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Değerli Dostlarım,

Y

epyeni bir format ile sizlerle buluşan,
derneğimizin kurumsal yayın organı
KESİAD Dergi’de, sizlere seslenmenin
mutluluğunu yaşıyorum.
İzmir iş dünyasının en etkin dernekleri
arasında yer alan derneğimizin sesi, inanıyorum
ki dergimizin yeni formatı sayesinde daha da gür
şekilde duyulacak, faaliyetlerimiz iş dünyası dışında da daha görünür hale gelecektir. İş dünyası ile
toplumun kucaklaştığı bir dernek olan KESİAD’ın
toplumsal etkisi, bu yolla daha net bir şekilde
gözler önüne serilecektir.
KESİAD olarak tüm enerjimizi bölgemizin ve ülkemizin sorunlarının çözümüne harcıyor, durmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, yılın 9 ayı boyunca her ay düzenli
olarak gerçekleştirdiğimiz Perşembe kahvaltılarımızla, hem sizleri sorunlarınızın muhataplarıyla
bir araya getiriyor, hem de kendi bakış açımızı ve
çözüm önerilerimizi tüm kamuoyu ile paylaşma
fırsatı buluyoruz. Dergimizin bu sayısında, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın konuk
olduğu kahvaltılarımızdan seçkiler bulacaksınız.
Kıymetli arkadaşlar, dernek olarak bölge sorunlarımızın yanı sıra, ülke ekonomisinin sorunlarını
çözmek için de çalışmalar yürütmeyi bir görev biliyoruz. KESİAD Yönetim Kurulu olarak ülkemizin
önündeki en ciddi sorunlardan birisini işsizlik ve
ara eleman açığı olarak görüyoruz. Ülkemizdeki
tüm sanayiciler elini taşın altına koymuş, istih-

Zeki Yöndem
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

dam seferberliği dolu dizgin devam ederken bile
işsizlik oranının çift haneli sayılarda gezmesi, bizlere sorunun çok büyük bir bölümünün “ara eleman” açığından kaynaklandığını gösteriyor. Neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde, eğitim sistemi ara
eleman yetiştirecek şekilde düzenlenmiş durumdayken, ülkemizde maalesef bunun tam tersi bir
tablo mevcut. Ara eleman sorununun çözülerek
işsizlik rakamlarının aşağı çekilebilmesi için, köklü eğitim reformlarına ihtiyaç duyduğumuz inkâr
edilemeyecek bir gerçektir. Biz de KESİAD olarak
bu konuda üstümüze düşen görevleri gerek düzenlediğimiz iş eğitimleriyle gerekse destek verdiğimiz projelerle yerine getiriyoruz.
Ülkelerin gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi, sivil toplum kuruluşlarının ne kadar
etkin çalışmalar yürüttüğüdür. Bizler, KESİAD olarak bu konuda çok önemli bir rol üstlendiğimize
inanıyoruz. KESİAD’ın tüm çalışmalarında elinden
gelen desteği esirgemeyen başta yönetim kurulundaki arkadaşlarım olmak üzere, tüm değerli
dernek üyelerimize ve sanayicilerimize teşekkürü
bir borç bilirim. Hepinizi derin bir saygı ve sevgiyle kucaklıyor, dergimizin yeni sayısını beğeneceğinizi umuyorum.
www.kesiad.org l 3
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KESİAD,

Aziz Kocaoğlu’nu
ağırladı

Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(KESİAD) her ay geleneksel olarak düzenlediği
Perşembe kahvaltılarının Mayıs ayı programının
konuğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu oldu.

K

emalpaşa
Ramada
Otel’de eTA Taşımacılık
sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyona,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı
sıra, Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk,
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren ve sanayiciler
katıldı.

Sanayici destek istiyor

Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren KESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem,
“Ülkemiz, ekonomik olarak zor
günler geçirmektedir. Her geçen
gün artan işsizlik, ülke ekonomisi
açısından büyük bir sorun yaratırken, yatırım yapmaktan vazgeçmeyen, her türlü zorluğa rağmen
kepenk kapatmayı düşünmeyen,
tüm şartlarını zorlayarak istihdamı
artıran biz sanayicilerimizin bu zor
günlerde atacağı cesur adımlar
da her zamankinden daha fazla
önem taşımaktadır. Fakat ülke
ekonomisinde olumlu bir ivmenin
yaratılması, yalnızca sanayicilerin
çabalarıyla mümkün değildir. Sanayicinin farklı alanlarda desteklenmesi konusunda hem merkezi
hükümete hem de yerel yönetimlere çok önemli görevler düşmektedir” dedi.

Raylı ulaşım İzmir’in
istihdam sorununu çözecek
Aziz Kocaoğlu, Zeki Yöndem
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Kemalpaşalı sanayicilerin en büyük sorunlarından birisinin raylı
ulaşım olduğunu belirterek bu
konuda Başkan Kocaoğlu’ndan
destek isteyen Yöndem, “İzmir,
son yıllarda yapılan raylı ulaşım
yatırımlarıyla tüm Türkiye’ye örnek bir konuma gelmiştir. Fakat

ne yazık ki İzmir’in sanayi üssü olan Kemalpaşa’mız,
raylı sistem yatırımları konusunda geri kalmıştır. Şu
an yalnızca KOSBİ’de 30 bine yakın insan çalışmaktadır. Her gün 10 binlerce İzmirli’nin yoğun bir şekilde seyahat ettiği Kemalpaşa’ya raylı sistemle ulaşım
sağlanamaması, sanayicilere İzmir’in başka ilçelerinde ikamet eden nitelikli işgücüne ulaşma noktasında
sorunlar çıkartmaktadır. Bu sebeple raylı sistem taşımacılığının, sanayi bölgeleri dikkate alınarak Kemalpaşa’mıza uzanması büyük bir önem arz etmektedir.
Kemalpaşa’ya uzanacak bir raylı sistem oluşturulması
konusunda atılacak adımlar, sanayiciye derin bir nefes aldıracak, İzmir’in istihdam sorununun çözülmesi
noktasında ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Yöndem ayrıca, Kemalpaşa’ya yapılacak bir itfaiye
merkezinin de yüzlerce sanayi tesisinin daha güvenli
üretim yapması konusunda büyük önem taşıdığına
inandığını belirtti.

eTA Taşımacılık’ın faaliyetleri anlatıldı

Yöndem’in ardından bir sunum yaparak şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan eTA (eletronik
taşımacılık ağı) Genel Müdürü Hamdi Erçelik ise, “KESİAD’ın düzenlemiş olduğu böyle bir yapıcı organizasyonda yer almaktan dolayı çok mutluyuz. KESİAD’a,
eTA’nın sağladığı faydaları anlatmak ve bu faydaları
sunabilmek için KOBİ’leri sisteme üyeliğe davet etme
fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

İzban’da hedef Efes

Toplantının onur konuğu İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu ise raylı sistem yatırımlarının
son sürat sürdüğünü belirterek, “Raylı sistem yatırımlarından KESİAD başkanımız da söz etti. Bizim şu an
hedefimiz İZBAN’ı Efes’e ulaştırmak. Biz tüm çalışmalarımızı tamamladık, fakat Ulaştırma Bakanlığı bazı sorunlar yaşadı. Umuyorum ki bu sorunları aşarak sene
sonuna kadar bu hedefimize ulaşacağız” dedi.

Kapasitemize ulaşamıyoruz

İzban’ın kapasitesine ulaşması konusunda problemler yaşandığını da belirten Kocaoğlu, “Şu an İZBAN’ın
günlük kapasitesi 600 bin yolcu fakat biz gerekli sıklıkta sefer koyamadığımız için bu kapasiteye ulaşamıyoruz. En azından yük trenlerinin yalnızca sefer dışı
saatlerde limana ulaşması bile bu konuda bizi çok rahatlatır ve hizmetin kalitesini artırır. Biz de bu konuda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yöndem: “Raylı sistem taşımacılığının,
sanayi bölgeleri dikkate alınarak
Kemalpaşa’mıza uzanması büyük bir
önem arz etmektedir.”

Toplantıya katılan davetliler, etkinlik sonunda İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile toplu fotoğraf çektirdiler.
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Kocaoğlu: “Büyük
üniversiteleri, sanayi
tesislerini birbirine
bağlarsanız ulaşım
sorununun büyük
bir kısmını çözmüş
olursunuz.”

Aziz Kocaoğlu

Kemalpaşa’ya metro projesi yıllardır hazır

2005'de TCDD’den mahkeme kararıyla Kamil Tunca
Bulvarı’nı 22 milyon liraya satın aldıklarını hatırlatan
Kocaoğlu, “Biz bu bulvara anında metro projesi yaptık. Narlıdere’den önce oraya başlamak niyetindeydik.
Çünkü büyük üniversiteleri, sanayi tesislerini birbirine bağlarsanız ulaşım sorununun büyük bir kısmını
çözmüş olursunuz. O zaman Üçkuyular Metrosu ve
İZBAN’ı yapıyoruz, hükümet tarafından ‘siz yapamıyorsunuz, biz yapalım’ gibi siyasi konuşmalar oldu. Biz
de ‘biz başladığımız işi bitiririz. Madem metro yapacaksınız projesi hazır, Halkapınar’dan Otogar’a 4.5 kilometre metroyu siz yapın dedik ve projeyi 6 yıl önce
gönderdik. Hâlâ bekliyoruz” dedi.

“Hükümete taşıyacağız”

Kemalpaşalı sanayicinin raylı ulaşım sorununu hükümetin de gündemine taşıyacaklarını belirten Kocaoğlu, “KOSBİ’de bir demiryolu temel atma töreni yapıldı
ve bir istasyon da yapıldı. Tren oradan kalkıyor, Manisa ve Emiralem’i dolaşıyor, Menemen’i geçip limana geliyor. Oradan liman 24-25 km. Bu yolun izi de
var. Belkahve sorunu da yok. Biz diyoruz ki bu yol 2
banliyo, 2 hızlı tren olmak üzere 4 hat olarak Kamil
6 l www.kesiad.org

Tunca’nın altından Basmane Garı'na ve Liman'a bağlansın. Başbakan da böyle bir şey söyledi, detaylarını
TCDD yetkilileri ile arkadaşlarımız konuşacak. Biz de o
zaman başkanımızın dillendirdiği bu talebi de onlara
ileteceğiz” dedi.

“İtfaiye için köklü çözüm gerekir”

Kemalpaşa’ya itfaiye merkezi yapma konusunda çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Kocaoğlu, “Biz
Kemalpaşa Belediye Başkanı ile itfaiye konusunda
sürekli gidip geliyoruz. Burada itfaiye için bir kamulaştırma yaptık, başkan buraya itfaiye olmasın diye
bize geldi. Biz de tamam sen bize başka bir yer ver
dedik. Vermedi. Kendi alanımızda ihaleye çıkalım dedik, yine geldi itiraz etti. Biz önce Kemalpaşa’ya itfaiye
teşkilatı kurmak durumundayız. Yoksa ben bugün bir
tane araç gönderir, bir tane prefabrik bina koyarım,
KOSBİ’nin sorunu çözülür. Ama bu köklü bir çözüm
olmaz. Bizim köklü bir çözüm üretmemiz gerekir” diye
konuştu.
Konuşmasının ardından sanayicilerden gelen soruları da cevaplayan Aziz Kocaoğlu, teşekkür plaketini
ise KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem’in
elinden aldı.
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Bakan
Özlü’den

yüksek
teknoloji
çağrısı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü,
Kemalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin
(KESİAD) organize
ettiği kahvaltılı
toplantıda Kemalpaşalı
sanayicilerle bir araya
gelerek ileri teknolojiye
dayalı üretim yapma
çağrısında bulundu.

K

ESİAD tarafından Kemalpaşa Ramada Otel’de
düzenlenen buluşmaya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız,
Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı
Arif Uğurlu, Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, BAYOSB
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ve Kemalpaşalı
sanayiciler katıldı.

Sanayicinin sorunları
anlatıldı

Faruk Özlü
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Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Yöndem, Kemalpaşalı sanayicilerin yaşadığı sorunlara
vurgu yaparak “Bölgemiz tam anla-

mıyla sanayiler bölgesi haline geldi.
İzmir’de çok sayıda organize sanayi
bölgesinde yüksek miktarlarda üretim yapılıyor ve ekonomiye katma
değer sağlanıyor. Ülke ekonomisi
için bu kadar değer üreten İzmir
1’inci bölge teşviklerinden yararlanırken, yanı başımızdaki Manisa
3’üncü bölge teşviklerinden yararlanıyor. Bu İzmirli sanayici için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Biz
birbirine bu kadar yakın iki bölge
arasındaki bu makasın kapanması
gerektiğine inanıyoruz” dedi. Yöndem’in ardından konuşan Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü ise İzmirli sanayicilere yüksek
teknoloji üretim çağrısı yaparak,
“İzmir’e yakışan yüksek teknolojidir. İzmir, sanayimize öncülük eden
şehirlerimizden birisidir. Ancak İzmir’in teknoloji konusunda da ülkemizde öncülük etmesi gerektiğini

Kemalpaşalı sanayiciler, etkinliğin ardından toplu fotoğraf çektirdiler.

Bakan Özlü: “Ne zaman ki
teknoloji açığını çözeriz, o
zaman Türkiye’nin ne cari açığı
kalır ne dış ticaret açığı kalır.”

düşünüyorum. Yüksek teknolojili üretim yaparsanız İzmir’de 5’inci bölge teşviklerinden
yararlanabilirsiniz. Türkiye ekonomisinin,
ulaşacağı seviyeye teknoloji ile ulaşacaktır.
Tüm hedefimiz yüksek teknolojili ürünler
üretmeye odaklanmaktır” dedi.

Bakan’dan cari açık reçetesi

Zeki Yöndem, Faruk Özlü

Türkiye’nin cari açık sorunun da yüksek
teknoloji üretimiyle çözüleceğini belirten
Bakan Özlü, “Türkiye’de teknoloji açığı diye
bir sorun vardır. Bu sorunu çözmek hepimizin temel görevidir. Ne zaman ki teknoloji
açığını çözeriz, o zaman Türkiye’nin ne cari
açığı kalır ne dış ticaret açığı kalır. Teknoloji
üretmek kadar teknolojiyle üretmek de çok
önemli. Ne üretirseniz üretin, en basit bir
ürünü bile üretirken, üretim sistemlerinde
yüksek teknoloji kullanmanız gerekecek.
Robotlarla, yapay zekalarla, sensör teknolojileriyle, 3 boyutlu yazıcılarla donatılmış akıllı
fabrikalarda üretim yapmalıyız. Üretimin her
aşamasında dijital teknolojileri kullanmalıyız.
Bunu yapamazsak üretimde verimlilik sağlayamayız. Bunu yapamazsak, maliyetleri aşağı doğru çekemezsek ve kalitemizi yükseltemezsek doğal bir şekilde rekabet edebilir bir
durumda olamayız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Özlü’nün
sanayicilerin sorularını kabul ettiği etkinlik,
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem’in Bakan Özlü’ye plaket takdim etmesiyle son buldu.
www.kesiad.org l 9
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Yorgancılar:

“Türkiye'nin geleceği
e-ticarette”
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, Perşembe kahvaltıları kapsamında
KESİAD üyesi sanayici ve işadamları ile buluştu.

K

emalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği’nin
(KESİAD) Kemalpaşa Ramada Otel’de düzenlediği Geleneksel Perşembe
Toplantıları'na konuk olan EBSO
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Ekonomiye Küresel ve Ulusal
Bakış” başlığı altında KESİAD üyesi
sanayici ve işadamlarına yönelik
bir sunum gerçekleştirdi.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren KESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem,
işadamlarına istihdam ve ihracat
seferberliğine katılma çağrısında
bulundu.

“Teşvikleri iyi takip
etmeliyiz”

İşsizliğin 2016 yılını rekorla tamamladığını hatırlatan Yöndem,
“Biz sanayiciler olarak bu işsizlik
rakamlarını minimuma çekmek
için elimizden geleni yapmalıyız.
Bizlere düşen görev devletin açıkladığı istihdam seferberliğine imkanları artırarak katılmaktır.
Devlet, çok önemli teşvikleri ve
destekleri peş peşe açıklıyor. Bunları çok iyi takip edip fırsata çevir10 l www.kesiad.org

Ender Yorgancılar, Zeki Yöndem

memiz gerekiyor.
Bunlardan biri de yüzde 80 devlet
desteği ile e-ticaret. 2017 ihracat
seferberliği yılı ilan edildi. Bu seferberlikte hep birlikte yol almalıyız” diye konuştu.

“Genç nüfus eğitimsiz”

Yöndem’in ardından kürsüye gelen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar ise Türkiye'nin
ihracatının yüzde 92'sini sanayi
ürünlerinin oluşturduğunu vurgu-

Hasan Büyükkutlu, Zeki Yöndem, Ender Yorgancılar, Haluk Meriç

layarak, “Kilo başına ihracatımız
1.3 dolar. Bunun başlıca nedeni
ise eğitim. Bizler ne yazık ki, Ar-Ge
yapmıyoruz. Eğitim sistemimizin
yeniden ele alınması gerekiyor.
Genç nüfusumuz var ama eğitimsiz. Bu nedenle genç nüfus avantaj
mı, dezavantaj mı tartışılır” dedi.

Hedef her eve Türk Malı

Tüm sanayicilere Ar-Ge yatırımı
yapma ve ihracat ürünlerini de bu
yönde geliştirme çağrısında da bulunan Yorgancılar, “Sanayiciler olarak hedefimiz; dünyada her eve bir
Türk Malı’nın girmesi olmalı. Bunun için de çok iyi araştırma yap-

malıyız. Ar-Ge yatırımlarımıza hız
kazandırmalıyız. Dünya Endüstri
4.0 için çalışmalarına başladı. Biz
de bu devrimi yakalamak zorundayız. Türkiye'nin geleceği e-ticarette. Bu konuda pilot uygulama
Çinlilerle birlikte Kayseri'de başladı. Hedefe ulaştığı taktirde bütün
ülkeye yayılacak” diye konuştu.
Renault - Mais sponsorluğunda
gerçekleştirilen ve KESİAD üyesi
sanayicilerin büyük ilgi gösterdiği
toplantının sonunda KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yöndem, EBSO
Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar’a günün anısına plaket sundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Ender Yorgancılar, ‘dünyada
her evde bir Türk Malı
olmalı’ hedefi doğrultusunda
Türkiye’nin geleceğinin
katma değeri yüksek
ürünler ve e-ticarette
olduğunu söyledi.

www.kesiad.org l 11
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Yöndem:

“Ekmeğimizi
paylaşarak
çoğaltalım”

B

ORTAR etkinlik alanında
düzenlenen iftar yemeğine İzmir Vali Yardımcısı Celal Ulusoy, Kemalpaşa Organize Sanayi
Bölgesi (KOSBİ) Yönetim Kurulu
Başkanı Kamil Porsuk, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Küçükkurt ve Ege Otomotiv
Derneği (EGOD) geçmiş dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
İduğ'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Yöndem'in Ramazan ayı
sebebiyle düzenlediği iftar yemeği,
İzmir iş dünyasını bir araya getirdi.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet,
ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı
olduğuna dikkat çeken Yöndem,
"Ramazan kardeşliğin, paylaşmanın ve hoşgörünün ayıdır. Bizler
sanayiciler olarak ülke ekonomisine yaptığımız katkılarla milyon-

larca kişinin evinde kaynayan aşa
katkı koyuyoruz. Bugün de iftar
vesilesiyle burada aşımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Tüm sanayici arkadaşlarımdan istediğim
şudur; zorluklara rağmen yatırım
yapmaktan vazgeçmeyelim. Ekmeğimizi paylaşarak çoğaltalım"
diye konuştu.

Şehitler unutulmadı

Şırnak'ta yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan helikopter kazasında hayatını kaybeden 13 şehit
için mevlid okunmasıyla başlayan
iftar yemeğinde kısa bir konuşma
yapan KESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Yöndem sözlerine
şehitleri anarak başladı. Böyle
bir kaza sonucu 13 askerin şehit
olmasının çok üzücü olduğunu
belirten Yöndem, "Bu mübarek
Ramazan ayında şehitler vermek
bizleri büyük bir üzüntüye uğrattı.
12 l www.kesiad.org

Zeki Yöndem, Kamil Porsuk, Hasan Küçükkurt, Mustafa İduğ
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Hasan Büyükkutlu, Kamil Porsuk, Adnan Yıldırım, Mesut Gürsoy, Zeki Yöndem

Kemalpaşalı
ihracatçılar

Eximbank
desteği ile
büyüyecek

K

emalpaşa Ramada Otel’de gerçekleştirilen
etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemalpaşa Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 2016 yılında koşulların ağırlığına rağmen
üretimden ve ihracattan vazgeçmeyen sanayicilerin
devletin de destekleriyle ülke ekonomisine nefes aldırdığını söyledi.

14 l www.kesiad.org

Türk Eximbank Genel Müdürü
Adnan Yıldırım, İzmir Kemalpaşa
Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ)
tarafından düzenlenen bilgilendirme
seminerinde Kemalpaşalı
ihracatçılarla bir araya gelerek
Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu
fırsatları anlattı. Etkinliğe KESİAD
üyeleri de büyük ilgi gösterdi.
İhracatçılar fırsatı değerlendirecek

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın da
her zaman İzmirli yatırımcıların yanında olduğunu
belirterek kendisine teşekkür eden Porsuk, “Türk
Eximbank ihracatçılarımıza ciddi olanaklar sunuyor
fakat sanayicilerimizin bir kısmı bu olanaklar hakkında bilgisi olmadığı için yaratılan bu fırsatlardan yararlanamıyor. Biz de bu eksiklikten yola çıkarak sayın
Adnan Yıldırım’ı üyelerimizle buluşturmanın gerekli

bir adım olduğunu düşündük. İnanıyorum ki sanayicilerimiz, Türk
Eximbank’ın kendilerine sağladığı
olanakları öğrendikten sonra bu
fırsatları değerlendirecektir” şeklinde konuştu.

Eximbank gözünü
liderliğe dikti

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı
Kamil Porsuk’un ardından kürsüye
gelen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, Türk Eximbank’ın dünya çapındaki Eximbank’lar arasında Güney Kore’nin
ardından 2. sırada yer aldığını belirterek, “Şu anda ihracatçılarımızın

Yıldırım, “Şu anda
ihracatçılarımızın
yüzde 26’sına
destek sağlayarak,
Güney Kore’nin
ardından dünyada
ihracatçısını en çok
destekleyen Eximbank
konumundayız.”

yüzde 26’sına destek sağlayarak
Güney Kore’nin ardından dünyadaki ihracatçısını en çok destekleyen Eximbank konumundayız. 2017’nin sonuna kadar
onları da geride bırakarak 1.
sırada yer almayı hedefliyoruz” dedi.
Türk Eximbank’ın sağladığı desteklerin, ihracatçıyla
direkt buluşarak daha da
Adnan Yıldırım
yaygın hale getirileceğine de
vurgu yapan Yıldırım, “Türk
Eximbank şu anda Türk bankacılık sistemi aracılığıyla ihracatçıya hizmet veriyor. Bizler en kısa
sürede şubelerimizi artırarak ihracatçılarımıza aracısız hizmet suna- bilgilendirdi. Bölgedeki tüm yatıcağız. Bu noktadan sonra destek- rımcılar adına faydalı bir etkinlik
lerimizin daha da yaygınlaşacağını gerçekleştirildiğini söyleyen KESİön görüyoruz. Türkiye’deki 65 bin AD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
ihracatçının hepsiyle çalışarak on- Yöndem, “Bugün KOSBİ’nin ev
ları olanaklarımızdan yararlandır- sahipliğinde Türk Eximbank Genel
mak istiyoruz” diye konuştu.
Müdürü Adnan Yıldırım’la bir ara-

KESİAD üyeleri
dikkatle dinledi

Etkinliğe katılan KESİAD üyelerinin
de dikkatle dinlediği sunumunda
Eximbank’ın ihracatçılara sunduğu ürün yelpazesini de detaylı bir
şekilde anlatan Adnan Yıldırım,
daha sonra gelen soruları da yanıtlayarak ihracatçıları her konuda

ya geldik. KESİAD olarak Yönetim
Kurulu Üyelerimiz başta olmak
üzere derneğimizin üyeleri de bu
etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Sayın
Yıldırım’ın paylaştığı bilgilerin tüm
sanayiciler açısından büyük önem
taşıdığını düşünüyorum. Bölge firmaları, Eximbank desteklerinden
daha fazla yararlanmalı” değerlendirmesinde bulundu.

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk Türk Eximbank
Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a plaket takdim etti.

www.kesiad.org l 15
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Yöndem:

“İşsizlik sorununa
çözüm üretmeliyiz”
Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği
(KESİAD), Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem,
Türkiye’de işsizliğin en büyük sorunu olduğuna
dikkat çekerek, bu soruna en kısa sürede çözüm
üretilmesi gerektiğini söyledi.

K

ESİAD’ın sanayicileri alanında uzman kişilerle
buluşturan Perşembe
kahvaltılarının Nisan ayı
konuğu Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila oldu.
Kemalpaşa Ramada Otel’de Akan
Global Lojistik (AGL) sponsorluğunda gerçekleştirilen kahvaltıda,
AGL yetkilileri sanayicilere Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik ve destek
programlarından bahsederken,
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) yetkilileri
ise üniversite-sanayi işbirliği konusunda atılabilecek adımları anlattı. Etkinliğin onur konuğu Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila
ise, Kemalpaşalı sanayicilere
sosyal sorumluluk alanında
gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti.

16 l www.kesiad.org

En büyük sorun işsizlik
Toplantıda konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem,
ülke ekonomisinin 2017’nin ilk
çeyreğindeki görüntüsünü genel
hatlarıyla ele alarak, “2017’nin ilk
çeyreğinde ne yazık ki üretimde
bir küçülme göze çarpıyor.
Buna rağmen aynı dönemde ihracat rakamlarımızın artmış olması
bizim için sevindiricidir. Tüm bu
gelişmelerin yanı sıra geçtiğimiz
günlerde işsizlik rakamları acı bir
tabloyu net bir biçimde gözler
önüne serdi.
Bugün ülkemizin en büyük problemi işsizliktir. Şu an sanayicimiz
nitelikli iş gücüne hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Öncelikle bu
sorunların çözülmesi gerekiyor”
diye konuştu.

Zeki Yöndem, Olgun Atila

Didem Şayaplı
AGL Teşvik Uzmanı

“Sosyal sorumluluk
milyonda bir hatayı bile
kaldırmaz”

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila
ise, Bornova ve Kemalpaşa’nın birbirine çok yakın ve birbirini çok yakından
etkileyen iki ilçe olduğunu söyledi. Bu
nedenle Kemalpaşalı sanayicileri çok
önemsediklerini anlatan Atila şöyle
konuştu: “Bornova Belediyesi olarak
her alanda sosyal sorumluluk projeleri önceliğimiz. Burada bulunan
kıymetli sanayicilerimizle de zaman
zaman bu konularda ortak projelere
imza atıyoruz. Sosyal sorumluluk milyonda bir hatayı bile kaldırmayacak
kadar hassas bir iş. Biz de bu hassasiyeti her zaman göstermeye çalışıyoruz” dedi.
Etkinlik, konuk konuşmacılara plaket
takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

www.kesiad.org l 17
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Zeki Yöndem:

“Kentsel Dönüşüm
için acele etmeliyiz”
Geçtiğimiz günlerde
Karaburun açıklarında
meydana gelen 6.3
şiddetindeki deprem
ve son günlerde Ege
Denizi’nde meydana
gelen irili ufaklı diğer
depremler sonrası bir
kez daha gündemimize
gelen kentsel dönüşüme
dair bir dikkat çekici
yorum da KESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Yöndem’den geldi.

Zeki Yöndem
18 l www.kesiad.org

K

entsel Dönüşüm Yasası’nın yeterli ve doğru
şekilde uygulanmadığına
vurgu yapan Kemalpaşa
Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Zeki Yöndem,
Karaburun açıklarında meydana
gelen 6,3 şiddetindeki depremi
değerlendirdi ve yetkilileri bir an
önce Kentsel Dönüşüm Yasası'nı
harfiyen uygulamaya çağırdı. Başta
İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen 6,3 şiddetindeki depremin
Türkiye'yi bir kez daha deprem gerçeği ile karşı karşıya bıraktığını belirten Yöndem, “Türkiye'nin pek çok
şehrinde suiistimal edilen ve hiçbir
zaman mahalle veya ilçe bazında
uygulamaya konulamayan yasa,
binaların bir takım vergi ve harçlardan muaf tutulması avantajı sağlaması nedeniyle maalesef 'kentsel
yenileme'den öteye geçemedi” diye
konuştu.
İzmir'in pek çok bölgesinde yık,
yenisini yap taktiği ile inşa edilen
yeni binalar büyük ölçekte bir değişimi beraberinde getiremezken,
deprem kuşağındaki kentte gerekli
sağlıklı yapılaşmanın çok gerisinde
kalındığına vurgu yapan Yöndem,
bugün şehrin pek çok noktasını iş-

gal eden ve 1970'li yıllarda inşa edilen apartmanların ekonomik ömrünü tamamladığını, kentin, yıkım
etkisi yaratabilecek şiddetli bir depremden önce mutlaka yenilemeye
tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Kentsel Dönüşüm Yasası
harfiyen uygulanmalı

Ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı
İzmir’in, sağlıksız binaların hakim
olduğu konut stoku ile alarm verdiğini, Van Depremi'nin ardından
yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm
Yasası'nın ise aradan geçen onca
zamana rağmen bir türlü verimli
bir şekilde kullanılamadığını söyleyen Yöndem, “Kentin eski yapılaşma alanları, 70'li yıllarda apartman
kültürü ile tanışan İzmir'de bitişik
nizam yapılarla boğuldu. Kentin birçok noktasında eski mahallelerdeki
tarihi yapılar birkaç yılda dozerlerle
yıkılıp yerine bitişik nizam 5'er katlı yapılar inşa edildi. Bugün gerek
İzmir'de gerekse deprem kuşağındaki Türkiye'de deprem ile insan
arasına sokabileceğimiz tek olgu
Kentsel Dönüşüm Yasası. Lakin bu
yasa birtakım suiistimalleri de beraberinde getirdi ve bugün olması
gerektiği gibi kullanılmıyor” dedi.

RÖPORTAJ

Mumkaya:

“Kadınlar ellerini
taşın altına koymaktan
çekinmesinler”
Kemalpaşa Sanayici
ve İşadamları Derneği
(KESİAD) üyesi
Didem Mumkaya,
genç yaşında elde
ettiği başarılarla tüm
kadınlara örnek oluyor.
» Röportaj ve Fotoğraf: S. Oytun İdel

K

emalpaşa Bağyurdu’nda
yer alan LMC Makina,
her geçen yıl sektörde
büyümesini sürdürerek
Türkiye’nin parlayan yıldızları arasına adını yazdırırken, bu
başarının ardında kadın girişimcilerin başarı öyküsü yatıyor. Kız kardeşi Dilara Akkoyunlu ile birlikte
firmanın ikinci nesil temsilcisi olan
ve şu anda Fabrika Müdürlüğü görevini üstlenen Didem Mumkaya,
başarı öyküsünü KESİAD Dergi’ye
anlattı.
Öncelikle sizi
tanıyabilir miyiz?
1988 yılında İzmir’de doğdum.
Lise eğitimimi Atakent Anadolu Li-
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sesi’nde tamamladım. Daha sonra
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü ve yandal olarak da Mekatronik bölümünü tamamladım. LMC Makina’da
iş hayatına başladıktan bir sene
sonra Ege Üniversitesi’nde MBA
yaptım. 2010’dan bu yana şirkette
hem yönetici hem de icracı rollerim var. Aile şirketi olarak babamız
ve amcalarımız tarafından kurulan
firmamız, bugün tamamen profesyonelce yönetiliyor diyebiliriz. LMC
Makina kurucuları, 2010 yılında
tüm yetkilerini bizlere devrederek
çekildiler. Bu anlamda kurucuların vizyonerliği ve profesyonellere
güvenmeleri tüm firmalara örnek
olmalı diye düşünüyorum, bu çok

sık gördüğümüz bir model değil
maalesef. Biz de bu güveni boşa
çıkarmıyor ve şirketimizi her geçen
sene büyütmeye devam ediyoruz.
Bunun dışında Kesiad Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Genç Girişimciler
Kurulu icra üyesi ve İzmir Enerji
Kooperatifi kurucu ortağıyım. İş
dışındaki zamanlarda spor, tiyatro
ve resimle uğraşıyorum.
LMC Makina firmasını
tanıtır mısınız?
LMC, 36 senedir hidrolik sektöründe bulunan ve şu anda 2. kuşak
temsilciler ve profesyoneller tarafından yönetilen; aile şirketinden,
kurumsal dönüşüm süreçlerine
adım atmış köklü bir firma. Üreti-

mimizin ana konusu boru kelepçeleri olup, hidrolik boru kelepçesi
üretiminde Türkiye’de pazar lideriyiz. Plastik, metal, kaynaklı parçalar ve kalıp üzerindeki tecrübemizi,
yıllardır ürünlerin kalitesine yansıtıyoruz. 10 bin metrekare fabrika
alanında; iş makinaları, raylı sistem, offshore- on-shore, enerji,
savunma sanayi, tarım, demir-çelik, gemi inşaa gibi pek çok sektöre
yönelik standart ve özel ürün üretimi yapmaktayız. ISO 9001 kalite
belgesi ve Lloyd UK belgelerine
sahibiz. Üretimimizin yüzde 60'ını
ağırlıklı Avrupa olmak üzere 35
ülkeye ihraç ediyoruz. Bu oranın
önümüzdeki sene için yüzde 70
ihracat, yüzde 30 iç piyasa şeklinde olacağını öngörüyoruz.
Şirketin gelişim evreleri hakkında bilgi verir misiniz? Hangi
aşamalardan geçerek bugünlere
geldi, 2016 yılı nasıl geçti?
Şirketimiz için dönüm noktası
2004 yılında ihracatın başlaması
oldu. Bu tarihten itibaren, çalışılan yurtdışı firmaları LMC Maki-

na'nın kalite ve hizmet bilincinin
çok kısa sürede büyük aşamalar
kaydetmesini sağladı. 2008 yılında
şu anda üretim yaptığımız Bağyurdu'ndaki fabrikaya geçmemiz ile
üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz arttı.
Üç kişi ile atölyede başlayan üretim macerası, bugün 45 kişi ile devam ediyor. 2016 yılında firmamız
cirosal olarak yüzde 40 büyüdü.
Bu sıçrama ihracatın güçlenmesi
ile gerçekleşti.
Sektörünüz hakkında bir değerlendirme yapar mısınız? Sorunlarınız neler? Çözüm önerileriniz
nedir?
Üretimini yaptığımız hidrolik boru
kelepçeleri bir yatırım ürünü olduğu için, ekonomik unsurlardan
doğrudan etkileniyor. Üretim veya
yeni yatırımın olması, bizim sektörümüzün canlı kalmasının ön şartı. Her ne kadar yatırımın dışında
bakım-onarım tarafında da aktif
kullanım olsa da yeni yatırım bu
sektörün ayakta kalmasını sağlayan ana unsurdur.

Girişimcilik ve hayallerin, gelecek ve geçim
kaygısının olmadığı ortamlarda doğabileceğini
düşünüyorum. Bu fikir tohumlarının ekilip
yeşerebileceği en güzel ortam üniversitelerdir.

2017’de ilk altı ay nasıl geçti?
Yıl sonu beklentileriniz nedir?
İlk yarı ihracat tarafından güzel, iç
piyasa bakımından dalgalıydı. İç
piyasada ilk çeyrek gayet güzel geçerken, ikinci çeyrek için aynı şeyi
söylemek çok mümkün değil maalesef. Politik ve ekonomik çalkantılar her sektörde olduğu gibi, bizim sektörde de çok belirleyici bir
etken. Yıl sonu için yurtiçinde bu
dalgalı yapının devam edeceğini
yine de pazarda hareketlenmenin
artacağını; ihracat tarafında ise
özellikle Avrupa’daki büyümenin
bize olumlu yansımaları olacağını
öngörüyoruz.
Girişimcilere neler tavsiye edersiniz, iş hayatında başarılı olmanın sırları nelerdir?
EBSO GKK İcra komitesinde aldığım görev dahilinde de girişimcilik
üzerine birçok konuyu görüşüyoruz. Girişimin adı Türkiye’de son
senelerde çok popüler hale geldi.
Her yerde girişimcilikle ilgili bir seminer, etkinlik, yarışma görebilirsiniz. Bunun yanında devletin sağladığı büyük teşvikler var. Yine de
araştırmalar Türkiye’de girişimcilik
hayallerinin altının çok dolu olmadığını gösteriyor. Türkiye’de hayallerimiz meslek odaklı. Girişimcilik
fikirlerine dönüşebilecek “üretken”
hayal kurabilenlerimizin oranı ise
yalnızca yüzde 15. Girişimcilik ve
hayallerin, gelecek ve geçim kaygısının olmadığı ortamlarda doğabileceğini düşünüyorum. Bu fikir
tohumlarının ekilip yeşerebileceği
en güzel ortam üniversitelerdir ve
üniversite- sanayi işbirliği yine asıl
www.kesiad.org l 21
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Belirli bir çabayı
ortaya koyduktan sonra
herkes size göstermelik
değil, içten saygı
duymaya başlıyor.

odaklanılması gereken noktalardan biri olmalıdır.
Bireysel girişimciliğin yanında, kurum içi girişimcilik de desteklenmelidir. Değişim hem teknolojik
uygulamalarda hem de fikirlerde
olmalıdır. KOBİ ağırlıklı şirket yapısı ile Türkiye, gelişimleri çok iyi
takip edemiyor. Bununla birlikte
süreçleri ve iş yapış şekilleri yaşlanıyor ve hantallaşıyor. Bunun
uluslararası rekabette etkisini yakın gelecekte göreceğiz. Yaptığınız
işi zorunluluk ve görev duygusuyla
değil, severek ve istekle yaptığınızda, başarı, mutluluk, tatmin, yani
manevi ve maddi tüm beklentiler
karşılanacaktır. İş hayatındaki en
büyük hatalardan biri insanlara
odaklanıp, iş odağını kaçırmak. İş
hayatında süreçler ve işin kendisi
esastır. İnsanlar bu işin yürütülmesinin bir parçasıdır, ama özü
değildir.
KESİAD ile ilgili düşünceleriniz,
derneğin daha iyi noktalara gelmesi için önerileriniz nelerdir?
KESİAD’ın gücü bölgedeki firmaların birlikteliğinden doğmakta. Türkiye ve Dünya ticaretinde kendini
kanıtlamış firmaların bölgemizde
yer alması Kemalpaşa bölgesi
22 l www.kesiad.org

için çok büyük bir fırsat. KESİAD,
dernek sorumluluğundan gelen
görevleri ile hem bölge sorunları
ile ilgilenmeli, önünü açacak faaliyetleri yürütmeli; hem de firmalarımızın güçlü yönlerini birbirlerine
aktarabilmeleri için platform olmalıdır. KESİAD bünyesindeki firmalar
ve iş insanları arasındaki etkileşim
ve paylaşım arttıkça, derneğimizin
gücü ve gelişimi de katlanarak artacaktır. Derneğin ana hedeflerinden biri, ortak faydayı ortaya koymak olmalıdır.
Kadın girişimci olmanın zorlukları nelerdir? Genç kadın girişimcilere neler önerirsiniz?
Firma kültürümüzden dolayı, burada kadın yönetici olmakla ilgili
sıkıntı yaşamadım. Tabii kadın makina mühendisi, üretimci, sanayici

sayıca çok olmadığı için bulunduğu çevrede bazen pozitif bazen
de negatif ayrışabiliyor. Nerede
olursa olsun ben insanın yaptığı
işle, çalışmayla ve bilgisiyle kendisini kabul ettireceğine inanıyorum.
Belirli bir çabayı ortaya koyduktan
sonra herkes size göstermelik değil, içten saygı duymaya başlıyor.
Bu açıdan ben zorluk değil aksine destek gördüm. İş hayatında
yer almak isteyen kadınlar ellerini
taşın altına koymaktan çekinmesinler. Günümüzde tüm sektör ve
birimlerde fırsat eşitliği olmasına
rağmen, bazı alanlarda kadın oranın çok düşük olduğu görülüyor.
Bu eşitlik kadınların tüm alanlarda
daha çok yer alması ile daha da
görünür hale gelecek ve gelmelidir
de. Ben firmamda yeri geldiğinde
önlüğümü giyip makina başına
geçmekten de elimi yağa sokmaktan da çekinmiyorum. Cesur
olup, kendilerine güvenmezlerse
zorlanırlar. Kadın ya da erkek, isteyen ve istediği yolda çalışan hiçbir
insanın önünde engel olduğuna
inanmıyorum.

HABER

Kemalpaşalı sanayicilerden

üretim manifestosu
Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, Türkiye’nin
2023 vizyonu çerçevesinde sanayi ağırlıklı bir
büyüme politikası izlemesi gerektiğini söyledi.

K

ESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı
Yöndem,
2017’nin ikinci yarısının
Türkiye ekonomisi için
umut vaat ettiğini kaydetti. Geçtiğimiz aylarda dövizde
yaşanan hızlı yükselişle birlikte
halkın alım gücünün düştüğünü
buna paralel olarak ekonominin
ciddi biçimde yara aldığına işaret
eden Yöndem, “FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından oynanan siyasi bir takım oyunlarla ekonomimiz çökertilmeye
çalışıldı. Lakin daha önce defalarca
kırılganlıklar yaşayan ve her bir krizi
büyüme ile aşan Türk ekonomisi,
bu krizden de çıkmayı başardı. Bugün Türk Lirasının döviz karşısında
başını dik tutmasını başarmasında
siyasi iradenin katkısı büyük. 16
Nisan’daki referandumun hemen
ardından ekonomimiz hızlı bir toparlanma süreci içerisine girdi. Bugün öngörülenden uzak bir yükseliş
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grafiği içinde olsa da gelecek adına
kaygılanacak bir durum söz konusu
değil. 80 milyon insanımızın sımsıkı
durduğu bu toprakları, Cumhuriyetimizin 100. yılına çok daha güçlü
bir şekilde taşımak için sanayiciler
olarak üzerimize düşen her görevi
yapmaya hazırız” dedi.

“Yerli motor, otomobil ve
tank üretebiliriz!”

Türkiye’nin yeni dönemde sanayi
ağırlıklı bir büyüme politikası izlemesi gerektiğini belirten Yöndem
şunları söyledi: “Markalaşmak ve

marka yaratırken de ekonomik
büyümeyi dünya standartları seviyesine çekmek zorundayız. Türkiye
sanayi gelişimin de Avrupa standartlarını yakalamış olsa da sanayiyi
ekonomik büyümenin içine yerleştirebilme konusunda başarılı olamadı. Her türlü teknik kabiliyete ve
işgücüne fazlasıyla sahip olan ülkemiz, sanayi üretiminde gereken iradeyi göstermek zorundadır. Bugün
motorun parçalarını üreten Türkiye’de yarın motor, ertesi gün aracın
kendisini üretebilmek zorundayız.
Batılı medeniyetlerin gelişmişlik düzeyini hedefleyen ülkemiz için kendi markalarını üretebilmek ve bunu
sanayi ile gerçekleştirmekten başka
çıkar yol yoktur. Ekonomik özgürlük
için ‘Made in Turkey’ imzalı ürünleri
dünyanın her noktasında insanların
sofrasına, evine, işyerine ve garajına sokmalıyız. 1930’larda uçak fabrikası, 1958’de vagon fabrikası kurup ilk yerli otomobilini 1961 yılında
bin bir emekle hayata geçiren bu
ülke yerli otomobil, yerli uçak, tank,
top, tüfek üretebilecek güce sahiptir. Bu ülke 2023 vizyonu için yüzde
100 yerli sanayi ürünleri, yüzde 100
yerli motor, yüzde 100 yerli otomobil için hazırdır.”

HABER

Kemalpaşa’da

kiraz yüz güldürdü
Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden
biri olan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yıl don
nedeniyle zor günler geçiren kiraz üreticisinin yüzü,
bu sene iklimin normal seyretmesi sonucu güldü!
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yapısı ve uzun raf ömrü gibi özelliklere sahip olması nedeniyle
tercih edilen kiraz, Kemalpaşa’da
üreticinin ana geçim kaynağını
oluşturuyor. Geçen yıl kilogramı
ortalama 5-8 liradan satılan "Ziraat 900" cinsi ihracatlık kiraz, bu yıl
10-12 liraya alıcı buldu. Dünyada
kiraz üretiminde Türkiye’nin başı
çektiği düşünülürse, kirazın ülke
ekonomisi için de önemi daha da
anlaşılır.

Erken Uyarı Sistemi
hayat kurtarıyor

H

asat döneminin son
günlerinde
meydana gelen yağışlar bir
miktar sıkıntı yaratsa
da verimli bir üretim
dönemi geçiren Kemalpaşa çiftçisi, hasadı yapmasıyla hem iç piyasa hem ihraç ürünlerinde geçen
yıla göre daha kârlı bir yıl geçirmiş
oldu. Geçen seneye göre yüzde 20
civarında bir artış olan kirazda rekolte 60 tonu aştı.
Kirazın toplanıp yurt içi ve yurt dışı
piyasaya sürüldüğü Kemalpaşa’da
sezonunun sonuçları geçen seneye nispeten üreticiyi mutlu etmiş
durumda. Geçen sene sağanak
yağmur, dolu ve don nedeniyle
büyük kayıp yaşayan üreticiler, 50
tona yakın bir ürün alabilmişti. Bu
sene ise hava şartlarının iyi olması nedeniyle rekolte 60 bin tonun
üzerine çıktı. 85 bin dekar alanda
3 milyon ağacın olduğu Kemalpa-

şa’da kirazın büyük çoğunluğu ihraç ürünü.

Geçen seneye göre
verim arttı

Erkenci cinslerde istenilen verim
alınamasa da ihracat kirazları açısından nispeten daha iyi bir sezon
geçirdiklerini belirten Kemalpaşa
Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray,
“Kirazda verimi etkileyen pek çok
faktör var. Özellikle hava şartları
ürünleri olumsuz etkileyebiliyor.
Son dönemlerdeki yağışlar olgunlaşan kirazda çatlak meydana getiriyor. Zarar gören ürünler ihraç
edilecek ürünler. Bu da bizleri zor
duruma düşürülebilir. Ancak yine
de son günlerde yağışla beraber
bir miktar meyve de çatlama görülse de bu sene geçmiş yıllardaki
gibi ciddi mevsimsel sıkıntıları yaşamadık.” diye konuştu.
Dünyada parlak kırmızı rengi, iri

Don ve doluya karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi
destekli erken uyarı sistemi bu sene devreye
girerken, iyi tarım uygulamaları Kemalpaşa
Ziraat Odası desteğiyle sürüyor.

Geçen sene yaşanan don ve yağış
sıkıntısından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yaparak
bölgeye iki tane ‘Erken uyarı sistemi’ kurdurduklarını ifade eden
Oray, “Bu sistem sayesinde üretici
olarak don zararına karşı tedbirler
alma şansına sahip olduk. Bununla beraber hastalık ve zararlılarla mücadelede doğru zamanda
ilaçlama yaparak gereksiz çevre
kirliliğini önlemekte ve ihracatta
önemli olan kalıntı sorunuyla da
baş edebilmekteyiz” dedi.
İyi tarım uygulamaları kapsamında kontrollü üretim yapıldığını,
bunun da zirai ilaç ve gübre kullanımını en aza indirerek çevre ve
insan sağlığına zarar vermeyen bir
tarımsal üretimi mümkün kıldığını da vurgulayan Oray “Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanlığı olarak,
dünyada iyi tarım ürünlerine olan
talebin artması, pazarda alıcı bulması, tüketici bilincinin gelişmesi
ile dış pazarlara erişim imkânının
güçlenmesi nedeniyle son birkaç
yıldır Kemalpaşa bölgesinde iyi
tarım uygulamasını özellikle de
kirazda yapılmasını desteklemekteyiz. Bu kapsamda 2016 yılında
159 üreticiyle iyi tarım uygulamasını gerçekleştirdik. 2017 yılında
da Kemalpaşa Ziraat Odası çatısı
altında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.
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Fahrettin Selçik:

“KESIAD
yön gösterici
olmalı!”
Fahrettin Selçik, yılların sanayicisi,
Kemalpaşa’nın Fahrettin abisi, aynı
zamanda şairi, Kemalpaşa Sanayici ve İş
Adamları Derneği’nin Kurucu Başkanı…
Bu sayımızda kendisi ile konuştuk,
KESİAD’ın kuruluşu, yaşadığı sorunlar,
KOSBİ ile geçmişteki ve günümüzdeki
ilişkiler, KESİAD’ın bugün geldiği yer
ve bundan sonra üstlenmesi gereken
görevler üzerine söyleştik. Biz sorduk,
o da çekinmeden uzun uzun yanıtladı
sorularımızı. Haydi o zaman sizi de
sohbetimize buyur edelim...
» Röportaj ve Fotoğraf: Alpay Sönmez

K

ESİAD’ın kurucu başkanısınız. Bize KESİAD
hangi şartlarda, hangi ihtiyaçlarla kuruldu anlatır mısınız?
9 Ocak 2002 tarihinde derneğimiz resmi
olarak kuruldu. Kuruluş gerekçemiz ise o
dönem Kemalpaşa’nın ihmal edilmiş, sanayi sitesi
bile denemeyecek olan gecekondu tadındaki sanayi
bölgesinin sorunlarına çözüm bulmaktı. O dönem EBSO’da komitedeydim. Bir gün komite yemeğinde konu
açıldı, şu anda KOSBİ’ye giden yol diz boyu çukurlarla
doluydu ve onu dile getirmiştim. Sonrasında büyük
bir toplantı çağrısı yaptım ve bu çağrım yanıt buldu,
Ege Seramik’te 80-100 kişilik bir toplantıyla KESİAD’ın
temeli atılmış oldu. O toplantıda dernek ismi belirlendi, 22 kişilik müteşebbis heyeti çıkardık. Üye sayısı
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hemen 150 oldu, ancak daha ileri gidemedik çünkü
insanlar bölge birlikteliğine alışkın değildi. Bunun yansımalarını başka yerlerde de görüyorduk, mesela EBSO’da Kemalpaşalı sanayicilerin olmaması, KOSBİ müteşebbis heyetinde Kemalpaşa dışından sanayicilerin
olması hep bu birliktelik alışkanlığımızın olmaması sebebiyleydi. Bu şartlarda derneğimizi kurduk.
O dönemde temel sorunlar nelerdi, öncelikleriniz
neydi?
Her alan bakir olduğu için ve hiç hizmet gelmediği için
sorunlar çoktu ve konu başlıklarını çıkarmak ve oradan yürümek kolay oldu açıkçası. Birincisi elektrik sorunumuz vardı, ikincisi yol sorunu vardı, üçüncüsü su
sorunu vardı. Altyapı sorunlarının dışında kişiler birbirini tanımıyordu, işbirliği sorunumuz vardı. Kemalpaşa’da 3-5 sanayiciyi bir araya getirecek salon bile
yoktu, en kötüsü burada Kemalpaşa’yı temsil edecek
olan KOSBİ’nin ofisi yoktu. EBSO’da iki-üç OSB ile beraber bir odayı paylaşıyordu KOSBİ.
OSB Kanunu'na tabi olmadığı için dernek statüsündeydi KOSBİ. Bu şartlarda KESİAD olarak sanayicinin
dertlerine çözüm bulmak için çalışmalara başladık.

Doğalgaz sorunumuz da vardı, Ege
Seramik’in ağırlık koyması ile Ege
Seramik’e kadar getirilen doğal gaz,
bölgeye girmedi. Sonra KESİAD olarak buna parmak bastık. Yapılan fizibilite raporları ile kendisini bir iki
yılda amorti edecek bir enerjinin
sanayicinin istifadesine sunulmadığı, bunun düzeltilmesi ve bu enerjinin sanayicinin hizmetine verilmesi
yönünde bir kampanya başlattık.
Sanayicilerin katkılarıyla gaz dağıtım şebekesi yapıldı.
“Şunu yapamadım, çözemedik”
dediğiniz bir konu var mı o günlere baktığınızda?
İçimde uhde kalan, çözemediğimiz
bir konu var, yeri gelmişken ona
da değinmek isterim.. KOSBİ’nin
Kemalpaşalı sanayicilerden seçilmesini sağladık evet, EBSO artık
Kemalpaşalı olmayan sanayicileri
KOSBİ yönetimine atamıyor ama
seçimle yönetimin gelmesini sağlayamadık. 550 sanayici var şu an
KOSBİ’de ama hala atamalı sistem
devam ediyor. Devlet OSB’leri kurarken sanayi odalarına, valiliklere,
belediyelere bu yetkileri veriyor,
buralar kurulsun işlesin diye. Ancak kurulup işlemeye başladıktan
sonra buralardan çekilmeleri, yönetimlerini orada faaliyet gösteren
sanayicilere devretmeleri gerekir,
bu yapılmıyor. Bu genel bir OSB sorunu olarak duruyor hâlâ…
KESİAD ile KOSBİ’yi büyük oranda aynı sanayiciler oluşturuyor artık. İki kurumun
ilişkileri, iş birliklerine
dair neler dersiniz?
İlk kurulduğumuz yıllarda KOSBİ ile aramızda bazı sorunlar oluştu, bunları
da belirtmeden
geçmemek
lazım. O dönemde KOSBİ eleştiriye tahammülü
olmayan bir anlayışla yönetiliyordu.

Kemalpaşalı olmayan sanayiciler
vardı KOSBİ yönetiminde. KOSBİ’nin tüzel kişilik iptalleri bu tutumlarının neticesidir. Neyse ki sonraki
yıllarda bu anlayış yavaş yavaş değişti ve hem OSB hem dernek olarak faydalı çalışmalara imza attık.
Artık iki teşekküldeki kişiler de birbirini tanıyan kişiler. KESİAD, bu anlamda bölgenin daha iyiye gitmesi
için KOSBİ’ye yol gösterici, yönlendirici, yapıcı eleştirilerle yaklaşmalı,
yaptığı doğru işleri takdir ederken,
varsa eksiklikler, onların giderilmesi
adına o konuları dile getirmeli.
KESİAD’ın temel işlevi
ne olmalıdır?
Sivil toplum örgütleri bir görev üstlenirler, bir misyonları vardır. KESİAD’ın da bir misyonu var. Aslında
KESİAD’ın bölgeyi aşması lazım,
sanayicinin problemi sadece burada bitmiyor. Ankara’ya taşınacak
sorunlar var, lobi yapması gereken
konular var.
Diğer konu da OSB’ler Türkiye ekonomisinin temeli olmuş durumda.
280’i aşkın OSB var Türkiye’de. Bu
anlamda OSB’lerin üst kuruluşu var
ama yeterince aktif değil. KESİAD ve
diğer sanayici işadamları dernekleri, bu yapıyı güçlendirmeli. Bu konuda diğer sanayici ve işadamları
derneklerine örnek olmalı KESİAD,
bu konuda çalışma yürütmeli. Öte

yandan ben KESİAD’ın çok gelişme
kaydettiğini görüyorum, en hoşuma giden taraf, 7. başkan seçildi,
her başkan derneğe bir kademe
atlatmaya çalışıyor. Seçimin nimetleri bunlar, bir rekabet var çünkü.
Bu arada eklemek isterim, KESİAD
Başkanımızın İzmir Ticaret Odası
başkanlığına soyunması da iyi bir
hamle, çıtayı yükselttiğimizi gösterir bu. Başarılar diliyorum.
Şiir yazdığınızı da biliyoruz,
KESİAD’a da yazmışsınız.
Paylaşayım:

KESİAD Sofrasında Kahvaltı
Günaydın sanayici dostlarımız,
Demeyin ne getirir Kesiadlı olmamız,
Sizin adınıza hak arayıp çözüm
yaratanınız,
Ancak birlikte çözülür sorunlarımız.
Sizlere gerekmez, yararlarını
saymamız,
Zira, sizler yönetici ve entel insanlardansınız,
Bu kervana sizler de gönlünüzce katılırsınız,
Olduracağız Kemalpaşa Meclisi Mebusanımız.
Her gün Belkahve’den gelir geçeriz,
Doğal olarak kayıtlanmadan da
Kesiad üyesiyiz,
Yok derneğin sizden parasal
beklentisi,
Önemli olan, toplumla birliktelikle
fikir üretilmesi,
Büyük paralar verip girilir
emsal derneklere,
Bakacaksın fark nedir diye,
bunların faaliyetlerine,
Ekmek teknesinden dolayı
hepimiz Kemalpaşalıyız,
Atatürk reformlarıyla yol alan,
sosyal olan insanlardanız…
Fahrettin Selçik
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KESİAD üyeleri

Rus pazarına
açılacak

U

Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD), Uluslarası
Sertifika Merkezi Ecert ile işbirliği yaparak üyelerinin Rus
pazarında rahatça ihracat yapabilmesini sağlayacak.

luslararası Sertifika Merkezi
Ecert, Ege İhracatçılar Birliği Konferans Salonu’nda İzmirli sanayicilere Rus pazarına ihracatın
detaylarını anlatan bir sunum
gerçekleştirdi. Ecert Genel Menajeri Nurhan
Aydın’ın Rusya pazarına ihracatta gereken
belgelere ilişkin bilgilendirme yaptığı toplantıya, KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki
Yöndem de katıldı.

Murmansk

Murmansk

karelia

Kaliningrad

leningrad

Kaliningrad

Petrozavodsk

Pskov

Pskov

“Belgelendirme önemli”

Sunumunda Rusya ile ihracat yapmak isteyen sanayiciler için en önemli konunun belgelendirme olduğuna değinen Aydın, “2014
Ocak ayı itibariyle tekstil, bebe giyim, deri ve
deriden mamul ürünler, tekstil grubuna giren ürünler, ayakkabı, kozmetik, kimyasal ve
gıda üreticileri Avrasya topraklarının gümrüklerinde EAC sertifikasını beyan etmek zorundadırlar. 2014 Temmuz ayı itibarıyla Avrasya
topraklarına ihracat yapmak isteyen firmalardan EAC Gümrük Birliği Sertifikası sorulacaktır. EURASEC’e üye olan firmalar Rusya,
Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’dır. EAC sertifikasını alan firmalar bu
ülkelerle ihracat yapabilir” dedi. Aydın, ayrıca
GOST R ve RU belgeleri konusunda da sanayicilere hizmet verdiklerini belirtti.
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Yöndem : “Engeli kaldırıyoruz”

Türk sanayicilerin ihracat konusunda
büyük bir iştahı olduğunu fakat belgelendirme konusunda ciddi sıkıntılar
yaşandığını belirten KESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ise, Kemalpaşalı sanayicilerin bu konudaki sıkıntılarını aşmak için ECERT ile işbirliği
yapacaklarını belirterek, “Kemalpaşalı
sanayicilerimizin dünyanın en büyük
pazarlarından birisi olan Rusya pazarına kolaylıkla ihracat yapabilmesinin çok
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple biz de sayın Nurhan Aydın’la bu konuda işbirliği yapma konusunu masaya
yatırdık. Onlar da Kemalpaşalı sanayicilere bu konuda her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirttiler. Yakın zamanda sanayicilerimize KESİAD olarak bu konuda
destek sağlayacağız” diye konuştu.

Nurhan Aydın, Engin Güzelkardeşler, Asım Tertemiz, Zeki Yöndem
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Kemalpaşalı sanayicinin

İ

zmir Valisi Erol Ayyıldız, AK
Parti İzmir Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli
ve Hamza Dağ, Kemalpaşa
Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif
Uğurlu, DSİ 2. Bölge Müdür Hayati Çelenk, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin
Aybal, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
(KOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, Kemalpaşa Sanayici İşadamları Derneği
(KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ve çok sayıda Kemalpaşalı vatandaşın katılımıyla gerçekleşen törene Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Afyon’dan video konferans
yöntemiyle katıldı.

baraj sevinci

İzmir’in en büyük sanayi
bölgelerine ev sahipliği
yapan Kemalpaşa ilçesinin
40 yıllık su sorununu
çözecek Yiğitler
Barajı’nın temeli,
baraj bölgesinde
Kemalpaşa’nın bayramı
yapılan
Yiğitler Barajı’nın temelinin atıldığı günün Kemalpaşa
için bayram sayılabilecek kadar önemli olduğunu belirten
törenle
İzmir Valisi ve KOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Erol Ayyılatıldı.
dız, “Bu eserle İzmir hem sanayi hem tarım sektöründe iddialı bir duruma gelecektir. Katma değerli üretim kapasitemizi
artırmak için bu yatırımlar çok önemlidir. Bu dev eserle hem
sulama kapasitemiz artacak, hem de KOSBİ’nin sanayi tesislerine kullanım suyu sağlanacak. Bu sayede hem sanayicimiz, hem
çiftçimiz kazanacak” dedi.
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Veysel
Eroğlu

Törene Orman ve
Su İşleri Bakanı
Veysel Eroğlu da Afyon’dan
video konferans
yöntemiyle katıldı.

100 milyon liralık dev yatırım

Üç yıllık bir süre içerisinde tamamlanması planlanan ve yaklaşık 100
milyon liraya mal olacak Yiğitler
Barajı’nın hem sanayici hem de
çiftçileri rahatlatacağını belirten
KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk ise, “Bölgemizde hem
çiftçimizin hem sanayicimizin çok
uzun yıllardır devam eden su sorunu Yiğitler Barajı ile çözülecek.
Yiğitler Barajı’nın tamamlanmasıyla Kemalpaşa tüm Türkiye’ye örnek
bir ilçe olacaktır” diye konuştu.

adım atıldı. Kemalpaşalı sanayiciler olarak emeği geçen herkese
teşekkür ederiz” dedi.

DSİ ve KOSBİ işbirliği

12 bin 661 dekar tarım arazisini
yağmurlama ve damla tekniği ile
modern şekilde sulayacak Yiğitler
Barajı’nın gövde yüksekliği 102
metre olacak. Ön yüzü beton kaplı
kaya dolgu şeklinde yapılacak olan

baraj yıllık 16.12 milyon metreküp
suyu regüle edecek. Bu suyun 9.27
milyon metreküpü KOSBİ bünyesindeki sanayi tesislerinin kullanımına, 6.85 milyon metreküpü ise
zirai arazilere verilecek. Barajın
yapım maliyeti de, kulanım oranlarına göre DSİ ve KOSBİ arasında
paylaşılacak. Baraj tamamlandıktan sonra, yapım maliyetinin yüzde
57.5’i KOSBİ tarafından ödenecek.

Sanayici memnun

Yiğitler Barajı’nın temelinin atılmasının bölge sanayicisi için çok
önemli olduğunu belirten KESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ise, “Bizler yıllardır sanayicimizin su sorununu çözmek için
çağrılarda bulunuyorduk. Bugün
Yiğitler Barajı’nın temelinin atılmasıyla en büyük sorunlarımızdan
birinin çözümü için çok büyük bir
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Kemalpaşa Sanayici
ve İşadamları
Derneği (KESİAD)
Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki
Yöndem, Türkiye
İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından

Yöndem:

“Ara eleman
açığı kritikleşiyor!”

K

emalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Zeki Yöndem,
Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından açıklanan Mart
ayı işsizlik rakamlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Yöndem,
işsizliğin çözümünün ancak teknik
eğitimle mümkün olacağını söyledi. TÜİK verilerine göre, Türkiye
genelinde işsiz sayısının geçen
yılın aynı dönemine göre 619 bin
kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi
olduğunu belirten Yöndem, “Ülkemizde işsizlik sorunu maalesef
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kangrenleşiyor. Devlet tarafından
sağlanan tüm teşviklere ve sanayicilerin çabalarına rağmen yüzde
11-12 bandında gidip gelen işsizlik
oranında bir azalma sağlanamıyor.
Bunun en büyük sebebi ne yazık
ki eğitim sistemimizde hatalar olması. Türkiye’de ara eleman açığı
kritikleşiyor. Bu açığı kapatabilmek
adına teknik eğitime yönelmeliyiz”
dedi.

Eleman bulunamıyor

Yüksek işsizlik oranlarına rağmen
sanayicilerin bazı iş kollarında eleman bulma konusunda zorluk çek-

açıklanan Mart
ayı işsizlik
rakamlarına dair
değerlendirmelerde
bulundu.
Yöndem, işsizliğin
çözümünün ancak
teknik eğitimle
mümkün olacağını
söyledi.

tiğini belirten Yöndem, “Maalesef
tüm gençlerimiz doktor, mühendis, mimar, öğretmen olmak istiyor. Bu beklentiler gerçekçi değil.
Ülkelerin her meslek kolunda eleman açığı bellidir. Bizde bazı mesleklerde büyük bir yığılma varken,
bazı iş kollarında çalışacak eleman
bulamıyoruz. Bu açık kapanana
kadar teknik eğitime yöneltilerek
ara eleman olarak iş hayatına kazandırılan çocuklar büyük kazançlar elde edecek. Ailelerin de bu
bilinçle çocuklarını teknik eğitime
yönlendirmesi büyük önem arz
ediyor” diye konuştu.

HABER

Üretim Reform Paketi

ile sanayici artık emlak vergisi vermiyor

B

irçok kalemde sanayiciye destek sağlayan
pakette en önemli maddelerden biri OSB’lerde
kurulu işletmelerin belediyelere emlak vergisi vermeyecek olması.
İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri
bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapa-
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cakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla bu
bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmadığı gibi, söz konusu bölgelerde
bulunan arsaların tahsisi nedeniyle
şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa
ve üzerine inşa edilen binaların
tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis
edilenlere devir ve tescil işlemleri,

bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri de
harçlardan muaf olacak. Ancak işletmelerin bu alanlardaki binaları,
emlak vergisinden muaf tutulduğu
için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler ise kaldırıldı. 1 Temmuz tarihi itibariyle
yürürlüğe giren kanun başka neler
getiriyor. Değişikliklerden öne çıkanlar ise şöyle listelendi:

Sanayinin
desteklenmesine
yönelik yeni destek
ve teşvikler içeren ve
kamuoyunda Üretim
Reform Paketi olarak
bilinen “Sanayinin
Geliştirilmesi
ve Üretimin
Desteklenmesi
Amacıyla Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına Dair
Kanun” TBMM
genel kurulunda
kabul edilip
Cumhurbaşkanı
tarafından
onaylandıktan sonra
Resmi Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe girdi.

Kanun

neler g

• Sanayi işletmelerinin, her yıl
hafta tatillerinde çalışabilmek
için belediyelerden hafta sonu
çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkacak.
• Organize sanayi bölgelerinde
kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir
öğrenci için YÖK bütçesine bu
amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verilecek.
• Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik
elektrik kullanımlarından TRT
payı alınmayacak.
• OSB’lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun
görülecek projeler için kredi
verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için
ise kredi faiz desteği sağlanabilecek.
• OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma
şartı aranmaksızın, OSB alanı
içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme
hakkına sahip olacak. OSB’deki
katılımcılar elektrik üretim te-

etiriyo

r?

sisleri kurmak ve işletmek için
OSB’den izin alacak.
• OSB tüzel kişiliği, bu kanunun
uygulamasıyla ilgili işlemlerde
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olacak.
• OSB katılımcılarının enerji
giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşullarıyla
oluşmuş fiyatlara müdahale
edilmeksizin, Bakanlar Kurulunca yapılacak. Atık su arıtma
tesisi işleten bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmayacak.
• Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen il ve ilçelerdeki
OSB’lerde yer alan parseller,
tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.
• Bakanlık kredisi kullanan
OSB’deki tahsis edilmeyen
parseller, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere
tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bu durumda, tahsis edilen parselin
değeri, Bakanlık tarafından
OSB’ye verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilecek.
• OSB’ler, yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde
olmak ve bu bölgelerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecek.
• Yürürlükteki plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, düzenlemenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yapılan
başvuruların valilikçe uygun
görülmesi halinde OSB olarak
değerlendirilebilecek.
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KESİAD’tan umutlu

stat bekleyişi

İzmir futbolunun tesisleşmesi için ardı
ardına yaşanan olumlu gelişmeler ve
devletin zirvesinin İzmir’de yapılması
planlanan 3 stadyum konusunda kararlı
tutumu, İzmir iş dünyasını da umutlandırdı.
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İ

zmir'de futbolun çıkış noktası konumundaki Karşıyaka, Göztepe ve Alsancak'a inşa edilecek yeni statların haftanın bir günü 90 dakika değil, 7 gün
24 saat şehrin ticari hayatına hizmet
edeceğini belirten Kemalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, statların daralan ekonomiye de ilaç olacağını belirterek,
“Havaya tek bir taş atacağız. Hem futbolumuz kurtulacak hem de bu bölgelerdeki
ticari yaşam canlanacak” diye konuştu.

İzmir ekonomisine doping

İzmir'in her iki yakasına ve Alsancak’a
yapılması planlanan stadyumlar hizmete girdiği zaman şehrin ekonomisine de
ciddi katkı sağlayacağını belirten Yöndem,
“Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Göztepe Stadı için yapılan imar planı değişikliğine askı süresinin son gününde itiraz
etmişti. Fakat bugün ihale süreci yeniden
tamamlandı. Kurumlarımız tüm sorunları aşacak bir kararlılık gösterdi. Göztepe
ve Karşıyaka statlarından sonra Alsan-

"Ülkenin üçüncü büyük
şehri olan İzmir'in köklü
takımları, tarihlerine
yakışan modern
stadyumları fazlasıyla
hak ediyor."

cak Stadı'nın da ihale aşamasına
gelmiş olması tüm İzmir için sevindiricidir. Bu saatten sonra tüm
umudumuz statlarımızın önüne
yeni engeller çıkmaması ve inşaat
süreçlerinin hızla tamamlanmasıdır" diye konuştu.

7/24 yaşayan tesis

Şehrin en önemli eksikleri olan
stadyumlar konusunda atılan
adımları sevinçle ve merakla takip
ettiklerini belirten Yöndem, “Sadece 90 dakika maç yapılan beton
yığını olarak değil, 7 gün 24 saat
yaşayan bir spor tesisi olarak inşa
edilecek olan stadyumlarda, insanların haftanın her günü zaman
geçirebilecekleri sosyal tesisler,
alışveriş merkezleri ve restoranlar
da yer alacak. Buralardan gelecek
olan kira gelirlerinin de kulüplere
kalmasıyla takımlarımıza ciddi bir

maddi kaynak yaratmış olacağız.
Tesisleşmeyle birlikte gelecek olan
sportif başarılar, şehir ekonomisine ciddi gelir sağlayacaktır. Üç
büyükler olarak tanımlanan takımların ve taraftarlarının maç için
şehrimize gelmesi; otellerin, taksilerin, esnafın, alışveriş merkezlerinin, restoranların para kazanması
demektir. Ulusal basının gözünü
İzmir'e çevirmesi de şehrin gelişimi açısından büyük bir değer olacaktır hiç şüphesiz” dedi.

İzmirliler heyecanlı

"Ülkenin üçüncü büyük şehri olan
İzmir'in köklü takımları, tarihlerine
yakışan modern stadyumları fazlasıyla hakediyor" diyen Yöndem,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Beni
sevindiren diğer nokta ise statların 'yaşayan stat' konseptinde hizmete girecek olması. İnşa edilecek
olan stadyumların alt katlarının
dükkân olması ve ticari bir takım
faaliyetler yürütmesi statları aynı
zamanda bir cazibe merkezine
çevireceği gibi maç olmadığı günlerde de statların kullanılacağını
göstermekte. İstanbul, Eskişehir,
Antalya, Mersin, Gaziantep, Samsun, Sivas gibi şehirlere yapılan
statları gördükçe İzmir'in durumu
içimizi daha fazla yaralarken, stadyum konusunda yaşanan gelişmeler her şeyden önce bir İzmirli
olarak beni oldukça fazla heyecanlandırıyor. Statların yapımından
sonra şehir ekonomisine sunacağı
katkılar ise bir işadamı olarak beni
ümitlendiriyor. Umarım artık statlarımız verilen tarihlerde açılır ve
şehrimiz sportif ve ekonomik açıdan ciddi bir adım daha atar. Bu
şehir bunu fazlasıyla hak ediyor.”
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Son değişiklikler ışığında

Çek Yasası

T

icaret hayatının olağan
akışı içerisinde birçoğumuz sıklıkla çek kullanmaktayız. Dolayısıyla ticaret hayatının içerisinde
olan siz değerli sanayiciler çek kavramının ve çekin ekonomi ve ticaret
hayatındaki fonksiyonunun oldukça
önemli olduğunu gayet iyi bilmektesiniz. Fakat her ne kadar basit bir
ödeme aracı gibi görünse de çekin
tam ve doğru bilinmesi oldukça
önem arz etmektedir.
Bu nedenle siz değerli okurlara
özellikle çek kanununda 15.07.2016
tarihinde yapılan son değişiklikleri
anlatmak ve bu şekilde sizlere elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum.
15.07.2016 tarihinde yapılan değişiklikler genel olarak çekle ilgili
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına
sebebiyet veren kişi hakkında adli
yaptırım uygulamasını (yani çekte hapis cezasını) ve kare kodlu
çek kullanımının zorunlu hale getirilmesini içermektedir.
Bilindiği üzere “karşılıksız çek” keşide
etme suçu için adli yaptırım uygulaması (yani hapis cezası) 03.02.2012
itibariyle yürürlükten kaldırılmış idi.
Yasa koyucu, o dönemde bu değişikliğe gerekçe olarak son dönemlerde ceza hukukunun gelişen ilkelerinden birisi olan “ekonomik suça
ekonomik ceza verilmesi” ilkesini
ileri sürmüştü. Tabii bu değişiklikten
sonra piyasada çeke olan güvenin
azalacağı ve karşılıksız çek oranının
artacağı yönünde tartışmalar başladı. Çekle ilgili hapis cezasında ce-
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zanın ertelenmesi gibi bir durumun
kesinlikle söz konusu olmadığı da
ayrıca bilinmelidir.
Bilindiği gibi 2012’den önceki uygulamada karşılıksız çek şikâyetleri hak
düşürücü, süresi 6 aydı. Ancak yeni
uygulama ile keşide tarihinden sonra 3 ay içinde şikayet hakkının ortadan kalktığı unutulmamalıdır.
Ticaret Kanunun 780. Maddesinde
yapılan bu değişiklikle artık karekodlu çek kullanımı zorunlu hale gelmiş
oldu.
Şimdi biraz karekod sistemi nedir,
nasıl kullanılır, faydaları nelerdir?
Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Karekod sistemi
sayesinde çek alacaklıları, ellerinde
bulunan çek ile ilgili olarak çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin hemen hemen bütün
verilere ulaşabilecektir.
Karekod ile erişim sağlanacak bilgiler Ticaret Kanunun 780’inci maddesinde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Buna göre çek hesabı
sahibinin çek hesabı bulunan toplam banka sayısı, bankalara ibraz
edilmemiş çek adedi ve tutarı, son
beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerinin
adedi ve tutarları, çek hesabı sahibi
hakkında çek hesabı açma yasağı
bulunup bulunmadığı, varsa yasaklama kararının tarihi gibi bir çok bilgilere erişilebilecektir.
Belirttiğimiz gibi karekodlu çek
sayesinde çek hesabı sahibine ait
birçok bilgiye ulaşmış olacağız.
Bu sayede artık çekin ya da çek sahibinin güvenilir olup olmadığını öğre-

Av. Zafer Binici

nebilmek için çalıştığınız bankalarla
uzun istihbarat çalışmaları yapmak
zorunda kalmayacaksınız. Kısaca
çek güvenilir mi değil mi sorusunun
yanıtını “karekodlu çek” sistemi sayesinde sadece birkaç dakikada öğrenebileceksiniz. Bahsettiğim karekodlu çek uygulamasının ülkemize
özgü bir uygulama olduğunu ve ilk
defa Türkiye’de uygulanacağını ve
bu bakımdan gurur verici bir gelişme olduğunu da belirtmek isterim.
Bu noktada belirtmek istediğim diğer konu çekin keşide tarihinin ne
olduğunun önemine bakmaksızın
görüldüğünde ödenecek olması.
Yeni düzenleme ile 31 Aralık 2017
tarihinden sonra, keşide tarihinden
önce çekin bankaya ibrazı mümkün
olacaktır. Bu hususa da dikkat etmenizi tavsiye ederim.
Yapılan son değişikliklerle (hapis
cezası, karekod uygulaması, çekin
görüldüğünde ödenecek olması) piyasada çeke olan güvenin artmaya
başladığı hissedilmektedir. Zaman
içerisinde bu güvenin ticari sirkülasyonlarda da görülmeye başlanacağı ve ekonomik olarak daha rahat
günlere erişebilmemiz dileğiyle.
Saygılarımı sunuyorum.

HABER

Ece Yöndem’e ödülünü Murat Karaçanta verdi.

İzmir'in fethi,

bu logoyla anılacak

İ

zmir Valiliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir’in Fethi kutlamalarında, önümüzdeki yıllardan
itibaren kutlamaların simgesi olacak logoyu seçmek için düzenlenen yarışmanın birincisi açıklandı. Yarışmayı, Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları
Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem’in kızı Ece Yöndem kazandı.
Alanında uzman 5 isimden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen logolar arasından öne çıkarak birinciliği elde eden logo, Çaka Bey’in portresinin yanında kullanılan yelken imgesiyle Çaka Bey’in tarihteki ilk
Türk donanmasını kurmasına atıfta bulunuyor. Çaka
Bey ve yelkeni saran ay ve yıldız figürleri ise Türklüğü
simgeliyor.

Logoda Çaka Bey ve
yelkeni saran ay ve
yıldız figürleri Türklüğü
simgeliyor.

mensup olduğu Çavuldur Boyu damgasıdır. Her zaman başımızın tacı olan bayrağımızda yer alan ay ve
yıldız figürleri de benim için bu logoda olması gereken figürlerdi” dedi. Logo yarışmasında birinciliği elde
eden Yöndem’e ödülünü, İzmir İl Kültür ve Turizm
Müdür Yardımcısı Murat Karaçanta verdi.

Her yönüyle Çaka Bey

İzmir’in fethi temasıyla oluşturduğu logoyla birinciliğe layık görülen Ece Yöndem, “Çaka Bey, 1081 yılında
İzmir’in kapısını Türklere açmış, ilk Türk donanmasını
kurmuş, tarihe tam anlamıyla imzasını atmış bir lider.
Ben de bu logoyu tasarlarken onu her yönüyle anlatmak istedim. Çaka Bey’in portresinin yanında kullandığım yelken imgesiyle onun denizci yönüne vurgu
yaptım. Logoda bulunan mavi sembol ise Çaka Bey’in
42 l www.kesiad.org

Fatma-Ece-Zeki Yöndem

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

Firma ismi
DÖNMEZ VARİL
Firma yetkilisi / unvanı
Sebahattin Dönmez
Genel Müdür
Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
24/1 Sk. No: 3 KOSBİ Kemalpaşa / İZMİR
T: 0 232 877 19 49
F: 0 232 877 19 59

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Tehlikeli atık ambalajların geri kazanımı ve tank
yıkama istasyonu.
Çalışan sayısı : 35

www.donmezvaril.com • info@donmezvaril.com

Firma ismi
EURO GIDA
Firma yetkilisi / unvanı
Güler Akgün
İnsan Kaynakları Müdürü
Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
85. Yıl Cumhuriyet Mah. Armutlu San. Cad.
No: 108/4 Kemalpaşa/İZMİR
T: 0 232 477 70 00
F: 0 232 02324777023 - 24

Ana üretim konuları, faaliyet alanı :
Muhtelif turşu, konserve, sos.
Çalışan sayısı : 210 kadrolu (Sezonda 1000 kişi)

www.eurogida.com.tr • info@eurogida.com.tr

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM
Firma ismi
SAYGILI RULMAN
Firma yetkilisi / unvanı
Bilal Saygılı
Yönetim Kurulu Başkanı

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
Kemalpaşa Organize Bölgesi Mahallesi
İzmir Cad. No: 91 Kemalpaşa / İZMİR
T: 444 444 3
F: 0 232 877 22 21

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Rulman ve güç aktarım ürünleri ; zincir, kayış,
kasnak, kaplin, burç vb.
Çalışan sayısı : 74

www.saygilirulman.com.tr • info@saygilirulman.com.tr

Firma ismi
BEYDEMİR
Firma yetkilileri
Seçil Kaynak
Melih Beydemir

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
OSB Mah. 4. Çıkmaz No: 5
Org. San. Böl. Kemalpaşa / İZMİR
T: 0 232 877 12 11
F: 0 232 877 07 99

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Taşıma ve istifleme kasaları, ağır malzeme rafları, taşıma
paletleri, kumlama makinaları, lazer kesimli sac parçalar.
Çalışan sayısı : 40

www.beydemir.com • info@beydemir.com
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7020-Bazı alacakların

yeniden Yapılandırması
Kanunu

Harun Tunaboylu
Mali Müşavir

7

020
Sayılı
Kanun
27.05.2017 tarihli ve
30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun daha önce 6736 Sayılı
Kanundan faydalananlar için ek bir
fırsat sağlarken, bu kanundan faydalanmayanlar için ise son bir fırsat
niteliğindedir.

Vergisel Açıdan
• 6736 sayılı kanundan faydalanan

vergi mükellefleri için;
(6736 sayılı kanun kapsamında belirlenen ilk 2 taksitin ödenmesi koşuyla.) 01.07.2016-31.03.2017 tarihleri arasında tahakkuk etmiş tüm
vergi borçlarını kapsamaktadır. (Gelir ve Kurumlar vergisine mahsuben
2017 yılında ödenecek geçici vergi
ve Gelir vergisinin 2.taksiti hariç.)
• 6736 sayılı kanun ile ilgili daha
önce başvuru yapmamış olan mükellefler için;
31.03.2017 tarihine kadar tahakkuk
eden tüm vergi borçlarını kapsamaktadır. (Gelir ve Kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenecek geçici vergi ve Gelir vergisinin
2.taksiti hariç.)
• 31.03.2017 tarihine kadar tahak48 l www.kesiad.org

kuk eden vergi borçları ile ilgili gecikme faizi ve gecikme zamları yerine,
ödeme sürelerine göre belirlenen
Yİ-ÜFE oranları dikkate alınarak
borçlar yeniden hesaplanıp güncellenecektir.
• 31.03.2017 tarihine kadar olan
vergi aslına bağlı cezalar (vergi ziyaı
cezası) tamamen silinirken, vergi
aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük-özel usulsüzlük cezaları) yarısının tahsilinden vazgeçilecektir.
• Peşin ödeme tercihi seçildiği takdirde Yİ-ÜFE oranları ile belirlenen
tutarlarda ayrıca %50 indirim olanağı sağlanacaktır.
• Taksitli ödeme seçeneği tercih
edildiği takdirde ikişer aylık dönemler halinde toplamda 36 aya kadar
ödeme imkanı sağlanmıştır.
• Taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi
mümkündür.
• Yapılandırma işlemi yapıldığı takdirde ilk taksit son ödeme tarihi
31.07.2017 Pazartesi günüdür.
• Yapılandırma son başvuru tarihi
30.06.2017 Cuma günüdür.

SGK açısından
• 6736 sayılı kanundan faydalanan

işverenler için; (6736 sayılı kanun
kapsamında belirlenen ilk taksitin
ödenmesi koşuluyla.)
Sosyal
Güvenlik
Kurumu’na
01.07.2016-31.03.2017
tarihleri
arasında tahakkuk etmiş olan tüm
borçları kapsamaktadır. (Sigorta
Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal
Güvenlik Destekleme Primi, gecikme zamları ve gecikme faizleri.)
• 6736 sayılı kanun ile ilgili daha önce

başvuru yapmamış olan mükellefler için; Sosyal Güvenlik Kurumu’na
31.03.2017 tarihine kadar tahakkuk
eden tüm borçları kapsamaktadır.
(Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi,
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi,
Tarım Sigortalıları Primleri, gecikme
zamları ve gecikme faizleri.)
• 31.03.2017 tarihine kadar işlenen
fiillerden kaynaklanan idari para
ceza asıllarının yarısı tahsil edilecek,
kalan yarısının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu cezalara bağlı gecikme
zammı ve gecikme faizleri Yİ-ÜFE
oranları dikkate alınarak seçilen
ödeme vadesine göre tekrar hesaplanacak ve ödenecek idari para cezasına eklenecektir.
• Peşin ödeme tercihi seçildiği takdirde Yİ-ÜFE oranları ile belirlenen
tutarlarda ayrıca %50 indirim olanağı sağlanacaktır.
• Taksitli ödeme seçeneği tercih
edildiği takdirde ikişer aylık dönemler halinde toplamda 36 aya kadar
ödeme imkanı sağlanmıştır.
• Taksitlerin kredi kartı ile ödenmesi
mümkündür.
• Yapılandırma işlemi yapıldığı takdirde ilk taksit son ödeme tarihi
31.08.2017 Perşembe günüdür.
• Yapılandırma son başvuru tarihi
30.06.2017 Cuma günüdür.
NOT: Yapılandırmanın bozulmaması
için ilk 2 taksitinin kesinlikle süresinde ve eksiksiz ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca 1 yıl içinde iki taksitten
daha çok taksitin ödenmemesi ya da
eksik ödenmesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır.

GÖRÜŞ

Bakanlığın yeni

destek programı

Enver Olgunsoy
EBSO Meclis Üyesi

B

ilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı 25 milyon TL
hibe edecek. Ancak bu
güzel haberdeki hibeyi,
kümelenebilen sanayiciler alabilecek. Zira hemen hemen
tüm devlet destekleri, bireyselden
birlikteliğe doğru kaydırıldı. Devlet
genellikle tek firmayı desteklemek
yerine, birlikten güç doğar anlayışı
ile belirli bir üretim ve ekonomik
coğrafyada yer alan firma birlikteliklerini destekliyor. Bu belirli bir
amaç etrafında ve birliktelik anlayışı içerisinde olan, güçbirliği yapma kültürü gelişmiş firmalar topluluğu oluyor. Buna kümelenme
anlayışı deniyor. Meydana gelen
oluşuma da küme – cluster – çağdaş ülkeler. Kapitalist batı dahi bu
sosyal oluşumlarla ekonomilerini
ileri seviyeye taşıyorlar.
Bir küme bileşenleri içinde sanayi
odaları, organize bölgeler, mutlaka üniversite, konu ile ilgili kamu
kuruluşları, kooperatifler, vakıf ve
dernekler olabiliyor. Tabii tüm bu
oluşumlar firmalarla bir sinerji yaratarak ortaya “Voltran” örneği bir
“güç” çıkıyor.
İşte sözünü ettiğim 25 milyon TL
hibe böylesi kümelere verilecek.
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Sanayi Bakanlığının şartı; küme
coğrafyasında yani aynı veya yakın
bir bölge içinde ve kümenin ana
faaliyet alanında yer alan en az
yirmi firmanın ortak çıkarlarda bir
küme meydana getirmesi.
Aslında organize sanayi bölgeleri
kümelenme olgusu için mükemmel oluşumlar. Örneğin hemen
hemen herkesin depoya ihtiyacı
var. Bu destekle ortak depolama
organizasyonu yapılabilir. Ortak
hammadde veya ara malı alınabilir. Ortak bir proje ofisi kurulabilir.
Burada proje hazırlama konusunda personel istihdam edilebilir.
Yine ortak bir proje ile firmaya gereken nitelikli eleman yetiştirmek
üzere eğitimler yapılabilir. Tüm
bu konulara destek veriyor Sanayi
Bakanlığı. Örneğin, ürün güvenliği,
test ve analiz elemanı eğitimleri
ortak olarak yapılabilir. Ortak bir
test ve analiz laboratuvarı kurularak bu konudaki firma giderleri
azaltılabilir. Ortak enerji verimliliği
organizasyonları yapılabilir, enerji
giderleri azaltılabilir. Buna benzer
daha birçok ortak proje destek
kapsamında.
Yirmi firmanın birlikteliğin sağlanması için mutlaka organize yönetimlerine, derneklere – ki KESİAD
bunun en güzel örneği olabilir
- büyük görev düşüyor. Yapılması
gereken; benzer konuda üretim
yapan firmaları, ki organize dışından da firma olabilir, bir araya getirmek, onların ortak problemlerini tespit edip o sorunları çözecek
yapılanmayı planlamak. Sonra da
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığına sunulacak projeleri hazırlayıp kümelenme destek programı
çerçevesinde Bakanlıkla eşgüdüm
içinde çalışarak bu konudaki desteklerden kümeyi yararlandırmak.
Bu yapıya Sanayi Odası ve en az bir
üniversiteyi de dahil etmek projenin şartlarından. Ayrıca istenirse
yerel yönetimler, organize sanayi
bölgesi, ihracatçı birlikleri, dernekleri ve vakıfları da katılımcı olarak
davet edilebilir. Sonuç olarak, bu
kümenin ideal çalışma şartlarına
ulaşması için, tüm bu kuruluşların
ortak çalışmasıyla yürümek gerekiyor.
Bir kümelenme teşebbüsünün
desteklenme süresi 5 yıl, 2 yıl da
uzatabilme olanağı var. Yapılacak
harcamaların Bakanlık tarafından
sağlanacak geri ödemesiz destek
oranı her planlanan iş tamamlandığında % 50 ile % 75 arasında.
Bunu Bakanlık tespit ediyor, gerisi
küme firmaları tarafından ödenecek.
Bu arada birkaç örnek başlık verdim. Aslında destekler bu yazdıklarımla sınırlı değil. Daha bir çok
konuda destek alabilirsiniz. Bakanlığın sayfasında müracaat yöntemleri de verilmiş. Kümelenme
destek programı başlığı altında
Bakanlığın web sitesinden inceleyebilirsiniz. Çok cazip şartlara sahip bu program. O nedenle acele
etmekte yarar var. Organize yönetimine ya da KESİAD’a başvurarak
aracılık etmesini isteyebilirsiniz. Ya
da bu konuda çalışan kümelenme dernekleri ile görüşebilirsiniz.
Bence hemen harekete geçin.

HABER

Kemalpaşa'da

toplu sünnet
şöleni yapıldı
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Kemalpaşa Sanayici ve
İşadamları Derneği (KESİAD)
ve Kemalpaşa Belediyesi
işbirliğiyle, Kemalpaşa’da toplu
sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Şölen kapsamında sünnet
düğünleri gerçekleştirilen
kısıtlı maddi imkanlara sahip
Kemalpaşalı çocuklar, kendileri
için düzenlenen etkinliklerle
gönüllerince eğlendi.

K

emalpaşa Park Orman tesislerinde gerçekleştirilen sünnet şölenine, KESİAD
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem,
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu,
KESİAD üyeleri, sünnet düğünleri gerçekleştirilen çocuklar ve aileleri katıldı. Kur’an tilaveti
okunmasıyla başlayan etkinlik, çocukların aileleri ve
yaşıtlarıyla eğlenceye doyduğu renkli etkinliklerle
son buldu.

“Kemalpaşa ile paylaşıyoruz”

Sünnet şöleninin açılış konuşmasını gerçekleştiren
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, “Bizler Kemalpaşalı sanayiciler olarak Kemalpaşa’da
kazandıklarımızı yine Kemalpaşa ile paylaşıyoruz.
Her yıl düzenlediğimiz toplu sünnet şölenimizi bu
yıl Kemalpaşa Belediyesi işbirliği ile düzenliyoruz.
Bunun dışında KESİAD olarak 20 bine yakın Kemalpaşalı vatandaşımıza iş eğitimleri vererek onları
meslek sahibi yaptık. Yine bölgemizdeki okullarımıza ve dar gelirli öğrencilerimize yardımlar yapıyoruz. Özellikle ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza
çok değer veriyoruz. Onlara hayatın her alanında
destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’ye örnek

Yöndem’in ardından kürsüye gelen Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, Kemalpaşa Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem
verdiklerini belirterek, “Nüfus oranına göre

“Bizler Kemalpaşalı sanayiciler
olarak Kemalpaşa’da
kazandıklarımızı yine Kemalpaşa
ile paylaşıyoruz.”
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baktığınızda Türkiye’nin en büyük Sosyal Market’i Kemalpaşa’mızda yer alıyor. Belediyemizin
bünyesinde, iş adamlarımızın da büyük destekleriyle faaliyet gösteren bu markete ev sahipliği
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler
tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, işadamlarımızla el ele vererek sosyal sorumluluk nasıl olur
tüm Türkiye’ye göstermenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de yarınlarımızı emanet ettiğimiz
çocuklarımız için bu etkinliği düzenledik. Umuyorum ki düğünlerinde de onların yanında olacağız” diye konuştu.

Hediyeler başkan amcalardan

Konuşmaların ardından KESİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Yöndem ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Uğurlu ile toplu fotoğraf çektiren minikler,
daha sonra hediyelerini de yine başkan amcalarının ellerinden aldılar.
Çocuklara sünnet hediyesi olarak saat, satranç seti ve çeşitli
oyuncaklar verilirken, etkinlik
alanında miniklere ücretsiz
pamuk şeker ve patlamış
mısır, ailelere ve konuklara
ise sünnet pilavı ile lokma
dağıtıldı. Akşam saatlerine
kadar süren etkinlikte, Kemalpaşa Belediyesi Mehteran Takımı ve sanatçılar da sahne
alarak şarkılarla kutlamalara renk
kattılar.
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Çocuklara sünnet hediyesi olarak
saat, satranç seti ve çeşitli oyuncaklar
verilirken, etkinlik alanında miniklere
ücretsiz pamuk şeker ve patlamış
mısır, ailelere ve konuklara ise sünnet
pilavı ile lokma dağıtıldı.
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SAĞLIK

Ergonomik
düzenlemeler ile

sağlıklı ve
verimli
çalışmalar

Son yıllarda ergonomi terimi iş yerleri için sıklıkla kullanılmaya başlamasına
rağmen ilk kez 1857 yılında, iş yerindeki çalışma koşullarına bağlı oluşan omurga
ağrıları dolayısıyla tanımlanmış ve bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir.

E

rgonomi kısaca; insan faaliyetlerinin işe, aletlere,
makinelere, üretim sistemlerine ve çalışma ortamlarına etkili bir şekilde
uyum sağlamasına yönelik bilgiler
topluluğu olarak adlandırılabilir.
Endüstrileşmenin artması ve gelişen teknoloji sayesinde pek çok
hayatı kolaylaştırıcı cihazlar üretilmiş ve bunlar hem iş hem de ev
ortamlarında yoğunluklu olarak
kullanılmaya başlamıştır. Zaman
tasarrufu açısından da çok verimli
olan bu gelişmelerin olumsuz tarafı ise insanların uzun sürelerle
bilgisayarla çalışmaları, masa başında oturmaları veya akıllı cihazlardan yararlanmaları nedeniyle
kas iskelet sistemine verdikleri zararlardır.
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Günümüzde teknolojik gelişmeye
ayak uyduran, donanımlı cihazlarla ve modern tasarımlı mobilyalarla iş imkanı sunan firmalar, hızlı ve
verimli iş üretimi beklemektedirler. Tüm bunlar iş verimi, motivasyon ve üretim açısından yeterli gibi
görünse de uzun süreli aynı pozisyonlarda çalışan kişilerde postural (duruş) bozukluklar, omurga
sağlığında bozulmalar, kas-iskelet
sisteminde ağrılar, kalp ve dolaşım
sistemi bozuklukları kaçınılmaz
hale gelmektedir.
Avrupa ve Amerika’da iş yerlerinde yapılan ergonomi çalışmaları,
Kas İskelet Sistemi Hastalıkları’nın
(KİSH) teknolojideki gelişmeyle
arttığını göstermektedir. Özellikle
omurgaya ait problemler yoğun
yaşanırken omuz, kol, el ve el bile-

Hülya Özlem Şener
Fizyoterapist
Fisioterapia Egzersiz Eğitim Danışmanlığı

ği, kalça ve diz bölgelerinde yaşanılan KİSH da hiç azımsanmayacak
oranda kişilerin yaşam kalitelerini
düşürmektedir. Sonuç itibari ile
oluşan problemler nedeniyle çalışanlarda görülen postural bozukluklar bir süre sonra yerini kronikleşen ağrılara bırakır. Bu durumda
da çalışanların iş kapasiteleri ve
verimleri düşmekte, motivasyonları azalmakta ve bunlara çare
bulabilmek için de sağlık kuruluşlarına başvuruları artmaktadır. Bir
süre sonra bu tip sıkıntılı süreçler
sadece çalışan kişinin problemi olmaktan çıkar ve işveren açısından
da işgücü kayıplarına, dolayısıyla
sağlık harcamalarında da artışa
sebep olur.
Firmalara sunulan Ergonomi Eğitim Programları, sadece işyerinin
ergonomik
düzenlemelerinden
oluşmaz, ayrıca çalışanların gün
içerisinde hareketliliğini arttırıcı,
kas-iskelet sistemlerini destekleyici, postürlerini düzeltici egzersizleri içermektedir.
Fizyoterapistlerce verilen ergonomi eğitim programları kapsamında olan ofis egzersizleri, verilen
molalarda yapılmalı ki;
• Çalışırken esnekliklerini arttırsınlar.
• Doğru postürü korumayı öğrensinler.
• Kan dolanımını arttırsınlar.

• Baskı altında kalan bölgeleri rahatlatsınlar.
• Omurgaya binen yükü azaltsınlar.
Ofis egzersizleri; germe, esneklik
ve kuvvetlendirme egzersizleri gibi
geniş kapsamda bir program ile
oluşturulmaktadır. Çalışma pozisyonuna uygun olarak her çalışana
farklı bir egzersiz programı verilebileceği gibi aynı tip işi yapan veya
ofis ortamında çalışanlara grup
egzersizleri şeklinde programlanabilir.
Ayrıca öğretilecek solunum egzersizleri ile kişilerin kalp akciğer sistemlerinin daha düzgün çalışması
sağlanırken, gevşeme sağlanarak
iş ortamının psikolojik gerginliklerinden uzaklaştırmak amaçlanır.
Bol egzersizli günler dilerim.

Uzun süreli aynı
pozisyonlarda çalışan
kişilerde postural (duruş)
bozukluklar, omurga
sağlığında bozulmalar,
kas-iskelet sisteminde
ağrılar, kalp ve dolaşım
sistemi bozuklukları
kaçınılmaz hale
gelmektedir.

Örnek germe ve
esnetme egzersizleri
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YÖNETİCİLERİMİZ

KESİAD YÖNETİM KURULU

Zeki Yöndem

Haluk Meriç

Güler Akgün

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

KESİAD Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

KESİAD Genel Sekreteri

1960 yılında doğup, 1979 yılında Demirören Holding’de iş
yaşamına atılan Yöndem, 1998
yılında kardeşleriyle beraber Eko
Endüstri firmasını kurdu. 2009
yılından itibaren ikinci kuşak aile
üyelerinin firmaya katılmasıyla
STK’larda görev almaya başlayan
Yöndem, evli ve 4 çocuk babası.

1964 Sakarya Hendek doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF mezunu, Cihan Oto
Sanayi Tic. Ltd. Şti. ortağı ve
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Meriç, evli ve iki çocuk babasıdır.

1981 İzmir doğumlu, İşletme
mezunu olan Güler Akgün, Euro
Gıda’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaktadır. İş yaşamını; CRM uzmanlık, koçluk, psikoloji eğitimleri ile destekleyen
Akgün, halen firma içi ve dışı iş
veya kişisel gelişim konularında
eğitimler vermektedir.

Didem Mumkaya

KESİAD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

1988 İzmir doğumlu, İstanbul
Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği mezunu olan Didem Mumkaya, 2010 yılından
beri üretim sorumlusu olarak
görev yaptığı LMC Makine’nin
şu an yönetim kurulu üyesi ve
fabrika müdürü olarak görev
yapıyor.
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Mutlu Can Günel

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

1985 İzmir doğumlu, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri’ni bitiren Günel, Ege Üniversitesi’nde
İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Batıçim İcra Kurulu Asistanlığı, Necdet
Bükey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
ve MCG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Günel, evli ve iki çocuk babası.

Hasan Büyükkutlu

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılı Kayseri doğumlu.
Ege Üniversitesi Zootekni Bölümünden mezun oldu. Executive MBA programını bitirmiştir. Halen Kutlusan Kafes
A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı'nı
yapmaktadır. Kutlusan Organik Tarım ortaklarındandır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

KESİAD YÖNETİM KURULU

M. Bilal Saygılı

Ahmet Yaşar

Ferhat Kılıç

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Ankara doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliği Bölümü mezunu, Saygılı Rulman’da Yönetim
Kurulu Başkanı olarak görev
yapmaktadır. Evli ve üç çocuk
babasıdır. Aynı zamanda ralli
pilotu olan Bilal Saygılı ülke içi
ve yurtdışında yarışlara katılmaktadır.

1980 doğumlu olan Ahmet Yaşar, 2002 yılında Yaşarkent İnşaat A.Ş.'yi kurdu. Şu an şirketin
Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı
yürüten Yaşar, aynı zamanda
Yaşarkent Hayvancılık'ta da
Yönetim Kurulu Başkanı. Kemalpaşa Spor Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevini de yürüten
Yaşar, evli ve iki çocuk babası.

1979 Ankara doğumlu. Celal Bayar Üniversitesi Makine
Mühendisliği mezunu. Afe
Olgunlar Makine Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görevini
devam ettirmektedir. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda mesleki
dersler de veren Kılıç, evli ve
bir kız çocuğu babasıdır.

Av. Zafer Binici

Gürhan Bildiler

Seçil Beydemir Kaynak

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1982 İzmir doğumlu, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Binici,
aktif avukatlık yapıyor. Aynı zamanda Lider Company kurucu ortağı ve Kemalpaşa MHP
Belediye meclis üyesi olan Binici, evli ve bir çocuk babası.

1980 İzmir doğumlu, Anadolu
Üniversitesi İşletme bölümü
mezunu olan Bildiler, Ovakent
Lastik ve Billas Lastik Grup firmalarında Yönetim Destek İş
Geliştirme görevlerini yürütüyor. Bildiler, evli ve bir çocuk
babasıdır.

1978 İzmir doğumlu, Beydemir Sac Profil Genel Müdürü ve Finans Sorumlusu
olarak görev yapmaktadır.
Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Seçil
Beydemir Kaynak evli, iki çocuk annesidir.
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KESİAD YÖNETİM KURULU

Hakan Özçelik

Ufuk Cücü

Sebahattin Dönmez

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1971 Muğla doğumlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu, IMBL
Üniversitesi Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisansını tamamlamıştır. Renkler Makina A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

1966 Manisa Alaşehir doğumlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
mezunu olan Cücü, Ufuk Zirai İlaç Gübre Tarım Kimyevi
Maddeler şirketinin kurucusu
ve sahibidir. Cücü, evli ve bir
çocuk babası.

1970 İzmir doğumlu, Uludağ
Üniversitesi İşletme mezunu
olan Dönmez, BNS Atık Yönetimi firmasıyla endüstriyel atık,
Dönmez Varil firmasıyla endüstriyel ambalaj sektöründe
faaliyet gösteriyor. İZTO Meclis Üyesi olan Dönmez, evli ve
iki çocuk babasıdır.

Mesut Kanat

Mustafa Mutlubaş

Hüseyin Yağcı

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

1962 Malatya doğumlu. Kanat
Boya A.Ş. firmasının kurucusu.
Halen bu firmanın Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde de
Denetim Kurulu Üyesi olarak
görev yapıyor. Evli ve iki çocuk
babası.

1960 Konya doğumlu. İş hayatına 1975 yılında başlayan Mustafa Mutlubaş, şu anda Mersin,
Konya ve İzmir olmak üzere 3
bölgede Doğuş Otomotiv distribütörlüğündeki Scania marka araçların bayiliğini yapıyor.
Mutlubaş, beş çocuk babası…

1974 Konya doğumlu olan
Hüseyin Yağcı, ilkokul bitirdikten sonra iş hayatına atıldı.
Yağcılar A.Ş. Yönetim Kurulu
ve Genel Müdürü olan Yağcı,
aynı zamanda MÜSİAD üyesi
ve Metal Maden Sen Sektör
Kurulu Başkanı. Yağcı, evli ve
üç çocuk babası.
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KESİAD DENETİM KURULU

İbrahim Sezek

Şevket Karahan

Murat Çalık

KESİAD Denetim Kurulu Üyesi

KESİAD Denetim Kurulu Üyesi

KESİAD Denetim Kurulu Üyesi

1970 Zile doğumlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği
mezunudur. 1993-2002 yılları arasında çeşitli firmalarda görevler üstlenmiştir. 2002 yılında talaşlı imalat
sektörüne adım atan Sezek, şu an
Kaan Havalı Kırıcı Ltd. Şirketi çatısı
altında kendi patentli ürünlerini üretmekte ve global olarak satışını yapmaktadır. Evli ve iki çoçuk babasıdır.

1949 Aydın doğumlu, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği
mezunu olan Karahan, Birim
Makine Yönetim Kurulu Başkanı ve Bağyurdu Organize
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini sürdürüyor. Karahan, evli ve bir
çocuk babası.

1976 İzmir doğumlu,
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu
olan Çalık, Çalık Makine
Sanayi şirketinde şirket
ortağı olarak görev yapıyor. Çalık, evli ve bir çocuk
babası…

İhsan Yağınlı

Nazım Karaçalı

Nurettin Avcı

KESİAD Denetim Kurulu Üyesi

KESİAD Denetim Kurulu Yedek Üyesi

KESİAD Denetim Kurulu Yedek Üyesi

1960 Aydın doğumlu, 1987
yılında kendi Çamdibi’nde
50m²’lik bir alanda başlayan
üretim faaliyetleri, bugün
11.510 m²’lik üretim alanında
Fatih Polyester adı ile Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde devam etmektedir. Evli
ve iki çocuk babasıdır.

1949 İzmir doğumlu, Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği
mezunu olan Karaçalı, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
içinde gezer vinç imalatları,
çelik konstrüksiyonu ve saha
tankları üzerine faaliyet gösteren Karaçalı Mühendislik firmasının sahibidir.

60 ülkede faaliyet gösteren çamaşır bakımı ve kişisel hijyen
ürünleri üreticilerinden biri olan
Viking’in Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Grup
şirketleri olan Vikipack Plastik
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve
Avcı Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesidir. Evli bir çocuk babasıdır.
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