Ayrıca 
sektörde ki önemli firmalarla iyi bağlantılarımız 
vardı. Bunlara, bir de kendimize güvenip gözümü-
zü kararttık biraz. İlk aylar zor olsa da kısa sürede 
yoluna koyduk. Şu anda operasyonlarımızın ço-
ğunluğunu aslında İstanbul’dan yapıyoruz. Orada 
hem araç parkımız, hem de personelimiz için bir 
lojman var.  Hemen hemen haftanın 3 günü ben 
oradayım. Biraz sık seyahat etmiş oluyorum ama 

merkezi İzmir’de tutmaya kararlıyız. Burada ba-
kım servisimiz de var.  En önemlisi biz İzmir’de 
yaşamayı seviyoruz. 

-Şu anda kaç araç ve personelle hizmet veri-
yorsunuz? Yazın bu sayı mutlaka artıyordur?
Öncelikle şunu belirteyim. Biz sadece turizm ta-
şımacılığı yapıyoruz. Servis veya personel taşı-
macılığı yapmıyoruz. Ve bizim sektördeki birçok 
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Turizm taşımacılığı

BİZİM İŞİMİZ

şirketin aksine yılın 12 ayı hizmet veriyoruz. Tabii 
ki yaz sezonu ile kış sezonu arasında fark var. Şu 
anda kış sezonunda faal araç sayımız 30-40 civa-
rında yazın bu sayı üçe katlanıyor.  Araçların yarıya 
yakını bizim şirketimizin öz malı, diğerleri bizim 
prensiplerimizle sözleşmeli çalışıyor. 

-Sadece turizm taşımacılığı derken tam ola-
rak neyi kastediyorsunuz, açar mısınız?
Bizim sektörde birkaç firma hariç hemen hemen 
hepsi aynı zamanda servis ve personel taşımacığı 
da yapar. Kışın bunlara ağırlık verir, yazın ise turiz-
me. Tabii ki onların yaptıklarını yermiyorum, ben 
bir dalda, tek alanda uzmanlaşmanın daha profes-
yonelce olduğunu belirtmek adına bunu söyledim. 

-Turizm taşımacılığı adından kendini an-
latıyor da, ayrıntıları neler, siz nasıl çalı-
şıyorsunuz?
Biz anlaşmalı olduğumuz büyük tur firmalarının 
özellikle kültür ve inanç turları için ülkemize ge-
len turistlerine taşıma hizmeti veriyoruz. Turisti 
kafileyi som model araçlarımız ve eğitimli perso-

nelimizle havaalanından alıyor, tur rotasını takip 
ederek gezdiriyor, sonra da tekrar havaalanına bı-
rakıyoruz. Bu turlar en az bir hafta 10 günlük olur. 
Bu süre içinde turistin seyahat anındaki güvenliği, 

konforu, rahatı tamamen bize emanet. Hatta o tur-
dan memnun olup, olmamasının ana nedeniyiz bile 
denebilir.

-Bu turlar için gelen turist sayısı ne kadar, 
yaz tatili için gelen turiste göre daha mı 
kazançlı?
Kesinlikle, öncelikle kültür veya inanç turizmi 
için gelen turistler zaten her şey dahil sistemle 5 
yıldızlı otellerde dışarı çıkmadan tatil geçiren de 
turistler değil. Onlar uçaktan-otel-otelden uşağa 
gidiyorlar. Bırakın o kente, oradaki esnafa kazan-
dırmayı, o otele de bir şey kalmıyor, çünkü fiyatlar 
dibe vurmuş, hatta zarar yazar durumda. Zaten geç-
tiğimiz yıllarda Rusya pazarına çalışan birçok tur 
şirketi battı.  Bizim hizmet verdiğimiz turist hem 
daha bilinçli hem de ekonomik durumu daha iyi. 
Tur boyunca hem yiyerek, içerek, eğlenerek hem 
de aktivitelere ve hediyelere para harcıyor. Sadece 
restorana, otele değil, o yöre esnafına da kazanç bı-
rakıyor.  Tam bir sayı vermek olanaksız ancak orta-
lama bu yıl gelen 40 milyon turistin, yüzde 20 veya 
25’i kültür ve inanç turizmi için gelmiştir. 
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-Ege Bölgesi özellikle inanç turizminde 
önemli bir yer ancak İzmir bundan pek 
faydalanamıyor, sizce neden ve nasıl de-
ğişebilir?
Evet, inanç turizmi açısından Ege Bölgesi önemli 

bir bölge. Özellikle Hıristiyanların kutsal mekan-

ları, hacı olmak için ziyaret ettikleri yerler bura-

da. 7 kilise, İzmir Selçuk - Efes (Ephesos),  İzmir 
(Smyrna), Bergama (Pergamon), Salihli (Sardes), 
Alaşehir (Philadelphia), Denizli (Laodikeia), Ak-
hisar (Thyateira)burada, Meryem Ana Evi burada. 
İzmir’in kent olarak bundan faydalanamaması kent 
içinde yeterli yatak sayısını olmamasından, kente 

turisti cezp edecek cazibe noktalarının azlığından, 

birde Kuşadası başta olmak üzere o civarda konak-

lama açısından daha ekonomik alternatiflerin fazla-

lılığından genelde bu turlarda konaklama Kuşadası 

ve Denizli tarafında olur. İzmir’e daha çok birkaç 
saat ayrılır. Değişmesi için kentte daha çok tarihi 
doku olmalı. Mesela Agora’nın ortaya çıkarılması 
bu değişimde bir başlangıç olacaktır. 

-Kurvaziyer turizmi bir ara canlandırmıştı 
ancak şimdi o da düşüşte, zaten oradan ge-
len turistinde şehre girmediği yolunda eleşti-
ri var, orada da mı yanlış yapıyoruz?
Biraz önce söylediğim nedenler bunun içinde ge-
çerli. Gemiyle gelen turistlerin taşımacılığını da 
biz yapıyoruz. Onun için daha içindeyiz. Bura-
da İzmir Ticaret Odası büyük bir özveriyle bu işi 

sırtladı. Ancak yeterli destek gelmiyor. Alsancak 
Limanı aynı zamanda yük limanı, modernleşmeli 
ve sadece Kurvaziyer turizmine hizmet vermeli. 
Modernize edilmeli. Birde turizm havadan nem 
kapan, her şeyden etkilenen bir sektör, Mısır’daki, 
Suriye’deki, Irak’taki savaş bizi de direk etkiliyor. 
Bu hem diğer yollarla gelen turistleri hem de deniz-
den, kurvaziyerle gelenleri. Bu gemiler bir rotada, 
tur yaparlar. Genelde de bu rotalar Akdeniz çana-
ğını kapsar. Mısır, Suriye, Yunanistan gibi. Şimdi 
ellerinde kala kala Yunanistan ve Türkiye var. Tabii 

ki bu talebi azaltıyor. Sadece bu da değil, dünyanın 
başka yerinde bizimle alakası olmayan bir huzur-
suzluk sorun, doğal afet bile bizi de etkiler, etkili-
yor. Çünkü turizm narin bir sektördür ve her şeyden 
etkilenir. Mesela biz 1999’daki Gölcük depreminin 
etkilerini bile daha tam olarak atamadık, bir de bu-
nun üzerine sınırlarımıza dayanmış savaşı, yılın 
başında yaşadığımız toplumsal olayları eklerseniz, 
halimize şükreder duruma gelirsiniz. 

-Tekrar size, taşımacılık tarafına dönersek, 
halen gelen turisti nasıl memnun etmek ge-
rek, sizin şirket olarak yaptıklarınız neler?
Turistin canı malı birde üzerine memnuniyeti ger-
çekten bize emanet. Bizde bu bilinçle hizmet ve-
riyoruz. Birincisi araçlarımız 2013-14 son model, 
ikincisi personelimizin hepsi hem şoförlükte hem 
de turizm taşımacılığında deneyimli, çoğunluğu 
orta derecede İngilizce bilir. Sürekli eğitimlerimiz 
olur. Buralarda hem bilgilerimiz tazeleriz, hem de 
yeni bilgiler ekleriz. Çünkü sahada olan, turistle bi-
rebir muhatap olan ve hem bizi hem de ülkemizi 
temsil eden onlar. Onun yapacağı en ufak olum-
suz hareket direk bize yansır.  Trafik kurallarına, 
hız limitlerine mutlaka uyarlar, uymak zorunda-
lar. Araçlarımızda CPRS cihazları var (Uydudan 
Takip) merkezden her saniye izlenir, kayıt edilir. 
En ufak bir hata da görevli arkadaş ikaz edilir, 
uyarılır. Yatma, kalkma, dinlenme saatlerine kesi 
riayet edilir. Kimse bizim şoförümüzü saat 24’te 
ortalıkta göremez. İşte bunlar ve buna benzer uy-
gulamalar hizmet kalitemizi her geçen gün daha 
da yukarıya taşıyor. 

-İşten arta kalan zamanlarda neler yaparsı-
nız, hobileriniz var mı? 
Bizim hobimiz de işle ilgili vakit buldukça geziyo-
ruz.  Yurtiçinde görmediğimiz yer kalmadı desek 
yeridir. Son yıllarda yurtdışı çıkıyoruz. O işlere 
Dilek Hanım bakıyor. Programı yapıyor, planlıyor, 
ayarlıyor. Oğlumla ben de uyuyoruz.  İZSİAD’ın 
yaptığı gezilere de katılmaya çalışıyoruz. En son 
Küba harikaydı. Böyle kalabalık bir grupla gidince 
daha da güzel oluyor. 

-İZSİAD’ın çalışmalarını nasıl buluyorsu-
nuz, önerileriniz var mı?
Biz İZSİAD’lı olmaktan çok memnunuz. Elimiz-
den geldiğince de faydalı olmaya çalışıyoruz. Üye-
ler için yapılan etkinlik ve geziler çok güzel.  Sos-
yal sorumluluk projelerinde de başı çekiyor. Aynı 
tempoyla devam etmesini diliyoruz. 

Turizm havadan nem 
kapan, her şeyden 

etkilenen bir sektör, 
Mısır’daki, Suriye’deki, 

Irak’taki savaş bizi 
de direk etkiliyor. Bu 

hem diğer yollarla 
gelen turistleri hem de 
denizden, kurvaziyerle 
gelen turist sayısının 

azalmasına neden 
oluyor.
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Tarihi günümüzden 8 bin yıl 
öncesine dayanan İzmir’in, ilk 
yerleşim noktasının Bornova’da 
bulunan Yeşilova Höyüğü ol-
duğu bilinmektedir. Zaman 
ilerledikçe ve ihtiyaçlar nitelik 

değiştirdikçe, kent olgusunun beraberinde getirdi-
ği gereksinim doğrultusunda yeni oluşumlara gi-
dilmiştir. Böylece İzmir körfezinin kuzeyinde, bu 
kez günümüzde Bayraklı İlçesi olarak bildiğimiz 
alanda en geç Erken Tunç çağında yeni bir yerle-
şim kurulmuştur. M.Ö. 4. yüzyılın sonlarında Bay-
raklı’daki kent çeşitli nedenlerden dolayı önemini 
kaybetmiş, politik ve askeri nedenlerle yeni bir 
alana taşınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu dönem-
de körfezin güney kısmında bulunan Pagos Tepesi 
(Kadifekale) ve bu tepe ile deniz arasında kalan 
yamaçlar hem savunma kolaylığı hem de tasarla-
nan limanı nedeniyle yeni Smyrna (İzmir) için uy-
gun bir yerleşim alanı olarak görülmüştür. Tarihsel 

süreç içindeki bu üçüncü ve son yerleşim noktası 
tarihteki pek çok örneğin aksine terk edilmemiş, 
bölgenin en önemli limanı olması ve ticari potansi-
yelini her daim korumasıyla, günümüze kadar ke-
sintisiz yerleşim görmüştür. Batı Anadolu’nun en 
büyük ve en önemli kentlerinden biri olma özel-
liğini yüzyıllarca korumuş Smyrna bunun doğal 
bir sonucu olarak her daim büyük bir nüfusa ev 
sahipliği yapmıştır. Bu durum beraberinde büyük 
oranlardaki su ihtiyacını getirmiştir. 

KENTTE SU SIKINTISI HAD 
SAFHADAYDI

Smyrna kentinin doğal kaynakları kuruluşundan 
bu yana artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak 
kapasiteye sahip değildir. Su temini, yağış mikta-
rındaki belirsizlik, kaynak sularındaki yetersizlik 
gibi etkenlerle şehir içinde büyük bir sıkıntının ko-
nusu olagelmiştir. Smyrna’da İ.S. 2. yüzyılda yaşa-

mış hatip Aristeides şehrin kurulduğu tepe ve onun 
hemen altında yer alan aşağı kentin çeşitli noktala-
rında küçük pınarların olduğundan söz etmektedir. 
Ancak bu pınarlar şehrin içindeki kamu yapılarına, 
pek çok hamama, çeşmelere ve evlere su temin 
edebilecek rezerv ve kapasiteye sahip değildirler. 
Tarih boyunca artan insani ihtiyaçlar, su tedariki 
gibi ivedilikle çözülmesi gereken teknik sorunları 
beraberinde getirmiştir. Kentte yaşayan halkın su 
ihtiyacının karşılanması bir hayli güçtür. Kale etek-
lerinde insanların su ihtiyacının özellikle yaz ayla-
rında karşılamak konusunda büyük sıkıntı yaşan-
mıştır. Çünkü özellikle yaz aylarındaki yağış son 
derece zayıftır. Bu durum kuyuların yaz ayların-
daki su seviyelerini aşağıya çekmiştir. 19. yüzyılın 
ikinci yarısındaki yağış gözlemlerine dayanan bu 
saptama hiç şüphesiz antik dönemde de çok farklı 
değildir. Roma döneminde kent içi kapalı sistem 
su kanalları ile bu sorunun üstesinden gelinmeye 
çalışılmıştır. Kentin bulunduğu alanın jeolojik ya-
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pısı üstte andezit altta kil tabakasından oluşmak-
ta olup bu iki tabaka arasında biriken suyun çıkış 
yaptığı noktalardan başlayan kanalların, mahalle 
sarnıçları ve çeşmeleri ile hamam gibi kamu yapı-
larına su getirmek üzere planlanmış oldukları dü-
şünülmektedir. Ancak söz konusu kent içi sistemin 
tek başına şehrin ihtiyacını karşılaması mümkün 
değildir.  Bunun karşılanması ancak alternatifleri 
olan ve büyük taşıma kapasitelerine sahip suyolları 
ile mümkün olabilir. 19.yüzyılın ikinci yarısındaki 
İzmir ve çevresinde suyollarına dair ilk kapsam-
lı araştırma Georg Weber tarafından yapılmıştır. 
Weber’in, İzmir’in suyolları henüz tam anlamı 
ile bütünlüğünü yitirmeden öncesine ait görüş ve 
planları ile kente su temin ettiği konusunda uzlaşı-
lan altı suyolunun varlığı bilinmektedir.  Geniş bir 
çalışmanın konusu olan suyollarından günümüze 
ulaşan en belirgin iki örnek; Kızılçullu Sukemerle-
ri ve Vezirsuyu Kemerleridir. İzmir’de su yapıları 
denince ilk akla gelen örnek Kızılçullu sukemer-
leridir.(Resim 1) Kuzeybatı güneydoğu doğrultulu 
iyi koruna gelmiş iki su kemeri boyutları ile dikkat 
çekicidir. Bu yüzden heybetli görünüşleri ile şehri 
ziyaret eden seyyahların hafızlarına kazınmış, ki-
tap ve hatıratlarında yer almışlardır. Aradan geçen 
zaman içinde sukemerleri yerel halk ve araştırma-
cılar tarafından suyun kaynağı ve mevki özellikle-
ri ile farklı şekilde isimlendirilmişlerdir. İzmir’in 

tarihi üzerine araştırmalar yapmış olan Cecil John 
Cadoux’un kent içindeki varlığına kısaca değindi-
ği “Osman-Aga” su kemeri ile Weber’in 1899’daki 
çalışmasında Osmanağa Suyolu olarak tanımladığı 
kemerler Kızılçullu sukemerleridir. Eski çalışma-
lar kemerlerin kaynaklarını Buca düzlüklerinden, 
tren yolu istasyonunun hemen güneyindeki bü-
yük ve küçük pınarlardan aldıklarını aktarır. Prof. 

Dr.Ünal Öziş başkanlığında değerli bir mühendis 
grubuyla yürütülen çalışmalar ise daha belirgin bir 
tespitte bulunarak bu kaynağın Kaynaklar suları ve 
Kozağaç pınarı olabileceğini ortaya koymuştur. 

İki kemer arasında kuzeyde yer alan yapı, 
Yeşildere’yi 120 metrelik bir strüktürle yaklaşık 
21 metre yükseklikle geçer. (Resim 2) Kemerin 
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en dikkat çekici özelliği hiç şüphesiz iki katlı mi-
marisi ve üst kata benzersiz bir görünüm kazan-
dıran 14 kemeridir. Bir su kemerinin temel işlevi, 
hattın mevcut yüksekliğini koruyarak karşı kıyıya 
ulaşılmasını sağlamaktır. Bunun oluşması için te-
mel gereksinim gerekli yüksekliğin sağlanmasıdır. 
Ancak yükseklik Kızılçullu örneğinde olduğu gibi 
beraberinde sorunları da getirmektir. Yükseklikten 
türeyen ilk problem, payandaların gereğinden fazla 
uzun olması sonucunda köprünün enine dengesinin 
bozulması, birbirinden ayrı inşa edilmiş payandala-
rın zemindeki dengesizlikten ve zayıf inşa edilmiş 
olmalarından dolayı kaymaya başlamasıdır. Bu du-
rum üstesinden gelmek için yapı yukarıda da sözü-
nü ettiğimiz gibi üst üste iki kemer sırası ile inşa 
edilmiş böylece her kemerin yüksekliği sınırlandı-
rılmış ve payandalara binen yük makul seviyelere 
çekilmeye çalışılmıştır. Buna karşın kemerin ayak-
ları arasında gözle görülür bir eksen farkı vardır. 

ROMA DÖNEMİNİN HEYBETLİ 
YAPILARINDAN 

Bu durum Weber’in 1899’daki aktarımlarında da 
yer bulduğundan, günümüze ait bir baskı veya tah-
rip sebebi ile değil antik dönemdeki uygulamadan 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ancak derenin her 
iki yanındaki arazinin yüksekliği ve engebesi dü-
şünüldüğünde başarılı bir mühendislik gösterdiği 
açıktır. Daha detaylı baktığımızda doğuda birinci 

kat seviyesinde merkezi kemerin yanındaki taşıyıcı 
payandaların bitişiğinde, su kemerinin vadi eğimini 
iki kemerle geçtiği görülmektedir. Batıda ise birin-
ci kat, arazi eğimini takip eden bir duvar görünü-
mündedir.  Yapının 2. katında yer alan kemerler-
deki işçilik oldukça kalitelidir. Batı bölümde kimi 
kemerlerin tahrip olduğunu görülmektedir. Zemin 
seviyesinde, dereyi aşan merkezi kemerin iç duvar 
örgüsü düzgün kesilmiş taşlardan yapılmıştır. Yapı 
genelinde ise kireç harçlı moloz taşların kullanıl-
dığı gözlemlenmektedir. Yapıdaki bir diğer dikkat 
çekici unsur ise derenin iki yanına inşa edilmiş 
olan destek payandaları ve bu payandalar arasında 
yapının merkezinde yükselen kemerlerdir. Mer-
kezdeki kemerin geçişini olanaklı kılan payandalar 
geniş bir temelden yukarı doğru daralarak yüksel-
mektedirler. Weber yapıyı M.S. 5. ve 6. yüzyıllar 
arasına tarihlemektedir. Yapının iki katlı strüktürü, 
kemerlerin statiği desteklemek için birbirleri ile 
kurdukları bağlantı, payandaların yükseklikleri ve 
benzer örnekler de gözüne aldığında Kızılçullu Su 
Kemeri’nin Roma Dönemi’nin heybetli örneklerin-
den biri olduğu söylenebilir. 

Yaklaşık 50 metre geride vadinin daha dar bir bö-
lümünde başka bir yapı daha görülür.(Resim 3) Var 
olan bir kemerin yerine yenisinin inşa edilerek çift 
kemerli bir sistemin uygulamaya konması eşine az 
rastlanır bir durumdur. Bu konu hakkındaki temel 
görüş, Ortaçağın bilinmeyen bir bölümünde ilk 

inşa edilen su kemerinin çalışamaz hale geldiği yö-
nündedir. Örneğin Richard Chandler’e göre bakım-
sızlık ya da ilgisizlik sebebiyle ilk su kemerinden 
sızan tortular taş üzerinde birikmiştir. Öyle bir 
seviyeye ulaşılmıştır ki artık vadinin doğu kıyı-
sından batıya su akışı sağlanamaz olmuştur. Bu-
nun üzerine kemer üzerinde yer alan kanalı elden 
geçirmek yerine vadinin daha dar bir noktasında 
yine yerel yüksek basınç prensibine dayalı ikinci 
bir su kemeri inşa edilmiştir. 50 metre uzunluğun-
daki iki katlı yapı aşağıda 3 yukarıda ise 7 kemer 
açıklığına sahiptir. 

Merkezde yer alan kemer haricinde diğer kemerle-
rin yukarı doğru sivrilmelerinden dolayı Osmanlı 
dönemine tarihlenmektedir. Weber’e göre sözü 
edilen bu su kemeri ilkine göre 2 metre daha al-
çaktır. Ancak yüksek basınçlı suyu yine ilkiyle aynı 
yüksekliğe taşımaktadır. Bu konuda Prof. Öziş de 
Weber’e benzer bir tanımlama yaparak, kemerin 
üzerinden iki sıra pişmiş toprak borunun geçtiğini 
ve sonra 2 m kadar ters sifon gibi yükseldiğini ak-
tarır. Yükselen su bu noktada taş döşeli bir kanala 
aktarılmaktadır. Weber’in 50 metre olarak belirttiği 
bir mesafenin ardından bu su ilk kemerden gelen 
suyun mecrasına katılarak kentin içine aktarılır. 
Bugün bu hattın takibi mümkün değildir. Ancak 
eski plan ve çizimlere dayanarak  hattın, yaklaşık 
60 metre yükseklikte Yeşildere’nin batı kıyısına 
ulaştıktan sonra doğal eşyükselti eğrilerini takip et-
mek sureti ile kuzeydoğu istikametine yöneldiğini 
söyleyebiliriz. Hat, önce Zafer Tepe daha sonra ise 
2.Kadriye Mahallesinin doğu yamacını takip eder 
ve geniş bir kavis çizerek Kadifekale’nin kuzey 
yamacının bitiminde bugün Ballıkuyu ile Kubilay 
Mahalleleri arasındaki bir noktada son bulur.

VEZİRSUYU KEMERİ 
KAYNAKLARI BİRLEŞTİRDİ

Vezirsuyu Kemeri, kentte su ile ilişkili yapıların 
iyi korunmuş örneklerinden biridir.(Resim 4) Yapı 
tıpkı Kızılçullu’da olduğu gibi kenti ziyaret eden 
pek çok kişinin dikkatini cezp etmiştir. Bu saye-
de yapının işlevi ve yapısı ile ilgili ulaşılması güç 
detaylara vâkıf olunabilmektedir. İlk tespitlerden 
birini yapan Richard Pococke Kadifekale’nin alt 
seviyesinde şehir surlarını hatırlatan üzerinde çen-
tik izleri gözlemlediği eski bir duvar görmüş ve 
burada eski bir su kemeri olduğu kanısına varmış-
tır. Yapı 1765’te bu kez R. Chandler’in notları ara-
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sında yerini almıştır. Chandler, Vezirsuyu hattının 
kalenin (Kadifekale) arkasındaki Meles (Yeşildere) 
nehrinin yatağını yüksek bir su kemeri ile geçerek, 
Smyrna’daki çeşmelere su sağladığını aktarmış-
tır. Ancak şüphesiz en net bilgiye yapının inşası 
ile ilgili verdiği değerli bilgileri İngiliz Konsolo-
su Rycaut’tan alan F.V.J. Arundell’ in notlarından 
ulaşılmaktadır. 1674 yılında Vezir Ahmet Paşa tara-
fından yaptırıldığı anlaşılan su kemeri, pek çok su 
kaynağını tek bir kolda birleştirmiş, bunun sonucu 
olarak sadece yeni yapılara (Vezirhan ve benzer-
leri) su sağlanmakla kalmamış aynı zamanda yeni 
inşa edilen 73 çeşmeye ve onarımı yapılan 10 eski 
çeşmeye de kaynaklık etmiştir. “ Böylece bazı evler 
sularını uzaktan gidip almak zorundayken, Vezirsu-
yu Köprüsü sayesinde büyük Asya kıtasındaki pek 
çok kentte olduğu gibi  her aile ve her sokağın ihti-
yacı daha kolay sağlanmıştır”. 

Vezirsuyu Kemerinin kaynağı Weber’e göre Os-
man Ağa suyudur ve ana kaynağın 234 m. güneyde 
olduğu düşünülmektedir. Öziş’e göre Vezirsuyu, 
Şirinyer tren istasyonu yakınında kaynayan bir pı-
nardan beslenmektedir. Weber’in planlarına göre 
Yeşildere’ye paralel uzanan hat önce İnkilap son-
ra Hürriyet Mahallelerini geçer. Çaldıran ve Lale 
Mahallelerinin bulunduğu 112 m. yüksekliğindeki 
tepenin çevresini dolanarak, Kadifekale’nin güneyi 
ile sözünü ettiğimiz tepenin kuzeyi arasında ko-
numlanır. Bu noktada suyolu Yeşildere’yi yaklaşık 
45 m. seviyesinde, takribi 160 m. uzunluğunda bir 
su kemeri ile geçer. Kuzeybatı güneydoğu doğrul-
tulu bu muazzam geçişi mümkün kılmak için tren 
yolu 5,5 m. yüksekliğinde bir kemerle aşılmış ve 
yatak zemini yaklaşık 35 m. seviyesinde bulunan 
Yeşildere, vadi tabanında 4 yukarıda ise 9 kemer-
den oluşan iki katlı bir köprü ile geçilmiştir. Yapıy-
la ilgili 18.yüzyıl gözlemlerinde kemer ayakların-
da kullanılan blok taşlardan söz edilmektedir. Su 
kemerinin ana taşıyıcılarında kullanılan bu kesme 
taş bloklar kentteki diğer bazı Osmanlı yapılarında 
olduğu gibi antik döneme ait binalardan alınarak 
devşirme olarak kullanılmış olmalıdır. Bu bloklar 
zaman içindeki onarımlar ve yapıyı güçlendirmek 
adına yapılan eklentiler sebebi ile gözlemleneme-
mektedir. Yapının genelinde ise kireç harçlı moloz 
taşların kullanıldığı görülmektedir. Yeşildere’yi ge-
çen yüksek kemerlerin yapının tabanına ve taşıyı-
cı ayaklara uyguladığı basıncı azaltmak için tuğla 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının Yeşildere’nin 
güneyinde kalan bölümünde vadi tabanına oturan 

taşıyıcıların iskele ve kemer kalıbı hatıl delikleri 
halen gözlemlenebilir durumdadır.(Resim 5) Dere 
yatağındaki kemer ayaklarının batıya bakan alt 
bölümleri Yeşildere’nin akışının hızlandığı durum-
larda mukavemetlerini korumalarını sağlayacak 
şekilde düzenlenmiştir. Vadinin kuzey yamacında 
yer alan yüksek kemerlerin ise sonradan ilave edil-
dikleri aşikar olan eğimli payandalarla desteklen-
dikleri görülmektedir. Su kemerinin üst bölümün-
de yer alan ve Weber’in 1,68 m. genişliğinde, 1,60 

m. yüksekliğinde tanımladığı suyoluna ait kanal, 
geçirdiği onarımlara rağmen varlığını korumakta-
dır. Bugün şehrin ana arterlerinden Yeşildere yolu 
üzerinde bulunan yapının kemerleri arasında şeh-
rin en yoğun trafiklerinden biri akmaktadır. Vezir’e 
ait suyolunun vadinin kuzeyine ulaştıktan sonra 
kuzeydoğuya yönelerek, Kadifekale’nin güney-
doğu yamacını takip etmek sureti ile Ballıkuyu ile 
Kubilay Mahalleleri arasındaki bir noktaya ulaştığı 
düşünülmektedir.
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SİGORTA  NE? SİGORTACI KİM?
Değerli  dostlar hepinize merhabalar,  
Sigorta deyince ilk akla gelen “güvence” dir. Muh-
temel risklere karşı tedbir almak, kişiler gençken 
çalışıyorlar, fiziksel aktiviteleri yerinde, ancak yaş 
ilerledikçe fiziksel olarak verimli çalışmaları müm-
kün  değil, malum nüfus kağıtları eskidikçe  sağlık 
sorunları başlıyor vs..

İşte bu sebeplerle Sosyal devlet anlayışı ile Dev-
letlerin Kamu Sosyal Güvenlik sistemleri var, bu 
sistemlere aktif çalışma hayatında prim ödeyen 
insanlar emekli olup çalışamadıkları dönemleri gü-
vence altına almış oluyorlar, sağlık giderlerini de 
devlet karşılıyor vs. Peki!  İnsanlar emekli olmak 
için ve sağlık giderlerinin karşılanması için devlete 
prim ödediler bu yeterli mi? 
-Cevap tabii ki hayır.

Eviniz var, arabanız var, işyeriniz var, bunlara sa-
hip olmak için verdiğiniz çabayı düşünün!!
Varlıklarınızın elinizde olmayan bir sebeple bir 
anda yok olma riski yok mu? Arabanız mesela ça-
lınabilir,  yanabilir, devrilir, bir başka arabaya çar-
par, ölüm meydana gelebilir! Eviniz için de işiniz 

içinde benzer durumlar söz konusu elbette. İşte bu 
varlıklarımızın maruz kalabileceği tehlikeler karşı 

onları sigorta ettiriyoruz, bir başka deyişle riskimi-

zi transfer ediyoruz. Yani sigortayı kısaca RİSKİN 

TRANSFERİ olarak tanımlamak mümkündür.

Riski satın alan SİGORTACI, riski satan ise; 

SİGORTA ETTİREN ya da SİGORTALI diye 

tanımlanmakta.

Bu ikisi arasında yapılan sözleşmeye ise POLİÇE 

denilmekte. Dolayısı ile poliçe muhteviyatı çok 

önemli; tarafların bu sözleşmeden doğan HAK ve 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ poliçede yazılı, bir ihti-
laf vukuunda mahkemeler uyuşmazlıkları poliçe-

de yazılı olan “Sigorta Genel Şartları” ve “Özel 

Şartlar’a” göre sonuçlandırmaktadır.

Zorunlu poliçeler de  çok sıkıntı yok, ama zorunlu 
olmayan poliçelerde içerik çok ama çok önemli.
Bu yazımız da poliçelerde dikkat edilmesi gereken 
önemli bazı hususlara değinmek ve sigortacılık ile 
ilgili önemli bazı bilgileri paylaşmak istedim.

Poliçede dikkat edilecek hususlar:
İlk bakılacak poliçenin başlama ve bitiş tarihidir.  
Sigorta ettiren veya sigortalı bilgileri, iletişim ad-
resi ve riziko adresi  mutlaka kontrol edilmelidir. 
Özellikle iletişim adresi ile riziko adresi farklı ise 
(işveren sorumluk sigorta poliçelerinde çok önemli 
bir husustur) riziko adresine özellikle dikkat edil-
mesi gerekir, özellikle taahhüt işi yapan sigortalı-
ların bu konuya önem vermelerini tavsiye ederim. 
Koasürans ve muafiyet şartlarını incelemek mutla-
ka gereklidir. Koasürans riskin sigortalı ile sigor-
tacının riski belli oranlarda paylaşmasıdır. Örneğin 
Türkiye’de üretilen yangın paket poliçelerinde; 
deprem ve terör teminatlarında %20 koasürans 
vardır, bunun anlamı riskin %20 si sigortalı üze-
rinde kalmış demektir. Sigortacının üstlendiği 
%80 lik kısım üzerinden de muafiyet uygulaması 
yapılmaktadır.

Muafiyetin sigorta bedeli üzerinden olması veya 
hasar bedeli üzerinden olması önemli bir ayrıntıdır.
Talep ve tercih edilmesi gereken “hasar bedeli 
üzerinden” mümkün olduğunca küçük rakamlar 
olmalıdır.  

G Ü N C E L

Emin GEMİCİ
Sigortacı

Ocak - Şubat - Mart  2015İZSİAD98



G Ü N C E L

Diğer bir önemli husus ise; SİGORTA BEDELİ ve 
SİGORTA DEĞERİ kavramıdır.

Sigorta bedeli poliçede yazılı olan miktardır. Sigor-
ta değeri ise malın veya kıymetin hasar tarihindeki 
piyasa değeridir. Bu sebeple hasar vukuu buldu-

ğunda sigortalı ile sigortacı arasında sorunlar ya-

şanmaktadır. Eksik sigorta yapılmışsa hasar sigorta 
bedeli / sigorta değeri oranında ödenecektir, buda 
sigortalının mağduriyeti anlamı taşır.

Tavsiyem büyük risklerde mutlaka MUTABA-
KATLI KIYMET ESASI ile poliçe satın alınma-

sıdır. Bunun anlamı sigortacı ile sigortalı sigorta 

edilecek malın kıymeti hakkında baştan mutabık 

kalırlar, bu durumda hasar anında sigorta bedeli = 
sigorta değeri olacaktır. Yani eksik ya da aşkın si-
gorta uygulaması yapılmayacaktır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu’nun (Altıncı kitap) 1401-1520. 
maddeleri sektörümüzün yasal zeminini oluştur-
maktadır. 5684 sayılı yasanın 11/4 madde hükmü 
çok önemlidir, mutlaka sigortalılarca bilinmelidir.

Poliçeler en geç 24 saat içinde veya her halükarda 
15 gün içinde sigortalı veya sigorta ettirene teslim 
edilmelidir. Poliçeler yapılmadan önce sigortalı 

veya sigorta ettiren mutlaka yazılı olarak bilgilen-
dirilmelidir. Poliçeler mutlaka 12 punto ile tanzim 
edilmelidir. Ve en önemlisi de SİGORTA TAHKİM 
KOMİSYONU 5684 sayılı yasa ile oluşturulmuş 
olup, uyuşmazlıkların çözümünde devreye gir-
mektedir. Tahkim komisyonuna intikal eden her 
uyuşmazlık en geç dört ay içerisinde sonuçlanmak 
zorundadır.  Kırk bin TL ye kadar olan uyuşmaz-
lıklarda tahkim kararı kesin olup temyiz imkanı 
bulunmamaktadır. 

Evet sigorta ciddi bir iş. Yukarıda kısaca değinme-
ye çalıştığım gibi, sigortacı işletme bilmeli, hukuk 
bilmeli, muhasebe bilmeli, beşeri ilişkileri kuvvetli 
olmalı, sağlık konusunda bilgili olmalı,   velhasıl 
yaşamın her kesitinden bilgi sahibi olmalı ki işini 
iyi yapabilsin. 

İşini bilen ve iyi yapan sigortacılarla karşılaşmanızı 

temenni ederek sözlerimi burada noktalıyorum.

Hepinize en derin sevgi saygılarımı sunuyorum.
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Değerli İZSİAD’LI dostlarım,
Dergimizin bu sayısında sizlere anlatacağım gezi 
anılarımın içinde özel bir yeri olan egzotik ülke-
ler zincirinde yer alan Malezya’nın başkenti Kula 
Lumpur. Aynı seyahatin diğer durakları Kamboçya 
ve Vietnam bir başka buluşmamızda. 

Yıllarca dünyanın birçok ülkesine yolculuk yap-
tım. Malezya, Kamboçya ve Vietnam gezileri en 
sevdiğim, en zevk aldığım gezilerden olmuştu. 
Şimdi uçağa binme vakti geldi, yolculuğumuza 
başlayabiliriz.

Bizim gittiğimiz dönemde Malezya’ya THY nin di-
rek uçuşu yoktu. Biz Emirates Havayolları ile Du-
bai aktarmalı gitmiştik. Şu anda Türk Hava Yolları 
haftanın her günü İstanbul’dan Kuala Lumpur’a 
gece saat 01.00 da sefer yapıyor. Yolculuk yaklaşık 

Çamurlu kavşak
Kuala Lumpur

Cengiz YAVAŞ 
İZSİAD Genel Sekreteri

Güzel Boya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
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Gombak ve Klang 
Nehirleri’nin 

kesişme noktasında 
1800’lerin başında 
kalay madenlerinin 

keşfedilmesiyle küçük 
bir madenci köyü 

olarak kurulan Kuala 
Lumpur, malayca 
dilinde ‘çamurlu 
kavşak’ anlamına 

geliyor.
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Çamurlu kavşak
Kuala Lumpur

10.5 saat sürüyor. Kuala Lumpur’a akşam yerel sa-
atle 17.30’da iniyor. Malezya ’da zaman ülkemiz-
den 6 saat ileride.

Gombak ve Klang Nehirleri’nin kesişme noktasın-
da 1800’lerin başında kalay madenlerinin keşfe-
dilmesiyle küçük bir madenci köyü olarak kurulan 
Kuala Lumpur, ‘çamurlu kavşak’ anlamına geliyor. 
Kısaca ‘KL’ denilen Kuala Lumpur bugün hareketli 
bir metropol, Malezya’nın federal başkenti ve ülke-
nin ticaret, siyaset, eğlence ve uluslararası etkinlik-
ler merkezi.

Sultan Abdul Samad Binası ve 31 Ağustos 1957’de 
İngiliz Bayrağı’nın son kez indirilerek yerine Ma-
lezya Bayrağı’nın çekildiği Merdeka Meydanı baş-
ta olmak üzere dünyanın en yüksek binaları olan 
452 metre yüksekliğindeki görkemli Petronas İkiz 
Kuleleri ile dünyanın dördüncü yüksek binası için-
de döner gazinonunda yer aldığı Menara,
Kuala Lumpur’a ev sahipliği yapar.

İzmir’den İstanbul, İstanbul’dan Dubai, Dubai’den 
de Kuala Lumpur’a neredeyse 24 saate varan uzun 
bir yolculuktan sonra ulaştık. Petronas Kuleleri’ne 
yürüme mesafesinde olan Mandarin Oriental Ho-
tel, Kuala Lumpur’un en güzel otellerinden biriydi. 
Otelden çıkıyorsun, trafik lambalarını geçtiğin za-
man Petronas Kuleleri bütün ihtişamıyla karşında 

duruyor. Kuala Lumpur da nereler gezilir derseniz, 

nereler gezilmez ki?

 

Öncelikle Petronas Kuleleri, gelin gibi süzülüyor 

şehrin silüetinde. İçinde alışveriş merkezi, rezi-

danslar, Doğal Bilimler Müzesi “Petrosains”, bir  

senfoni orkestrası, bir sanat galerisi ve ofislerin 

olduğu 452 m yükseklikliğindeki 2 gökdelen, 

2004 yılında Taipei 101 binasının inşasının bitme-

siyle dünyanın en yüksek gökdeleni olma ünvanı-

nı kaybetti. 

Kulelerin Mimarı, Zorlu Center Projesi’ne Mimari 
Proje teklifi veren şu anda 88 yaşında olan Arjantin 
asıllı Amerikalı Mimar Cesar Antonio Pelli. Ku-
lelerden her biri 76 asansöre sahip olup, bunların 
29 tanesi her seferinde 26 kişi taşıyan çift katlı 
asansörler. İnşaat için 37 bin ton çelik kullanılan 
yapıda 32.000 adet pencere varmış. Tam 170.m 
yükseklikte 41 ve 42.ci katlar arasındaki çelik köp-
rü ile kuleler birbirine bağlı,  köprü 2000 yılında 

kullanıma açılmış. Uzunluğu 58 m olan bu köprü 
750 ton ağırlığında. Köprünün ziyareti için her gün 
ücretsiz verilen 1700 bilet sabah 08.30’da dağıtılı-
yor ve genelde 2 saat içinde hepsi tükeniyor.  Bizde 
üç arkadaş beraber sabah erkenden sıraya girip, bi-
letlerimizi aldık ama ancak saat 15.00 randevusu-
na. Köprüden görüntü mükemmel. Kuala Lumpur 
ayaklarının altında, bizim şansımıza yağmur vardı, 

camlar yağmur suyuyla ıslandı ve puslu bir havada 
yukarıdaydık. Ama olumsuzluklara rağmen güzel-
di. Kuleleri en güzel gören manzara, 421 m yük-
seklikteki Menara Kuala Lumpur TV Kulesi’nden.  
Menara KL, bir tepenin üzerinde bulunduğundan, 
Petronas Kuleleri’nin de üstünden yükselir. Bura-
dan 2 devasa kuleye yukarıdan bakabilirsiniz, ge-
celeri manzara çok daha etkileyeci. 

G E Z I
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KUALA LUMPUR TOWER

Biz bir akşam yemeğinde TV Kulesi’nde yer alan 
Atmosphere 360 Döner Restoranta gittik. Petronas 
Kuleleri’nin fotoğraflarını nereden çekeceğimizi 
şaşırdık. Çok etkileyici görüntüler elde ettik. Tabi 
TV Kulesi’nden aşağıya indiğimizde de TV Kule-
sini fotoğraflamakta zorlandık. Yakından bakması 
güç olan bir yapı daha gözlem katına çıkmadan 
başınızı döndürüyor. Turistlerin 49 Ringit (Kendi 
vatandaşlarına 29 RM) ödeyerek girdiği kulenin 
asansörü sizi saniyeler içinde gözlem katına çıkar-
tıyor. Buradan tüm Kuala Lumpur ayaklarınız al-
tında. Ayrıca ünlü Petronas Kuleleri’ni en iyi göz-
lemleyeceğiniz nokta. Kuala Lumpur Tower inşaatı 
Ekim 1991 de başlamış, 1994 Yılında TV Kulesi 
olarak kullanılmaya başlanmış. 1996 yılında da zi-
yarete açılmış.

AQUARIUM KLCC

KLCC(Kuala Lumpur City Center) Park içinde 
yer alan  Aquarium KLCC’yi de gezdik. Güzel bir 
akvaryum. Ben gittiğimde Türkiye’de bu büyük-
lükte bir akvaryum yoktu. Daha sonra İstanbul ve 
Antalya’ya yapıldı. Ama maalesef hala İzmir’de 
böyle bir akvaryum yok…

MASJİD NEGARA (ULUSAL CAMİİ) 

Kuala Lumpur’un en eski ve turistik önem taşıyan 
camilerinden biridir. 1907 yılında inşası tamam-
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Ülkenin nüfusu 30 milyon 

Malezya Federasyonu, Malezya Yarı-
madası ile Borneo Adası’nda yer alan 
Sabah ve Sarawak eyaletlerinden olu-
şuyor. Coğrafya Ekvator’un 7 derece 
kuzeyinde bulunan Malezya Yarıma-
dası, Sabah ve Sarawak Eyaletlerinden 
Güney Çin Denizi’yle ayrılır. Yarıma-
danın kuzey komşusu Tayland, güney 
komşusu ise Singapur’dur. Yüzölçümü 
ülkemizin yüzölçümünün yarısından 
daha az, 330 bin 252 km2. Ülkenin 
nüfusu yaklaşık 30 milyon, Kuala 
Lumpur’un nüfusu ise 1 milyon 700 
bin civarında. Kişi başı GSMH 10.547 
$. Büyüme oranı yüzde 4.70. Malezya , 
Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor, 
para birimi Malezya Ringiti.

lanan ve 1909 yılında Selangor Sultanı tarafından 
açılışı yapılan Masjid Jamek Moorish, İslam ve 
Magul mimarisinden etkilenerek inşa edilmiş de-
vasa büyüklükte bir cami. Biz Cuma namazı kıl-
maya gittik. 

Ayakkabılarımızı kadın cami polisine emanet ettik. 
Caminin içinde önlere doğru ilerledik ve mihrabdan 
9-10 sıra geriye doğru oturduk. Başımıza Malaylar 
geldi işaret ettiler ‘’ön tarafa oturun’’ diye. Biz de 
kalktık ön tarafa oturduk. Bir baktık televizyon 
kamerası yayın yapıyor. Sonradan öğrendik Cuma 
Namazı’nda Malezya Kralı ve kentin ileri gelen-
leri burada namazlarını kılarlarmış. TV ler canlı 
yayın yaparmış. Biraz sonra bir kalabalık oluştu, 
Malezya Kralı geldi hemen önümüze oturdu. Cuma 
Namazı’nın Malezya Kralı’yla birlikte kılmış ol-
duk. Namaz bitti sıra geldi ayakkabıları bulmaya. 
Cami çok büyük, rehberimizin söylediğine göre 12 
bin kişilikmiş. Zar zor kadın polisi bulduk. Bizim 
ayakkabılar masanın altına korumada, bizde kadın 
polise teşekkür edip camiden çıktık. 

ALIŞVERİŞ CENNETİ BİR ŞEHİR

Kuala Lumpur, alışveriş cenneti bir şehir. Özellik-
le elektronikte çok iyi fiyatlarla alışveriş yapmak 
mümkün. Ben fotoğraf makinama objektifi çok 
katlı bir elektronik çarşısından aldım, Türkiye’ye 
göre çok ucuzdu ve ayrıca Uluslarası Garanti veri-
yorlar. Bir gün önce Petronas Kuleleri’ndeki mağa-
zadan  arkadaşım benim aldığım objektifin aynısını 
300 $ daha pahalıya aldı. Bu da kule kazığı olsa 
gerek, lüks yerlerden alışveriş etmenin bedeli.  

Özellikle şehir merkezinde birçok çeşitli alışveriş 
merkezi bulmak mümkündür. Çoğu alışveriş mer-
kezi, Jalan Bukit Bintang boyunca Bintang Walk 
bölgesinde bulunmakta. Çoğu alışveriş merkezleri, 
her gün saat 10.00-22.00 arasında açık. Bu alışveriş 
merkezlerindeki indirimli satış sezonları: Mayıs-
Ağustos-Aralık aylarında düzenleniyor.

Kuala Lumpur’da gece hayatı da çok renkli. Gol-
den Triangle (Altın Üçgen) bilinen bölge şehrin 
gece hayatının en hareketli bölgesi. Kuala Lum-
pur, bol yağışlı, sıcak ve güneşli bir tropik iklime 
sahiptir. Ekim-Mart ayları arasında kuzeydoğuda 
muson yağmurları görülür. Haziran ve Temmuz 
ayları nispeten kurudur ve sıcaklık ortalamaları 
31-33 arasındadır. 
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TEKNOLOJİ

Apple, 2015 yılında yeni bir iPhone modeliyle daha karşımızda olacak. iPhone 6, 
iPhone 6 Plus’ın yanında yer alacak yeni telefonun adının ise iPhone 7 olacağı belir-
tiliyor. 5 inç ekran boyutunda olması beklenen iPhone 7 tasarım olarak da yeni nesil 
iPhone’lara benzeyecek.

Tayvanlı yetkililer ise teknoloji sitesi Techno Buffallo’ya yaptığı açıklamada Apple’ın 
yeni telefonlarında çift RAM kullanacağını ifade etti. Yetkililer böylelikle yeni te-
lefonlarda 2 GB RAM, tabletlerde ise 4 GB RAM olacağını kaydetti. iPhone 7’yi 
Apple’ın 2015’in ikinci yarısında sunması bekleniyor. Bu tarih de büyük olasılıkla her 
yıl olduğu gibi yine Eylül ayı olacak.

Dev Japon teknoloji firmasından bu ara ilginç 
ürünler görüyoruz, geçenlerde tanıttığımız akıllı 
kapı kilidi Qrio ve sualtı mağazası Aquatech’den 
sonra şimdi de yeni bir akıllı gözlük projesi çık-
tı. Ama bu komple gözlükten daha çok bir aparat, 
çünkü istediğiniz normal gözlüğe takabiliyorsunuz.
Yaptığı basın açıklamasında cihazı tanıtan Sony, 
daha önce mümkün olmayan bir hafifliği ve pratik-
liği yakaladığını belirtiyor. İstendiğinde sökülebilir 
olan bu aparat çift parçadan oluşuyor. Ana parçada 
işlemci, sensörler, WiFi/Bluetooth modülleri, 640 
x 400 OLED mikroekran ve kamera bulunuyor. 
Spor, iş ve eğlence için pek çok kullanım senaryo-
su belirleyen Sony, diğer firma ve organizasyon-
larla farklı kullanımlar için de partnerliğe gidece-
ğini belirtmiş.Yazılımsal partnerliğin haricinde, 
donanımsal açıdan da farklı firmalarla partnerliğe 
gidileceği düşünülüyor

Hem müzik hem tasarım diyenlere Clearview’dan 
iyi haber var. Şirket ‘Clio’ adını verdiği yeni 
hoparlör setleriyle özellikle tasarım konusunda 
yüksek beklentileri olan müşterilerine yöneldi.
Kablosuz bluetooth teknolojisiyle çalışan hopar-
lörün en ilgi çekici özelliği büyük bölümünün 
camdan oluşması. Yansıması az 1 mm. kalın-
lığındaki bu dayanıklı cam titreşimleri yüksek 
kalitede sunuyor.

İPhone7 geliyor

Sony gözlüğünüzü 
‘’akıllı’’yapacak

Clearview’dan görünmez hoparlör

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı Se-
ries 9, 11,8 mm inceliğiyle ve 950 gram 
ağırlığıyla dikkat çekiyor. Samsung’un 
belirttiğine göre Series 9, şirketin şimdiye 
kadar ürettiği en ince ve en hafif dizüstü 
bilgisayar.

Tam dolu pille 12 saate kadar kullanım im-
kanı sunan bilgisayarda 2560×1600 piksel çözünürlüklü 12,2 inçlik ekran kulla-
nılıyor. Windows 8.1 işletim sisteminin tercih edildiği bilgisayarda 2 GHz hızında 
Intel Core M işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB SSD dahili hafıza bulunuyor.

Athos-C aslında 40 yıldan beri elektrik süpürgeleri için kablo toplama sistemleri geliştiriyor. Ancak belli 
ki tüketici elektroniğinde trendin artık mobilde olduğunu fark eden şirket bu alanda da deneyimini konuş-
turmak istemiş.

Athos-C kablo sarma sistemini kulaklığa uygulayarak “Wind” adını verdiği ürününü geliştirdi. Böylece 
mobil cihazlarında müzik dinlerken hemen herkesin ortak sorunu olan kablo düğümlenmesi sıkıntısı orta-
dan kalktı. Ürün iPhone 4S-5S ve Galaxy 4 uyumlu.

Kulaklık kablosu artık dert değil 

Samsung’tan en ince dizüstü
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Sony gözlüğünüzü 
‘’akıllı’’yapacak

SON UMUT

Tür: Dram, Tarihi

Vizyon Tarihi: Aralık 2014 

Yönetmen: Russell Crowe

Oyuncular: Russell Crowe, Olga Kurylen-

ko, Jai Courtney, Cem Yılmaz, Yılmaz Er-

doğan, Jacqueline McKenzie, Isabel Lucas, 

Ryan Corr

Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor, üç oğ-

lunu da Çanakkale Savaşı’na göndermiştir. 

Çanakkale Savaşı’nın ardından Türkiye’ye 

gelen Connor’ın tek hedefi uzun süredir ha-

ber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. 

Connor’ın İstanbul’da başlayıp Çanakkale’ye 

ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan 

bu arayış yolculuğunda en büyük destekçileri 

Türk subayları Hasan ve Cemal olacaktır. 
Tür:Aksiyon

Vizyon Tarihi: Nisan 2015

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Tyre-

se Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, 

Dwayne Johnson, Jordana Brewster

Tüm hızıyla devam eden Fast & Furious 

serisinin 2014 sonunda yapımı tamamlanan  

son filminde yeni isimlerle karşılaşıyoruz. 

Serinin altıncı filminde yaşanan olayların 

ardından devam eden filmde Jason Statham 

tarafından canlandırılan Ian Shaw karakte-

rinin intikam mücadelesine tanık oluyoruz.

Her zaman olduğu gibi Ian Shaw kötü 

adamlarla savaşa girecek ve bol aksiyonlu 

dövüş sahneleriyle intikamını alacak. Ona 

bu mücadelesinde yine birbirinden ünlü 

oyuncular eşlik ediyor.

HIZLI VE ÖFKELI 7 

Türü: Aksiyon, Fantastik, Macera

Vizyon Tarihi: Aralık 2014

Yönetmen: Peter Jackson

Oyuncular: Martin Freeman, Richard Armita-
ge, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke Evans, 
Ian McKellen, Ken Stott, James Nesbitt
 
The Hobbit üçlemesinin son bölümü olan üçün-
cü filmde, Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan 
ve Cüceler Bölüğü’nün maceraları sona eriyor. 
Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve 
günahkar Hobbit Gollum’dan meşhur güç yü-
züğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya 
kadar Bilbo’yu halen daha onlarca yeni serü-
ven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor 
Cüceleri, Ejderha Smaug’u Göl Kasabası’nın 
masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğiyle 
yüzleşmek zorundadırlar. Thorin Meşekalkan 
ise Arkentaşı’nı ararken önemli değerlerden 
ödün vermiştir. Thorin’e yardımcı olamayan 
Bilbo tehlikeli bir seçim yapmanın eşiğine ge-
lir. Bu esnada Lord Sauron planladığı gizli Yal-
nız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü gönder-
miştir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde 
iki seçenek vardır: Ya birleşip birlikte savaşa-
caklar ya da hep beraber yok olacaklardır. 

HOBBIT: 
BEŞ ORDUNUN SAVAŞI

SİNEMA
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MÜZİK

Büyük Usta Kayahan’ın “Kayahan’ın En İyileri 1” albümü DMC eti-
ketiyle müzik marketlerde yerini aldı. 2 CD’den oluşan ve 20 Kaya-
han şarkısının yer aldığı saygı albümünde Sezen Aksu’dan Nilüfer’e, 
Tarkan’dan Ajda Pekkan’a, Nilüfer’den Candan Erçetin’e yıldızlar geçidi 
var...“Kayahan’ın En İyileri 1” albümünde “Herşeyden Çok” isimli şar-
kıyı seslendiren Emre Aydın “Kendi albümümde bile bu kadar heyecan-
lanmadım. Müzik kariyerimin dönüm noktası Kayahan şarkılarıdır. Uma-
rım 40 yıl sonrası için hepimize böyle bir albüm nasip olur” derken aynı 
albümde “Emrin Olur” şarkısını yorumlayan Gülşen “Bu çok sevdiğim 
ve sürekli evde söylediğim bir şarkıydı. Bu yüzden albümde bu şarkıyı 
söylediğim için ve bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum.” 
diyerek duygularını paylaştı...

Büyük Usta Kayahan’ın 
albümü yıldızlar geçidi

Türk Pop Müziği’nin en önemli besteci, söz yazarı ve de 
yorumcularından Eda & Metin Özülkü çiftinin “Bizim Şar-
kılar” adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Söz ve bestesi 
Eda & Metin Özülkü’ye ait eserlerden oluşan albümünde 
herkesin dilinde olan unutulmaz Özülkü eserlerinin yanı 
sıra, yepyeni şarkılarda var. 

“Bizim Şarkılar” isimli albümde Aşkın Nur Yengi, Gülben 
Ergen, Hande Subaşı, Hülya Avşar, İclal Aydın, Işın Kara-
ca, Murat Dalkılıç, Yaşar, Yıldız Tilbe, Asuman Krause, 
Zuhal Topal, Korhan Saygıner, İlkay Armen, Ömür Gedik 
gibi isimler yer alıyor.

Eda&Metin Özülkü çifti 
‘’Bizim Şarkılar’’la yeni yıla girdi

Türk pop müziğine yaptığı şarkılarla damgasını vuran Gökhan Tepe, yeni yılı yep-
yeni single çalışması “Gelsen De Anlatsam” ile karşılıyor. Bugüne kadar yayım-
ladığı 7 albüm ve 1 single çalışmasıyla Türk pop müziğine birbirinden hit şarkılar 
kazandıran Gökhan Tepe’nin Sony Music etiketiyle müzikseverlerle buluşacak 
olan single’ı “Gelsen De Anlatsam”ın sözleri Şebnem Sungur, bestesi ise Gök-
han Tepe’ye ait. Gökhan Tepe’nin, 2015’in ilk aylarında yayımlamayı planladığı 
albümü öncesinde “Dinleyenlerime bir sürpriz olsun istedim” dediği “Gelsen De 
Anlatsam” dinleyicilerle buluştu.

Gökhan Tepe ‘’Gelsen De Anlatsam’’ ile zirvede

Ebru Gündeş “Araftayım” ile suskunluğunu bozdu 
Güçlü yorumcu Ebru Gündeş, uzun süren bir hazırlık aşa-
masından sonra 2,5 yılı geçen ayrılığa yepyeni albümü 
“Araftayım” ile son veriyor.  Aranjelerini Taşkın Sabah, 
Ozan Doğulu, Ozan Çolakoğlu, Mustafa Ceceli ve Erhan 
Bayrak’ın hazırladığı albümde, Sezen Aksu, Alper Nar-
man, Ayla Çelik, Cem Yıldız, Efe Bahadır, Gökhan Tepe, 
Gülden Mutlu, Gülşen, Onur Özdemir, Serdar Ortaç, Sıla 
Gençoğlu, Sinan Akçıl, Şebnem Sungur gibi önemli ve 
büyük isimlerin eserleri yer alıyor. Ebru Gündeş, albümde 
ayrıca  internet üzerinden yaptığı Facestar yarışmasının söz 
ve beste birincisi Kaan Karamaya’nın “Sor Bakalım” adlı 
şarkısında, yine aynı yarışmanın ses birincisi Ali Başar ile 
düetteyaptı.
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Eda&Metin Özülkü çifti 
‘’Bizim Şarkılar’’la yeni yıla girdi

Gökhan Tepe ‘’Gelsen De Anlatsam’’ ile zirvede

KİTAP

Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk’un son kitabı 
Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikâyesi hem 
de modern bir destan. Orhan Pamuk’un üzerinde 
altı yıl çalıştığı roman, bozacı Mevlut ile üç yıl 
aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul’daki 
hayatlarını hikâye ediyor. 1969 ile 2012 arasında, 
kırk yılı aşkın bir süre Mevlut, İstanbul sokakların-
da yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi 
pek çok iş yapar. Bir yandan sokakların çeşit çeşit 
insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün yıkılıp 
yeniden inşa edilmesini, Anadolu’dan gelip zengin 
olanları izler; diğer yandan ülkenin içinden geçtiği 
dönüşümlere, siyasi çatışmalara, darbelere tanık 
olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin, kafasın-
daki tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış 
akşamları boza satmaktan ve sevgilisinin aslında 
kim olduğunu düşünmekten hiç vazgeçmez. 

Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? 
Mutluluk veya mutsuzluğumuz bizim seçimlerimi-
ze mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip ba-
şımıza gelirler? Kafamda Bir Tuhaflık bu sorulara 
cevap ararken aile hayatıyla şehir hayatının çatış-
masını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizlik-
lerini resmediyor.

Kafamda Bir Tuhaflık
Yazar: Orhan PamukArmağanlar farklı yollardan, farklı kılıklarda 

gelebilir. Amerikalı yazar Rebecca Solnit, bir 
yaz günü, üç kasa dolusu kayısıyla kalakalıyor. 
Alzheimer hastası annesinin artık yaşamadığı 
evinin bahçesindeki ağacın son hasadı bu kayı-
sılar. Bir armağan, bir miras, bir hafıza belki de. 
Bu mirası ve hafızayı muhafaza etmenin yolla-
rını okuruyla birlikte arıyor Solnit. Çıktığı bu 
yolda da pek çok durak var. Hastalıklar, ölümler, 
doğumlar; en önemlisi de masallar ve edebiyat. 
Frankenstein’ın yaratıcısı Mary Shelley’den 
Marquis de Sade’a gönderiyor okurunu; bu-
nunla da kalmıyor Karlar Kraliçesi’nin yolcu-
luğuna çıkarıyor ve İzlanda’daki gerçek yaşam 
öykülerine sokuyor. Kayısıların vesile olduğu 
bu yolculuğun/yolun ortasında bir düğüm atsa 
da Solnit, geri sarıp en başa, kayısılara çağırıyor 
bizi, usulca ve hiç sıkmadan. Yaşlı insanlarda 
sıkça görüldüğü gibi, annem eşyalarını kaybet-
tiğine değil, bunların çalındığına inanıyordu: 
ütüler, cüzdanlar, anahtarlar, çamaşırlar, para. 
Ve en çok da gerçek problemlerini saklamasına 
yardım eden bu hayali karakterlerden saklamaya 
kalktığı şeyleri kaybediyordu. Evi şehrin yirmi 
mil kuzeyindeki sevimli bir semtteydi ve başı-
na hiçbir şey gelmiş değildi, yine de düş dün-
yası hırsızlar ve fırsatçılarla doluydu. Yakındaki 
Uzak, Rebecca Solnit’in sınırsız hüner ve hayal 
gücünün yanı sıra olgun bir donanımla yazdığı 
bir anı, yolculuk ve edebiyat metni.

Yakındaki Uzak 
Yazar: Rebecca Solnit

Gazap
Yazar: Elizabeth Miles

Hayatta ne ekersen onu biçersin. Kelimelerin 
kraliçesi Elizabeth Miles’ten yine soluksuz 
okuyacağınız bir roman. Maine, Ascension’da 
kış, tatil zamanıdır. Kar yağmakta, her şeyin 
huzurlu ve el değmemiş görünmesine neden 
olmaktadır. Aslında tam olarak her şeyin de-
ğil… Emily tatilleri her zaman sevmiştir ama 
bu yıl daha da çok sever; aylardır hoşlandığı 
çocuk sonunda onu fark etmiştir. Ama Em bu 
çocukla bir ilişkiye başlarsa bunun geri dönüşü 
olmayacaktır, çünkü o en iyi arkadaşının erkek 
arkadaşıdır. Diğer taraftan, kasabada Chase’in 
kendi sorunları vardır. Ev hayatı çekilmez bir 
hal almıştır ve sosyal yaşamı hiç olmadığı ka-
dar sıkıcıdır. Ancak bu sorunların hiçbiri ak-
lından çıkmayan o şeyle kıyaslanamaz. Chase 
korkunç bir şey yapmıştır… ve bunun ortaya 
çıkması sadece an meselesidir. Ascension’da 
hatalar ölümcül olabilir. Üç kız -üç güzel ve gi-
zemli kız- kimin yaptıklarının bedelini ödeme-
si gerektiğine karar vermek üzere ortaya çıktı-
ğında, Em ve Chase’in cezalarını beklemekten 
başka şansları kalmayacaktır. 
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