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Sevgili İZSİAD üyeleri ve İZSİAD Dergisi’nin
saygıdeğer okurları; 

15’inci sayımızda sizlere buluşmanın, sizlere bir
kez daha hitap etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. 

Yeni bir yıla, yeni umutlara “Merhaba” dediğimiz 2017’nin bu ilk
sayısındaki yazıma, “Ülkemiz ve milletimiz için iyi dileklerle” başlamak
istiyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz. İçeride, dışarıda kaosla,
gerilimlerle, savaşla karşı karşıyayız. Bu durum, sadece ekonomimizi ve
sosyal yaşamlarımızı değil, bireysel ve toplumsal olarak psikolojimizi de
son derece negatif etkiliyor. Hızla, hemen, çok ama çok acil
normalleşmeye ihtiyacımız var. Bu vesileyle, Anayasa Değişikliği
Referandumu’nun da ülkemiz ve milletimiz için en müspet sonuçları
doğurmasını diliyorum. 

Değerli üyelerimiz ve okurlarımız, İZSİAD olarak, geçen üç ayda yine
pek çok önemli çalışmaya imza attık. Öncelikle Çarşamba
Toplantıları’mızda, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif
Zorlu’yu İzmir iş dünyasıyla buluşturduk; kendisinin değerli fikirlerini
alma imkânı bulduk. Ardından da “Köfteci Yusuf” markasıyla müthiş bir
girişimcilik hikâyesine imza atan Yusuf Akkaş’ın başarısının sırlarını
dinledik. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, İZSİAD Kadın Komisyonu anlamlı
bir etkinliğe imza attı. İZSİAD’ın içinden çıkan, halen Danışma Kurulu
Üyemiz olan EGİKAD Başkanı Av. Nilhan Antitoros ile EGİKAD
üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıda, “Ekonomide Kadının
Yeri” irdelendi. 

İZSİAD üyeleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırma hedefiyle
düzenlediğimiz gezilerimiz, Denizli ve Eskişehir’le devam etti. Fas,
Selanik ve Prag’a yapmayı düşündüğümüz gezilere de üyelerimizi davet
ediyorum. 

Bunun dışında Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte, İzmir’in yeni SGK
İl Müdürü Ekrem Gülcemal’i ziyaret ettik. Kendisiyle tanıştık, uzmanlık
alanındaki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduk, olası sorunların
çözümü noktasında desteğini aldık.

Hazırlıkları devam eden iki proje hakkında da kısaca bilgi vermek
istiyorum. İzmir’de, devlet okullarında eğitim gören 9-16 yaş grubu
başarılı öğrencilere, temel robot teknolojisini öğretmek için kolları
sıvadık. İç sayfalarda detaylarını okuyacağınız bu konuda hedefimiz,
ilçe belediyelerle de işbirliğiyle geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Mayıs ayının ilk
yarısında, İzmir’de Uluslararası Radyo Günleri düzenleyecek.

Dünyanın dört bir yanından radyocular İzmir’de buluşacak.
Tüm dünyaya yapılacak canlı yayınlarda İzmir tanıtılacak.
İZSİAD, bu önemli organizasyonun ana sponsorlarından biri
olacak ve tanıtım faaliyetlerinin odağında yer alacak.

Değerli üyelerimiz ve okurlarımız, daha güzel, huzurlu
ve refahlı günler hepimizin ortak dileği… 

Bu doğrultuda İZSİAD olarak gayretle, şevkle
ve azimle ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya
devam ediyoruz. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı
sunuyorum...

İZSİAD
İzmir Sanayici ve İşadamları 

Derneği adına 
İmtiyaz Sahibi:

HASAN KÜÇÜKKURT

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve 
Yayın Koordinatörü

CENGİZ YAVAŞ

Yayın Kurulu
Hasan Küçükkurt
Mukaddes Çelik

Cengiz Yavaş
Ali Talak
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Telefon-Fax: (0232) 422 3242-422 4080

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

Dergi İçerik ve Baskıya Hazırlık
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği

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

Editöryal Yönetmen
MURAT ÖZKEN
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SERDAR AĞIR

Basım Yayın Matbaacılık 
Makine San. Tic. Ltd. Şti.
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Tel: (0232) 433 33 55
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İZSİAD, İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin yayın organıdır. 

Yayınlanan görüşler yazarlara ait olup,
İZSİAD’ın görüşlerini yansıtmaz. 

İzinsiz alıntı yapılamaz.

Baskı Tarihi: 5 Nisan 2017
Yerel süreli yayın:

3 ayda bir yayınlanır.

Başkan’ın kaleminden

HASAN KÜÇÜKKURT - İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
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ZORLU, İZSİAD ÇARŞAMBA TOPLANTISI’NDA KONUŞTU: 

İzmir “Al beni gezdir
kenti” olmamalı

Tepekule Kongre Merkezi'ndeki Şehir Kulübü'nde
düzenlenen İZSİAD Çarşamba Toplantısı'nın konuğu,
Vestel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif
Zorlu oldu. Sohbet toplantısına İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan
Küçükkurt ile dernek üyesi iş insanları katıldı. 

Manisa'da hayallerinin peşinden koşarak
başladığı işadamlığı ve sanayicilik sürecinde bugün
insansız hava araçları bile ürettiklerini söyleyen
Zorlu, “Halen Manisa'da 400 milyon liralık
yatırımlarımız sürüyor. Dünyadaki tüm rakipleriniz
günün şartlarına uyup yatırım yaparken biz
kabuğumuza çekilirsek geri kalırız. Dünya'da 
Sanayi 4.0 hızla gelişiyor. Biz ise tesislerimizde
2018 sonunda yüzde 80 oranında, 2019'da da
yüzde 100 oranında Sanayi 4.0'a geçeceğiz.
Almanya'nın bile hedefi 2020'de Sanayi 4.0'a
geçmek. Ama biz onlardan bile önce geçeceğiz" dedi. 

Ahmet Nazif
Zorlu

Hasan
Küçükkurt

"ADETA DOĞU KENTİ GİBİ"İş dünyası temsilcilerine enseyi karatmama çağrısı yapan Zorlu, "İzmir'i marka kent yapmalıyız. Maalesef şuanda kentin bir markası yok. İzmir adeta bir Doğu kentigibi. Başta sanayi, turizm, tarım olmak üzere birçokavantajınız var ama bunlar maalesef iyi değerlendiremedi"diye konuştu. Ege'nin bugün dünya cennetlerinden biriolduğunu da sözlerine ekleyen Ahmet NazifZorlu, “Bundan 50 yıl önce sanayi dediğinizde İzmir,İstanbul'un ardından akla gelen ikinci kentti. Bugünise çok gerilere düştü. Sanayide 4'üncü sıraya geriledi.Oturup, 'neden buraya düştük' diye düşünmeniz lazım.Eğer biz Vestel olarak bugün Türkiye'nin bir numaralımarkası haline geldiysek bunu yeniliklerle, yatırımlarlayaptık. Sizler de kabuğunuza çekilmeden, ülkeye inanıpkente yatırımlarınızı artırın" dedi. 
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"İZMİR'İN
SICAKLIĞI SİZİ
GEVŞETMESİN"
Kendisinin ilkokul mezunu olduğunu vebununla iftihar ettiğini açıklayanZorlu, "Bizler sporcu gibiyiz ilk 3'egirenler hatta birinci olanlar bilinir,anılır. Bu nedenle sizler de İzmir'insanayide birinci olması içinçalışmalısınız. Ama kent bugün'İzmir, al beni gezdir’ modunda.Onun için İzmirliler yatırıma ağırlıkvermeli, daha fazla çalışmalı. Çünkübu kentte tarım, turizm, iklim, tabiatvar. Ama iklimin sıcaklığı sizigevşetmesin. Yenilikleri de yakındantakip edin” ifadelerini kullandı. 

"AKILLI EVLERLE
DONATACAĞIZ"
Türk insanında “Avrupa malı” kullanma merakı olduğunu aktaranZorlu, "Bir yandan yerli malı dakötüleniyor. Aldığınız her ithal ürün,üretildiği ülkeye döviz kazandırır. Bizim ürettiğimiz telefonun,aldığınız yabancı markalardan hiçbirfarkı yok. Özellikle hanımlarasesleniyorum, onlar öncüdür çünkü,yerli malı kullanmalarını istiyorum.Çok yakında Türkiye'yi akıllı evlerlede donatacağız Elektriğindensuyuna, yiyeceğine kadar heraşamada uzaktan erişilebilir vekontrol edilebilir evler olacak" dedi.
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"GİDECEK YERİMİZ YOK"Ülkede yaşanana sıkıntıları da değerlendiren Zorlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemiz zor birsüreçten geçiyor. Ama ensemizi karartmamalı vedaha fazla çalışmalıyız. Yolumuza devam etmeliyiz.Yaşananları bir fırsat olarak görüyoruz. Bu ülkehepimizin; gidecek başka yerimiz yok. Son günlerdegençler, 'Yurtdışına mı gitmek lazım' diye konuşuyor.Ben bunları gördükçe üzülüyorum. Bu ülke inanın sonderece güzel bir ülke. Biz yolumuza devam etmeliyiz.Sizlerden istirhamım bu. ‘Doğuda anarşi var,şurada bu var’ demeden, kabuklarımıza çekilmedençalışalım. Ben, siz, o yapmazsa kim yapacak bunları.İşsizlik yüzde 12'lere gelmiş. Bizim beyaz yakadediğimiz alanda işsizlik yüzde 22'lerde. Bizler iş,yatırım yapmazsak bu evlatlarımız ne olacak? İşte ozaman anarşi daha da çoğalır. Yatırım yaparsak ülkekurtulur. Güçlü ülke yaratırsak yerimizi alırız." 

KÜÇÜKKURT'TAN
“İZMİR” ÇAĞRISI
İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt,Zorlu'ya “İzmir'e yatırım yapın,İzmir’de marka yaratın” çağrısındabulundu. Küçükkurt'un,

"Konuşmanızda İzmir'de bir markaolmadığını söylediniz. O zaman gelin,bize öncülük yapın, İzmir'de birmarka yaratalım" yönündekisözlerini yanıtlayan Zorlu, “Tabii kiniye olmasın. Ben buna varım. Bizcemiyet ve cemaat haricindeherkesle birlikte yatırım
yaparız”dedi.  Konuşmalarınardından İZSİAD Başkanı HasanKüçükkurt, Zorlu Holding YönetimKurulu Başkanı Ahmet NazifZorlu’ya, plaketle teşekkür etti. 

Ahmet Nazif
Zorlu

Hasan
Küçükkurt
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İzmir Güzelyalı Rotary Kulübü,
geleneksel “Meslekte Başarı
Ödülü”ne, İzmir Sanayici ve
İşadamları Derneği (İZSİAD)
Başkanı Hasan Küçükkurt’u layık
gördü. Kordon Otel’de düzenlenen
törende, Başkan Küçükkurt’a
ödülünü; Güzelyalı Rotary Kulübü
Dönem Başkanı Hazım Aydınel ile
Rotary 2440’ncı Bölge Guvernorü
İsmail Rodoplu birlikte takdim
etti. 

Güzelyalı Rotary Külübü
Yönetim Kurulu ile üyelerinin
katıldığı törende konuşan Dönem
Başkanı Aydınel, Rotary

Güzelyalı Rotary
Kulübü Yönetim
Kurulu üyeleri
ve Başkan
Küçukkurt 
bir arada…

Başkan Küçükkurt’a
Rotary’den büyük onur

Güzelyalı
Rotary Kulübü

Dönem 
Başkanı Hazım

Aydınel, Başkan
Küçükkurt’a,

Rotaryen 
rozeti taktı. 
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felsefesinin özünde “topluma yardım ve hayatı
iyileştirme” olduğunu vurguladı. Bu felsefe ışığında
hareket eden Rotaryenlerin, arkadaşlıklarını ve
mesleklerinin sağladığı imkânları topluma hizmet için
kullandığını kaydeden Aydınel, Hasan Küçükkurt’un da
hem kendi işletmesi BORTAR’da hem de Başkanı olduğu
İZSİAD’da pek çok önemli sosyal sorumluluk projesine
imza attığına dikkat çekti, şöyle devam etti: “Sayın
Küçükkurt, meslek
hayatı boyunca
yaptığı başarılı
çalışmalarla hem
meslektaşlarına
hem de topluma
örnek oldu.
Çalışmalarıyla
meslekte yüksek
ahlaki standartların
yaygınlaşmasını
teşvik ediyor ve
özellikle genç
meslek sahiplerini
yüreklendirerek
onların da yararlı
çalışmaları için
önderlik yapıyor.
Güzelyalı Rotary

Kulübü olarak, kendisinin iş ve meslek onurunu,
gösterdiği ışığı ve hizmet idealimizi yücelten katkısını,
Meslekte Başarı Ödülü vererek takdir ediyoruz.”

Ödülünü alkışlarla alan İZSİAD Başkanı Hasan
Küçükkurt, “topluma hizmet” düsturunun, kendisinin de
hayat felsefesi olduğunu vurguladı. Hem BORTAR hem
de İZSİAD olarak toplumun hayat standartlarını
yükseltme yolunda çalışmaya devam edeceklerini

belirten Küçükkurt,
bu onura layık
görülmekten
duyduğu
mutluluğu dile
getirdi ve Güzelyalı
Rotary Kulübü’ne
teşekkür etti.

Küçükkurt’a
ödülünü; Rotary
2440’ncı Bölge
Guvernorü İsmail
Rodoplu (solda) ve
Güzelyalı Rotary
Kulübü Dönem
Başkanı Hazım
Aydınel takdim etti. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) ve Ege İş
Kadınları Derneği (EGİKAD), 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte
kutladı. BORTAR Group Etkinlik ve
Sanat Alanı’nda düzenlenen
toplantıda, İZSİAD Başkanvekili
Mukaddes Çelik ile EGİKAD
Başkanı Nilhan Antitoros konuştu.
Çelik, Dünya Kadınlar Günü’nü her
yıl olduğu gibi buruk
kutladıklarının altını çizdi, “Ne
yazık ki sorunlar hep aynı. Her yıl
8 Mart’ta gündeme gelen, bol bol

konuşulan sorunların çözümü
noktasında artık çok daha sağlam
adımlara ihtiyaç var” dedi.

Kadınlar yükselen değer
Antitoros ise “iş dünyasında

kadının yeri” temalı konuşmasında
kadın ve erkek çalışanlar
arasındaki eşitsizliklere değindi.
Kadının; iş gücü, zeka, eğitim,
tecrübe gibi kriterlerde erkek
meslektaşlarının aşağıda
kalmadığını vurgulayan Antitoros,
şöyle devam etti: “Ancak hem iş
hayatında hem de siyasette üst

düzey kadın yönetici/temsilci sayısı
çok az. Kadınlar erkeklerle aynı
mevkileri paylaşsalar da çoğu kez
ücretlerinin daha düşük olduğunu
görüyoruz. Bu da ayrı bir sosyal
yaradır. Bu tablo dünyanın pek çok
ülkesinde böyle. Ne yazık ki
Türkiye de bu ülkelerden biri.
Ülkemizde tüm yöneticilerin içinde
kadınların oranı yüzde 26. Bizden
geri durumda olan AB ülkeleri de
var aslında. Türkiye’de aynı işi
yapan kadın ve erkek üst düzey
yöneticilerin ücretlerine

İZSİAD’lı ve eGİKAD’lı KADınlAr, 8 MArt’ı bİrlİKte KutlADı

Antitoros: Antitoros: Antitoros: Antitoros: Antitoros: 
Sorun kanunlarda değil
kanun uygulayıcılarda
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baktığımızda kadının ortalama
yüzde 7 daha az aldığını
görüyoruz.” Bugün pek çok ülkeyi
kadınların yönettiğine de dikkat
çeken Antitoros, “Bu tablo da
gösteriyor ki özellikle son 50 yılda
hızla güçlenen, bilinçlenen kadın
hareketi, gelecekte de yükselen
değer olmaya devam edecek” dedi. 

Kanunlarımız yeterli, ama…
Kadının sosyal yaşamdaki

yerine de değinen Antitoros, “Ne
yazık ki kadına yönelik şiddet
azalmadığı gibi, her geçen yıl
artıyor. Ülkemizde sadece bu yılın
ilk ayında 67 kadın öldürüldü. Bu
noktada bir hukukçu olarak
özellikle belirtmek isterim ki;
kanunlarımız aslında son derece
yeterli. Ancak uygulamada büyük
eksiklikler var. Uygulayıcıların
eğitilmesi, bu kanunları
özümsemesi gerekiyor” diye
konuştu. Atatürk’ün, “Umutsuz

durum yoktur. Umutsuz insan
vardır. Ben hiç umudumu
kaybetmedim” sözlerini hatırlatan
Antitoros, konuşmasını, “Biz
kadınlar da umudumuzu
kaybetmeden, erkeklerle birlikte
hareket ederek, uzlaşarak bu
sorunların üstesinden gelmeliyiz”
sözleriyle tamamladı. 

Mini skeçler renk kattı
Toplantı, Farklı Bir Ses Kadın

Tiyatrosu oyuncularının sunduğu,
‘kadın sorunları’ konulu mini
skeçlerle renklendi. Oyuncular
Berrak Tunçer, Zeynep
Doğançeşme ve Nazmiye
Küçükkurt’un performansları
büyük alkış aldı. 
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Cengiz’in şirketi CNG
Cengiz Tedarik Dış Ticaret Ltd. Şti.,
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100
şirketi sıralamasında 67’nci sırada
gösterildi. Cengiz; Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği’nce (TOBB)
Ankara’da düzenlenen ve
Başbakan Yardımcısı Nurettin
Canikli’nin de katıldığı törende,
ödülünü, TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

İzmir’de de üretimi var
Listede, “Doğu’dan çıkan tek

şirket” olarak göze çarpan Tunceli

merkezli CNG Cengiz Tedarik’in,
gıda ağırlıklı olarak faaliyet
gösterdiğini söyleyen Hüseyin
Cengiz, “CNG Cengiz, 60 yıllık ticari
hayatına üçüncü kuşak aile
bireyleri ile devam ediyor. Şirketin
bünyesinde gıda, tekstil, elektronik
ve haberleşme, mobilya ve beyaz
eşya ürünlerinin üretim ve satışı
yer alıyor.

Firmamız, İzmir’de et ve
konserve üretimi, Ordu’da balık
üretimi, Mersin’de bakliyat üretimi,
Tunceli’de mobilya, beyaz eşya ve
zücaciye satışı, Diyarbakır’da
kamunun gıda ve gıda dışı

ihtiyaçlarının tedariki ile uğraşıyor,
İstanbul’da elektronik ve
haberleşme ithalat ve ihracatı
yapıyor” dedi

Türkiye’nin geleceğinden
umutlu olduğunu da kaydeden
Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:
“2016 ülkemiz için kötü geçti ama
2017’den umutluyuz. Yeni yatırım
kararlarımız var ve bunları hayata
geçirmeyi planlıyoruz. Ülke
genelinde barışı ve huzuru umut
ediyoruz. Bu umut ve
öngörülerimizle daha fazla
çalışmaya ve üretmeye devam
ediyoruz.”

İZSİAD yöneticisi gıpta ettirdi

O aynı zamanda 
bir yazar...
Hüseyin Cengiz, yoğun seyahat

programı ve uzun uçak
yolculuklarında edebiyata da gönül
vermiş bir sanayici. Kendi
deyimiyle, “vahşi ticaretin ağır
cenderesinden kurtulup soluk
almak için” okumaya ve yazmaya
ağırlık veren Cengiz, ilk kitabı
“İçindeki Bana Dokun”da
denemelerini kaleme almıştı.
Cengiz’in, Ermeni tehciri ışığında
farklı dinlerin ve kültürlerin
Anadolu coğrafyasındaki kadim
dostluğunu işlediği “Ve sonra yol
bitti” romanı ise 2016’da yayınlandı.

Hüseyin
Cengiz



İzmirli iş kadınlarının sivil toplum kuruluşu EGİKAD
(Ege İş Kadınları Derneği), 12 Ocak’ta seçimli genel
kurul yaptı. İZSİAD’ın
bir önceki dönem
Yönetim Kurulu Üyesi
olan ve halen İZSİAD
Danışma Kurulu
üyeliği de yapan
Avukat Nilhan
Antitoros, EGİKAD’ın
yeni Başkanı oldu. 

Hem seçim öncesi
hem de sonrası
İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt ve
İZSİAD Yönetim
Kurulu üyelerini
ziyaret eden
Antitoros, verilen desteğe teşekkür etti. EGİKAD’ın
kurucu üyelerinden olduğunu ve daha önce altı yıl

Başkan Vekilliği yaptığını hatırlatan Antitoros,
“EGİKAD üyelerine ve topluma faydalı olmak için yola

çıktık. Hedefimiz,
EGİKAD’ı eskisi gibi
aktif yapıya
büründürmek.

Tüm üyeler aktif
çalışacak ve hem
ekonomi alanında
hem de sosyal
mecrada faydalı ve
ses getiren projeler
üretilecek” dedi.
İZSİAD Başkanı 
Hasan Küçükkurt 
ve İZSİAD Yönetim
Kurulu üyeleri,
Antitoros’a başarı

diledi. Küçükkurt, “EGİKAD’ın yanındayız. Ortak proje
tekliflerine de her zaman açığız” mesajı verdi.

EGİKAD’a İZSİAD’lı Başkan

Nilhan
Antitoros

Hasan
Küçükkurt
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD), geleceği bilim
insanlarının yetişmesi için kolları
sıvadı. İlçe belediyelerinin de
desteğini içeren proje kapsamında;
devlet okullarında eğitim gören 9-16
yaş grubu öğrencilerin, robot
teknolojisini öğrenmesi, robot
yapması ve Uluslararası First Lego
Ligi’ne katılması hedefleniyor. 

Bu doğrultuda düzenlenen ilk
toplantıda; Balçova Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalkaya, Buca Belediye
Başkanı Levent Piriştina ve
Güzelbahçe Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalkaya hazır bulundu.
Konak, Karşıyaka, Bornova ve
Karabağlar belediyelerinin de destek
verdiği projenin sunumunu, İZSİAD
Genel Sekreteri Şenol Aslanoğlu
yaptı. 

Sunumu yapan İZSİAD Genel
Sekreteri Şenol Aslanoğlu,
ülkemizde Lego Ligi’ne katılımın az
sayıdaki özel okulla sınırlı olduğuna

dikkat çekti. Yarının büyüklerinin
bilime ve teknolojiye olan ilgilerini
artırmanın ve geleceğin inovatif bilim
adamlarını yetiştirmenin önemini
vurgulayan Aslanoğlu, “Devlet
okullarındaki zeki öğrencileri
şimdiden yetiştirelim istiyoruz. Bu
aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliği
projesidir” dedi. Ekonomide katma
değerli ürün ve hizmet üretmenin
çok önemli olduğunu kaydeden
Aslanoğlu, “Katma değer için, marka
yaratmak için önce fikir üretmek

gerekiyor. Fikir üretecek, ürettikleri
fikri hayata geçirecek nesiller
yetiştirmemiz gerekiyor. İzmir neden
bir Silikon Vadisi olmasın ” dedi.

Belediye başkanlarının projeye
destek taahhüdü sonrası düzenlenen
ikinci toplantıda ise Konak,
Karşıyaka, Bornova, Buca, Narlıdere
ve Karabağlar belediyelerinden
yetkililer ağırlandı, detaylar
görüşüldü. Eğitici eğitimlerinin,
27 ve 29 Mart günlerinde İZSİAD
Akademi’de verilmesi kararlaştırıldı.

Belediyelerle birlikte geleceğin
bilim insanlarını yetiştiriyoruz 
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Proje nasıl
işleyecek?
İZSİAD Akademi’de düzenlenecek

eğitimle, First Lego Ligi eğitmenleri,
belediyelerin görevlendireceği
personele, ücretsiz olarak “eğitici
eğitimi” verecek. Ardından belediyeler,
temin edecekleri eğitim setleriyle,
bölgelerindeki devlet okullarında
okuyan 9-16 yaş gurubu öğrencilerden
takımlar kurulmasını sağlayacak.
Çocuklara eğitimler verilecek ve First
Lego Ligi’ne katılım sağlanacak. 

First Lego
Ligi nedir?
Dünya genelinde 80 ülkeden 265 binden

fazla çocuğun dahil olduğu First Lego
Ligi turnuvaları, ülkemizde 11 yıldır
Bilim Kahramanları Buluşuyor ismiyle
yapılıyor. 9-16 yaş arası çocuklardan
oluşan 4-10 kişilik takımlar, olimpiyat
ruhuyla yarışıyor. Çocukların pop star
ve futbolcu olma hayaliyle büyüdüğü ve
büyütüldüğü dünyamızda, bu program,
çocuklara “bilim insanı, mühendis
olabilirsiniz” fikrini aşılıyor, problem
çözme kapasitelerini ve özgüvenlerini
geliştiriyor. First Lego Ligi’nin Türkiye
ayağı geçtiğimiz günlerde Fuar
İzmir’de düzenlenmişti. 

Bizden Haberler
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği (İZSİAD) Yönetimi, Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü
Ekrem Gülcemal’ı ziyaret etti.

Ziyarete; İZSİAD Başkanı
Hasan Küçükkurt, Başkan Vekili
Mukaddes Çelik, Genel Sekreter
Şenol Aslanoğlu, Genel Sekreter
Yardımcısı Tuğçe Gülcüler,
Sayman Yardımcısı Yeşim
Özbudaklı ve Yönetim Kurulu
Üyesi Hayrettin Kayaönü katıldı. 

İl Müdürü Gülcemal, İzmir’de
sigorta primi mükelleflerinin
ödeme oranının yüzde 80’lerde
olduğunu ve bundan memnuniyet
duyduklarını ifade etti.

Son yapılandırmayla kentte
2.5 milyar liralık prim borcunun
yapılandırıldığını da belirten
Gülcemal, “Devletin prim
destekleri de mükelleflerimize
ciddi katkı sağlıyor. 

10’a yakın teşvik bulunuyor.

Prim borcu olmayanlar,
ödemelerini düzenli ve istikrarlı
yapanlar tüm bu teşviklerden
yararlanıyor” dedi. 

Başkan Küçükkurt ise
gündeme ilişkin çeşitli
değerlendirmelerinin 
ardından İZSİAD’ın üye yapısını
anlattı; görevinde başarı
dilediği Gülcemal’e, “Her 
zaman yanınızdayız, desteğe
hazırız” mesajı verdi.

Yeni SGK İl Müdürü
Gülcemal ile tanıştık
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD) ayda bir
düzenlediği geleneksel Çarşamba
Toplantıları’nın konuğu, “Köfteci
Yusuf” markasıyla tanınan Yusuf
Akkaş oldu. Tepekule Kongre
Merkezi’ndeki toplantıyı, İZSİAD
üyelerinin yanı sıra Arkas CEO’su
Önder Türkkanı, Dirinler Makine
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Dirin gibi İzmir iş dünyasının önde
gelen isimleri de takip etti. 

37 yaşındaki Yusuf Akkaş,
İznik’te dört masayla başladığı
küçük dükkândan bugün nasıl
Türkiye markası haline geldiğini
anlattı. 1996 yılında kurulduklarını
ve bugün “Türkiye’nin Avrupa
standartlarındaki en büyük köfte
fabrikası” olduklarını belirten
Akkaş, “Halen Bursa, İzmir,
Eskişehir, Yalova, Bilecik,
Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Aydın,
Kırıkkale, Ankara ve İstanbul’da
toplam 26 şubede; yaklaşık
7000 personelle hizmet veriyoruz.
Köfteci Yusuf markasının yanı 
sıra DönerY, BurgerAge, Ciğerce ve
Kamenta markalarımız da var”
diye konuştu. 
“Bu iş artık uçak oldu; 
ama ben pilot değilim”

İşlerinde hiçbir zaman ‘ciro’
hedefiyle çalışmadığını vurgulayan
Akkaş, şöyle devam etti: “Yolumuza
hep daha iyisini yapma hedefiyle
devam ettik. Başarımızın altında
yatan temel neden budur. 

‘Bu iş bu kadardır’a
inanmıyorum. Gelişme hep var.
Daha da gelişebiliriz, büyüyebiliriz
diye düşünüyorum. İyi bir
ürünümüz var. Yurtdışına da

açılabiliriz. Bunun için çalışıyoruz.
Günde 150-200 dana, 600-700 kuzu
işliyoruz. En iyi kaliteyi ve lezzeti
sunuyoruz.”

İşlerin artık çok büyüdüğünü
kaydeden Akkaş, “Ben iyi bir
kasabım. İyi bir pişiriciyim.
Otomobil kullanabilirim. Ama bu iş
artık uçak oldu. Ben pilot değilim.
Bu uçağı kullanamam. O nedenle
artık profesyonellerden
danışmanlık hizmeti alıyoruz” dedi. 
“Müşteri değil, ben zarar edeyim”

Başarılarının altında yatan en
önemli nedenlerden birinin de
müşterilerinin kendilerini
sahiplenmeleri olduğunu belirten
Akkaş, sözlerini şöyle tamamladı:
“Müşterilerimiz bize kefil oluyor.

Onların hakkını en iyi şekilde
vermemiz gerekiyor. İnsanlar
bizde maaile yemek yiyebiliyor.
Sonuçta ödeyeceği para onu
ürkütmüyor. Çoğu yerde insanlar
su içmeye bile çekiniyor. Herkese,
‘5 TL verdik,    15 TL’lik hizmet aldık’
dedirtmek istiyorum. Personelime
inatla bunu anlatıyorum.
Müşteriden değil, benden gitsin,
ben zarar edeyim. Bir de
misafirlerimizden, bize laflarını
esirgememelerini, eleştiri
yapmalarını özellikle istiyoruz.
Ki yanlışımız varsa düzeltelim.”

Konuşmaların ve soru-cevap
bölümünün ardından, İZSİAD
Başkanı Hasan Küçükkurt, Yusuf
Akkaş’a plaketle teşekkür etti. 

Köfteci Yusuf: Hedefimiz
hep daha iyisini yapmak

Hasan
Küçükkurt

Yusuf
Akkaş
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İzmir Sanayici ve İşadamları
Derneği’nin (İZSİAD), üyeler
arasındaki iletişim ve 
etkileşimi artırmak amacıyla
düzenlediği geziler; Eskişehir
ve Denizli ile devam etti. 

Başkan Hasan Küçükkurt 
ve yönetim kurulu üyelerinin de
eşleriyle birlikte katıldığı
organizasyonlarda, iki kentin
tarihi ve turistik yerleri 

ziyaret edildi. Konaklanan
mekânlardaki akşam buluşmaları
ise birbirinden renkli ve keyifli
anlara sahne oldu.
Sırada Fas, Selanik ve Prag var

Başkan Hasan Küçükkurt, bu
tip organizasyonların hem günlük
yaşamın stresini atma açısından
önemli olduğunu hem de üyeler
arasındaki sosyal ilişkileri
güçlendirdiğini vurguladı.

Gezilerin devam edeceğini
kaydeden Küçükkurt, “Son
derece güzel ve unutulmaz 
anılar biriktiriyoruz. Sırada Nisan
sonu yapmayı planladığımız Fas,
Mayıs sonu için düşündüğünüz
Selanik ve sonrasında da Prag
gezilerimiz var. Şimdiden
söylüyorum ki herkes programına
almaya gayret etsin. Hayat,
paylaştıkça güzel” diye konuştu.

Eskişehir ve Denizli’ye
İZSİAD çıkarması



TRT Reklam Tasarım ve Tanıtım
Daire Başkanı Kürşat Özkök ve ekibi,
İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği’ni
(İZSİAD) ziyaret etti. İZSİAD Başkan
Yardımcısı Ali Talak tarafından
ağırlanan konuklar, TRT’nin, sanayici
ve işadamlarına yönelik tanıtım atağı
hakkında bilgi verdi. 

Devletin diğer kurumlarıyla
koordineli şekilde, Türk işadamlarının,
Türk mallarının özellikle yurtdışında
en doğru şekilde tanıtılması, tanıtım
bütçelerinin rasyonel ve maksimum
faydayla kullanılması hedefiyle yola
çıktıklarını anlatan Özkök, “Amacımız,
yurtdışında Türk ürünlerinin, mal ve
hizmetlerinin markalaşması. İhracat

yapan, yabancı ülkelerde pazar arayan
pek çok sanayici ve işadamımız oraları
iyi tanımıyor. Ürününü, hizmetini hangi
iletişim kanallarından, hangi kitlelere,
nasıl tanıtacağı, ulaştıracağı
hususunda TRT olarak ücretsiz
danışmanlık hizmeti veriyoruz.
İstiyoruz ki tanıtım bütçeleri boşa
gitmesin. Tüm sanayici ve
işadamlarımıza uluslararası marka
olmaları yolunda desteğe hazırız” dedi. 

İZSİAD Başkan Yardımcısı Ali 
Talak, giriştikleri faydalı iş nedeniyle
Özkök ve beraberindekilere teşekkür
etti; bu hizmetten nasıl yararlanılacağı
konusunu İZSİAD Yönetim 
Kurulu’nda ele alacaklarını söyledi. 

TRT’ye destek veriyoruz

Ali
Talak 

Kürşat
Özkök
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AKÇA Holding’in patronu Rıza Akça

“Menderes” markasıyla
tekstilde yalnızca Türkiye’nin
değil, Avrupa’nın devi… Enerji
yatırımları, TÜVTÜRK Ege Bölge
Bayiliği, seracılık, inşaat gibi
alanlarda ‘Akça’ kalitesini ve
güvenini sergileyen Akça
Holding’in patronu Rıza Akça ile
konuştuk. O, merhum babası
Osman Akça’dan aldığı bayrağı
daha da yukarıya taşıyan başarılı
bir işadamı… Çalışanlarını ev
sahibi yapmak için kooperatif
kuracak kadar da empati sahibi… 
Öncelikle kısaca kendinizi anlatır
mısınız?

Aslen Manisa Alaşehirliyiz.
1958 Alaşehir doğumluyum.
Çocukluğumun, gençliğimin
geçtiği yerdir. İsmini, Osmanlı
döneminde Padişah Yıldırım

Beyazid koymuştur. Bir gün
ziyaret etmiş ve Toptepe’den
kasabaya bakıp, “Ne alâ şehir”
demiş. O gün bugündür adı
Alaşehir’dir. İlkokulu Alaşehir’de
okudum. Ortaokul ve liseyi İzmir
Türk Koleji’nde bitirdim. Bu
vesileyle Bahattin Tatış
büyüğümüzü sevgiyle, saygıyla
anıyorum. Allah rahmet eylesin,

babamız gibi bir insandı, nur içinde
yatsın. 

Liseden sonra Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni
kazandım. Rahmetlik babam
Osman Akça, çok iyi ve müteşebbis
bir insandı, ne yazık ki beni
üniversiteye göndermedi. Yıl 1976
idi. Ortalık çok karışıktı, her gün
olaylar, ölümler vardı. Babam,
yanından ayrılmamı istemedi.
“İstersen seni yurtdışında
okutayım” dedi ama onu da ben
istemedim.

“O zaman birlikte çalışacağız.
Kaytarmak yok” dedi. Rahmetli
babam Osman Akça, o yıllarda, bu
bölgenin en büyük tüccarı idi.
Üzüm, pamuk, hububat alır
satardı. Büyük çaplı iş yapardı. Çok
çalışkandı, ufku çok genişti.

Üniversiteyi kazandığım
sene ortalık çok karışıktı.
Rahmetli babam Osman

Akça, yanından
ayrılmamı istemedi.  

Çalışanlarını
‘ev’lendiren patron!
Çalışanlarını
‘ev’lendiren patron!
Çalışanlarını
‘ev’lendiren patron!
Çalışanlarını
‘ev’lendiren patron!
Çalışanlarını
‘ev’lendiren patron!

Rıza
Akça 
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1977’de, Türkiye’de ihracat
yokken biz kuru üzüm ihracatına
başladık. 80’li yılların başında
Denizli’deki Menderes Tekstil’i
aldık. 
Çok farklı bir sektörde olmasına
rağmen nasıl karar verdiniz tekstil
işine girmeye?

Tekstil hammaddesi pamuğun
ticaretini yapıyorduk zaten. Büyük
çaplı pamuk alıp satıyorduk.
Babamın en büyük arzusu
sanayicilik yapmaktı. Sabancı’yı,
Koç’u örnek alıyordu. Her zaman
büyük düşünürdü; “Ne iş yaparsan
yap, en iyisini, en büyüğünü yap”
derdi.  Şu anda 4 bin 500 kişi
istihdam ediyoruz Menderes
Tekstil’de. 550 bin metrekare açık,
295 bin metrekare kapalı alanı
olan bir tesis. Ev tekstili üzerinde

Avrupa’da en büyüğüz. 90’lı
yılların başında ihracata başladık.
Şu anda üretimimizin yüzde 90’ını
ihraç ediyoruz. Kalanı da iç
piyasaya veriyoruz. 
Holding olarak başka faaliyet
alanlarınız var mı?

2000 yılında babamı kaybettik.
Allah bin kere olsun; bize büyük
bir isim bıraktı, büyük itibar, büyük

servet bıraktı. Biz de evlatları
olarak el ele verdik, şirketi daha
da büyüttük. Biliyorsunuz araç
muayene işi özelleştirildi,
Tüvtürk’e verildi. Şu anda Akça
Holding olarak, Tüvtürk
Konsorsiyumu’nun en büyük
bayısiyiz. Ege Bölgesi’nde araç
muayene hizmeti veriyoruz. 

Bunun dışında 220 dönüm
kapalı alanda topraksız tarım
yapıyoruz. İhracata yönelik
domates yetiştiriyoruz. Avrupa
ülkelerine ve Rusya’ya ihracat
yapıyoruz. Şu anda Rusya pazarı
kapalı ama bir an önce açılmasını
bekliyoruz. 

Enerji yatırımlarımız da var. Şu
anda Aliağa’da çalışan 20
megavatlık rüzgar enerji
santralimiz var. Üretilen enerjiyi

  Allah bin kere razı olsun,
babam bize büyük bir
itibar ve servet bıraktı. 
Biz de ele ele verdik,

şirketi daha da büyüttük.
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devlete veriyoruz. Bu yatırımı 60
megavata çıkarma amaçlı
çalışmalarımız da devam ediyor.
Tahminimce bir yıl içinde devreye
girecek. 

Şu anda Sarayköy’de 5.5
megavatlık bir jeotermal enerji
santralimiz var. Onu 40-50
megavata çıkarmak istiyoruz;
çalışmalarımız devam ediyor. 

Memleketimiz Alaşehir’e de
yatırım yapmak istedik. Orada da
20 megavatlık bir jeotermal enerji
santrali kuruyoruz. Bu yıl sonu gibi
devreye almayı planlıyoruz. 

Bu aralar İstanbul’dan bir
ortakla, İstanbul’da inşaat
sektörüne de girdik. Güneşli Basın
Eksper Yolu’nda rezidans
yapıyoruz. Altı da AVM olacak.
İnşaat sektörüne bundan sonra da

devam etmeyi düşünüyoruz. 
İzmir’de çekici hizmeti veren

Trafik Vakfı’na da ortaktık ama iş
yoğunluğumuz nedeniyle bir süre
önce oradan ayrıldık. 
Sosyal projeleriniz var mı?

Sosyal projelere babam da çok
önem verirdi; onun bu mirasını da
devam ettiriyoruz. Babam
zamanında iki okul yaptırmıştık. İki
tane de biz yaptık. Bunlardan ikisi
Alaşehir’de, bizi İzmir
Güzelbahçe’de, biri de Denizli’de…
Babam Alaşehir’de bir cami
yaptırmak istemişti; inşaatı
başlamıştı vefat etti; onu da biz
tamamladık. 

Çevre duyarlılığımız
kapsamında SmArtMen
karakterini yarattık. Denizli’de çok
güzel bir ekibiz ve Ar-Ge

merkezimiz var. Hedefimiz, hem
çalışanlarımızı hem de yarının
büyüklerini çevre konusunda
bilinçlendirmek. İşe
çalışanlarımızdan ve
çocuklarından başladık. 6-14 yaş
grubu çocuklarımıza zeki,
geleceğini düşünen ve
sahiplenen birer kahraman
olabileceklerini
anlatıyoruz. Tiyatro
oyunlarından çizgi film
ve skeçlere kadar
düzenlenen tüm
interaktif
etkinliklerde
sürdürülebilirlik
kavramı, bunun için
neler yapılabileceği
ve herkesin bu
konuda sorumlu



23

Röportaj

olduğu fikri çocuklarımıza
aşılanıyor. Her birine SmArtMen
unvanı ile birlikte doğayı korumak
ve sürdürülebilirliğe katkı
sağlamak üzerine görevler verildi.

Bunların dışında belki de
Türkiye’de tek olan ve çok önem

verdiğimiz bir projemiz var;
çalışanlarımızı ev sahibi
yapıyoruz. 

Kooperatif kurduk,
toplam 380 çalışanımızı
ev sahibi yaptık.
Denizli Sarayköy’de
240 dairelik Rıza Akça

Sitesi’ni inşa ettik.
Havuzuyla, sosyal

yaşam alanlarıyla,
kaloferi, asansörü,
uydu sistemleriyle

örnek bir kent parçası

inşa ettik. Daireleri çalışanlarımıza
43 bin TL’ye veriyoruz. Bu fiyatın
üzerine biz de holding olarak belli
bir katkıda bulunuyoruz. Tek
şartımız var, Menderes Tekstil’de
çalışmaya devam etmeleri. Bu
sayıyı 2000’e tamamlamayı
düşünüyoruz. İnşallah ev sahibi
olmayan Menderes Tekstil çalışanı
kalmayacak. 
Bu çok önemli ve takdirlik bir
proje… Böyle bir zorunluluğunuz
yok ama yapıyorsunuz; neden?

Çalışanlarımız bizim ailemiz.
Onları kendi abimiz, kardeşimiz,
bacımız gibi görüyoruz. Biz
rahatken, mutluyken, onların rahat
ve mutlu olmaması düşünülemez.
Rahat ve mutlu olacaklar ki
işlerine sahip çıkacaklar. Nitekim
bunun meyvelerini de alıyoruz,

yansımalarını görüyoruz.
Çalışanlarımız mutlular, gayet
verimliler, işlerini kendi işleri gibi
benimsiyorlar. Hayırlı uğurlu
olsun, güle güle otursunlar. 
Siyasete girmeyi düşündünüz mü?

“Sana oturduğun yerde ayda bir
milyon lira vereceğiz” deseler
siyasete girmem. Ben siyaset
bilmem. Herkes işini yapacak. Biz
iş adamıyız, sanayiciyiz. Ülkemize
üretim ve istihdamla katkı
sağlamak için elimizden gelen 

Ayrıca siyaset çok çok özveri
isteyen bir iş. Ülkenin yönetimine
talipsiniz, çok çalışmanız, başka
hiçbir işle meşgul olmamanız
gerekiyor. Şimdi bizim bunca
işimiz var, ben bunları bırakıp da
oraya kanalize olamam. Siyaset
yapacak olsam, etik olarak bütün
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bu işlerden elimi eteğimi çekmem
gerek. Hayatımı işime vermişim,
bundan sonra da işimle gücümle
ilgilenmekten başka bir düşüncem
yok. İşinin başında olacaksın. En iyi
iş, takip edilen iştir. Bir de babamın
bir düsturu vardı; “Bilmediğin işi
yapmayacaksın” derdi. 
Faaliyet gösterdiğiniz sektörlerde
neredesiniz?

Tekstilde Avrupa’nın
devlerinden biriyiz. Kuru üzümde
30 yıldır sektörün lideriydik. Son 3-
4 yıldır frene bastık. Çünkü
acımasız bir rekabet var. Sağ olsun
bazı arkadaşlar hesap kitap
yapmadan ticaret yapıyorlar.
Zararına mal satıyorlar. Biz bunu
yapmayız. O nedenle şu anda
sektörde 3., 4. sıradayız. Enerjide
de farklı yatırımlarımızla, kapasite

artırım çalışmalarımızla
yukarılarda yer alıyoruz. 
Tekstil, Türkiye’nin lokomotif
sektörlerinden biri… Geleceğini
nasıl görüyorsunuz? Bu alanda
kronikleşen sıkıntılar var mı?
Çözüm önerileriniz var mı?

Tekstil, otomotivden sonra
Türkiye’nin en önemli sektörü. En
büyük sıkıntımız, Çin, Pakistan ve
Bangladeş gibi ülkelerde istihdam
maliyetlerinin bize göre çok düşük
olması. Bunun getirdiği maliyet ve
dolayısıyla arz fiyatı farkı, dünyada
Türk tekstilinin önündeki en büyük
sorun. Bizde giydirilmiş asgari
ücretin işverene aylık maliyeti kişi
başı 800 dolara geliyor.
Karşımızdaki ülkelerde ise bu
rakam 150-200 dolar
seviyelerinde. Bizde enerji

maliyetleri de o ülkelere oranla
fazla. Hükümetimiz bu
dezavantajların hafifletilmesi için
teşvikler vermeye çalışıyor,
istihdamı desteklemeye çalışıyor.
Burada dezavantajlarımızı ürün
kalitesi ve markalaşmayla
aşmaktan başka çaremiz yok. 
Ülkenin genel gidişatını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Son birkaç yıldır
ekonomik dengeler ciddi
anlamda sarsıldı;
bunun size
yansımaları neler?

İhracata
yönelik işler
yaptığımız için bizde
bir daralma yok.
Hatta açıkça
söyleyeyim



25

Röportaj

ihracatımızda artış var. Ancak iç
piyasada şu anda ciddi sıkıntı var,
turizmde sıkıntı var. Bunların da
zamanla düzeleceğine inancım
tam. Özellikle referandum
sürecinden sonra… Evet ya da
hayır çıkması, ülkenin sonu demek

değil. Ülkemiz ve milletimiz
için hayırlısı neyse o olsun.
Hükümet, referandumdan

sonra oturup
düşünecek ve
sıkıntıları
halledecektir diye
düşünüyorum. 

Bu yıla ve yakın
geleceğe dair

beklentileriniz,
hedefleriniz neler?

Enerji
yatırımlarımızı

tamamlamayı planlıyoruz.
İstanbul’daki inşaat projemizi de
2018’in ilk yarısında bitirmeyi
hedefliyoruz. Orada yaklaşık 500
daire olacak. Tekstilde artık
büyümeyi düşünmüyoruz. Ancak
başka alanlarda fırsatlar olursa
onları da değerlendirmeyi
düşünürüz. 
İşin yarattığı bir stres illa ki var;
bunu nasıl yönetiyorsunuz?
Hobileriniz var mı? Boş
vakitlerinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

İş hayatında olup da stres
olmayan bir adam varsa onun
alnından öperim. Mühim olan
stresi yönetebilmek.
Yönetemezsen başarılı olamazsın.
Ben çok stres olursam, giderim
arkadaşlarımla tavla oynarım.

Tavlayı çok severim. İyi bir
tavlacıyımdır. 

Hafta sonları hanımla birlikte
sinemaya gideriz. 7 yaşında,
annemin ismini taşıyan Nermin
isimli bir torunum var. Şu anda tek
torun. O benim neşe kaynağım.
Onunla çok vakit geçiririm, oyunlar
oynarım. 

Bir kız kardeşim var. O da
Amerikan Koleji mezunu.
Üniversiteye gitmek ona da nasip
olmadı; çünkü evlendi. İyi de oldu;
yıllardır eniştem Ahmet Göksan’la
birlikte çalışıyoruz, ortağız. Onların
iki evladı var. Benim de üç
çocuğum var. Onlar da yavaş yavaş
işlerimizin başına geçiyor. Yani 
boş vakitlerimin hemen tamamını
aileme, evlatlarıma, yeğenlerime,
torunuma ayırıyorum. 



İş insanları olarak 2017-2020 yılları arasında iş dun̈yasında
bizleri bekleyen değişimleri öngörmek ve bu değişimlere göre
adımlarımızı atarak fırsatları yakalamamız gerekmekte.

Dun̈ya genelinde gerçekleşecek değişimlere ve yeni
trendlere baktığımız zaman, alışagelmiş olduğumuz birçok iş
yapma alışkanlığımızı terk etmemiz gerektiği çok açık. Bu
sebeple; önum̈uz̈deki uç̈ yıl içinde işlerimizi etkilemesini
beklediğim aşağıdaki bazı rakamları ve temel değişimleri
dikkatlerinize sunuyorum:

1. 2017’de tum̈ dun̈yadaki insanların kentlerde
yaşayanlarının sayısı yüzde 55 olarak gerçekleşecek. Böylece,
kentleşme hızı artarak devam ederken kırsal kesimde yaşayan
insanların oranı duş̈meye devam edecek.

2. 2017’de dun̈ya nuf̈usu yaşlanmaya devam
edecek. Ortalama dun̈ya nuf̈usu yaşı 30,1 olacak.
On yıl önce bu oran 27,9 idi. Böylece yaşlanan

nuf̈usun sağlık giderlerinde
artış olacak.
3. Banka kartları ile

ödemeler 2020 yılında toplam
ödemelerin yüzde 49’una

ulaşacak. Alışverişlerde nakit
kullanımı azalacak.

4. 2017 yılında dun̈yada her

hafta 2,7 milyon bebek doğacak.
5. 2017’de tuk̈etici harcamaları yüzde 2,3 artacak.
6. Tek başına yaşayan insanların sayısı artacak. Dun̈yada

her hafta 188.000 kişi tek başına yaşamaya başlayacak. Tek
yaşayanlara yönelik ur̈un̈lerin pazarı gelişecek.

7. İnovasyon artık sadece şirket içindeki çabalarla
gerçekleştirilmeyecek. Şirketler dışarıdan inovasyon tedariği
hizmeti alacaklar, bir başka şirkete inovasyon yaptıracaklar.
Yöneticiler kendilerini şirket imkanlarıyla sınırlamayacaklar.

8. Şimdilik bazı sektörlerde olmak kaydı ile, geleneksel 8-6
saatleri arası ve Pazartesi’den-Cuma’ya anlayışı yerini yeni
çalışma duz̈enlerine bırakacak. Yeni çalışma duz̈eninde,

çalışma saatlerinin rijitliğinden ziyade, esnek çalışma
saatlerine olanak veren ama sonuca ve ur̈etkenliğe

odaklı bir yol izlenecek. Özellikle yeni neslin, iş-
yaşam dengesine maaşına oranla daha fazla
değer vermesi bu dönuş̈um̈üdestekleyecek.

9. Şirketler robotik makinalar ve yapay
zekanın kullanımı ile fabrikalarında daha az

sayıda çalışana ihtiyaç duyacaklar.
Çalışanların yapay zeka ile çalışan makinaları

ve robotları kullanabilecek farklı yeteneklere
sahip olması gerekecek.
10. Şirketler daha fazla sayıda ve gereken

Samİ Berk kuter 

Makale
Stratejik İletişim

Danışmanı

İş dünyasını bekleyen
değişimler: 

2017-2020 öngörüleri

İş dünyasını bekleyen
değişimler: 

2017-2020 öngörüleri

İş dünyasını bekleyen
değişimler: 

2017-2020 öngörüleri

İş dünyasını bekleyen
değişimler: 

2017-2020 öngörüleri

İş dünyasını bekleyen
değişimler: 

2017-2020 öngörüleri
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zamanlarda bağımsız (freelance) çalışanı işe alacak. Serbest
çalışanlar duz̈enli olarak ofise gelmeden, uzaktan ve evden
çalışıp kendisinden beklenen somut görevleri yerine
getirebilecekler. Bağımsız (freelance) çalışanlar daha ziyade
şirketlerin destek departmanlarında ve şirketin tali
faaliyetlerinin yur̈uẗul̈mesinde “proje bazlı” görev alacaklar.

11. Geleneksel olarak batıdan doğuya doğru olan ticaret
yönu,̈ gittikçe daha fazla iki yönlü ticarete dönuş̈ecek.
Doğu’dan ur̈un̈ler giderek artan hızla batı pazarlarına
ulaşacak. Gelişmekte olan ul̈kelerin (Çin, Hindistan, Rusya,
Meksika, Brezilya, Tur̈kiye vb.) batı ul̈kelerine ihracatları
artacak. Gelişmekte olan ul̈kelerde hane halkı geliri artacak ve
aynı zamanda nuf̈usları da artacak. Böylece gelişmekte olan
ul̈kelerde ev, araba ve luk̈s mallara talep artacak. Bu tur̈
ur̈un̈lerin fiyatları da talepten dolayı artacak.

12. Artan Gayrisafi Milli Hasılası ve iyileşen alt
yapısı ile Afrika daha iyi bir ticaret partneri

olacak.
13. Yatırımlar için paraya

ulaşmak daha masraflı olacak.
14. “Kağıtsız ofis“

kavramı gittikçe daha
fazla şirket tarafından
uygulanmaya
başlanacak. Tum̈
evrak dosyalamalar,
çoğaltmalar ve
imzalamalar
elektronik ortamda
olacak. Böylece verim
ve hız artacak. Bu tur̈
yazılımları edinmeye ve
adapte olmaya çalışmak
gerekecek.

15. Muş̈teriler kolaylıkla
alabilecekleri fiyatta ama
kendilerine özel olarak tasarlanmış ur̈un̈
ve hizmetleri istiyor olacaklar.

16. E-ticaret kullanımı yaygınlaşacak. Muş̈teriler 24 saat,
istedikleri yerden, hatta seyahatteyken bile alışveriş
yapabilecekler. İnternet uz̈erinden alışveriş yapmak
muş̈terilerin daha kolayına gelecek, daha az zaman
harcayarak ihtiyaçlarını görebilecekler. Üretici şirketler, hiçbir
aracı/bayi kullanmadan, muş̈teriye doğrudan ulaşacaklar.

17. Şirketlerin web sayfalarının işleyişleri çok değişecek.
Web siteleri muş̈teri le karşılıklı iletişime geçecek. Satışta en
başarılı şirketler; muş̈teri ile konuşabilen, onların sorularını
anında cevaplayan ve ticari işlemler yapabilen web sitelerine
sahip şirketler olacak.

18. Bu gelişmelerin sonucu olarak, siber guv̈enlik ön plana
çıkacak. İnternet korsanları şirketlerin elektronik ortamdaki
verilerine daha fazla saldırılar duz̈enleyecekler. Şirket

muş̈terilerin tum̈ şahsi bilgilerini ele geçirmeye çalışacaklar.
Bu yuz̈den siber guv̈enlik ve kişisel verilerin korunması
konularında tedbirlerinin arttırılması gerekecek.

19. Facebook, Instagram benzeri sosyal medya ortamları
aynı zamanda satış yapan eticaret duk̈kanları olarak görev
yapacaklar. Muş̈teriye yeterince ulaşacak altyapısı olmayan
şirketler, bu gibi halihazırdaki muş̈teri tabanlarına sahip sosyal
medya kanalları uz̈erinden satış yapacaklar.

21. Globalleşmeye ve uluslararası ticarete karşı son
gun̈lerde oluşan bir takım olumsuz tavırlara rağmen, KOBİ’lerin
yurtiçi ve yurtdışında muş̈terilere ulaşması daha kolay olacak.
Dun̈ya ölçeğindeki dijital satış platformları, ihracat için gerekli
maliyetleri aşağıya doğru çekmeye devam edecek.

21. Sosyal değişimlerden biri, insanların mutluluk ve tatmin
kavramlarını artık farklı yorumlaması olacak. Yeni dönemde;

“en buÿuk̈” her zaman “en iyi” ve “en zengin” her
zaman “en mutlu” anlamına gelmeyecek.

İnsanlar keşmekeşe ve strese yol
açan hayat tarzlarında rahatlık ve

huzur kavramlarını daha ön
plana çıkaracaklar. Kendini

iyi hissederek, aile ile
zaman harcayarak ve
basit zevklerden haz
alarak mutlu olmak

felsefesi genele
yayılacak.

22. 3D yazıcılar
daha fazla hayatımıza

girecek. Bazı ur̈un̈lerin
fabrikada ur̈etilip sevk

edilmesi yerine, bu
ur̈un̈ler veya bazı parçaları

3D yazıcılardan alınacak.
Birçok sektör, 3D yazıcılardan

aktif olarak yararlanmaya
başlayacak.

23. Birçok sektörde uzaktan kumandalı
insansız hava araçları (drone) kullanımı artacak. Ticari

işletmeler gun̈ geçtikçe gelişmekte olan bu tur̈ insansız hava
araçlarını kullanarak çeşitli fırsatlar yakalayacaklar.

24. Çatı uz̈erine monte edilen gun̈eş kollektörleri kullanımı
artacak. Evler ve fabrikalar bedava enerji kullanımının keyfini
çıkaracaklar.

25. Sur̈uc̈us̈uz̈ araçlar daha da geliştirilecek, bazı markalar
sur̈uc̈us̈uz̈ araçlarını trafiğe

çıkaracaklar.
26. Sanal gerçeklik (VR) bu uç̈ yıllık zaman diliminde 

öne çıkmayacak. Sanal gerçekliğin hayatımızda tamamen 
yer alması için bir miktar daha zamana ihtiyaç olacak.
Yukarıdaki olasılıkları göz önun̈e alarak hepinize bol fırsatlı 
bir gelecek diliyorum.
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BTM’nin patronu Levent Ürkmez

MURAT ÖZKEN
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Türkiye’nin, İzmir merkezli öncü
yalıtım şirketi BTM’nin patronu Levent
Ürkmez’le, “yalıtım”ı konuştuk…
Kemalpaşa Organize Sanayi’de, beş
fabrikadan oluşan entegre tesisinde su
yalıtımı, ısı yalıtımı ve çatı kaplama
malzemeleri üreten grubun,
Kazakistan’da da bir fabrikası var ve o
bölgeye ısı yalıtım plakası üretiyor. 

“Çevre ve insan sağlığı için, enerji
maliyetlerini yarı yarıya düşürmek için,
milli sermayeye katkı için yalıtım şart”
diyen Ürkmez, devletin bu konudaki
teşviklerinin artması gerektiğinin altını
çiziyor… 
Önce kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Geçmişten bugüne Levent Ürkmez’i
anlatır mısınız?

İzmir Kemalpaşa doğumluyum.
Fabrikamızın burada olmasının nedeni
de Kemalpaşalılık ruhudur.

Babamızın adına burada bir ortaokul
da yaptırdık. 1950’den bu yana İzmir’de
yaşıyorum. Yalıtım işine ilk girişimiz,
1958’de büyük bir tesadüf eseridir. O
zamanlar Basmane Gar Palas Oteli’nin

müdürlüğünü yapan babama, bir
Ermeni arkadaşı, “Ben Türkiye’den
ayrılıyorum. Sana öyle bir iş
öğreteceğim ki ilerde çocukların bile
bana dua edecek” diyor ve babamı
yalıtım işine sokuyor. 

Sahiden de ediyoruz; Allah ondan
razı olsun. O dönemde teneke
mamullerle ilgili bazı
formülasyonları babama
veriyor. O yıllarda İzmir’de
yalıtımla ilgili herhangi bir fabrika
yoktu. Hammaddelerin bir kısmını
Batman’dan
getirtiyorduk. Ziftli
kağıdı İzmir’de ilk
defa biz ürettik.
Küçük bir
imalathanede
üretime başladık ve
işlerimiz yıllar
içinde büyüdü. 
Siz nasıl dahil
oldunuz bu sürece?

1968-70
yıllarında Ege

BTM Yönetim
Kurulu Başkanı
Levent Ürkmez

Yalıtımda
KDV

sıfırlanmalı

Yalıtımda
KDV

sıfırlanmalı

Yalıtımda
KDV

sıfırlanmalı

Yalıtımda
KDV

sıfırlanmalı

Yalıtımda
KDV

sıfırlanmalı
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Üniversitesi’nde işletme
okuyordum. 1971’de babam,
Halim Ağa Çarşısı’nda Levent
İzolasyon’u kurdu. Yalıtım
malzemeleri satışı üzerine
çalışıyordu. 

1973’te okul bitti ve
babamla birlikte çalışmaya
başladım. Hedeflerim vardı,
İstanbul ve Ankara’ya
yayılacağım, oradaki
şirketlerle rekabet edeceğim
ve Türkiye’nin en büyüğü
olacağım; ardından da
yurtdışından bilgi transferiyle
üretime başlayacağım
diyordum. Neticede
dediklerimin hepsini
gerçekleştirdim. 

Önce İzmir’de parladık,
büyüdük. Bir süre sonra boya
işine de girdik. DYO, ÇBS ve
İzocam ürünlerinin satışında
yıllarca Türkiye birincisi
olduk. 

1978’de Ankara’da bir

mağaza kurduk. Büyük işler
yapmaya başladık ve üç yıl
sonra Türkiye’nin en çok
vergi veren 38’inci firması
olduk. 1985’te İstanbul
Perşembe Pazarı’nda Levent
İnşaat’ı kurduk. 

Gebze’deki BTM
Fabrikası, İş Bankası
kuruluşuydu, biz de
bayisiydik. 1986’da bir
anlaşmazlık yaşadık ve ben,
“Kızdırmayın beni, orayı satın
alırım” dedim. Zira cirosunun
yüzde 75’ini bizden
sağlıyorlardı. Sonrasında iş
ciddiye bindi ve şu andaki
ortağım olan Mustafa Oran’la
birlikte BTM’yi satın aldık ve
fabrikayı şimdiki yerimize
taşıdık. Şu anda Türkiye
genelinde 220 adet ana
bayimiz var, 2200 civarında da
alt bayimiz var. Avrupa
standartlarında mal
üretiyoruz, üretimimizin
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yüzde 20’ye yakınını ihraç ediyoruz.
Görüşmeleri devam eden yeni
bağlantılarımızla, 25-30 milyon
dolarlık ciroya tekabül eden yüzde
30’ları bulmayı hedefliyoruz. 
Ürün gamınız hakkında bilgi verir
misiniz?

Şu anda Levent
Kağıt’ta; tuvalet
kağıdı, peçetelik ve
havluluk kağıt
üretiyoruz. 

Beş fabrikadan
oluşan BTM
bünyesinde ise ısı ve
su yalıtım
malzemeleri ile çatı
kaplama

malzemeleri üretiyoruz. Bitümlü
örtü, shingle, çatı kaplama
malzemesi, yapıştırıcılar, yapı
kimyasalları ve ısı yalıtım plakaları
üretiyoruz. 

Bu entegre tesis yapısı, bayilere
de büyük çapta maliyet ve zaman

avantajı

sağlıyor. Gönderdikleri bir
kamyona tüm malzemeleri
yüklüyoruz. 

Bir de Kazakistan tesisimiz var;
2007’de kurduk. Orada sadece ısı
yalıtım plakaları üretiyoruz. Ürünü
Rusya’ya ve Türk cumhuriyetlerine

satıyoruz. 
Enerji maliyetlerinin

düşürülmesi
açısından yalıtımın
önemi çok büyük…
Türkiye’nin yalıtım
karnesi ne durumda?

Öncelikle
sloganımızı
söyleyeyim; yalıtım
şart. Yıllık enerji

30
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tüketimindeki ithal
kalemlerinin tutarı 30-35
milyar dolar civarında.
Bunun üçte biri, yani 
13-14 milyar dolarlık kısmı
ısınma bedeli. 

Türkiye’deki tüm
binalar yalıtımlı olsaydı,
yüzde 50 enerji tasarrufu
sonucu 7-8 milyar dolar
cebimizde kalırdı. 

Şu anda Türkiye’deki
bina sayısı 23 milyon
civarında. İnşaat sektörüne
getirilen zorunlu
standartlar sonucu son 10

yılda binaların yüzde 20-25’i
yalıtımlı. Yalıtımsızlık, binayı

da çürütüyor, ömrünü azaltıyor. 
Bugün kentsel dönüşüm

gerekliliğinin en büyük
nedenlerinden biri de bu
aslında. Artık binalara
temelden çatıya yalıtım yapmak
zorunlu. Süreç içerisinde
yalıtımlı bina sayısı artacaktır. 

Bunu hızlandırma yolunda
devletin vereceği teşviklerin
çok büyük önemi var. Var ama
az. Avrupa’da 20 santimetre
kalınlığında yalıtım malzemesi
kullanılıyor. 

Bizde 3-5 santimetre
kullanılıyor. Enerji tasarrufu da
ona göre azalıyor. Avrupa’da
konut sahiplerine 10 yıl vadeli
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yalıtım kredisi imkanı sunuluyor. Bizde zar zor 3-
4 yıllık kredi veriliyor. 

Ayda 500 TL yakıt parası harcıyorsanız,
yalıtım yaptırdığınızda bu rakam 250 TL’ye
düşüyor. Yani vatandaş, 3-4 yılda yalıtım parasını
amorti ediyor. Yalıtımın çevresel katkıları da
cabası…  Hem güneş ve rüzgar gibi çevreci
enerjilere geçiş hem de tam
yalıtım sağlansa, Türkiye’nin
enerji maliyeti yok denecek
kadar azalır. 

Devletin sübvanse etmesi
şart. Bugün yalıtımda KDV
oranı yüzde 18; bunun
alınmaması gerekiyor. Çünkü
yalıtım demek, milli sermayeye
katkı demektir. 

Bu KDV alınmasa, beş yıl
vadeli faizsiz krediler sağlansa,
hem yalıtımlı bina oranı artar,
hem milli sermayeye katkı
sağlanır hem de ekonomik
açıdan çok önemli bir
canlanma alanı yaratılır. 



Ürkmez’in
çocukluğundan
keyif ve ilham
veren öyküler
“Bende Allah vergisi bir girişimci ruh var.

10 yaşımdayken kazı-kazan çekilişi
yaptırıyordum. Babamın çalıştığı
otelin karşısında yabancı sigaraların,
malların satıldığı bir dükkan vardı;
orada 1 TL haftalıkla çalışıyordum.
Fuar zamanları İzmir’e diğer illerden
ve dış ilçelerden gelen köylüler,
kırmızı paketli Pal Mall sigaralarını
“Fuar Sigarası”
zannediyorlardı ve çok
satın alıyorlardı. O
sigaralar sadece
Fuar’da ve
akşamüstünden sonra
satılıyordu. Babamdan
22.5 TL borç aldım ve
Fuar’daki Pal Mall
standından bir bax
sigara aldım. Fuarın
önünde iki saat içinde
satıp 2.5 TL kâr ettim. Bu
işin kaymağını bir
hafta-10 gün yedim
ama sonra benden
gören bir sürü kişi aynı
işi yapmaya
başlayınca bıraktım. 

Ya da örneğin Teksas-
Tommiks çizgi romanları çok
okunuyordu o yıllarda. Haftalık çıkan
bu kitaplar 25 kuruştu. Pahalı
geliyordu ve çoğu kimse
alamıyordu. Ben bunları günlüğü 5
kuruşa kiralamaya başladım.
Haftada 50 kuruş kazanıyordum. 

Oturduğumuz sokak yokuştu. İnsanlar
kan ter içinde kalıyorlar, özellikle
kadınlar ve yaşlılar bir köşede nefes
nefese soluklanıyorlardı. Anneme
ayran yaptırıp onlara satardım; 5
kuruşa mal olan ayrandan 10 kuruş
kâr elde ediyordum. Bu girişimci ruhu
gören ailem, benden çok şey
bekliyordu.” 33
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Güres Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güres

MURAT ÖZKEN

Manisa Saruhanlı merkezli
Güres Group, Türkiye’nin belki de
en bilinen ve nitelikli yumurta
üreticisi… 

Ancak Güres, yumurta üretim
tesislerinin yanı sıra yem
fabrikasından viyol fabrikasına,
kuluçka, yarka ve damızlık üretim
tesislerinden gübre üretim
tesisine, teknoloji fabrikasından
güneş enerjisi üretimine kadar
ülkemizin tek çatı altına
toplanmış, en büyük
tam entegre
yumurta üretim
tesislerine sahip.

Üretiminin yüzde
40’ını dış pazarlara
sunan, istenildiğinde
dünyanın dört bir
yanında yumurta
üretim tesisleri
kurabilen, bugün 4.5
milyon tavuk

kapasitesine sahip Güres’in,
‘dünya devi’ olma yolunda 600
tavukla başlayan macerasını,
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Mustafa Güres ile konuştuk… 
Önce kısaca sizi tanıyalım…
Ardından da Güres öyküsü nasıl
başladı onu alalım…

Gaziantep doğumluyum. Ege
Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler Bölümü 1984
mezunuyum. Babamız, TBMM 2.

Dönemi’nde milletvekili olmuş ve
dört dönem bu görevi yapmış,
Cumhuriyet’e “Evet” demiş olan
Ahmet Remzi Güres… 

Aile olarak Ege’de, Manisa
Saruhanlı’da bir çiftlik sahibiydik.
Meyvecilik, ziraat işleri
yapıyorduk. Pamuk ve üzüm
üretiyorduk. 1963’te küçük çapta
tavukçuluğa başladık.
Kuruluşumuz 1963 diyebiliriz. 

Her şey 600 tavukla başladı.
Sonra 3500 tavuk,
sonra katlanarak
büyüdü ve bugün
4.5 milyonluk
kapasiteye sahibiz.
Merkezimiz
Saruhanlı, İzmir’de
de ofisimiz var. Biz
bir aile şirketiyiz,
yetişmiş
gençlerimiz de
geldi, devreye

Her şey
600

tavukla
başladı

Her şey
600

tavukla
başladı

Her şey
600

tavukla
başladı

Her şey
600

tavukla
başladı

Her şey
600

tavukla
başladı

Yumurtada,
Türkiye’nin en
büyük tam
entegre üretim
tesisi Güres’in
dününü,
bugününü ve
yarınını, Mustafa
Güres ile
konuştuk. 
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girdi. Türkiye’nin tek tam entegre
tesisiyiz. 
Entegre tesis kavramını biraz 
açar mısınız?

Güres denince akla yumurta
geliyor. Fakat bunun oluşumu
safhalardan geçiyor. Son teknoloji
havalandırma sistemleri mevcut.
Bugün bir kümeste 150-200 bin
tavuk bulunuyor. Güres teknoloji
firmamız var. Yem ve viyol
fabrikaları yapımını bu
fabrikamızla sağlıyoruz.  

Şu anda bünyemizde kuluçka,
damızlık tesislerini bu fabrikamız
kuruyor. Ayrıca yaklaşık 40 ülkeye
de yumurtanın yanı sıra teknoloji
ihracatımız var. 

Çin’e kadar tesis kuruyoruz.
Bunun yanı sıra bir süt

hayvancılığımız var. İlk o vardı
aslında, halâ da devam ediyor. Son
olarak da pastörize likit yumurta
üretimini başlattık. Eti, Ülker gibi
firmalara likit yumurta satıyoruz.
Türkiye’nin en modern pastörize
likit yumurta tesislerine sahibiz. 
Tarımsal yatırımlarınız da
var galiba…

Mevcut arazilerimizde tavuk
yemi hammaddesi olan mısır ve
buğday yetiştiriyoruz. Üzüm
üretimimiz de var. Tabii bunlar
bizim tüm ihtiyacımızı
karşılamıyor. Aylık 15 bin tondan
fazla tavuk yemi kullanıyoruz.
Yeme çok dikkat ederiz. Tavuk
unu, kemik unu gibi şeyleri
kesinlikle kullanmayız. 

Mısır, soya, yonca, ayçiçeği

küspesi kullanırız. Bizde
yumurtanın lezzeti de işte bu
kaliteli yem kullanımından gelir.
Sarısının rengi kadife çiçeğinden
gelir. Ürünümüzün yüzde 60’ını iç
pazara veriyoruz. Yüzde 40’ını da
ihracat yapıyoruz. BAE, Dubai,
Katar, Kuveyt, Irak, Suriye,
Azerbaycan’a… 
Beyaz et de var mıydı Güres’te?

Hayır yok. Hiç girmedik,
üretmeyi de düşünmedik.
Yumurtayla beyaz et yakın gibi
görünen, ancak çok farklı iki alan.
Biri elma, diğeri armuttur. 

Beyaz et, sorumluluğu çok
fazla olan, çok iyi, sağlıklı
yapılması gereken bir iş. Biz
endüstriyel tavukçulukta bunun
zor olduğunu, maliyetin yüksek
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olduğunu gördük ve bu işe hiç
girmeme kararı aldık. 
Bir gününüz nasıl geçiyor?

Tempomuz yoğun. İzmir ve
Manisa arasında gidip geliyorum
sürekli. Rutin toplantılarımız var.
İşi yakın dururum, takip ederim.
Yetki veririm, ama yürüyüp
yürümediğini izlerim. 
Farklı yatırımlarınız var mı?

Bir güneş enerjisi yatırımımız
da var. Biliyorsunuz enerji
olmazsa olmaz. Yeşil enerjinin,
çevreci enerjinin önemi de çok
büyük. Bir megavatlık güneş
enerjisi santrali kurduk ve
çalışmaya başladı. Şu anda kendi
enerji ihtiyacımızı karşılamak

üzere adımlar atıyoruz. 
Yeni ilgi alanımız ise gübreden

enerji elde etmek. Bununla ilgili
çalışmalarımız devam ediyor. Bu
yılın sonuna doğru yatırımımızı
hayata geçireceğiz. 

Güres olarak bizim 10
megavatlık enerji ihtiyacımız var.
Bunu olabildiğince kendi
imkânlarımızla karşılamayı
hedefliyoruz. 
Türkiye’de yumurta pazarının
durumu nedir? Güres olarak siz
neredesiniz? Bu aralar yumurta
fiyatlarında bir artış var, toplumda
da buna tepki var. Bu artışlar
neden kaynaklanıyor?

Fiyat yükselmeleri suni değil

ama geçicidir. Bu fiyatları böyle
yükseklerde tutmamamız
gerekiyor; ama dibe de vurmaması
lazım. Dibe vurursa fiyat illa ki bir
zaman sonra zirve yapar. 

Neden; çünkü insanlar
hayvanlarını keser, üretimi
düşürür, istikrarsızlık ortaya
çıkar. Biz istikrarı sağlamak için
Yumurta Üreticileri Birliği
(YUMBİR) nezdinde çalışmalar
yapıyoruz. 

Özellikle çevre ülkelerdeki kuş
gribi nedeniyle ihracat talebinde
artış var; yumurta fiyatlarındaki
yükselmenin en önemli nedeni bu.
İç piyasada arz azalıyor çünkü.
Güres olarak, Türkiye’de yumurta



üretiminin yaklaşık yüzde 12’sini
biz karşılıyoruz. Toplamda 750
personel istihdam ediyoruz. 
Sektörünüzde kronikleşen, çözüm
bekleyen sorunlar var mı? Varsa
çözüm önerileriniz neler?

Katma değer vergisinin yüzde
8’den 1’e düşmesi gerekiyor.
YUMBİR’le birlikte çalışmalarımız
var ama ne yazık ki sonuç
alamıyoruz bir türlü. 

Onun dışında devletimizin pek
çok teşviği var, onu da söylemem
gerekiyor. Bunun dışında
biyogüvenliğe çok dikkat edilmesi
gerekiyor. Dışarıdan gelen
hastalıklar açısından… Piyasada
pek çok yerde, yol kenarlarında
“organik yumurta” adı altında
denetimsiz, açıkta satılan ürünler
var. 

Bunların menşei belli değil,
hastalık içerip içermediği belli
değil, çoğu organik de değil zaten.
“Serbest gezen tavuk yumurtası”
diyorlar; adam kurmuş bir çadır,
orada da hayvana yem veriyor, ne
biyogüvenlik var, ne hijyen var.
Bunların çok daha iyi
denetlenmesi gerekiyor. 
Birinci Kordon Balık Restoran’ın
sahibi olduğunuzu pek kimse
bilmez… Restoran işine nasıl
girdiniz?

Benim için hobi bu. 5-6 yıldır
var. Kendime ait mekanım olsun

istiyordum, balığı severim,
denizciliğim var, tekne
kaptanlığım var; tüm bunlar bir
arada olunca Birinci Kordon Balık
Restoran girdi hayatımıza. 

Orada da başarılı bir ekibimiz
var. Akşamları genelde orada
olurum, dostlarımızı,
misafirlerimizi ağırlarız. Lezizdir,
temizdir, tavsiye ederim yani.
Bugün her yerde yemek
yiyemiyorsunuz, kaliteli hizmet

Röportaj
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bulamıyorsunuz. Biz orada bunu sağlıyoruz. 
Göztepelisiniz…

Ben Güzelyalı’da büyüdüm. İzmir Türk Koleji’nde
okudum. Efsane Göztepe’yi seyreden tarihe tanıklık
eden şanslı kişilerdenim. O günlerde yüreğimizde
filizlenen Göztepe aşkı her geçen yıl büyüdü. Her
zaman yanındayım Göztepe’nin.  Yönetimde hiç
olmadım ama maddi-manevi desteğim her zaman
Göztepe’nin arkasındadır. 

Güres olarak forma reklamlarımızla yanlarında
olmaya çalışıyoruz. Para pul önemli değil, yeter ki
Göztepe’nin yanında olalım. 

Bugün Başkan
Mehmet
Sepil, bana
göre
sadece
Göztepe
için değil,



39

Röportaj

İzmir için büyük bir şans.
Başka hobileriniz var mı?

Denizi severim. Özellikle yazları teknemde vakit
geçiririm, yurtiçi, dışı gezerim. Gittiğim yerde sırf
işimi görmem; üç-dört gün kalır, dolaşır gelirim. Aktif
biriyim. Yürüyüş yaparım, yüzerim. 
İZSİAD’ı nasıl değerlendiriyorsunuz? Size kattıkları
neler?

Başkan Hasan Bey’i severim, dostluğumuz 
eskiye dayanır. İZSİAD’ın ekibini de beğeniyoruz.
Başkan ve yönetim gayet iyi çalışıyor, son derece
etkin ve faydalılar.  Diğer dernekleri de izliyorum;

bakıyorum olduğu yerde
duruyorlar. İZSİAD

yönetimi ise
sürekli
bayrağı
yukarı doğru
götürüyor.



avukat NİLHAN ANTİTOROS

Makale

İş yaşamı, kadını ile erkeği ile bir bütün halinde yoğun bir
şekilde devam ediyor. Ancak, her yıl Mart ayı geldiğinde,
yoğun bir şekilde özellikle sivil toplum kuruluşları başta olmak
üzere, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ile ilgili etkinler
düzenleme çalışması içerisine giriyor.

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” aslında bir kutlama
günü değil, bir farkındalık günü… Çokça bahsi geçmiş
olabilir ama okurlarımızdan bilgisi olmayanlar için bir kez
daha çıkış öyküsünden bahsetmek gerekir;

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi
Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve
Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış
uluslararası bir gündür.  İnsan hakları temelinde
kadınların siyasi ve sosyal bilincinin
geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal
başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.
Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar
Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York

kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları
istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. 

Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya
kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika
önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120
kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın
kişi katıldı. 8 Mart; 26-27 Ağustos 1910 tarihinde
Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılan bir uluslararası

toplantıda alınan kararla özel bir gün olarak kutlanmaktadır.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüklü küçüklü birçok

etkinlik yapıldı. Kadınların çoğunluğu oluşturduğu
toplantılarda kadının iş yaşamındaki yerinden, uğradığı
şiddete kadar, aile içindeki rolüne kadar birçok konu
konuşuldu, tartışmalar bilgilendirmeler yapıldı.

Ancak, bizim gözlerimiz yine bu konunun diğer ve
en önemli yarısını oluşturan erkekleri aradı.

Maalesef bu konu sanki hiç onları
ilgilendirmiyormuş gibi, kadın kadına yapılan

(etkinliklere az sayıda erkeği tenzih ederek)
etkinliklere hiç ilgi göstermediler. Aslında

Her gün Kadınlar Günü…

İZSİAD Danışma
Kurulu Üyesi
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yaşadığımız sorunların iki taraflı
olduğu algısını yerleştirebilsek
zannediyorum, sorunların
çözümünde daha yapıcı katkıları da
görebileceğiz.

Biraz serzenişten sonra, mevcut
durum ile ilgili değişik bir bakış açısı
getirmek istiyorum. “KADINLAR
TOPLUM İÇERİSİNDE YÜKSELİŞTE”
diyebiliriz. Şöyle ki; kadının toplum
içerisindeki yeri ve erkeklerle eşit
haklara sahip olduklarının savunuzu
son 50-60 yılın söylemi olarak
karşımıza çıkıyor. 

Bundan binlerce yıl öncesindeki
kadının yerinin ve statüsünün 50-60
yıllık çalışma ile hemen değişmesini
beklemek son derece zordur. Bilgi ve
iletişim çağını yaşadığımız bu
zamanlarda kadının erke ile eşit
haklara sahip olduğunu savunmak ve
dile getirmek ne kadar doğalsa,
bundan sadece 100 yıl önce, aksini
söylemek bir o kadar normaldi.

Kadınların sosyal ve ekonomik
statülerini ne kadar kısa zamanda,
binlerce yılın önyargısını yıkmak
demeyelim ama onarılamayacak
derecede çatlattıklarını kolayca
gözlemleyebiliyoruz. Birçok Avrupa

ülkesinde kadın siyasi liderler
ülkelerini yönetiyor. 

Üniversitelerde özellikle kadın
akademisyenler önemli başarılara
imza atıyor. Ticarette girişimcilikte
kadınlar artık erkeklerden daha
başarılı oldukları ispatlıyorlar. Hem de
tüm bunları, kadın oldukları için
omuzlarına yüklenen aile bakımı, ev
işi vs. gibi şeylerle birlikte
yürütüyorlar. Ben umutsuz değilim,
Ulu Önder Atatürk’ün bizlere hemen

hemen tüm batılı ülkelerden önce
verdiği medeni haklardan, siyasi
haklardan bir Cumhuriyet kadını
olarak sonuna kadar
faydalanacağım. 

Evet, 1 gün bu gün kutlayalım
kendi aramızda, ama kalan 364 günde
de şikayet etmeden, azimle ve umutla
erkeklerle birlikte eşit şartlarda
yaşamanın ve kazanmanın
mücadelesini verelim.

Bol kazançlı günler dileğiyle…

41



İş sağlığı ve güvenliği (İSG) profesyonelleri işyerlerine iş
sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan işyeri hekimi, iş güvenliği
uzmanı ve diğer sağlık personeli olarak adlandırılan kimselerdir.
İşverenler kendi bünyesinde uzmanlık belgesine sahip kişilerle
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütüyorsa, bu kişiler ile
işveren arasındaki ilişki iş sözleşmesine dayandığından bu
kişiler “uzman işçi”, “hekim işçi” statüsündedirler. Bu kişiler iş
mevzuatından doğan işçilere ilişkin tüm hak ve
yükümlülüklerden yararlanırlar. Uzmanların ücret ve çalışma
koşulları iş mevzuatının mutlak ve nispi emredici kurallarına
aykırı olmamak kaydıyla taraflar arasında serbestçe
kararlaştırılır. Uzmanlar, toplu iş sözleşmesi bağıtlanmış
sendikanın üyesi ise, bu sözleşmeden yararlanırlar.

İSG profesyonelleri, işveren adına hareket
ettiğinden ve işyerinin yönetiminde görev
aldığından aynı zamanda işveren vekili niteliği
taşırlar. Dolayısıyla işveren vekiline ilişkin tüm
yükümlülük ve sorumluluklar bunlar için de

geçerlidir. İSG profesyonelleri 6331 sayılı kanuna göre işveren
vekili sayıldıkları için işveren gibi hukuki ve cezai sorumlulukları
bulunmaktadır. Zira bunlar kendi görev alanları ile ilgili
konularda işveren adına hareket etmekte, işin İSGK’ya göre
yürütülmesine katkıda bulunmakta ve bu hizmetlerde teknik
danışmanlık yapmaktadırlar. Ayrıca bu kimseler iş sağlığı ve

güvenliği konusunda işçilere doğrudan emir ve talimat
verme ve denetleme yetkisine de sahiptirler.

İSG Profesyonelleri, eylem ve işlemlerinden dolayı
çalışanlar da dahil olmak üzere, işveren, çırak, stajyer,
misafir, müşteri gibi birçok kişinin doğrudan ya da dolaylı
olarak zarara uğraması halinde, işveren vekili sıfatıyla

kendi yetki ve görev alanına giren konularda hukuki
ve cezai olarak sorumludur. 

Profesyoneller kendi kusurlarından
kaynaklanan iş kazası ve meslek hastalıkları
dolayısıyla maddi tazminat, destekten yoksun
kalma tazminatı, manevi tazminat, idari para

LÜTFİ İNCİROĞLU

Makale
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

E. Çalışma Genel Müdür Yardımcısı
İş Hukuku, Sendikalar Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanı

İSG profesyonellerinin hukuki 
ve cezai sorumlulukları
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cezası, hapis cezası ve adli para cezası
gibi hukuki ve cezai yaptırımlar ile
karşılaşabilirler.

Ancak profesyonellerin meydana
gelen iş kazası veya meslek
hastalığından dolayı tazmin borcunun
doğması için öncelikle; profesyonelin
kusurlu olması, işçinin bedensel ve
ruhsal bir zarara uğraması ve bu zararın
ortaya çıkması ile profesyonelin kusurlu
davranışı arasında uygun illiyet bağı
bulunması gerekir. Profesyonellerce
işyerinde tutulan raporlardaki
eksiklikler nedeniyle gerekli iş sağlığı ve
güvenliği önlemleri alınmamış ve iş
kazası meydana gelmişse,
profesyonellerin hem hukuki hem de
cezai sorumluluğu vardır.

Profesyoneller tarafından işverene
bildirilen ve alınması gereken önlemler
varsa ve işveren tarafından bu önlemler
alınmadığı için iş kazası ve meslek
hastalığı meydana gelmişse,
profesyoneller oluşan zararların
sonuçlarından sorumlu tutulamazlar.

Örneğin, işverenlerce
profesyoneller tarafından talep
edilmesine rağmen çalışanlara eğitim
verilmesinin geciktirilmesi ve
dolayısıyla profesyonellerin görevini
yapmasının engellenmesi ya da gerekli
araç ve gerecin sağlanmaması gibi
durumlarda, meydana gelen iş
kazasında oluşacak zarardan
profesyoneller sorumlu tutulamazlar. 

Bununla birlikte profesyonellerin iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerini gereği
gibi yerine getirmelerine rağmen bir
kaza meydana gelmişse, bu kişilerin
kusurundan ve sorumluluğundan
bahsedilemez. Cezaların kişiselliği
ilkesi, Anayasa’nın 38. maddesinde alan

“Ceza sorumluluğu

şahsidir” hükmüne dayanır. 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 20. maddesinde
de “Ceza sorumluluğu şahsidir. 

Kimse başkasının fiilinden dolayı
sorumlu tutulamaz” denilmektedir.
İşveren vekili sıfatına sahip olan
profesyoneller, İSG ile ilgili görev ve
yetkileri kapsamında gerekli tedbirlerin
alınmasında gerekli özeni
göstermeyerek bir iş kazasına ve
meslek hastalığı sonucu çalışanların ve
üçüncü kişilerin ölümüne ve
yaralanmasına neden olmuşsa,
cezaların kişiselliği ilkesine göre birinci
derecede sorumludurlar.

Cezaların kişiselliği ilkesine göre,
işveren ve işveren vekilleri
(profesyoneller) suç teşkil eden
eylemlerinden şahsen sorumludurlar. 

Türk Ceza Kanunu’na göre,

profesyonellerin cezai sorumluluğu,
meydana gelen iş kazası ve meslek
hastalığı ile profesyonelin kusuru
arasındaki illiyet bağının varlığına
bağlıdır. Uygun illiyet bağı yoksa
profesyoneller kusurlu da olsa, cezai
açıdan sorumlu tutulamazlar. 

Profesyonellerin meydana gelen iş
kazası ve meslek hastalığı sonucu
oluşan ölüm ve yararlanma olaylarında,
gerekli İSG tedbirlerini almasına ve
gerekli dikkat ve özeni göstermesine ve
ayrıca işvereni bu tedbirler konusunda
uyarmasına ve gerekli önerilerde
bulunmasına rağmen, işveren gerekli
tedbirleri almaz ya da geciktirirse, o
zaman profesyonellerin
sorumluluğundan bahsedilemez.

Profesyonellerin idareye karşı
sorumluluğu da vardır. 6331 sayılı
kanunu göre, çalışanın ölüm veya
maluliyetle sonuçlanacak şekilde vücut
bütünlüğünün bozulmasına neden olan
iş kazası ve meslek hastalığının
meydana gelmesinde ihmali tespit
edilen profesyonellerin yetki belgesi
askıya alınabilecektir. 

Bu konuda profesyonelin ihmalinin
tespitinde kesinleşmiş yargı kararı,
malullüğün belirlenmesinde ise 5510

sayılı kanunun 25. maddesindeki
kriterler esas alınacaktır 
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Prostat Kanseri dünyamızda 5.sıklıkta görülen kanserdir.
Avrupada ise Akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen
kanserdir.

Prostat kanseri Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa
ülkelerinde daha sık görülmektedir.Ülkemizde; İzmir ilimizi
kapsayan bir çalışmada ise en sık görülen 5.kanserdir.

Prostat kanserinin görülmesinin coğrafik bölgelere göre
farklılıklar göstermesinde çevresel faktörler,diyet,yaşam
tarzı,genetik yapı gibi çeşitli faktörler üzerinde durulmaktadır.

Ailesinde özellikle prostat kanseri olanlarda görülme sıklığı
ise daha fazladır.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte daha fazla görülen prostat
kanseri yavaş ilerleyen bir kanserdir.

Prostat; mesanenin altında üretra denilen idrar
yolunu çepeçevre saran ve erkeklere özgü bir bezdir.

Meninin bir kısmını üretir. Normalde 15-25 ml.(ceviz
büyüklüğünde) hacimdedir.

Prostat kanseri risk faktörleri:

l İleri yaş
l Ailesel ve Genetik Faktörler; Birinci derecede

akrabasında prostat kanseri olanlar,ailesinde meme

kanseri olanlar.
lEnfeksiyonlar ( prostat iltihapları)
l Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
lSigara
lObezite ( özellikle yağlı diyet alışkanlığı)
lBazı meslek grupları(böcek ilaçlarına maruz kalan

çiftçiler ve petrol endüstrisinde çalışanlar)

Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?

Prostatın iyi huylu ve kötü huylu tümörleri hastalarda aynı
şikayetlere neden olur. Hatta bazen prostat kanseri prostat
dışındaki bölgelere yayılıncaya kadar bulgu vermeyebilir.

Sık görülen şikayetler;
lSık idrara çıkma (gündüz veya gece) ve idrar

akımının zayıf olması
l İdrarı başlatmakta ve bitirmekte güçlük
l Tuvalete gide rken idrar kaçırma
l İdrar da veya meni de kan görülmesi
l Sertleşme sorunları
l Kalça,sırt,göğüs ve bacaklarda ağrı
Prostat Kanserinde Tanı Nasıl Konur.
Öncelikle yukarıda belirtilen yakınmaları olan her

ERTAN CAN

Doktor

ÜROLOJİ UZMANI

PROSTAT

KANSERİ

PROSTAT

KANSERİ

PROSTAT

KANSERİ

PROSTAT

KANSERİ

PROSTAT

KANSERİ
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kişi mutlaka bir üroloğa gitmelidir. 
Aile- sinde prostat kanseri öyküsü olanlar olanlar ise daha

dikkatli olmalıdır. 
Genelde 50 yaş üzeri tüm erkeklerin yılda bir kez parmakla

makattan muayene ve PSA testi yaptırmaları önerilir.
Yalnızca yapılan PSA ve idrar tetkikleri yeterli değildir.

Çünkü her prostat kanserinde PSA yükselmeyebilir.
PSA başka nedenlerlede (prostat enfeksiyonu gibi)

yükselebilir. 
Bu nedenle parmakla muayene de mutlaka yapılmalıdır.
PSA yüksekliğinde veya anormal parmakla makattan

muayene varlığında prostat biyopsisi (prostattan ultrason
eşliğinde parça alınması) yapılır.

Prostat kanseri tanısı alınan parçaların patoloji uzmanı
tarafından incelenmesi sonucunda konur.
Prostat kanseri nasıl tedavi edilir?

Prostat kanseri tedavisi tümörün lokalizasyonuna,
şiddetine,hastanın genel durumuna ve yaşına göre farklılıklar
gösterir.

Üroloji uzmanı; tüm parametreleri değerlendirir ve hastası
ile birlikte tedavi seçeneklerini tartışır. Sonuçta hastaya uygun
olan tedavi uygulanır.

Prostat kanseri tedavileri:

Cerrahi Tedavi
l Açık, robotik veya laparoskopik olarak prostat ve

gerektiğinde lenf bezlerinin çıkarılması
Radyoterapi
l Prostata yönelik ışın tedavisidir.
Hormonal Tedavi
l İlaç tedavisi
Aktif İzlem
l Amaç hastanın küratif tedavi şansını kaybetmeden

tedavisinin ertelenerek yakın izlenmesidir. Bu grup hastalar bir
proğram dahilinde takip edilirler. 

Bekle gör tedavisi

l Hastalığın doğal seyri hastanın yaşam beklentisinden
daha fazla ise tercih edilebilir.Genellikle ileri yaşlarda önerilir.

Prostat kanserinin yaşla paralel olarak arttığını
unutmamamız gerekir. Tedavi edilebilen bir hastalık olan
prostat kanserinden ancak erken tanı ile korunabiliriz.  
Erken tanı ve tedavi için; 50 yaşından itibaren yakınmalarımız
olmasa da bir üroloğa giderek gerekli tetkikleri yaptırmalıyız.
Ancak o zaman daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz.

ERTAN CAN

Doktor

ÜROLOJİ UZMANI
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CENGİZ YAVAŞ
İZSİAD Başkan

Yardımcısı

HELSİNKİ

HELSİNKİ

HELSİNKİ

HELSİNKİ

HELSİNKİ

İskandinavyaturunda son durak

İskandinavyaturunda son durak

İskandinavyaturunda son durak
İskandinavyaturunda son durak
İskandinavyaturunda son durak
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İskandinavya gezi notlarını,
Finlandiya’nın Başkenti
Helsinki’yle bitiriyoruz. Öğleden
sonra limanda biletlerimizi alıp
yolcu peronlarının bulunduğu
yerden Viking Line Mariella adlı
gemiye bindik. Girişte herkesin
fotoğrafları çekiliyor, sonra da
stantlarda satışa sunuluyor.

Fotoğraf faslından sonra
kamaramızı bulmak üzere
geminin içine girdik. Dış
kabindeki kamaramıza
valizlerimizi yerleştirdikten
sonra gemiyi tanıma gezisine
çıkıyoruz. Saat 17.00’de hareket
ederken tüm yolcular gibi biz de
güvertedeyiz ve Stockholm’le
vedalaşıyoruz.  

Bol bol fotoğraf çektikten
sonra, akşam yemeği
rezervasyonu için aşağı kata
indik. Geminin en güzel
masasına rezervasyon yaptırdık
ve kahve keyfi için güvertedeki
masalardan birine oturduk. 

Gemi limandan ayrıldıktan
sonra, vergisiz alışverişin

yapılabildiği mağazalar kapılarını
açıyor. Fiyatlar gerçekten çok
uygun. 

Alışveriş faslından sonraki
durağımız, saat 19.00’da açılan
ve açık büfe yemeğin sunulduğu
Serenade Buffet… Deniz

manzaralı masamıza yerleşip
yemeklerimizi alıyoruz. Yok yok.
Soğuk mezeler, sıcak mezeler,
et, balık ve tavuklar, zengin
salata çeşitleri ve de tatlılar,
meyveler... Havyar da mönünün
olmazsa olmazı. Kırmızı ve beyaz
şarap fıçılarda; istediğin kadar
içebiliyorsun. Bira da cabası…

Yemekten sonra canlı müziğin
olduğu gece kulübüne gidiyoruz.
Geç vakte kadar eğlenip
güverteye çıktığımızda havanın
halen aydınlık olduğunu
görüyoruz. Beyaz geceler tüm
ihtişamıyla devam ediyor. Ama

Gemide, vergisiz

alışveriş yapılabilen

mağazalar var ve

fiyatlar çok uygun.
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uyumamız gerekiyor, çünkü
sabah Helsinki’de olacağız… 

Yüzde 70’i ormanlardan
oluşan, eğitim sisteminde ve
basın özgürlüğünde lider,
dünyanın en güvenilir
ülkelerinden biri olan
Finlandiya’nın başkenti
Helsinki’de, gözalıcı mimari,
parklar, sanat koleksiyonları, her
zevke uygun barlar, gurme
restoranları ve diğer pek çok
doğal güzellikle karşılaşıyoruz…
Burası, ziyaretçilerine yazın ayrı,
kışın ayrı güzellikler sunuyor. 

“Baltık Kızı” olarak da anılan
Helsinki, 604 binlik nüfusuyla
hem uluslararası bir metropol
hem de küçük bir kasaba hissi
uyandırıyor. Uzun saatler gün
ışığından faydalanmak ve güzel
havanın tadını çıkarmak
isterseniz ziyaret için en uygun
zaman yaz mevsimi. Ancak kışın
da keyif alacağınıza emin
olabilirsiniz. 

Finlandiya, 1155 yılında İsveç
Krallığı bünyesine girmiş.

1809’dan itibaren Ruslara bağlı
özerk bir ülke olarak hayatlarına
devam etmişler. 1917 yılında ise
bağımsızlıklarını ilan etmişler.
Bu yıl, bağımsızlıklarının
100’üncü yılı.

Finlandiya’nın güneyindeki
Finlandiya Körfezi’ne bakan
Helsinki, yerel dilde “Stadi”
olarak da anılıyor. 

Kral 1’inci Gustav’ın
yönetimindeki İsveç’in Tallin
şehrinin Hanseatic bölgesine
karşılık olarak 1550 yılında
kurulan Helsinki’nin ilk yılları
mücadele ile geçmiş. Yeni

kurulan yerleşim yeri, yoksulluk,
savaşlar ve felaketler nedeniyle
pek rahat yüzü görmemiş. Uzun
yıllar boyunca Baltık
bölgesindeki diğer başarılı
ticaret merkezlerinin
gölgesinde, küçük, sönük 
bir kıyı kasabası olarak kalmış.
Helsinki için 20’nci Yüzyıl’ın ilk
yarısının neredeyse tamamı
savaşlarla geçmiş. Tüm bu
zorluklara rağmen, kent,
istikrarlı bir şekilde gelişimini
sürdürmüş. 1990’larda ise
Avrupa Birliği’nde en hızlı
büyüyen şehirlerden biri olmuş.  
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Pazar Meydanı
Taşla döşeli olan Pazar

Meydanı (Kauppatori),
Helsinki’nin merkezi… Baltık
Denizi kıyısında kurulan Pazar,
özellikle bahar aylarında çok
kalabalık oluyor. Kış aylarında
Christmas Market kuruluyor.

Sadece Ekim ayında ise ünlü
Ringa Pazarı kuruluyor. Burayı
gezmek ve alışveriş yapmak son
derece keyifli.  Sıra sıra kafelerin
yanı sıra çeşitli hediyelik eşya
stantları, çiçekçiler, geleneksel
ürün satış noktaları, yerel

lezzetler ve elbette taze meyve,
sebze tezgahları var… 

Fiyatlar, ülkenin genel
pahalılığı ile kıyaslandığında
oldukça uygun. Yemeğinizi
yerken martılardan sakınmak

zorunda kalabilirsiniz. Yoksa bir
anda yemeğinizden bir parça
kapabilirler. 
Aleksanterinkatu, Parlamento
Binası ve Senato Meydanı 

Pazar alanından başlayıp,
Başkanlık Sarayı ve Emniyet
Amirliği arasından uzanan sokak,
Aleksanterinkatu’ya uzanır.
Sokağın solu, tarihi Fin
yapılarıyla dolu.  Solda bulunan
mavimsi gri Sederholm Evi,
Helsinki’nin en eski taş evi.
Aleksanterinkatu’nun bitiminde
sağda ise Asalet Evi bulunuyor.

Baltık Denizi kıyısında

kurulan pazarda, son

derece zengin ürün

çeşitliliği bulunuyor. 

GEZİLECEK YERLERGEZİLECEK YERLERGEZİLECEK YERLERGEZİLECEK YERLERGEZİLECEK YERLER
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Asalet Evi’nin salonunda,
Rus Vali General Nikolay
Bobrikov, 1904 yılında
suikaste kurban gitmiş.
Sokağın bitiminde ise
Helsinki’nin heybetli Senato
Meydanı’na ve Çar
Aleksandar’ın bronz
heykeline ulaşıyorsunuz.
Senato Meydanı’nın kuzey
yanında biraz ilerleyince
granit kayalık üzerindeki
Lutheran Katedrali’ni
görüyorsunuz. Katedral,
1830’da C.L. Engel
tarafından tasarlanmış ve
yapımına başlanmış. 1852
yılında değişik bir tarzla
bitirilmiş. Meydanın sol
tarafında ise Engels
tarafından 1828-32 arasında
inşa edilen üniversite var.
Üniversite kütüphanesi 1.5
milyon ses kaydı, 2 bin el
yazması ve Slovenlere ait
Batı’daki en büyük
koleksiyona sahip. Doğal
Tarih Müzesi de bu
üniversitede. Müze içinde 7
milyon civarında örnek var.

Temppeliaukio Church
(Rock Church) Helsinki 
Kaya Kilisesi

1960’ların sonunda Timo
ve Tuomo Suomalainen
tarafından tasarlanmış.
Helsinki yarımadasının sert
kayalıklarının içi oyularak
yeraltında inşa edilen
kilisenin içerisi, camlı
kubbeden gelen muhteşem
doğal ışıkla yıkanıyor.
Kilisenin camdan bir
kaburga üzerinde taşınan,
13 metre yüksekliğinde
bakır kaplama dairesel bir
kubbesi var. Kilise, içte
işlenmemiş kaya
yüzeylerinin muhteşem
akustiği nedeniyle konser
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salonu olarak da kullanılıyor. Biz
gittiğimizde Helsinki’nin önemli bir
ailesinin nikahı vardı, içeriye giremedik. 

Sibelius Anıtı
Fin besteci Jean Sibelius anısına

yapılmış, havada asılı gibi duran 24 ton
ağırlığındaki çelik borulardan oluşan
oldukça etkileyici bir yapıt. 

Helsinki Olimpiyat Stadyumu
Olimpiyatlar Finlandiya’ya, 2. Dünya

Savaşı ve Sovyet işgali yaşanmadan önce
verildi. Savaş boyunca olimpiyatlar

gerçekleşmedi. Sonrasında ise 1952
yılında Helsinki ile sınırlandırıldı.
Stadyumun içinde Finlandiya Spor
Müzesi ve girişin önünde de büyük Fin
olimpiyat koşucusu Paavo Nurmi’nin
(1897-1973) heykeli bulunmaktadır.
Çimlerin ötesinde, Yüzme Stadyumu’nun
önünde deniz ve ilkbahar çiçekleriyle
piknik için ideal bir yer olan Municipal
Park uzanır. Yüzme Stadyumu harika
özellikleriyle yazın tüm ziyaretçilere
açıktır. Kule, pazartesi ve cuma günleri
sabah 9 akşam 9 arası, cumartesi ve
pazar günleri 9-18 arası açık.
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başlamıyor?
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İzmir, tarih boyunca yıkıcı depremlerle yüzleşmiş, bu büyük riski hala taşıyan bir şehir. Araştırmalar,
kentin yapı stoğunun en az yüzde 60’ının “çürük” olduğunu gösteriyor. Yani acil yenilenme şart. Ancak
herkesin konuştuğu “kentsel dönüşüm” bir türlü başlamıyor. Meseleyi, konunun taraflarıyla irdeledik.

İZSİAD Dergisi olarak, hem
vatandaşların hem de inşaat
sektörünün sıklıkla sorduğu
“İzmir’in sorunlu yerlerinde kent
dönüşümü neden başlamıyor”
sorusunun yanıtını aradık. Olası
depremde büyük çaplı yıkım ve
binlerce kayıp riskini bertaraf
etmenin yanı sıra inşaat sektörüne,
dolayısıyla kent ve ülke ekonomisine
de can suyu olacak topyekun
dönüşümün önündeki en temel
engel, mevcut yasalardaki çift
başlılık ve ilgili kanunların
birbirleriyle çelişmesinin yarattığı
karmaşa olarak görülüyor. 

Özellikle dönem dönem sıklaşan
depremlerle birlikte gündeme gelen

Kentsel Dönüşüm MURAT ÖZKEN



İzmir’in depremselliği, mevcut
binaların yüzde 60’tan fazlasının
‘çürük’ olduğuna dair bilimsel
raporlar, konut stoğunun
yetersizliği ve arsa yokluğu gibi
olgular ışığında, önce kentteki
dönüşüm bölgelerinin dökümünü
yaptık, ardından da ilgili kişi ve
kurumlara başlıktaki soruyu
yönlendirdik. İşte, İzmir’de kent
dönüşümü dosyası…
DÖNÜŞÜM BÖLGELERİ NERELER,
SON DURUM NE?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin
yürüttüğü çalışmalar kapsamında,
hayata geçirilmiş projelerin yanı
sıra “yerinde dönüşüm” mantığıyla
hazırlanan ve işin başlamasını
bekleyen dev dönüşüm projeleri
var. 

İşte son durum…
Konak Kadifekale ve Yeşildere
Konak Kadifekale’de, Bakanlar

Kurulu’nca heyelan bölgesi ilan

edilen Altay, Kadifekale, İmariye,
Kosova, Hasan Özdemir, 19 Mayıs,
Yeşildere, 1. Kadriye ve Vezirağa
mahallelerini kapsayan 42 hektarlık
alanda kamulaştırma yapıldı ve
dönüşüm tamamlandı. 

1100 aileye Uzundere Toplu
Konutları'ndan uzun vadeli geri
ödeme planı ile konut tahsisi
sağlandı. 1968 yapının 1967’si
yıkıldı; tescilli olan bir yapı bırakıldı.
Boşaltılan bölge ağaçlandırıldı. 

Projenin 2010 yılı maliyeti
yaklaşık 200 milyon TL.

Kadifekale Projesi’nin devamı

niteliğindeki, Yeşildere heyelan
bölgesinin boşaltılması projesi
kapsamında da yaklaşık 2 hektarlık
alanda bulunan 153 yapının tamamı
yıkıldı; boşaltılan alan
ağaçlandırıldı. 
Çiğli Köyiçi ve Güzeltepe
mahalleleri

Yaklaşık 21 hektarlık alan
sınırı onayının ardından,
mevcut durum tespiti
tamamlandı. Proje

Kentsel Dönüşüm

59



60

hazırlanmasına yönelik çalışmalara
başlandı. 
Gaziemir Aktepe ve Emrez
mahalleleri

Yaklaşık 122 hektarlık alanda
zemin üstü ölçümlerin yapılması,
hak sahipliğinin belirlenmesine
yönelik bilgi ve belgelerin
toplanması, alana ait coğrafi bilgi
sistemi veri tabanının oluşturulması
çalışmalarını kapsayan "Hizmet
Alımı İşi” teslim alındı; kontrol ve
kabul işlemleri tamamlandı. Şahıs
mülkiyetindeki parsellerin tapu
kayıtları üzerindeki hazine
fazlalıklarına ilişkin çalışmalar
devam ediyor. 

Hak sahipliği çalışmaları
kapsamında veri tabanı hazırlandı.
Ulusal ölçekte mimari proje
yarışması düzenlendi. Eşdeğer ödül
alan projelerle ilgili master plan
çalışmaları devam ediyor. 

Gaziemir İletişim ve Tanıtım
Merkezi'nde de vatandaşlara
bilgilendirme yapılmaya devam
ediliyor. 

Konak Ballıkuyu
Kosova, Akarcalı, Yeşildere,

Kocakapı ve Ballıkuyu
mahallelerinde yaklaşık 48.1
hektarlık alanda; durum tespiti, yapı
rölöve krokileri, hak sahipliğine
esas bilgi ve belgelerin toplanması,
veri tabanı oluşturulması, konsept
ve mimari avan proje hazırlanması
işlemleri tamamlandı. Ballıkuyu
İletişim ve Tanıtım Merkezi açıldı.

Mart 2017 itibariyle uzlaşma
görüşmelerine başlandı. 
Bayraklı

Yaklaşık 60 hektarlık Bayraklı
Kentsel Dönüşüm Projesi’nde
yerinde dönüşüm çalışmaları
kapsamında hak sahipleriyle
uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. 
Örnekköy

Karşıyaka Örnekköy
Mahallesi’nin büyük bölümünü

Kentsel Dönüşüm
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kapsayan 18 hektarlık alanda
yerinde dönüşüm çalışmaları
kapsamında hak sahiplerinin yüzde
76’sı ile uzlaşma sağlandı. Diğer hak
sahipleriyle görüşmeler devam
ediyor. Bu yılın sonuna dek etaplar
halinde yapım ihalesine çıkılması
hedefleniyor.
Ege Mahallesi

Konak Ege Mahallesi’nin büyük
kısmı ile Umurbey Mahallesi’nin bir
kısmını kapsayan yaklaşık 7
hektarlık alanda hak sahipleri ile
görüşmeler devam ediyor. 
Uzundere

Karabağlar Uzundere ve
Yurtoğlu mahallelerindeki yaklaşık
32 hektarlık alanda "uzlaşma ve
yerinde dönüşüm" prensibi ışığında
yüzde 100 uzlaşma sağlanmış
durumda. İzmir Büyükşehir
Belediyesi, yapım işlemine geçmek
için evleri yıkılan hak sahiplerine
Uzundere Toplu Konutları’ndan
geçici tahsislerini ve kira
ödemelerini başlattı. İki adada
binaların temeli 2016 sonunda atıldı

ve inşaatlara başlandı. Diğer
adalarda da yapım ihalesi için
çalışmalara devam ediliyor. 
Uzlaşma sürecinde yaşanan
sorunlar neler?

İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nden yapılan
açıklamada; kentsel dönüşüm
sürecinde yaşanan sorunlar özetle
şöyle sıralandı: 
l Dönüşüm alanlarında mülkiyet
yapısının parçalı olması muhatap
olunan hak sahibi sayısının fazla
olması,
l Hak sahipleri küçük metrekare
hisseye sahip olup mevcut durumda
birden fazla yapı ve bağımsız

bölüme sahip olabilmektedir. Bu
sebeple mevcut durumda imar
haklarından daha fazla inşaat
alanına sahip olan maliklerin
beklentilerini karşılamanın
mümkün olamaması,
l Mülkiyet sahiplerinin hayatta
olmaması ve veraset ilamına göre
tapuda intikal işleminin
gerçekleşmemesi sebebiyle hak
sahiplerinin bir araya gelerek kendi
aralarına uzlaşma sağlayamaması,
l Uzlaşma sağlanan hak
sahiplerinin tapu kayıtlarında şerh,
ipotek, haciz gibi belirtmelerin
olması sebebiyle tapularını idareye
devredememeleri,
l Hak sahibi olan ancak
vatandaşlıktan çıkan, yurtdışında
yaşayan ve adresine ulaşılamayan
maliklerin olması sebebiyle
uzlaşma sağlanamaması,
l Hak sahiplerinin, taşınmazları
hakkında imar ve diğer kanunlarla
getirilen kurallar ve sınırlamaları
(Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisi
vb) bilmiyor olması sebebiyle

İzmir Büyükşehir
Belediyesi yetkilileri,
dönüşüm sürecinde

yaşanan başlıca sorunları
tek tek sıraladı.

Kentsel Dönüşüm
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uzlaşma sağlanabilmesi için
tekrar tekrar görüşmeler
yapılarak bu konularda
bilgilendirilmeleri nedeniyle
sürecin uzaması...
Farklı dönüşüm yasaları
birleştirilmeli mi?

Kentsel dönüşüm sürecinde
öne çıkan en önemli tartışma
konusu, bu konuda birden fazla
yasanın oluşu… 

Büyükşehir Belediyesi’ne göre,
kentsel dönüşüm yasal
düzenlemelerinde yetkilerin
merkezi yönetimde toplanması,

yerel idarelerin proje süreçlerinde
istenilen düzeyde rol almasının
önünde engel oluşturuyor. Yapılan
açıklamada, özetle şu görüşlere
yer verildi: 

Aynı amaca yönelik iki yasal
düzenlemenin yürürlükte olması,
hem vatandaşlar hem de
uygulayıcılar açısından karmaşa
yaratmaktadır. 

Bu nedenle yerel yönetimleri
devre dışı bırakmadan, her iki
yasal düzenlemenin olumlu ve
olumsuz yanlarının analiz edilerek
tek bir yasal mevzuat halinde

Kentsel Dönüşüm
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düzenlenmesi gereklilik arz
etmektedir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunun
73. maddesi ve 6306 Sayılı “Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun”un olumlu ve
olumsuz yanlarının iyi etüt edilerek,
3194 sayılı İmar Kanunu altında veya
İmar kanunu ile uyumlu olarak tek bir
yasal mevzuat halinde düzenlemesi
gerekliliği kaçınılmazdır.

Uygulayıcı idare olan belediyelerin
Belediye Meclisi’ne karar alma
yetkisinin tanınması sürecin başarıyla
tamamlanabilmesini getirecektir.

Kentsel Dönüşüm



Konunun bir de özel sektör
ayağı var… Kanunlar
arasındaki karmaşanın
yarattığı gecikmelerden
fazlasıyla etkilenen
inşaatçılar, hukuki sorunların
bir an önce aşılmasını
bekliyor. 

Aynı zamanda İZSİAD üyesi
olan Müteahhitler
Federasyonu Başkanı
Necip Nasır’ın bu konudaki
görüşleri şöyle: 

6306 sayılı yasa ile 5393

Özel

sektör ne

diyor?

Necip Nasır: Çift başlılık
kimliksiz kent yaratacak
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Sayılı Belediyeler Yasası’nın 73.
Maddesi’nin İzmir’de oluşturduğu
iki başlılık nedeniyle 2012’den
bugüne kadar geçen sürede
maalesef konunun aktörleri arzu
edilen hızda çalışmaları
tamamlayıp harekete geçemedi.
Kentsel dönüşümde en
önemli aktör yerel
yönetimler olmalıdır. 

Çünkü bir ilçenin
sosyal ve kültürel
yapısını, taleplerini,
sorunlarını en iyi
belediyesi bilir. 6306
sayılı kanun; ilçe
belediye başkanlarına
ilçelerini; ada bazında, tarihi
dokusuyla, sosyal yapısıyla
ve kent kimliğini ortaya 
çıkaracak şekilde, bölgesiyle
bütüncül planlar hazırlayarak çok
hızlı şekilde dönüşümü
başlatabilecek fırsatları

sunmaktadır.
Eksiklikleri tespit edilen 6306

sayılı yasa ile 5393 sayılı
Belediyeler Yasası’nın 73.
Maddesi birleştirilip, yeni bir
kentsel dönüşüm yasası
yapılarak iki başlılığın ortadan

kaldırılması ve 3194 sayılı
yasanın

yenilenmesi gerekmektedir. 
İzmir, devlet desteği olmadan

kendini dönüştürecek
potansiyele sahiptir; yeter ki
planlarının yapılması sağlansın. 

Hazırlanan planlar; ne yazık ki
İzmir’in 100.000’lik planlarının
mahkemelik olması, kentin

büyük bölümünün 5.000’lik
planlarının hazırlanmamış
olması, sunulan revizyon
planlarında alt ölçekli planlar ile
üst ölçekli planların
uyumsuzluğu gibi nedenlerle
iptal edilmektedir.

Bu ortamda, arsa bulmakta
sıkıntı yaşayan inşaat sektörü

dinamikleri, 6306
Sayılı yasanın
avantajlarını
kullanarak, yık yap

yöntemiyle çalışmaya
başlamışlardır. 

Şu ana kadar
yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm
yapılmıştır. Ne yazık ki bu 
durum belki depreme dayanıklı
yapıların oluşmasını
sağlayacaktır, ancak İzmir’i
beton yığını halinde, misyonu,
vizyonu, kimliği olmayan bir 
kent durumuna getirecektir. 
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Bu yatırımlar, kent içi 
trafiğe nefes aldıracak
Bu yatırımlar, kent içi 

trafiğe nefes aldıracak
Bu yatırımlar, kent içi 

trafiğe nefes aldıracak
Bu yatırımlar, kent içi 

trafiğe nefes aldıracak
Bu yatırımlar, kent içi 

trafiğe nefes aldıracak
İzmir’in her geçen gün büyüyen trafik

sorununa neşter vuruluyor… Büyükşehir
Belediyesi, bu yıl pek çok önemli projeyi
başlatıyor. Hazırlıkları süren yatırımlar

arasında kentin en uzun tüneliyle Otogar'a
bağlanacak 7 km'lik yol, Alsancak Tüp

Geçidi, Marina Kavşağı altgeçidi, Narlıdere
ve Buca metroları ile Fuar İzmir bağlantı

yolu gibi dev projeler var. İşte, İzmir
trafiğine nefes aldıracak dev yatırımlar…
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Buca Onat Caddesi- Otogar-
Çevre Yolu Bağlantısı

Konak, Buca ve Bornova'yı
birbirine bağlaması planlanan,
2.5 kilometresi derin tünelle
aşılacak, toplam 7 kilometre
uzunluğundaki bu yol projesiyle,
Homeros Bulvarı Otogar’a kadar
uzatılacak. 

Kent içindeki en uzun tüneli
de barındıracak proje, iki ayrı
etapta gerçekleştirilecek. Birinci
etapta 2 bin 500 metre
uzunluğunda "iki tüp tünel",
ikinci etapta ise 2 viyadük, 2
altgeçit, 1 üstgeçit yapılacak. 

Çevre Yolu-Aktepe Mahallesi-
Fuar İzmir Bağlantısı

İzmir Çevre Yolu'ndan Fuar
İzmir ve Gaziemir Aktepe
Mahallesi'ne bağlantı
sağlayacak yol ve kavşak
düzenlemesi… Aydın, Ankara,
İstanbul ve Gaziemir
istikametinden gelenler, Fuar
İzmir'e kesintisiz olarak
ulaşabilecek. 

Aktepe, Peker, Aydın, Emrez
ve İhsan Alyanak mahallelerine
Akçay Caddesi üzerinden kavşak
bağlantısının yapılacağı Şehit
Süleyman Ergin Caddesi de

alternatif olarak kullanılacak ve
bölgeye ulaşım kolaylaşacak.
Proje kapsamında 3 km yol, 850
metre istinat yapısı, 27 bin m2
yeşil alan düzenlemesi ve yol
aydınlatma imalatları yapılacak.
Ayrıca ESBAŞ yönetiminin
yapacağı düzenlemelerle
Serbest Bölge'den servislerin ve
bazı gümrüklü araçların çıkışları
çevre yolundan sağlanacak.

Alsancak Tüp Geçidi
Alsancak Sait Altınordu

Meydanı, Atatürk Caddesi ve
Vahap Özaltay Meydanı'nın
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yayalaştırılması kapsamında,
Liman Caddesi ile Şair Eşref
Bulvarı arasında karayolu derin
tüneli yapılacak. Proje ile
bölgede yaklaşık 400 metre
uzunluğunda yeni bir yaya ve
bisiklet aksı oluşturularak
Konak Tramvayı, İZBAN ve yaya
bisiklet erişimi
bütünleştirilecek. 

Marina Kavşağı Karayolu
Altgeçidi

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı
ile İzmir-Çeşme Otoyolu
arasında kesintisiz trafik akışının
sağlanması için yaklaşık 800

metre uzunluğunda (350 metre
kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş
toplam 4 şeritten oluşan
karayolu altgeçidi inşa edilecek. 

Projeyle İzmir-Çeşme Otoyolu
ve çevre yolundan gelen
araçların Mustafa Kemal Sahil
Bulvarı üzerinden Konak yönüne
kesintisiz ulaşımı sağlanacak. 

Konak Tramvayı ve İzmir
Deniz projeleri ile entegrasyon
da sağlanacak.

Yeşillik Caddesi Yaşayanlar
Kavşağı Karayolu Geçidi

Yeşillik Caddesi'nde kesintisiz
ulaşım için bir adım daha

atılacak. 
Dostluk Bulvarı ile devamı

niteliğindeki Şehit Teğmen
Volkan Koçyiğit Bulvarı'nın
Yeşillik Caddesi ile kesiştiği
noktada kesintisiz karayolu
ulaşımının sağlanması amacıyla,
yaklaşık 600 metre uzunluğunda
2 geliş-2 gidiş toplam 4 şeritten
oluşan karayolu üstgeçidi inşa
edilecek. 

Onur Mahallesi Karayolu
Köprüsü

İzmir Çevre Yolu'nu Yamanlar
Viyadüğü kesiminde Onur ve
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Yamanlar mahallelerine
bağlayacak yeni bir karayolu
köprüsü yapılacak. Ilıca Deresi
üzerinden 7351 sokak ile 7371
sokağı bağlayacak 200 metre
uzunluğundaki yol ve köprü
imalatı için proje çalışmaları
tamamlandı. 

Maltepe Karayolu Köprüsü
Anadolu Caddesi’nde

kesintisiz ulaşımın sağlanması
ve trafiğin düzenlenmesi için
Maltepe Caddesi bağlantısında
360 metre uzunluğunda (90
metre kapalı kesit) 2 geliş, 2 gidiş
toplam 4 şeritten oluşan
karayolu altgeçidi inşa edilecek. 

Narlıdere Metrosu derin tünelle
geçilecek

İzmir Metrosu’nu Evka 3’ten

Fahrettin Altay’a kadar uzatarak
19 kilometreye çıkaran İzmir
Büyükşehir Belediyesi, hattı
Narlıdere’ye kadar uzatacak.
Derin tünelle geçilecek bu yeni
bölüm; 7.2 kilometre
uzunluğunda olacak ve 7
istasyondan oluşacak. 

Üçyol-Buca metro hattı
Buca’nın ulaşım sorununu
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çözecek metro projesi için bu yıl
ihaleye çıkılacak. Derin tünel
yöntemiyle yapılacak 12.5 km’lik
Üçyol-Buca Metro hattı 11
istasyondan oluşacak. Mevcut
hatlardan bağımsız olarak
yapılacak ve tren setleri
sürücüsüz hizmet verecek. Hat,
Şirinyer İZBAN İstasyonu ile
bağlantılı olacak.

Fuar İzmir’e Monoray

İZBAN ESBAŞ İstasyonu ile
Fuar İzmir arasında çift hatlı ve 2
istasyonlu monoray sistemi
kurulacak. 2.2 kilometrelik havai
hat, Türkiye’nin ilk monorayı
olacak.

İZBAN Selçuk’a uzanacak
İZBAN’ın, bu yıl Selçuk

seferlerine başlaması
planlanıyor. Torbalı-Selçuk

arasındaki 26 kilometrelik hatta
çalışmalar büyük ölçüde
tamamlandı. 

Tramvay geliyor
Karşıyaka-Konak tramvay

projesinde geriye sayım başladı.
Önümüzdeki günlerde seferler
başlayacak. Konak Tramvayı ise
2017 sonunda işletmeye
açılacak.



İzmir’i tanımak istiyorsunuz…
Hatta misafirlerinize tanıtmak
istiyorsunuz… 

Fakat aslında kendiniz bile
kentinizi yeterince tanımıyorsunuz! 

Nereler gezilir, nasıl gidilir, ne
yenir, ne içilir? İşte bu soruların
yanıtı, İzmir Büyükşehir
Belediyesi'nin düzenlediği “ücretsiz”
kent turlarında. 

Pek çoğumuzun haberinin bile
olmadığı bu güzel hizmet, 2015
yılından beri devam ediyor. Bahar
etabı başladı ve 10 Haziran’a kadar
cuma ve cumartesi günleri
düzenlenecek. 

Katılmak isteyenler, belediyenin
resmi web sitesinden
(www.izmir.bel.tr) ya da 293 14 84
numaralı telefondan rezervasyon
yaptırabiliyor.

Son iki yılda yaklaşık üç bin
kişinin katıldığı, tarihi ve turistik ören
yerlerine günübirlik gezilerini
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Ücretsiz
kent

turlarından
haberiniz

var mı?

İzmir seni
çağırıyor!
İzmir seni
çağırıyor!
İzmir seni
çağırıyor!
İzmir seni
çağırıyor!
İzmir seni
çağırıyor!
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kapsayan program; Homeros
Vadisi, İzmir Doğal Yaşam Parkı-
Kuş Cenneti, ve İzmir Tarih Turu
olmak üzere üç farklı etapta
yapılıyor. 

Turlar, profesyonel turist
rehberleri eşliğinde
gerçekleştiriliyor.
Nereler geziliyor?

Turlar, Konak Meydanı’ndaki
İzmir Büyükşehir Belediyesi
önünden saat 09.00’da başlıyor.
Yarım gün sürecek turlar yine aynı
noktada sona eriyor. 

“İzmir Tarih Turu” gezi
programı kapsamında; Kadifekale,
Antik Tiyatro, Aziz Vukolos Kilisesi,
Emniyet Oteli (Mola), Hatuniye
Meydanı ve Dönertaş Sebili, Emir
Sultan Türbesi, Tasarım Atölyesi,

Kent-Yaşam
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Agora, Kemeraltı – Havra Sokağı
geziliyor. Program,
Kemeraltı’ndaki Kızlarağası Hanı
turu ile son buluyor. 

“İzmir Kuş Cenneti ve Doğal
Yaşam Parkı Turu” kapsamında,
İzmir Kuş Cenneti’nde bölge
hakkında görüntülü sunumlar
eşliğinde bilgilendirme yapılıyor.
Otobüs ile dolaşılarak alan
tanıtılıyor. İsteyenler Homa
Dalyanı’nda yürüyüş yapabiliyor.
Daha sonra Kuş Cenneti’nden
Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam
Parkı’na hareket ediliyor.  
“Homeros Vadisi Turu”
kapsamında ise Bornova
Kayadibi Köyü’ne gidilerek
Homeros Vadisi’nde keyifli doğa
yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

Kent-Yaşam
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
(İKÇÜ) Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi, Mühendislik 
Bilimleri-Nanoteknoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi Dr. Melike
Karakaya, serviks (rahim ağzı)
kanserinin teşhisini
kolaylaştıracak buluşa imza attı.

Uzman doktorlarca uygulanan
smear testinin çok uzun sürede
sonuç vermesi ve örneklerin
toplanarak tek merkezde test
edilmesinin zahmetli olmasından
yola çıkan Dr. Karakaya, daha basit
bir yöntem bulmayı hedefledi.
İKÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'nde,
Nanoteknoloji Doktora
Programı’nı tamamlayan

Karakaya, “Serviks Kanserinin
POC Erken Moleküler Teşhisini
İçeren 3D Kağıt Bazlı Analitik
Mikroakışkan Çip” üzerine
yürüttüğü tezini tamamladı.

TÜBİTAK'tan da destek alan Dr.
Melike Karakaya, araştırmaları,
ABD’deki Boston Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü'nde yaptı. 

Eczanelerden alınabilecek
Seri üretime geçildiğinde çipin

eczanelerden alınarak evde
uygulanabilir formunun
üretilebileceğini söyleyen Dr.
Karakaya, "Şu an ürettiğimiz
enzimli çip ile 4-6 dakikada

tamamen ölçülebiliyor. 13 aylık
çalışmayla ürettiğimiz bu cihazın
evde uygulanabilir hali ise yaklaşık
30 dakika içinde sonuç
verebilecek. 

Hasta aldığı sürüntü örneğini
cihazla birlikte verilen alkollü
çözeltide seyreltip, preparata
damlatacak. Aynı gebelik testi gibi
negatif ya da pozitif şeklinde sonuç
elde edilecek. Şu anki prototiplerin
maliyeti yaklaşık 1 dolar" dedi.

Erken teşhis çok önemli
Karakaya, 45 yaş altı kadınların

ölüm nedenleri arasında kanserin
üçüncü sırada olduğunu, 30 yaşını
geçen her kadının yılda bir kez

Rahim ağzı
kanserine
dört dakikada
teşhis...

Rahim ağzı
kanserine
dört dakikada
teşhis...

Rahim ağzı
kanserine
dört dakikada
teşhis...

Rahim ağzı
kanserine
dört dakikada
teşhis...

Rahim ağzı
kanserine
dört dakikada
teşhis...

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAĞLIKTA “ÇİP” DEVRİMİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAĞLIKTA “ÇİP” DEVRİMİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAĞLIKTA “ÇİP” DEVRİMİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAĞLIKTA “ÇİP” DEVRİMİZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN SAĞLIKTA “ÇİP” DEVRİM

Sağlık

KADIN
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smear testi yaptırması
gerektiğini söyledi. 

Karakaya, “Dünyada yılda
270 bin kadın rahim ağzı
kanserinden hayatını
kaybediyor. 

Buradaki ihtiyacı
görerek, mühendislik 
alanını sağlık ile birleştirip
ülkemize sağlık alanında
fayda sağlayacak bu çipi
geliştirdik. Özel firmalardan
teklifler var ama seri
üretimini Sağlık Bakanlığı'nın
katkısıyla yapmak 
istiyorum. 

Bu buluşun tüm dünyaya
yayılacağını düşünüyorum” 

diye konuştu.

Sağlıkta çığır açacak
İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip

Akhan, “Hocamızın çalışması
sonucunda bu test sayesinde
bir uzmana ihtiyaç olmadan
dakikalar içerisinde sonuç
alınabilecek. Geliştirilen çipi
her doktor
muayenehanesinde
kullanabilecek. İKÇÜ Tıp
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mehmet Ali Malas ise, “Sağlıkta
yurtdışına yüklü ödemeler
yapıyoruz. Ülkemizden, sağlıkta
çığır açacak böyle bir buluş
çıkması büyük kazanç” dedi.

Melike
KarakayaMehmet

Ali Malas
Galip

Akhan

Sağlık



Yıllar önce eski oyun konsollarında oyun oynarken
kullandığımız ve ördek avladığımız silahı birçoğunuz
hatırlayacaktır; o dönemler elbette geride kaldı; ancak

zaman değişti, teknoloji de beraberinde
gelişti. Yepyeni bir dünyayı oyun

severlere sunmaya başlayan
PlayStation VR başlığına

daha henüz
alışamamışken, bu kez
de bu başlıkla birlikte
kullanabileceğimiz özel
bir silah geliyor. PS

Move gibi çalışan ve PS
VR Aim Controller ismini

taşıması beklenen silah,
uygun oyunların daha büyük bir

zevkle oynanmasını sağlayacak. 16
Mayıs’ta satışa sunulması beklenen yeni oyuncakla birlikte
oyun deneyimi de yeni bir boyuta geçecek gibi görünüyor.

T TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT TeknolojiT Teknoloji

Apple’ın bu yıl üç farklı
iPhone modeli 
tanıtacağı uzun 
süredir söyle-
niyordu. İki
modelin
iPhone
7s ve
iPhone
7s Plus

olarak
tanıtılacağı,

tamamen çerçevesiz
olan modelin ise

iPhone 8 adıyla geleceği
ileri sürülüyordu. 
Ancak söylentilere göre

iPhone 8 yerine “iPhone Edition” 
isimli bir model geliyor. Tıpkı
Apple Watch Edition gibi lüks

segmentte konumlandırılacak olan
telefonun fiyatının bin doların
üzerinde olacağı ve daha 
kaliteli bir malzemeden üretileceği

ifade ediliyor. iPhone
Edition için ana ekran
tuşu olan ve olmayan

prototiplerin denendiği
belirtilirken cam,

alüminyum ve
seramik
malzemelerin de
test edildiği
söyleniyor.
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PlayStation VR'a özel silah!
Sony'nin ürettiği özel tabanca bakın nasıl olacak…

Oyun tutkunlarına yeni oyuncak geliyor

Onun yerine iPhone Edition geliyor
iPhone 8 bekleniyor ama
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Bilim insanları, yakında bedeni üzerinde
hiçbir kontrolü bulunmayan hastaların da
iletişim kurabileceğini bildirdi. İsviçre’de
Wyss Tıp Merkezi’ndeki hastalar üzerine
yapılan deneylerde, beyinle bilgisayar
arasında iletişimi sağlayan bir yazılım
sayesinde hastanın düşünceleri “Evet-
hayır” sorularıyla öğrenildi. PLOS Biology
Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre;
gözlerini bile oynatamayan hastalarda
beyin hücreleri kandaki oksijen seviyesini
değiştirebilen hareketlerde bulunabiliyor.
Bu değişim kanda renk farklılığına da yol
açıyor. Bilim insanları, kandaki renk
değişimini tespit ediyor. Buna bağlı olarak
da “evet” ya da “hayır” yanıtı yüzde 75
oranında tespit edilebiliyor. Sistemin
geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. 

Yeni bir araştırmaya göre, yakında şarj cihazlarına olan
bağımlılığımızdan kurtulabiliriz. Bunun yerine
hareketten
enerjisini

alan piller
sayesinde,
telefonunuzu
şarj etmek için

sadece yürümeniz yetecek.
Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki

araştırmacılar “nanogenerator” adı verilen film benzeri bir cihaz
üzerinde çalışıyor. Cihaz, LCD dokunmatik ekranı ve esnek klavyeyi çalıştırmayı
başardı. Teknoloji ayrıca 20 LED ışıktan oluşan bir ışıklandırmaya güç verdi - bu
enerjiyi sağlamak için nanogenerator'ın üstüne basınç uygulanması yetti.
Düzeneğe bağlanan bir pil bile yoktu. Bu test, tamamen kinetik enerjiyle çalışan
cihazlara bir adım daha yaklaştığımız anlamına geliyor. 

Felçlilerle iletişim kurulabilecek
Beyin-bilgisayar arası iletişim yazılımı geliştirildi
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İsviçre’de yapılan deneyler umut verdi

“Adım adım enerji” devri çok yakın
Şarj için priz aramaya son



S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Yine nefes kesecek bir aksiyon

Kaptanların şahı Jack Sparrow’un başı yine dertte!

Temize çıkan ekip
artık sakindir ve
suç dünyasından
uzak
durmaktadır.
Dom ve Letty
evlenip balayına
giderken, Brian ve
Mia da emekli
olmaya karar vermiştir. Ancak, gizemli
bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef
almış durumdadır. Dom'u tekrar suça
bulaşmaya ikna eden Chiper, onu,
sevdiği ve güvendiği insanlardan da
ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın
tek yolu, ekibin geri kalanının onun

peşine
düşmesidir...
Sinema 
tarihinin en uzun
soluklu film
serilerinden biri
olmaya aday Fast
and Furious / Hızlı
ve Öfkeli

filmlerinin sekizincisi, 13 Nisan’da
vizyona girecek. Yönetmen
koltuğunda bu kez Gary Gray'in
oturduğu yapımın oyuncu kadrosunda
Vin Diesel , Dwayne Johnson, Jason
Statham, Lucas Black, Kurt Russell
ve Charlize Theron yer alıyor. 

Korkunç Kaptan Salazar'ın yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, tüm korsanları öldürerek
Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı başarmıştır. Hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack
Sparrow’dur. Jack, Salazar'ın gazabından ve intikamından kurtulmak için Poseidon Asası’nın
peşine düşer. Bu efsanevi asayı bulmak içinse güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth ve Kraliyet

Donanması'ndan dik başlı,
genç bir denizci olan Henry ile
zorlu bir anlaşma yapar.
Yönetmen koltuğunda Espen
Sandberg ve Joachim Ronning
ikilisi otururken, senaryo Jeff
Nathanson’a emanet. Oyuncu
kadrosunda ise Johnny
Depp’e; Javier Bardem,
Brenton Thwaites, Kevin R.
McNally, Kaya Scodelario,
Golshifteh Farahani, Stephen
Graham, David Wenham ve
Geoffrey Rush eşlik ediyor.

Karayip Korsanları - Salazar’ın İntikamı
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Hızlı ve Öfkeli 8

Komedi, heyecan, gerilim ve gizem bir arada



Aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatan
“Aşk Uykusu” 31 Mart’ta vizyona giriyor. Aşk Uykusu, bir aşk hikayesini anlatıyor.
Aldatılan bir kadın, dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için
uğraşırken bir yandan
da aldatılmanın
psikolojik yıkıntısından
kurtulmaya çalışır...
Yönetmenliğini Nisan
Akman'ın yaptığı filmin
senaryosunu ise Nilüfer
Yenidoğan Özmekik
kaleme aldı. Filmin
başrollerinde ise 
Gökçe Bahadır, Alican
Yücesoy ve Hande
Subaşı yer alıyor.

S SinemaSinemaSinemaSinemaSinema

Şimşek Mc Queen'i, genç ve hızlı arabalar tarafından bozguna uğratılmış olarak görüyoruz.
Şimşek pistlere geri dönmenin hayalini kurup kenara itildiğine içerlerken, işinin henüz
bitmediğini kanıtlamaya karar veriyor. Hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez’in
yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet’in verdiği ilhama ve birkaç

beklenmedik
numaraya ihtiyacı
olan
kahramanımız,
Piston Kupası’nın
en büyük yarışında
boy göstermeye
hazırlanıyor.
Animasyon filmin
yöhetmen
koltuğunda Brian
Fee oturuyor.
Vizyon tarihi 16
Haziran…

Çocuklara, kazanmanın her şey olmadığını öğreten kahraman
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Bu kez tecrübenin ve yenilenmenin önemini anlatacak
Şimşek McQueen dönüyor

Aşk Uykusu
Türk sinemasından tutkulu bir sevda öyküsü… 



Yoksullardan ve orta sınıftakilerden
farklı olarak zenginler çocuklarına para
hakkında neler öğretir? J.P. Morgan
şirketi diyor ki: Zengin Baba Yoksul
Baba’yı zengin olan ve olmak isteyen

herkes
okumalı!
Zengin
Baba
Yoksul
Baba’yı
okuduk-
tan sonra
zengin
olmak için
yüksek bir
gelire sahip olmanız
gerektiği saplantısı 
yerle bir olacak. Evinizin

bir aktif varlık olduğuna inancınız
sarsılacak. Çocuklarınıza para 
kazanmanın yollarını öğretmek için
okuldaki sisteme güvenemeyeceğinizi
göreceksiniz. Aktif ve pasif varlıkları
yeniden
tanımlaya
caksınız.
Çocukla-
rınızın
gelecekte
finansal
başarı
sağla-
maları için
parayla

ilgili onlara öğretmeniz
gereken her şeyi
öğreneceksiniz.

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap
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Rusya çökecek. Çin büyük
bir kriz yaşayarak
dağılacak. Türkiye, ABD,
Polonya ve Japonya
arasında 3. Dünya Savaşı
çıkacak. 50 bin kişi ölecek.
Petrol rezervleri bitecek
yerine uzay temelli enerjiler
dünyada kullanılmaya
başlayacak. Meksika ABD’ye
savaş açacak. NATO bitecek.
Almanya Fransa ittifakı
çökecek. Hakimiyet
Polonya’ya geçecek. Türkiye;
Ortadoğu, Orta Asya ve
Balkanları hakimiyeti altına alarak dev bir ülke

olacak. Başkent,
Ankara’dan
İstanbul’a
taşınacak.
Karadeniz ve
Akdeniz Türk
gölü haline
gelecek.
Dünyadaki
herkes Türkçe,
Japonca,
Polonya ve

Meksika dillerini öğrenecek. Bu akıl almaz
öngörülerin sahibi George Friedman, keskin sezgisi

ve akılcı analizleriyle gelecekte bizi nelerin
beklediğinin büyülü bir tablosunu sunuyor.

Gelecek 100 Yıl: 21. Yüzyıl İçin Öngörüler

Zengin Baba Yoksul Baba / R.Kiyosaki – S.Lechter
Zengin olmak için yüksek gelir şart mı?

Bu kitapta akıl almaz öngörüler var!

George Friedman
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Yaşamın her alanında
olduğu gibi iş
dünyasında da
değişmeyen tek şey
değişim... Ya kendimizi
buna adapte etmeli ya
da demode olmayı göze
almalıyız. Yönetim
tarzları üzerine her gün
farklı fikirler ortaya

atılıyor. Ancak her fikrin birleştiği bir nokta var: Yönetici önce kendini yönetmeyi
öğrenecek ve yönettiği alana en büyük katkıyı yapabileceği konuma yerleşecek.
Yönetim alanının en etkili uzmanlarının bulunduğu Harvard Business Review'den
derlenen 10 makalesi, değişimle başa çıkmak zorunda olan her yönetici için altın
değerinde. Bu kitapta hem kendilerini hem de şirketlerini değişime hazırlamak
isteyen yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak fikirleri bulacaksınız.

Peter F. Drucker
Kendinizi Yönetmek

K KitapK KitapK KitapK KitapK Kitap

İnsan Davranışları Hakkında Yeni
ve İlginç Bir Bakış Açısı.
Para hakkında nasıl
düşünüyoruz? Bankerlerin
ekonomiyi gözden kaçırmasının
nedeni neydi? İnsanların
bankalara aşırı
borçlanmasının nedeni
neydi? Kararlarımızı
yönlendiren akıldışı
kuvvetler neler?
Kendimizi ekonomik
çıkmazlardan nasıl
kurtarabiliriz? Duke
Üniversitesi öğretim
üyelerinden davranışsal
iktisatçı Dan Ariely, hem
mevcut ekonomik krizin temel
nedenlerinden bazılarını hem de

kararlarımızı şekillendiren gizli
kuvvetleri irdeliyor. Sıkça
rastlanan olayları ve zekice
deneyleri çığır açıcı analizlerle
harmanlayan Ariely,

beklentilerin,
duyguların, sosyal
normların ve gözle
görülemeyen diğer
kuvvetlerin akıl
yürütme
becerilerimizi nasıl
çarpıttığını
gösteriyor. Bu
sistematik ve
öngörülebilir
hataların sonuçları,

ilk kez mevcut küresel ekonomik
krizin ışığı altında açıklanıyor.

Dan Ariely 
Akıldışı Ama Öngörülebilir

Yönetimle ilgili hiçbir şey okumadıysanız buradan başlayabilirsiniz



Başarılı yorumcu Funda Arar "Aşk
Hikayesi" ismini verdiği yeni
albümünü DMC etiketiyle
müzikseverlerle buluşturdu. 13
şarkının yer aldığı albümde Soner
Sarıkabadayı, Gülşen, Febyo Taşel,
Gökhan Tepe, Şebnem Sungur,
Süleyman Billor, Günay Çoban, Tuğçe
Ören, MC Murad, Namık Naghdaliyev,
Onur Baştürk, Gözde Ançel, Buray
Hoşsöz, Ferdi Quliyev, Terlan
Memmedhüseynov, Serdar Aslan gibi
önemli isimlerin eserleri bulunuyor...
Projenin ilk klibi sözü Günay Çoban
müziği Febyo Taşel'e ait olan "Düşman
Gibi"ye Nihat Odabaşı
yönetmenliğinde çekildi. DMC etiketli
albümün prodüktörü ise Febyo Taşel…

M MüzikMüzikMüzikMüzikMüzik

Aşk Hikayesi
Sahnelerin duru sesinden yeni albüm

Her albümü ile
dinleyenlerinin
gönlünde taht
kuran pop müziğin
sevilen ismi Suat
Suna'nın uzun 
süredir üzerinde
çalıştığı yeni
albümü "Seni
Buldum"
müzikseverlerle
buluştu. Seyhan
Müzik Gold etiketi ile
çıkan ve tüm
sevenlere armağan
niteliğindeki bu özel albümün içinde yer alan

eserlerin
tamamının söz ve
müziği Suat Suna'ya 
ait. Gündemde
kalma çabası
olmayan;
dinleyicilerinin
hayatında eserleriyle
yer bulmayı
hedefleyen başarılı
yorumcu,
“Kariyerimin 24’üncü
yılı. Bunca yıldır
yaptıklarımı takip
edip, müziğimden

keyif alan herkese şükranlarımı sunuyorum” diyor. 

Seni Buldum
Albümde tüm eserlerin söz ve müziği sanatçıya ait

Suat Suna’dan, yıllar sonra ilk şarkılar
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Quartera: Anatolian Side Of Cuba

Minik Serçe, yine kulakların pasını siliyor
Biraz Pop Biraz Sezen

Doğu ve Batı müziklerinin eşsiz harmanı

Tarihin en eski uygarlıklarının yaşadığı Anadolu
topraklarının eşsiz melodilerini Küba ve Latin
Amerika'nın sıcak ritimleriyle birleştiren
Quartera, ilk stüdyo albümleri "Anatolian Side
Of Cuba"yı Sony Music Türkiye etiketiyle
yayımladı. Emir Ersoy, Robby Ameen,
dünyanın sayılı bas gitaristlerinden Alain
Perez ve ud, cümbüş, keman ve buzuki
üstadı Altuğ Öncü’den oluşan Quartera,
Emir Ersoy imzalı sekiz yeni besteden
oluşan albümü, Ömer Göksel
Studio'da kaydetti. Doğu-Batı
sentezinin yoğunluğu ve ateşli
latin ritimlerinin ud ve
cümbüşle olan ahengi,
dinleyeni mest ediyor. 

Türk Pop Müziği'nin Minik Serçesi Sezen
Aksu uzun bir aradan sonra hazırladığı 16
şarkıdan oluşan "Biraz Pop Biraz Sezen"
isimli yeni albümünü DMC etiketiyle
müzikseverlerle buluşturdu. Sezen Aksu,
albümünde yeni şarkılarının yanı sıra,
kendisini anlattığı eserlerle de
dinleyicilerinin kalbini bir kez daha
fethediyor. Albümün ilk klibi “İhanetten Geri
Kalan” adlı parçaya çekildi. Albümdeki
şarkıların isimleri bile Sezen Aksu
markasının göstergesi niteliğinde. İşte o
şarkılar: İsyancı, Baba Evi, İhanetten Geri
Kalan, Hakkımda Konuşmuşsun, Canımsın
Sen, Manifesto, Köz, Kördüğüm, Ey Benim
Çocukluğum, Ben Kedim Yatağım, Hu Hu,
Üfle De Söneyim, Koca Kıçlı, Benim Karanlık
Yanım, Günaydın Memur Bey, Göç…

Latin ritimlerinin ud ve cümbüşle ahengini hissedeceksiniz
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‘O’ AN Serdar Ağır
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