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Zeki Yöndem
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Kıymetli sanayici dostlarım,

Ülkemiz, ekonomik olarak avantajları 
ve dezavantajları bir arada yaşadığı 
bir dönemden geçiyor. Yılın ilk iki 
çeyreğinde büyüme rakamlarının 
yüzde 5.1 bandında seyretmesi ve 

Başbakan Binali Yıldırım’ın bu yıl ilk kez gerçek-
leştirilen Ege Ekonomik Forum’da belirttiği gibi 
üçüncü çeyrekte çift hanelere ulaşan bir büyü-
menin beklenmesi, bizler için mutluluk verici 
bir gelişme. Her türlü zorlukla mücadele ederek 
üretmeyi sürdüren sanayicilerimiz, bu yüksek bü-
yüme rakamlarının temel dinamiğini elinde bu-
lunduruyor. Bizler, ülkemizin geleceğine inanarak 
üretmeye devam ettikçe bu rakamların daha da 
yukarı çıkmaması için hiçbir sebep yok. Devletin 
de sanayicilere olan desteklerinin artmasıyla, ül-
kemizde ekonomik sorunlar birer birer çözüme 
kavuşacaktır.
Bu dönemde ne yazık ki bazı olumsuz göstergeler 
ve olaylarla da karşılaştık. Enflasyon oranlarının 
yükselen bir trend takip etmesi ve buna bağlı ola-
rak halkımızın alım gücünün azalması, acilen ön-
lem alınması gereken bir sorun. Bu sorunla başa 
çıkmak adına yapılabilecek en önemli şeylerden 
biri tarımsal üretime desteklerin artmasıdır. Der-
gimizin iç sayfalarında daha detaylı işlediğimiz bu 
konunun, hükümetimizin öncelikleri arasında yer 
alması gerektiği inancını taşıyorum.
Geçtiğimiz aylarda ABD ile aramızda patlak veren 
vize krizinin de ekonomimizi olumsuz yönde et-
kilemediğini söylemek, gerçekçi bir tez olmaya-
caktır. Her ne kadar ABD’nin tavrına diplomatik 

açıdan doğru bir karşılık verilmiş olsa da özellikle 
ABD ve ABD üzerinden tüm Amerika Kıtası’na ih-
racat yapan sanayicilerimiz, bu süreçten olumsuz 
etkilenmiştir. Yürütülen müzakereler sonucunda 
kısıtlı da olsa vize işlemlerinin yeniden başlaması 
sevindirici, ancak beklentimiz bu konuda olumlu 
gelişmelerin yaşanmaya devam etmesi ve ülkeler 
arasındaki problemin tamamen çözülmesidir. 
Değerli arkadaşlar,
Şüphesiz ki bir önceki dergimizin sizlerle buluş-
masından bu yana bizlere en keyif veren orga-
nizasyonlarımızdan birisi, gelenekselleşen 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında sizler ve 
ailelerinizle bir araya gelmemiz oldu. Tüm KESİ-
AD üyelerinin, 94 yıllık bir çınar ve Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en bü-
yük miras olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet 
payidar kalacağı mesajını bir kez daha en güçlü 
şekilde vermesi, derneğimizin ruhunu ortaya 
koymuştur.
Bu mutluluk ve inanç tablosunun daim olması 
için, dergimize 29 Ekim’e özel bir ek hazırladık. 
Balomuzdan fotoğrafları bulabileceğiniz bu özel 
eki, arşivinizde severek saklayacağınızı umut edi-
yor, tüm dostlarımı sevgi ve saygılarımla selamlı-
yorum.
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Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) her yıl olduğu gibi 
bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. 
Tarihi Havagazı Fabrikası’nda eşleri ve çocukları ile bir araya gelen 
KESİAD üyeleri, zeybek, vals ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutladılar. Geceye Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da katıdı.

KESİAD, Cumhuriyet 

Bayramı’nı kutladı

KESİAD üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.
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Gecede konuşma ya-
pan KESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Yöndem, 19 Mayıs 
1919’da Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıy-
la başlayan milli mücadelenin,  29 
Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in 
kurulması ile taçlandığını belirte-
rek, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip 
çıkmanın hepimizin görevi olduğu-
nu söyledi. Bu ülkenin çok zor şart-
lar altında kurulduğunu ve Cum-
huriyet’in de başta kadınlar olmak 
üzere herkese büyük kazanımlar 
sağladığına dikkat çeken Yöndem, 
“Biz Cumhuriyetimize her zaman 
sahip çıkacağız. Türkiye’yi daha iyi 
noktalara getirmek için var gücü-
müzle çalışacağız. Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda ülkemiz için katma 
değer üretmeye, yatırım yapmaya, 
istihdam sağlamaya devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

Vals gösterisi ve marşlar
Avukat Ulvi Puğ’un sahnede öykü 
ve şiirlerle Cumhuriyeti anlattığı 
kısa gösterisinin ardından Zeytin 
Sanat Organizasyon’un “VİP Pro-
ject Orkestrası”nın seslendirdiği 

birbirinden güzel şarkılarla eğ-
lenen KESİAD üyeleri, zeybek 
gösterisi ve Crystals Dance Aca-
demy dansçılarının vals göste-
risini izlediler. Gece, Yönetim 
Kurulu Üyeleri'nin 29 Ekim özel 
pastasının kesmesinin ardın-
dan, coşkulu bir şekilde 10. Yıl 
ve İzmir Marşını söylemeleri ile 
son buldu.

KESİAD üyelerini Kemalpaşa Kaymakamı 
Kemal Kızılkaya da yanlız bırakmadı.

Zeki Yöndem, sunumundan 
dolayı Ulvi Puğ'a teşekkür 

plaketi takdim etti.

KESİAD üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'na büyük ilgi gösterdi.
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Bölge firmalarından Dere 
Prefabrik sponsorlu-
ğunda Ramada Otel’de 
düzenlenen toplantıya, 
Bornova Belediye Baş-

kanı Olgun Atila, Kemalpaşa Orga-
nize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, 
İzmir Sanayici ve İşadamları Der-
neği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hasan Küçükkurt, İzmir Kent 
Zirveleri ve İzmir Severler Platfor-
mu Genel Koordinatörü Cevat Ziya 
Maruflu ve KESİAD üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren KESİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, 
ülke ekonomisini değerlendirdi-
ği konuşmasında, “Türkiye yılın ilk 
çeyreğinde yüzde 5, ikinci çeyrek-
te yüzde 5.1’lik büyüme oranını 

yakalamayı başardı. Bu bizler için 
sevindirici bir gelişme olsa da bu 
oranın daha da yukarılarda ol-
masını arzu ediyoruz. Kişi başına 
düşen milli gelirde ise, çok küçük 
bir değişim yaşandı. Bunu üzücü 
bir gelişme olarak değerlendiri-
yoruz. Türkiye’nin artık orta gelir 
tuzağından çıkması gerekiyor. Bu 
tuzaktan kurtulabilmek için büyü-
me kalitemizi artırmamız şart. Bir 
ekonominin ayakta kalabilmesi 
için yatırım, istihdam, üretim ve 
ihracat çok iyi seviyelerde olmalı. 
Sürdürülebilir büyüme içinse yapı-
sal ve ekonomik reformların uygu-
lanması şarttır” dedi.
Zeki Yöndem’in ardından kürsüye 
gelen Dere Prefabrik Teklif Sorum-
lusu Bahriye Beydili, firmalarının 
sanayicilere verdiği hizmetler ve 

KESİAD üyeleri
kaliteli büyüme istiyor
Kemalpaşa 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(KESİAD) tarafından 
düzenlenen 
geleneksel 
Perşembe 
kahvaltıları, yaz 
döneminde verilen 
aranın ardından 
Eylül ayında İzmir 
konusuyla yeni 
döneme başladı.
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bugüne kadar gerçekleştirdikleri 
büyük projelerle ilgili bir sunum 
yaparak sanayi yatırımlarının inşa-
asında doğru yöntemlerin kullanıl-
masıyla sağlanabilecek tasarruf ve 
buna bağlı ortaya çıkan avantajlar 
konusunda KESİAD üyelerini bilgi-
lendirdi.

İzmir bir marka
Toplantının son konuşmasını ger-
çekleştiren İzmir Kent Zirveleri ve 
İzmir Severler Platformu Genel 
Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu 
ise İzmir’in marka bir kent oldu-
ğunu belirterek, “Bu kentin Türki-
ye’nin markası olması gerekiyor. 
İzmir bir şirket gibi kendi yolunu 
alabilmeli. İzmir kendi potansi-
yelini yaratabilir, kendi turizmini 
oluşturabilir. İzmir kendi yolunda 
ilerlerse, tüm Türkiye’yi ilerletecek 
bir şehirdir. İzmirli olmak kentli ol-
maktır. İzmirli olmak bir tutkudur, 
onurdur. İzmir, Homeros’un ya-
şadığı, Herodot’un, Merkez Efen-
di’nin, Evliya Çelebi’nin hakkında 
çok güzel şeyler söylediği, dünya-
nın en güzel coğrafyasında kurul-
muş bir kent. İzmir maalesef işgal 
zulmünü de yaşamış bir yer. Bu 

Yöndem: “Türkiye’nin 
artık orta gelir 

tuzağından çıkması 
gerekiyor. Bu tuzaktan 

kurtulabilmek için 
büyüme kalitemizi 
artırmamız şart.”

işgal sırasında yakılan güzel şehri-
miz, yangının ardından Türkiye’de 
şehirciliğin öncüsü olmuştur. 
Yangının küllerinden Kültürpark 
gibi bir güzellik çıkmıştır. İzmir’in 
geçmişini, tarihini bilmemiz gerek. 
Kentlilik bilinci ancak böyle sağla-
nır” diye konuştu.
Toplantı, konuşmaların ardından 
Cevat Ziya Maruflu ve sponsor 
firma temsilcilerine plaket takdim 
edilmesiyle sona erdi.

Bahriye Beydili

İzmir'i anlatan Cevat Ziya Maruflu'ya KESİAD Başkanı Yöndem plaket takdim etti.
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TÜİK tarafından açıkla-
nan Eylül 2017 Tüke-
tici Fiyat Endeksi’nin 
(TÜFE) yıllık bazda yüz-
de 11.20 seviyesine 

ulaşmasının, yapısal reformlar 
konusunda zamanın daraldığının 
bir göstergesi olduğunu belirten 
Yöndem, “Ne yazık ki yüksek enf-
lasyon oranları, vatandaşlarımızı 
zor durumda bırakıyor. TÜİK’in 
açıkladığı son rakamlar, artık bu 
soruna karşı yapısal reformları 
gerçekleştirmek için zamanımız 
kalmadığını gösteren bir alarm 
niteliğinde. Hükümetimizin iş 
dünyasını ayakta tutmak ve eko-
nomiyi canlandırmak için teşvik-
leri bulunsa da enflasyon sorunu 
ancak yapısal reformlar hayata 
geçirilerek çözüme kavuşturula-
bilir” dedi.
Enflasyon oranını oluşturan ka-

lemler detaylı incelendiğinde en 
dikkat çekici değişimin gıda ve al-
kolsüz içeceklerde olduğunu be-
lirten Yöndem, “Eylül ayında gıda 
ve alkolsüz içecekler aylık düşüş 
gösteren tek grup olsa da, Ağus-
tos ayında bu grupta çok ciddi 
bir artış olmuştur. Bu ürünlerde 
yaşanan fiyat değişimi, üreticinin 
maliyetlerinin normalden kat kat 
hızlı artmasıyla direkt bağlantılı. 
Üretim maliyetlerinin artmasıyla 
birlikte, tüketiciye yansıyan mali-
yet de hızlı bir şekilde artıyor. 
Burada özellikle teşviklerin artı-
rılarak tarımsal üretimin destek-
lenmesi büyük önem arz ediyor. 
Üreticimizin maliyetlerini düşüre-
bilirsek, tüketicilerin bütçesini de 
koruyabiliriz. Her köşesi bir cen-
net olan ülkemizin topraklarında 
tarımsal üretimin artması birinci 
önceliğimiz olmalı” diye konuştu.

Yöndem:
“Tarımsal üretim 
desteklenmeli”

Yöndem: “Özellikle 
teşviklerin artırılarak 

tarımsal üretimin 
desteklenmesi büyük 

önem arz ediyor. 
Üreticimizin maliyetlerini 

düşürebilirsek, 
tüketicilerin bütçesini de 

koruyabiliriz”

Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği 
(KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, çift 
hanelerdeki enflasyon oranının düşürülmesi için 
yapısal reformlar yapılması gerektiğini söyledi.
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Ekonomik krizlerin en çok 
küçük esnafı etkilediğini 
fakat ticaret hayatında 
hareketliliğin devamı için 
küçük işletmelerin vazge-

çilmez olduğunu belirten Yöndem, 
“Bu bağlamda sayın Bakan Tü-
fenkci’nin açıkladığı yapılandırma 
müjdesinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Ekonomik hayatta-
ki varlıklarını sürdürebilmek adına 
krediler kullanan ve bu kredile-
ri ödemekte zorlanan esnafların 
desteklenmesi, kepenklerin ka-
panmasını engelleyecek önemli 
bir adım. Esnafa destek, ekonomi-
ye can verir. Fakat küçük ve orta 
ölçekli işletmelere devlet destekle-
rinin sürmesi büyük önem taşıyor” 
dedi.
Uygulamadan 200 binin üzerinde 
esnafın yararlanmasının beklenil-

diğini hatırlatan Yöndem, “Bu es-
naflara gerek defaten ödemeler-
de sağlanacak faizsiz geri ödeme 
kolaylığı, gerekse uygun koşullarla 
yapılandırma fırsatı sağlanmasını 
rahatlatıcı adımlar olarak görmek 
lazım fakat bunlar kesin çözümler 
değil. Destek ve teşviklerin kapsa-
mının genişletilmesi, miktarların 
da artması gerekiyor. Ancak bu 
şekilde esnaflarımız da yatırımla-
rını büyüterek ekonomik anlamda 
daha etkin roller üstlenebilir” diye 
konuştu.

Kararın içeriği
Bakan Tüfenkci’nin Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez 
Birliği'nde (TESKOMB) düzenle-
nen basın toplantısında açıkladığı 
yapılandırma kararı, 31 Temmuz 

Esnafa
yapılandırma 
müjdesi
sevinç yarattı 
Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Yöndem, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin 
açıkladığı esnaf kredilerinde 
yapılandırma kararının sevinç verici 
olduğunu belirtti.

2017 tarihinden önce kredi bor-
cu kooperatif takibine intikal eden 
esnaf ve sanatkârları kapsıyor. 
Yapılandırma fırsatı kapsamında, 
borç tutarını defaten ödemek iste-
yen esnaflar faizsiz, 12 ay taksitle 
ödemek isteyen esnaflar yüzde 8 
faizle, 24 ay taksitle ödeyecek es-
naflar ise yüzde 12 faizle ödeme 
şansı elde ettiler. 15 Temmuz Şe-
hit ve Gazileri ile birinci ve ikinci 
derece yakınlarının asıl alacak tu-
tarını oluşturan borçlarına ise hiç-
bir faiz hesabı yapılmadan 48 aya 
kadar taksitlendirme yapıldı.

Yöndem: “Destek ve 
teşviklerin kapsamının 

genişletilmesi, 
miktarların da artması 

gerekiyor. Ancak bu 
şekilde esnaflarımız da 
yatırımlarını büyüterek 

ekonomik anlamda daha 
etkin roller üstlenebilir”
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İzmir’in binlerce yıllık ticaret 
merkezi olan Kemeraltı Çarşı-
sı’nın son yıllarda gereken il-
giyi göremediğinin altını çizen 
Yöndem, “İzmir’in bulunduğu 

noktaya gelmesinde yüzyıllar boyu 
büyük rol oynamış, ticaretin bir 
numaralı merkezi olmuş Kemeraltı 
Çarşısı, ne yazık ki bugün gereken 
ilgiyi göremediği için büyük bir ge-
rileme içinde. Bölgedeki düzensiz-
lik günden güne daha da artarken, 
tarihi binalar da bakımsızlık sebe-
biyle yıpranmaya devam ediyor. 
Kentimizin en büyük değerlerin-
den birisi konumunda olan Keme-
raltı Çarşısı’nı ayağa kaldırmak için 

Yöndem: “Kentimizin en büyük değerlerinden birisi 
konumunda olan Kemeraltı Çarşısı’nı ayağa kaldırmak 

için bir an önce somut adımlar atmamız gerekiyor”

Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği 
(KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Yöndem, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı eski 
günlerine döndürmenin İzmir’de ticarete yeni 
bir soluk getireceğini belirterek “Kemeraltı’nı 
ayağa kaldırma” çağrısında bulundu.

Yöndem:
“Kemeraltı 
eski 
günlerine 
dönmeli”

bir an önce somut adımlar atma-
mız gerekiyor” dedi.
Bölgeye yönelik İzmir Ticaret Odası 
başta olmak üzere farklı kurum ve 
kuruluşların çeşitli projeler geliştir-
diğini de hatırlatan Yöndem, “Ne 
yazık ki bu projelerin neredeyse 
tamamı Kemeraltı Çarşısı’nın belirli 
bölümlerine yönelik. Oysa Keme-
raltı, bir bütün olarak ele alınması, 
tek bir metrekaresi bile dışarıda 
kalmadan yeniden planlanarak 
İzmir ticaretindeki etkinliği katlan-
ması gereken bir bölge. Bu tarihi 
ticaret merkezini ayağa kaldırmak 
için yerel yönetimler, merkezi hü-
kümet, sivil toplum kuruluşları ve 
odalar hep birlikte çalışmalı. Böyle 
kapsamlı bir proje hayata geçirildi-
ği anda Kemeraltı, hem tarihi hem 
turistik hem de ticari bir çekim 
merkezi olarak İzmir’e uzun yıllar 
boyunca hizmet etmeye devam 
edecektir” diye konuştu.
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Türkiye’nin sanayi bölgelerinde erkek yö-
neticilerin ve müteşebbislerin ağırlığı his-
sedilse de, söz konusu kent İzmir olunca 
tablo bir anda değişiyor. Pek çok kadın 
müteşebbisin farklı bölgelerde faaliyetle-

rini sürdürdüğü İzmir’de, kadınlar kendi aile şirketi 
geleneklerini de oluşturmaya başladı. 3 kız karde-
şin başarıyla yönettiği Çinkanlar Kimya’nın hikayesi-
ni, KESİAD Dergi okuyucuları için Hare Çinkan Uy-
sal’dan dinledik.

Çinkanlar’ı kısaca tanıtır mısınız? Başta şirketi-
nizin hitap ettiği sektörler, istihdam ve yıllık iş 
hacmi gibi önemli veriler olmak üzere, şirketiniz-
le ilgili temel bilgileri bizimle paylaşır mısınız? 
Çinkanlar Kimya 1980 senesinde kurulmuş, endüst-
riyel üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri kaza-
nılması ve değerlendirilmesi için hizmet veren bir 
firmadır.
Başta atık solvent, boya ve atık yağ geri kazanımı 
ile girdiğimiz bu yolda, doğan ihtiyaçlardan kaynaklı 

Geçmişe hayat veren
kız kardeşler

Sanayide kadın 
müteşebbislerin yeri 
gittikçe kuvvetlenirken, 
genellikle erkekler 
arasında sürdürülen 
aile şirketi geleneğine 
de “kadın eli” değiyor. 
KESİAD üyesi üç kız 
kardeşin yönettiği 
“Çinkanlar Kimya”, 
alanında edindiği 
başarılarla adından söz 
ettirirken, yeni nesil 
aile şirketlerine de 
örnek oluşturuyor.

Zeynep Çinkan Hopner, Hare Çinkan Uysal, Gaye Çinkan Otağ
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atık alım hacmimizi, aldığımız atık 
ambalaj, kablo, plastik, toz boya, 
emülsiyon ve tehlikesiz atık (TAT) 
lisanslarımız ile genişlettik. Başlı-
ca hitap ettiğimiz sektörler; boya, 
ambalaj, otomotiv, döküm, tekstil, 
metal, mermer, plastik, deri, so-
ğutma ve makina sektörleri. Şirke-
timizde yaklaşık 80 kişiyi istihdam 
ediyoruz. Sahip olduğumuz 37 
yıllık birikimimiz, çevre ve kimya 
mühendislerinden oluşan uzman 
kadromuz ile büyük bir atık işle-
me hacmine sahip ve sektöründe 
lider bir firmayız.

Şirketinizin gelişim evreleri 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Hangi aşamalardan geçerek 
bugünlere geldi, 2017 yılı nasıl 
geçiyor? 
Şirketimiz, 1980 yılında İzmir Pı-
narbaşı’nda, kimyevi maddeler it-
halatı ve birtakım mümessillikler ile 
dahili ticaret yapmak üzere kurul-
muştu. 1994 yılına kadar boya ve 
reçine yapan firmamız, bu yıldan 
itibaren kimyasal atıkların çevreye 
çok fazla zarar verdiğini bildiği için, 
atık geri kazanım işine girdi. O yıl-
lardan itibaren tehlikeli ve tehlike-
siz her türlü atığın geri kazanımını 
yapıyoruz. 2016 yılında Ege Bölge-
si Sanayi Odası (EBSO) tarafından 
düzenlenen Çevre Ödülleri Yarış-
ması’nda birincilik kazandık. Bu 
ödülle birlikte sorumluluğumuzun 
bir kat daha arttığını hissediyoruz. 

2017 yılı ise bizim için beklentile-
rimizin çok üstünde bir yıl oluyor. 
2018 yılı için Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabri-
kamızın yanındaki boş arazimizde 
kapasite artırımı yaparak yeni yatı-
rımlar gerçekleştirmeyi hedefliyo-
ruz. “Geçmişi, gelecek yapıyoruz” 
sloganımızla, atıklara hayat verme-
ye devam edeceğiz.

Şirketinizin bugünkü durumu 
nedir?  Yurtiçi ve yurt dışında 
neler yapıyorsunuz, 2018 yılı 
hedefleriniz nelerdir?
Şirketimiz tamamen öz serma-
yesi ile çalışıyor ve banka kredisi 
kullanmıyor. Yeni yatırımlar için 
devlete ilgili teşvik başvurularımızı 
yapıyoruz. 
Türkiye’de kimya endüstrisinde 
maalesef yeterince kimyasal ürün 
üretilmediği için talep büyük. Dün-
yanın birçok ülkesinden ithalat ya-
pıyoruz. Bugüne kadar ithalat ve 
kendi üretimimiz ile birlikte dahili 
piyasaya hizmet verdik; ihracata 
fazla yönelmedik. 
2018 yılı hedeflerimiz, ihracata 
ağırlık vermek ve istikrarlı büyü-
memize devam etmek.

Ar-Ge ve inovasyon konusunda 
yaptığınız çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz? Devletin bu 
konudaki destekleri yeterli mi, 
ayrıca neler yapılmalı? 
Günümüzün hızla değişen reka-
bet ortamında ayakta kalabilmek 
için şirketlerimizin ürünlerini, hiz-
metlerini ve üretim yöntemlerini 
sürekli olarak değiştirmeleri, ye-
nilemeleri gerekiyor. Ar-Ge bizim 
firmamızın en önem verilen, kim-
yager ve kimya mühendislerin-
den oluşan departmanıdır. Bizim 
sektörümüzde zaten standart bir 
atık ve sonucu olarak da standart 
bir ürün yok. Her gün değişik en-
düstrilerden farklı atıklar alıyor ve  
Ar-Ge departmanımızda “Nasıl 
yeni bir ürün haline getirebiliriz?”, 
“Hangi yöntemleri kullanarak daha 
çok verim elde edebiliriz” diye araş-
tırıyoruz. Artık “4. Sanayi Devrimi” 
döneminde yaşadığımız için tüm 
laboratuvar ve üretim ekipmanla-
rımız güncel olmak durumunda. 
Otomasyon yavaş yavaş tüm sek-
törlerde yer almaya başladı. 
Firmamız, son yıllarda İzmir Kalkın-
ma Ajansı’ndan (İZKA) “alkollerden 
suyu ayırabilmek için moleküler

Çinkanlar: "Geçmişi, 
gelecek yapıyoruz, 

sloganımızla atıklara 
hayat vermeye devam 

edeceğiz."
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elek sistemi”, “karışımların içinde 
bulunan farklı solventlerin en yük-
sek kalitede ayrıştırılabilmesi için 
thin film sistemi” ve “ikinci el varil 
üretimi” gibi projeler ile ödüller, 
çeşitli teşvik ve hibeler aldı. Dev-
letin Ar-Ge, inovasyon ve endüst-
riyel uygulamalarında çok güzel 
destekleri var. Ar-Ge çalışmaları 
öncelikli, doğru projeler ile devle-
te başvuran firmalara, devlet ge-
reken teşvikleri veriyor.

İzmir ve ülke ekonomisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Daha 
iyiye gidiş için sizce neler yapıl-
malı? 
2014 yılında ABD’li bir araştırma 
kuruluşunun hazırladığı rapora 
göre, İzmir dünyanın en hızlı bü-

yüyen ikinci kenti seçildi. Tarımsal 
üretim potansiyeli yüksek olduğu 
için Türkiye’de en çok organik ta-
rım İzmir’de yapılıyor. Rüzgar ve 
güneş enerji potansiyeli yüksek, 
turizm ve petrokimyada güçlü bir 
şehir. Alsancak ve Aliağa limanla-
rımız da ticaret hacmini arttırarak 
İzmir ekonomisini güçlü kılıyor. İz-
mir-İstanbul arası yapılmakta olan 
otoyol da ulaşım ağını güçlendire-
ceği için iş hacminin daha da çok 
artacağını düşünüyoruz. İzmir, 
ticarette en önemli merkezlerden 
biri olmasına rağmen gerçek po-
tansiyelini ortaya koyamıyor çün-
kü yıllardır kamu yatırımlarından 
yeteri kadar pay alamıyor. Bizce 
daha fazla teşvik talep edilmeli. 
Yatırım teşviklerinden daha fazla 
pay alabilirsek, Türkiye’nin kalkın-
masına daha fazla katkı sağlayabi-
liriz.

Kadın bir girişimci olarak sizin 
gibi kadın girişimcilere neler 
tavsiye edersiniz? Kadınlar, iş 
hayatında başarılı olma nokta-
sında neler yapmalıdır? 
Kadın girişimciler günümüzde daha 
önce hiç olmadığı kadar iş hayatına 
entegre olmaya başlamış durumda 
ve bugün kadınlarımızın iş hayatın-
daki varlığı daha çok kabul edilmek-
te. Biz de şirketimizi üç kız kardeş 
elbirliğiyle yönetiyoruz.
Kadınlarımız yeter ki bir şeyi kafa-
sına koysun ve yapmak istesin, do-
ğası gereği birçok iş ile aynı anda 
uğraşabilen ve bunun altından kal-
kabilen varlıklar olduğumuzu hepi-
miz biliyoruz. 
Girişimci kadınlar için tavsiyemiz 
ise daha çok cesaret, özgüven ve 
kararlılık göstermeleridir. Kendi 
zayıf gördükleri yönlerini bilerek, o 
doğrultuda kendilerini güçlendir-
mek için ellerinden geleni yapmalı 
ve risk almaktan kaçınmamalıdırlar.

Çinkanlar: “2016 yılında 
Ege Bölgesi Sanayi 

Odası (EBSO) tarafından 
düzenlenen Çevre 

Ödülleri Yarışması’nda 
birincilik kazandık. 
Bu ödülle birlikte 

sorumluluğumuzun 
bir kat daha arttığını 

hissediyoruz”
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Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, 
yazın son günlerinde yaşanan İZDENİZ grevinin 
bir kez daha körfezin İzmir’in kalbi olduğunu 
gözler önüne serdiğini belirterek, “Körfezde 
ulaşım çeşitlenmeli” dedi.

Her gün on binlerce 
İzmirlinin ulaşım için 
deniz yolunu tercih 
ettiğini ve İZDENİZ’de-
ki grevin şehir adına 

körfezin önemini bir kez daha 
gözler önüne serdiğini belirten 
Yöndem, “İzmir’de deniz ulaşımı 
durduğu anda ne kadar büyük so-
runlar yaşandığını grev süresince 
hepimiz yakından tecrübe etmiş 
olduk. İzmir’in coğrafi olarak avan-
tajlı bir bölge olmasını ve binlerce 
yıldır medeniyetlere ev sahipliği 
yapmasını sağlayan en önemli 
etkenlerden birisi hiç şüphesiz ki 
körfezin sağladığı avantajlardır. 
Yaşanabilir şehirler arasında üst 
sıralarda yer alan kentimizin po-
tansiyeline tam anlamıyla ulaşabil-
mesi adına körfez içinde ulaşımın 
geliştirilmesi gerekir” dedi.

Yöndem:
“Körfez, İzmir’in kalbidir”

Körfezde ulaşımın tekrar sağlan-
masının sevinciyle artık körfez-
le ilgili yeni projelerin gündeme 
gelmesi gerektiğini belirten Yön-
dem, “Özellikle iskele sayısının 
artırılması, körfeze yeni bir soluk 
getirilmesi açısından büyük önem 
taşıyor. Uzun zamandır atıl konu-
munda bulunan Bayraklı İskele-
si’nin yeniden ulaşıma kazandırıl-
masının yanı sıra, Mavişehir gibi 
bölgelerde de yeni iskeleler ya-

pılarak ulaşımın yaygınlaştırılma-
sı gerekir. Ayrıca İZDENİZ’in ana 
seferlerinde güvenliği tehlikeye 
sokmayacak şekilde, kıyı boyunca 
hareket edecek, özel deniz oto-
büsü olarak adlandırabileceğimiz 
küçük kapasiteli teknelerle ula-
şımın sağlanması, körfez içinde 
gün boyu büyük bir hareket sağ-
layacak ve şehrin trafik sorunu-
nun çözülmesine de büyük katkı 
koyacaktır” diye konuştu.
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Kemalpaşa Sanayici 
ve İşadamları Derneği 
(KESİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki 
Yöndem, Tarihi 
Havagazı Fabrikası’nda 
gerçekleştirilen yemekte 
İzmir Ticaret Odası 
Başkanlığı’na aday 
olduğunu açıkladı. 
Yöndem, “Şeffaf yönetim 
için adayım” dedi.

Zeki Yöndem

Kasım ayında yapılması planlanan 
TOBB’a bağlı oda seçimleri kapsa-
mında İzmir Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanlığı için 
ilk aday, KESİAD 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Yöndem oldu.

“Koltuk değil, 
İzmir sevdası”
Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda İzmirli 
STK Başkanları, Ticaret 
Odası Meclis Üyeleri 
ve basın mensuplarını 
bir araya getiren yemekte 
adaylığını açıklayan Yöndem, 

“Her zaman İzmir ve İzmirliler için 
çalışmaktan onur duydum. Bugüne 
kadar KESİAD çatısı altında İzmir için 

birçok proje yürüttük. Her zaman bu 
kentin ve hemşerilerimizin sesi 

olmaya, onların sorunlarını 
farklı platformlarda dillen-

dirmeye çalıştık. Artık bu 
çalışmaları daha geniş bir 
platforma taşımak, bu gü-
zel şehre daha iyi hizmet 
edebilmek adına İzmir 

Ticaret Odası Başkanlığı’na 
adayım. Yüreğimde koltuk 

değil, İzmir sevdası var. Bu 
kente en iyi şekilde hizmet 

etmek istiyorum” dedi.

İzmir Ticaret 
Odası için ilk aday:
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Yöndem: “Her 
zaman bu kentin 

ve hemşerilerimizin 
sesi olmaya, onların 

sorunlarını farklı 
platformlarda 

dillendirmeye çalıştık. 
Artık bu çalışmaları 

daha geniş bir 
platforma taşımak, 
bu güzel şehre daha 
iyi hizmet edebilmek 
adına İzmir Ticaret 
Odası Başkanlığı’na 

adayım.”

“İZTO, hepimizin odası”
İzmir Ticaret Odası’nın tüm kent 
için çok önemli bir değer olduğu-
nu belirten Yöndem, “Kentimizin 
en önemli değerlerinden olan 
İZTO, hepimizin odası. Bu sebep-
le şeffaf, katılımcı, kucaklayıcı bir 
anlayışla odamızı yönetmek için 
bu yola çıktık. İnanıyorum ki İzmir 
iş dünyası da bu yolculukta bize 
omuz verecektir. İZTO Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini üst-
lendiğim takdirde, odamızı tüm 
bileşenlerin katılımıyla yönetece-
ğime söz veriyorum. Gerçek bir 
ekip olarak yola çıkarken; İzmir’i 
parlayan bir yıldız yapmak için şef-
faf, açık, hesap verilebilir yönetim 
anlayışı ile hep birlikte ortak akılla 
yönetmeyi düşünüyoruz. 132 yıllık 
köklü bir kurum olan İzmir Ticaret 
Odası’nda şeffaf pencereler aç-
mak, kent ekonomisine dinamizm 
kazandırarak güzel İzmir'i Türki-

ye’nin en önemli ticaret merkezi 
yapmak adına çıktığımız bu yolda, 
siz değerli dostlarımızın destekle-
riyle başarılı olacağımıza inanıyo-
rum” diye konuştu.
Yemekte ayrıca Türk Tarih Kurumu 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Güray 
Kırpık ve Stratejik Düşünce Ensti-
tüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Alper Tan da birer konuşma yapa-
rak başkanlık sürecinde Yöndem’i 
destekleyeceklerini belirttiler.

KESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Mutlubaş, Zeki Yöndem'e destek verdi.
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Sanayiye adeta bir 
ömür vermiş, tam an-
lamıyla çekirdekten 
yetişmiş, duayen bir 
sanayici Nazım Kara-

çalı. İzmir doğumlu Karaçalı, iş 
hayatındaki yolculuğu boyunca 
İzmir için üretmeyi hedef edin-
miş ve bu hedefleri sivil toplum 
faaliyetlerine dönüşmüş. KE-
SİAD’ın gelenekselleşen Per-
şembe kahvaltıları başta olmak 
üzere tüm etkinliklerinin değiş-
mez yüzü olan Karaçalı, derne-
ğe gönülden bağlılığıyla tüm 
genç sanayicilere örnek oluyor. 
İzmir’in tecrübe pınarı Karaçalı, 
iş dünyasındaki ve sivil toplum-
culuktaki tecrübelerini dergi-
mizin okuyucuları ile paylaştı.

Önce sizi tanıyarak başlaya-
lım. Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
15 Ekim 1949’da İzmir Basma-
ne’de doğdum. 1972 yılında 
Ege Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği bölümünden me-
zun oldum. Şu an mühendislik 
hayatımda 45 yılı geride bırak-
tım. İş hayatıma Kırıkkale Silah 
Fabrikası’nda mühendis olarak 
çalışarak başladım. Daha sonra 
askere gittim. Kıbrıs Çıkartması 
sırasında yedek subaydım. As-
kerden döndükten sonra 1975 
yılında kendi firmamı kurdum. 
45 yıllık bir evliliğim ve 2 oğlum 
var. Büyük oğlum Volkan Kara-
çalı, özel bir şirkette yönetici 
olarak çalışıyor. Küçük oğlum 

Nazım Karaçalı: 
“KESİAD bizim için bir yuva”

İzmir iş dünyasının 
yakından tanıdığı, 
KESİAD’ın en aktif 
üyelerinden biri Nazım 
Karaçalı. İş hayatıyla 
sivil toplumculuğu bir 
araya getirmiş, yalnızca 
kendisi için değil İzmir 
için çalışmayı prensip 
edinmiş duayen 
sanayici, iş dünyasındaki 
yolculuğunu KESİAD 
Dergi’ye anlattı.
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Otoyolu'nu yapan müteahhite Ba-
lıkesir’de çalışmak üzere 4 tane 40 
bin kiloluk vinç yaptık. Bu vinçler 
de bir nevi metro gibi 100 metre 
yürüyor. Bu örnek verebileceğim 
işlerimizden yalnızca birisi.

Kemalpaşa’da olmaktan mem-
nun musunuz? KOSBİ hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
KOSBİ Kemalpaşa’nın beyni. KOS-
Bİ’yle ilgili yapılan yatırımlarda her 
şey tutarlı. Bundan sonra yapıla-
caklarda planlanarak hizmet için 
daha da tutarlı adımlar atılıyor. 
KOSBİ’nin alanının da büyümesi 
yeni iş yerleri ve yeni çalışanların 

bölgemize gelmesini sağlayacak. 
Bu da bizim için ayrı bir güzellik. 
Lojistik Köy gibi projeler de bölgeyi 
uçuracak. Biz bu açıdan Kemalpa-
şa’da olmaktan memnunuz. Uma-
rım bu hizmetler de en kısa süre-
de gerçekleştirilir.

Ülke ekonomisinin genel du-
rumunu nasıl görüyorsunuz? 
Sanayici adına teşvikler yeterli 
mi? Sektörünüzde genel görünü-
mü nasıl değerlendirirsiniz?
Ülke ekonomisini genel anlamda 
iyi gördüğümüzü söylemek çok 
da doğru olmaz. Yatırımların azlığı 
bizleri sıkıntıya sokuyor.

Barış Karaçalı ise 2004 yılından 
beri benimle birlikte firmamızda. 
O da Dokuz Eylül Üniversitesi Ma-
kine Mühendisliği’nden mezun. 13 
senedir işlerimizi birlikte yürütü-
yoruz.

Karaçalı Mühendislik firmanı-
zın faaliyet gösterdiği iş kolları 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Örnek projeleriniz nelerdir?
Biz genel olarak çelik konstrüksi-
yonlar, saha tankları ve fabrikalar-
da, mermercilerde kullanılan yü-
rüyen-gezen vinçler üretiyoruz. Bu 
vinçlerimizin kapasitesi 100 bin ki-
loya kadar. Faaliyetlerimize ilk ola-
rak 1. Sanayi Sitesi’nde 100 met-
rekarelik bir alanda başladık. 29 yıl 
orada faaliyet gösterdik. KOSBİ’ye 
de 2004 yılının Ocak ayında geldik. 
Burada da 13 seneyi bitirdik ve şu 
an 5 bin 500 metrekare bir alanda 
faaliyet gösteriyoruz. Yılların biriki-
miyle işlerimizi büyüterek buraya 
geldik. Şu an iş hayatımızda mut-
luyuz. Bizim yaptığımız hizmetler 
gözle görülebilecek şeyler. O yüz-
den de iş bittikten sonra da ayrı 
bir mutluluk yaşıyoruz. 
Belirli aracı firmalara hizmet edi-
yoruz. Bu hizmetlerimiz de genel 
olarak daha çok kullandığımız me-
tal emtialar çerçevesinde oluyor. 
Yani biz esasında metalciyiz. Me-
tali gerçekten çok güzel işliyoruz. 
Türkiye’de sadece 3 tane olan, 
100 milimetreye kadar sacı soğuk 
olarak bükebilen makinelerden 
biri bizde. Bu da bize ayrı bir katkı 
sağlıyor. Rüzgar gülleri gibi çeşitli 
metal emtiaların imalatında İz-
mir’de en önde gelen firmalar ara-
sındayız. 40'a yakın kardeşimize 
ekmek veriyoruz. Çoğu da bizim 
yanımızda 25 yılını bitirdi. Onlarla 
birlikte hizmet vermek de bizlere 
ayrı bir keyif veriyor. Biz devlet 
ihalelerine pek katılmıyoruz ama 
özel sektöre çok hizmet veriyoruz. 
En son geçen sene, İzmir-İstanbul 

"Sorunlardan en önemlisi kalifiye elemanların az 
olması. Bu sebepten ötürü yapacağımız hizmetlerde 

zamanları yakalamakta güçlük çekiyoruz. Ben 
bir mühendis olarak, meslek lisesi mezunuyum. 

Mithatpaşa Sanat Enstitüsü’nü bitirdim. 
O okullar, o günün üniversiteleriydi."

Nazım-Mukaddes Karaçalı
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Çünkü biz yatırımcı firmayız. Ya-
tırımlar ve yatırımcılar olmalı ki, 
biz de onlara hizmet edelim. Biz 
konstrüksiyon, saha tankları ve 
vinç hizmetleri olarak 3 farklı kol-
da çalıştığımız için, iş gelmemesi 
gibi bir durum yaşamıyoruz. Bu 
konuda şanslıyız. Metal sektörün-
de ise şu anda sorunlar çok bü-
yük. Bu sorunlardan en önemlisi 
kalifiye elemanların az olması. Bu 
sebepten ötürü yapacağımız hiz-
metlerde zamanları yakalamakta 
güçlük çekiyoruz. Hatta şöyle bir 
örnek vereyim, Ağustos’un başın-
da gazeteye gerekli vasıfları da sı-
raladığımız bir eleman ilanı verdik. 
Şu ana kadar bir tek başvuru bile 
olmadı. Biz de bu sebeple elimiz-
deki elemanları kaçırmamak için 
gayret gösteriyoruz. 

Burada en büyük sıkıntı ülke-
mizde meslek liselerine gereken 
önemin gösterilmemesi ve ara 
eleman yetişmemesi değil mi?
Tabii ki en büyük sorun bu. Ben 
bir mühendis olarak, meslek lise-
si mezunuyum. İzmir Mithatpa-
şa Sanat Enstitüsü’nü bitirdim. O 
okullar, o günün üniversiteleriydi. 
Fakat maalesef şu an bu tip ko-
nularda biraz eksik kalınıyor. Bu 
okullar çok kıymetli değerler ve 
desteklenmeleri gerekiyor.

KESİAD’da aktif bir üyesiniz. 
Derneğe ve iş hayatında sivil 
toplumculuğun önemine dair 
neler söylemek istersiniz?
KESİAD’ı çok seviyoruz biz. Hem 
bir Kemalpaşalı iş adamı olarak 
seviyoruz hem de buradaki arka-
daşlarımızın çok değerli, samimi, 
işinin erbabı insanlar olması se-

bebiyle KESİAD’ın bizim için ayrı bir 
yeri var. KESİAD bizim için bir yuva. 
Başkanımızı da çok seviyoruz, ça-
lışmalarını takdir ediyoruz. KESİAD 
isim olarak zihinlere yerleşmeyi 
başardı. Zihinlere yerleşen bu isim 
hem faydalı hem de cabbar. Baş-
kanımız da her alana adeta saldı-
rarak sanayiciye kapılar açmaya 
çalışıyor. Bu yapılan hizmetler biz-
ler için çok değer taşıyor. Ben aynı 
zamanda EBSO’da 41. komitede 
meclis üyesiyim. Bu görevde de 8 
seneyi bitirdim. İzmir iş dünyasına 
elimden geldiğince hizmet etmeye 
çalışıyorum. Gerçek bir İzmirli ol-
manın getirdiği bilinç de bu konu-
da etkili oluyor.

İzmir iş dünyasının geleceğine 
dair öngörüleriniz nelerdir? 
İzmir’in potansiyeline ulaşa-
madığı eleştirilerine katılıyor 
musunuz?
İş dünyasında ve sokaklarda za-
man zaman İzmir’in geri kaldığına 

yönelik konuşmalar oluyor. Bu 
konuşmalara şahit olsam da katıl-
mıyorum. İzmir geri kalmış bir yer 
değil. 
Hem sanayide hem turizmde hem 
de yatırımlarda Türkiye’nin gözbe-
beği olan bir şehir.

Firmanızla ilgili gelecek hedefle-
riniz neler?
Biz gerekli yatırımları gerçekleş-
tirerek makine kapasitelerimizi 
artırdık. Alanımızı da büyüttük. 
Hem kadro hem makine kapasi-
tesi açısından sektörümüzde her 
türlü hizmeti vermeye açığız. Ben 
İzmir’e faydalı bir müessese oldu-
ğumuzu düşünüyorum. Her sene 
İzmir’de çeşitli fuarlara katılıyo-
ruz. Özellikle Fuar İzmir’de açılan 
Marble Mermercilik Fuarı’nda her 
yıl yer alıyoruz. Bu katılımlar saye-
sinde de Türkiye’nin birçok yerine 
hizmet etme şansı buluyoruz. Bu 
alanda da çalışmaya, gelişmeye ve 
üretmeye devam edeceğiz.

KESİAD’ı çok 
seviyoruz biz. Hem 
bir Kemalpaşalı iş 

adamı olarak seviyoruz 
hem de buradaki 

arkadaşlarımızın çok 
değerli, samimi, işinin 
erbabı insanlar olması 
sebebiyle KESİAD’ın 

bizim için ayrı 
bir yeri var.
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Toplantıya KOSBİ Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Kamil Porsuk, EGEKO-
BİDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Halil Karakaya, 

ilçe protokolü ve bölge sanayicile-
ri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Yöndem, son günlerde ya-
şanan güncel ekonomik olayla-
rı değerlendirerek “ABD’nin vize 
restleşmesi piyasaları ilk aşamada 
olumsuz etkiledi ve kurda keskin 
dönüşlere sebep oldu. ABD’nin 
restine Türkiye’nin aynı şekilde ka-
rar vermesi, diplomatik teamüller 
gereğince yerinde bir karardı. Bu 
kararı desteklesek de piyasalar bu 
gelişmelerden olumsuz etkilendi. 
Bu krizin diplomatik süreçler işle-
tilerek kısa süre içinde çözülme-
sini bekliyoruz. Merkez Bankası 
verilerine göre 2002-2016 yılları 
arasında Türkiye’ye gelen yaklaşık 
146 milyar dolar yabancı yatırımın 
yüzde 8’lik bölümü ABD’den Türki-
ye’ye yapılmış durumda. Yabancı 
yatırımcılar içinde ABD bir numa-
rada yer alıyor. Bu kadar güçlü 
ekonomik ilişkileri bulunan iki ül-
kenin arasındaki sorunlar bir an 
önce aşılmalı” dedi.

Yöndem:
“Türkiye yabancılar 
için çekim merkezi”
Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (KESİAD) 
gelenekselleşen Perşembe kahvaltıları sürüyor. Gazi Hastanesi 
sponsorluğunda Kemalpaşa Ramada Otel’de düzenlenen Ekim 
ayı kahvaltısı, iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi.

Yabancı ilgisi sürüyor
2017 yılında açıklanan ilk ve ikinci 
çeyrek büyüme rakamlarının sana-
yiciler için olumlu bir tablo ortaya 
çıkardığını da belirten Yöndem, 
“IMF’nin 2017 Nisan ayında yüzde 
2.5 olarak açıkladığı tahmini bü-
yüme rakamını yüzde 5.1 olarak 
düzeltmesi, Dünya Bankası’nın da 
IMF’yi takiben aynı düzeltmeyi ger-
çekleştirmesi piyasalar için olumlu 
bir gelişme olarak öne çıkıyor. Yine 
baktığımızda pek çok veri de ül-
kemizin yatırım yapmak için cazip 
bir merkez olduğunu gösteriyor. 
Örneğin yabancıların Türkiye’de 
18 milyarlık gayrimenkul yatırımı 

olduğu tespit edildi. 140 bini aşkın 
yabancı ülkemizden emlak satın 
aldı. Yabancılar arasında en büyük 
pay yüzde 44 ile AB vatandaşlarına 
ait. Bu da bize Türkiye’nin yaban-
cılar için hala bir çekim merkezini 
gösteriyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kürsü-
ye gelen etkinlik sponsoru Gazi 
Hastanesi’nin uzman doktorları, 
katılımcılara kendi alanlarıyla ilgili 
önemli bilgiler verdiler. Özellikle 
iş ve işçi sağlığı, koruyucu sağlık 
hizmetleri ve kalp-damar sağlığı 
sunumları katılımcılardan büyük 
ilgi gördü.

26   l   www.kesiad.org

HABER





KESİAD Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kemalpaşa ilçe-
sinde görev yapan mülki 
ve idari amirleri ziyaret 
ederek ilçeyi dair konu-

ları değerlendirdi. 
Ziyaretler kapsamında ilk olarak 
Kemalpaşa Kaymakamı Kemal 
Kızılkaya’yı ziyaret eden Yönetim 
Kurulu Üyeleri, KESİAD ve Kayma-
kamlık arasında yürütülebilecek 
ortak çalışmaları değerlendirdi.
Sonrasında Kemalpaşa Savcısı Ra-
gıp Güllü ve Kemalpaşa Emniyet 
Müdürü İbrahim Coşkun’u da ma-
kamlarında ziyaret eden Yönetim 
Kurulu Üyeleri, ilçedeki çalışma-
larını huzur ve güven içinde sür-
dürebilen tüm sanayiciler adına 
Savcı Güllü ve Emniyet Müdürü 
Coşkun’a teşekkürlerini ilettiler.

KESİAD'dan
protokol ziyaretleri

Seçil Kaynak, Ragıp Güllü (Başsavcı), Zeki Yöndem, 
Mustafa Mutlubaş, Ahmet Yaşar, Ayşe Aktaş, Zafer Binici
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Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu’nun talima-
tıyla başlatılan, bü-
yük sulama projeleri 

alanları dışında kalan kırsal kesim-
lerde kısa sürede sulu tarıma ge-
çilmesi ve civardaki içme-kullanma 
suyu ihtiyaçlarının karşılanması 
hedeflenen “GÖLSU” projesi kap-
samında yapımına başlanan Yuka-
rı Kızılca Göleti’nde sona gelindi. 
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 
“3.190 dekar araziyi sulayacak Yu-
karı Kızılca Göleti’ni tamamladık. 
Rezervuar alanındaki düzenleme-
lerin ardından gölette su tutmaya 
başlayacağız” dedi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, DSİ 
olarak son 14 yılda İzmir'e yıllık 
59 milyon metreküp içme suyu 
sağladıklarını belirterek “İzmir’in 
içmesuyu problemini kökünden 
çözdük. 24 baraj ve 7 büyük gölet 
inşa ettik. 524.670 dekar araziyi 
sulamaya açtık ve çiftçilerimize 
yıllık 243,5 milyon TL zirai gelir 
artışı sağladık. 88 derenin ıslahını 
tamamladık" dedi. İzmir'in de bu 
yatırımlardan nasibini aldığını be-

lirten Acu DSİ olarak İzmir’de bir 
göleti daha tamamlamanın mutlu-
luğunu yaşadıklarını vurguladı.
Temelden yüksekliği 22 met-
re olan Kemalpaşa Yukarı Kızıl-
ca Göleti’nde depolanacak su ile 
bölgede modern basınçlı borulu 
sistem ile sulama yapılacağını ve 
sulu tarımdan elde edilecek gelirle 
birlikte 2017 birim fiyatları ile ülke 
ekonomisine yıllık 2.387.679 TL 
katkı sağlanmasının hedeflendiği-
ni belirten Acu, “DSİ olarak toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesine 
yönelik hazırlanan sulama ve de-
polama projelerinde maksadımız; 
tarımsal üretimi artırmak, tarımla 
geçimini sağlayan nüfusun refah 
seviyesini yükseltmek, artan nü-
fusun besin ihtiyacını karşılamak, 
sanayimizin hammadde ihtiyacı-
nı temin etmek, tarımın milli gelir 
içindeki payını artırmak, kırsal göçü 
önlemektir. Bu amaçlara ancak ve 
ancak sulama tesislerinin doğru ve 
planlı işletilmesi neticesinde ulaşı-
labilir. 1954  yılında teşkilatlanan, 
ülkemizdeki su kaynaklarının plan-
lanması, yönetimi, geliştirilmesi ve 
işletilmesinden sorumlu olan Ge-

Kemalpaşa Yukarı 
Kızılca Göleti tamamlandı

nel Müdürlüğümüz; belirlenen he-
deflere ulaşmak için çalışmalarına 
hızla devam etmektedir” dedi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 
‘’Son olarak bu projenin yapılma-
sında en büyük destekçimiz Or-
man ve Su İşleri Bakanımız Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı 
sunuyor, emeği geçenlere teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.

Murat Acu
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Dürüst, güvenilir, hızlı 
ve kaliteli hizmet an-
layışı ile 1978 yılından 
beri gıda pazarlama 
ve dağıtım alanında 

faaliyet gösteren Özmumcu Gı-
da’nın Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (KOSBİ) yer alan yeni 
tesisi, düzenlenen törenle hizme-
te açıldı. Açılış törenine Uşak Mil-
letvekili Dr. Alim Tunç, Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Arif Uğurlu, KOS-
Bİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk, KESİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Yöndem ile çok sayı-
da davetli katıldı. 
Açılışta konuşan Özmumcu Gıda 
Pazarlama Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Mumcu, faaliyetle-
rinin 90’a yakın büyük ve küçük 
dağıtım aracıyla 23 ili kapsayacak 
şekilde devam ettirdiklerini belir-
terek, “Biz bu yola küçük bir bak-
kal dükkanıyla çıktık. 1978 yılında 
‘niyet iyi akıbet iyi olur inşallah’ di-

Özmumcu Gıda,
İzmir Kemalpaşa’da 

23 ili kapsayan dağıtım ağı ile sektörünün önemli aktörü olmayı sürdüren 
Özmumcu Gıda, 30 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 62 bin 
metrekarelik yeni tesisi ile artık KOSBİ’de hizmet kalitesini daha da artıracak.

yerek başladığımız yürüyüşümüz 
1984 yılında toptan ve perakende 
operasyonumuzla biraz daha ha-
reketlendi ‘Büyük hedefler büyük 
kuruluşlar içindir’ diyerek kendi-
mize 10'ar yıllık hedefler belirledik 
ve yolumuza devam ettik. Yenilikçi 
ve girişimci anlayışla piyasada et-
kin olmaya devam ediyoruz. Her 
zaman ifade ettiğim gibi iyi niyetle 
çıktığımız yolculukta Cenab-ı Allah, 
ailem ve çalışma arkadaşlarım her 
zaman yanımızda oldu ve Allah'ın 
izniyle hedeflerimizi birer birer tut-
turmayı başardık” dedi.
Açılış töreninde Kemalpaşa Be-

lediye Başkanı Arif Uğurlu, KOS-
Bİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil 
Porsuk da birer konuşma yaparak, 
hayırlı olsun mesajlarını ilettiler. 
Özmumcu Gıda Pazarlama’nın İz-
mir Kemalpaşa Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki yeni tesisi; Ankara 
Asfaltı No 85 adresinde, 30 bin 
metrekaresi kapalı alan olmak 
üzere 62 bin metrekarelik alana 
kurulu. Modern yönetim binası, 35 
bin paletlik depo raf sistemi, mobil 
otomasyon ağı, 300 çalışanı, gün-
lük 35 tır mal kabul ve sevkiyat ka-
pasitesine sahip, çağdaş bir tesis.
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Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?  
İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunuyum. Şu anda 
iş hayatımda ilk çalıştığım yerdeyim, 
muhtemelen de son olur diye umuyo-

rum. 2000 yılında EFE’de çalışmaya başladım. Yak-
laşık 15-16 sene Yurtiçi Satış Servis departmanında 
çalıştıktan sonra sırasıyla ihracat bölümü oluşumu, 
İhracat Sorumluluğu, İhracat Müdürlüğü, Genel Mü-
dür Asistanlığı, Genel Müdür Vekilliği ve en son olarak 
da Genel Müdür olarak EFE’de gurur ve büyük keyif 
ile bulunuyorum. 

EFE’yi bizlere tanıtabilir misiniz?
EFE aslında isminden de anlaşıldığı gibi bir Ege, İzmir 
firmasıdır. 1974 yılında KOSBİ içinde kurulmuş bir fir-
ma ki o zamanlar ne KOSBi ne de ben vardım. EFE 
Tarım Makinaları olarak işe başlanmış, 80’lerde Al-
man LIEBHERR lisansı ile beton transmikseleri, beton 
santralleri üretmeye başlanmış. Sonra yavaş yavaş 
İtalyan  Calabrese lisansıyla çöp kamyonu işine giril-
miş. Portföyünde tarım makinaları imalatı zaman ile 
azalmış, araç üstü ekipman sanayi dediğimiz iş maki-
neleri ve temizlik ekipmanları sektörüne dahil olmuş. 

Türkiye’nin 81 ilinde çöp 
kamyonları ve kent temizlik 
ekipmanlarının üzerinde adını 
görüyoruz. Aynı zamanda 
dünyada 55 ülkede bu ismi 
görebilirsiniz: EFE. Bu sayımızda 
Türkiye pazar payının yüzde 
65’ine sahip kamyon üstü 
ekipmanları konusunda uzman 
EFE’yi sizlere tanıtmak istedik. 
EFE Endüstri ve Ticaret A.Ş 
Genel Müdürü Filip Minasyan ile 
hem şirketin geçmişini, yaşadığı 
değişim ve dönüşümleri hem de 
gelecek hedeflerini konuştuk. 
O zaman buyurun söyleşimize…

EFE… 
Türkiye’de 81 il, 

dünyada 55 ülke…
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Dolayısıyla firmanın ismi 90’larda 
EFE Tarım’dan EFE Endüstri Ti-
caret A.Ş. olarak güncellenmiş-
tir. 1999 yılında ise MERT Teknik, 
EFE ’yi satın almıştır.  Bu aşamada 
MERT Teknik’ten bahsetmemiz ge-
rekiyor sanırım. 
MERT Teknik, 1969’da kurulmuş 
olan bir mühendislik firmasıdır. 
Aynı zamanda EFE’nin tedarik-
çilerinden bir tanesiydi, hala da 
öyle. MERT Grubu’nun altında 3 
ayrı fabrika var. Biri Mert Akışkan 
Gücü (MAG), hidrolik-pnömatik 
silindir, devre elemanları, hidrolik 
güç üniteleri, ve benzeri üreticisi. 
Diğeri EFE, belediye temizlik ekip-
manları, çöp kamyonları ve benze-
ri üreticisi, üçüncüsü ise PDS Pla-
net Dişli Sanayi. Bu üç fabrikanın 
ayrı yönetim kurulları, Genel Mü-
dürleri ve ayrı birimleri bulunuyor. 
Hepsinin iştigal konusu kısmen 
benzer ve çok sinerjik bir alt yapısı 
var. Hepsi özgür, birlikte çalışmak 
zorunda değil ama mümkün oldu-
ğunca beraber çalışmaya da özen 
gösteriyorlar. Yaklaşık 450 kişilik 
bir grup. MERTT’in toplam cirosu 
da yaklaşık 50 milyon Euro’yu bu-
luyor. EFE’nin bu rakamdaki payı 
yaklaşık 20 milyon Euro civarı. 

EFE’nin üretim alanı hakkında 
bilgi alabilir miyiz?
Sokaklarda gördüğünüz kamyon-
ların hepsi fabrikadan çıkarken sa-
dece ön kabini ve arkaların uzun 
boş şasisi ile piyasaya sunuluyor. 
Sonradan bunların üzerine hangi 
sektörde kullanılacaksa o dona-
nım ekleniyor. Bu damperli bir 
kamyon olabilir, çöp kamyonu ola-
bilir, su tankeri olabilir, çimento 
mikseri olabilir. "Mercedes, Ford, 
Renault niye üstünü yaparak üret-
miyor" derseniz, o üst aksam ayrı 
bir uzmanlık alanı çünkü. Onlar 
kamyon imalatı yapıyor, her kam-
yon bir şekilde bize ya da sektö-
rümüzün diğer bir temsilcilerine 
gidiyor. Alıcı, kamyon imalatçısı ile 

konuşuyor aracı satın alıyor, sonra 
üst yapıcılarla yani bizle anlaşıyor. 
Bize gelirsek, geniş bir ürün gamı-
mız var. Ana işimiz çöp kamyon-
ları imalatı. Süpürge araçları, su 
tankerleri, çöp transfer treyleri 
üretiyoruz. Beton transmikserleri, 
beton santrallerine kadar birçok 
değişik alanda üretim yapıyoruz. 
Askeriyeye tank taşıyıcı treyler 
imalatımız var. Mesela askeriyede 
envanterde bulunan en çok tank 
taşıyıcı treyler sayısı bizde. Özel 
amaçlı ürettiğimiz ürünler de var. 
Tersaneler için 640 ton kapasiteli, 
uzaktan kumandalı, ağır yük veya 
gemileri karada hareket ettirmeye 
yarayacak olan sistemler de üre-
tiyoruz. Oldukça geniş bir alanda 
çalışıyoruz kısacası. Bu sebeple 
kapasitemiz hakkında net rakam 

Toplam kalitemiz 
sayesinde yüzde 
65 pazar payına 

ulaştık ve en 
azından bu payı 
muhafaza etmek 

için çok çalışıyoruz.

vermek çok zor. Ana işimizden 
rakam vermek gerekirse senede 
2 bin çöp kamyonu üretiyoruz. 
Günde ortalama maksimum 12 
çöp kamyonu üretme kapasitemiz 
var. 20 bin metrekaresi kapalı 55 
bin metrekarelik, 208 çalışanı olan 
bir tesis EFE. Tüm Türkiye ve ihra-
cat için üretim burada yapılıyor. 
Bütün operasyonlarımız fabrika 
içidir. Çok fazla taşeron veya şirket 
dışı parça alımı yapmıyoruz.

İhracat durumunuz nedir?
Yüzde 65 yurt dışı, yüzde 35  
yurtiçine çalışıyoruz. Yurtiçinde ise 
yaklaşık yüzde 65 ile pazar lide-
riyiz. Yurt dışında aktif 55 ülkeye 
ihracatımız var, 10 üzeri ülkede 
distribütörlerimiz bulunuyor. Bu 
ülkelere ise 3 şekilde ürün ihraç 
ediyoruz. Burada montajı

www.kesiad.org   l   35



tamamlanmış, hazır kamyonu gön-
deriyoruz, bazen sadece üst yapıyı 
hazırlayıp gönderiyoruz, kamyona 
orada monte ediliyor, bazen de 
tamamen demonte gönderiyoruz 
parçaları, orada birleştiriliyor. 

Yurtiçinde pazar liderisiniz, ne-
relerde ürünleriniz mevcut?
Aslında 81 ilin 81’inde mutlaka EFE 
ürünleri göze çarpar. Bizim müş-
terilerimiz ağırlıklı olarak belediye-
ler. Belediyeler kadar önemli ikinci 
müşteri kitlemiz ise belediye özel 
temizlik şirketleri. Belediyeler te-
mizlik hizmetlerini özel şirketlere 
ihale ediyorlar, onlar da gelip biz-
den ihtiyaçları konusunda talepte 
bulunuyorlar. Belediyeler kamu 
ihale kanunu gereği ‘en uygun 
bütçeli” ürünleri arıyor. Diğer ta-
rafta  özel sektör ise kaliteye daha 
fazla bütçe ayırmaya hazır. Top-
lam kalitemiz sayesinde yüzde 65 
pazar payına ulaştık ve en azından 
bu payı muhafaza etmek için çok 
çalışıyoruz.

Çevre duyarlılığı olan bir firma-
sınız, bundan da bahsedebilir 
misiniz?
Çok özet ile çevreyi temizleyen 
ekipmanlar yapıyoruz. Bunu ya-
parken de misyonumuz çevreyi 
kirletmemek. Fabrikamızın çatı-
sında İzmir Kalkınma Ajansı’ndan 
yüzde 50 destekli olarak güneş 
panelleri kuruldu. Mevsime göre 
değişkenlik göstermekle beraber 
ortalama yüzde 80 enerji ihtiya-
cımızı kendimiz karşılıyoruz. Böy-
lece hem tasarruf ediyoruz hem 
çevreye zarar vermiyoruz. İçeride-
ki ekipmanların boya öncesi fos-
fatlı sıcak su ile yıkanması, suyun 
geri dönüşümü firmamızca sağ-
lanmaktadır. Burada hedef çevreyi 
temizleyen ekipmanları üretirken 
çevreye zarar vermemek, duyarlı 

davranmak. Bunu yaparken hem 
manevi olanak haz duyuyoruz 
hem de bu duyarlılığın firmaya ve 
en önemlisi müşterilerimize  mad-
di katkısı mevcut. 

EFE olarak 2018 hedefleriniz 
nedir?
Yatırımlarımız devam ediyor. Av-
rupa’da kendi iş alanımızla ilgili bir 
şirket alımı veya işbirliği projeleri-
miz gündemde. EFE bayrağını sa-
dece yerelde, Ortadoğu, Afrika‘da 
değil, Avrupa’da da bir merkezde 
dalgalandırmak istiyoruz.

Aynı zamanda bazı önemli mar-
kaların da distribütörüsünüz. 
Onlardan da bahseder misiniz?
Dünyada alanlarında bir numara 
olan üç firmanın Türkiye distri-
bütörüyüz. EFE bir yandan kendi 
markası ile ürünler üretip satar-
ken, bir yandan da kendi sektö-
ründe çalışan 3 dünya markasının 
Türkiye münhasır temsilcisi konu-
munda. Bunlar kim derseniz; biri 
North Engineering şirketi, İtalyan 
full otomatik çöp kamyonları imal 

eder. Tüm montajları, hatta kısmi 
üretimi ve satışı EFE tarafından 
yapılıyor. Diğeri KEITH, yürüyen 
taban sistemlerini üreten Amerika 
menşeili bir firma. 
Üçüncüsü ise 100 yıllık geçmişi 
olam Johnston İngiliz süpürge ma-
kinaları. Johnston’un Türkiye satış 
ve servis için tek yetkili firmasıyız. 
Bu firmalar hem ürün gamımızı 
tamamlamakta hem de bu firma-
ların yurt dışındaki distribütörleri 
ile iletişim sağlayıp EFE ürünlerinin 
oralara ihracatında bize fayda sağ-
lıyor. Daha ötesi, bu köklü dünya 
firmalarının üretim, satış, kültür 
anlamında da bizim firmamıza çok 
fazla katkısı oluyor.

Son olarak KESİAD’ın Kemalpaşa 
için önemi nedir?
Burada böyle bir derneğin olma-
sı çok faydalı. Makro ölçekte çalı-
şan, birçok dernek, ayrıca sanayi 
odaları, ticaret odaları var. Bütün 
bu derneklerin, odaların daha 
çok global bir bakış açıları oluyor. 
Daha makro bakıyorlar. 
KESİAD ise neredeyse KOSBİ’de 
olan bütün şirketleri ve çevresin-
deki iş adamlarını bir araya geti-
rerek öncelikle bölgenin sorun-
larının dile getirilmesi, fiziki veya 
ticari, buradaki sorunların daha 
üst makam ve mercilere iletilme-
si gibi birçok konuda aktif ve söz 
sahibi. KESİAD ekibinin açıkçası 
Kemalpaşa için iyi işler başardığını 
düşünüyoruz. Bu anlamda KESİAD 
yönetimine başarılar diliyorum.
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif 
Uğurlu, mahalle buluşmaları kap-
samında Armutlu Mahallesi sakin-
leriyle bir araya geldi.
Düzenledikleri mahalle buluşma-
ları ile vatandaşlarla istişare etme 
şansı bulduklarını belirten Kemal-
paşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, 
“Kemalpaşamız'ı birlikte yönete-
ceğiz” anlayışı ile bu buluşmalara 
devamlılık kazandırdıklarını söyledi.

Hizmetleri şekillendiriyor
“Bulunduğumuz yer ve makam iti-
bariyle bu şehrin dört bir tarafın-
daki problemleri çözmek en büyük 
görevimizdir” diyen Başkan Uğurlu, 
Armutlu Mahallesi’ne yaptıkları ve 
yapacakları çalışmalarla dokunma-
ya devam edeceklerini vurguladı. 
Uğurlu, "Kemalpaşa'da belediyeci-
lik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçla-
rını dikkate alarak yaptık, yapmaya 

Kemalpaşa Belediyesi tarafından 
1 yıl gibi kısa bir sürede tamamla-
narak ilçeye kazandırılan ve vizyon 
projelerden biri olan Kültür Sa-
nat ve Spor Merkezi'nde bulunan 
sinema salonları hizmete açıldı. 
Kemalpaşa Belediyesi tarafından 
ilçeye kazandırılan sinema salon-
ları, başrollerini Murat Yıldırım ve 
Özge Gürel'in üstlendiği “İlk Öpü-
cük” filminin galası ile açıldı. Açı-
lışa başta Kemalpaşalılar olmak 
üzere İzmir ve çevre ilçelerden 
vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, 
programa filmin başrol oyuncu-
su Murat Yıldırım da katıldı. Açılış 

programında konuşan Kemalpaşa 
Belediye Başkanı Arif Uğurlu,  İz-
mir'in incisi olan ve daha gelişmiş 
bir Kemalpaşa için gece-gündüz 
çalıştıklarını ve çalışmaya devam 
edeceklerini söyledi.  
Uğurlu, "Daha gelişmiş bir Kemal-
paşa sözü verdiğimiz bu milletin 
hayallerini gerçekleştirmek için 
bıkmadan, yorulmadan çalışıyo-
ruz. Kemalpaşamız'ı marka şehir 
yapmak için attığımız her adımda 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
geleceğini düşünüyoruz. Bu kap-
samda yapımı tamamlanan ve viz-
yon projelerimizden biri olan Kül-

da devam ediyoruz. Gelenekselle-
şen mahalle buluşmalarımız ile gü-
cümüzü aldığımız hemşerilerimiz-
le Kemalpaşamız'ın geleceği için 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunu-
yoruz. Bu buluşmalar, yapılan hiz-
metlerin anlatılmasına ve hizmet 
planımızın şekillenmesine katkı 
sağlıyor” diye konuştu.
Kemalpaşa'nın sanayi, ticaret, eği-
tim, kültür ve turizm alanlarıyla İz-
mir'in cazibe merkezlerinden biri 

haline geldiğini söyleyen Başkan 
Uğurlu, "Kemalpaşa Belediyesi ola-
rak üzerimize düşen sorumluluğun 
farkındayız ve ekip arkadaşlarımız-
la birlikte yoğun bir şekilde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kemalpaşa’da mahalle 
buluşmaları devam ediyor

tür Sanat ve Spor Merkezimiz'de 
hizmete açılan sinema salonları-
mızda başrollerini Murat Yıldırım 
ve Özge Gürel'in üstlendiği filmin 
galasını oyuncu Murat Yıldırım'ın 
katılımı ile gerçekleştirdik" dedi.

Sinema salonları hizmete açıldı
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Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (KESİAD), kurulduğundan 
bu yana  Kemalpaşa’daki firmalara 
ve çalışanlarına çeşitli temel eği-
timler vermeyi sürdürüyor.  Der-
nek binasında verilmeye devam 
eden ilk yardım eğitimlerinden 
sonra finans eğitimi verdi.
Rutin olarak yapılan toplantılarda 
bugüne kadar 300 kişi sertifikalı 
temel ilk yardım eğitimi alırken, bu 
sefer dernek binasında finans eği-
timi yapıldı. 
Bir yıldır bu hizmeti aralıksız ver-
diklerini belirten KESİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem, 
“Üyelerimize ve onların çalışan-
larına uygun fiyatlı verdirdiğimiz 
bu eğitimleri sadece kendi üyele-

Kemalpaşa Belediyesi tara-
fından açılan Kültür, Sanat 
ve Spor Merkezi'nde 7'den 
70'e bütün vatandaşlara yö-
nelik açılan kurslar büyük ilgi 
görüyor. Hafta sonu ve haf-
ta içi akşam programları ile 
diksiyon, drama, bağlama, 
işaret dili, ney, kültür kurs-
ları, üniversite hazırlık, okul 
takviye ve fitness gibi kurslar 
açan Kemalpaşa Belediyesi, 
bir yandan altyapı çalışma-
larına devam ederken, bir 

yandan da Kemalpaşalılara 
yönelik sosyal hizmetlere de 
aralıksız devam ediyor. Ke-
malpaşa Belediyesi olarak 
eğitimin her alanına katkıda 
bulunduklarını ifade eden 
Kemalpaşa Belediye Başkanı 
Arif Uğurlu, "Bir taraftan şeh-
rimizi imar ederken diğer ta-
raftan da başta çocuklarımız 
ve gençlerimiz olmak üzere 
Kemalpaşalıları ihmal etme-
meye özen gösteriyoruz" 
diye konuştu.

Yeni Kültür Merkezi'nde 
kurslar ilgi görüyor

rimizle de sınırlı tutmadık. Kemal-
paşa’da yüzlerce insan ve onlarca 
firma bizden bu hizmeti dernek 
binamızda aldı. Bu eğitimler için 
dernek binamızı kullanmamız da 
bu eğitimi alan firma ve kişiler açı-
sından hem zaman hem maliyet 
tasarrufu sağlıyor” diye konuştu. 
Günümüzde finans ve ekonominin 
dilini öğrenmenin elzem olduğunu 
vurgulayan Yöndem, “İş yaşamın-
da ekonomik verileri değerlen-
dirmek, gündemi takip etmek için 
finans dünyasının dilini bilmek 
gerekiyor. Finansçı olmayanların 
ekonomi dilini kavraması, ülkenin 

ekonomik gündemini tahlil ede-
bilmesi ve bu verileri kendi iş ala-
nında ve gelecek projeksiyonunda 
kullanabilmesi için temel finans 
terimleri ve kavramlarını bilmesi 
gerekir. Biz de bu finans eğitimini 
finansçı olmayanlara vererek bu 
yönde kendini geliştirmek isteyen-
lere katkı sunmak istedik” dedi. Ay-
rıca KESİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Yöndem, Ulucak Spor’un 
yemeğinde kulübe katkı sağlamak 
adına aldığı, Milli Takımımızın ikinci 
kalecisi Berke Özer’in formasını Kı-
zılay ile beraber engelli bir gence 
hediye etti.

KESİAD eğitimleri devam ediyor
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Meyve sebze ve balık 
tezgahları ile kısıt-
lı bir kitleye hitap 
eden Havra Sokağı, 
sokak içinde açılan 

L'Agora Old Town Hotel & Baza-
ar ile kabuk değiştiriyor. L’Agora; 
dükkanları, avlusu ve sergi salonla-
rı ile hem Havra Sokağı’nın ticareti-
ne hem de Kemeraltı’nın turizmine 
katkı koyuyor.

Çift cepheli dükkanlar 
ilgi görüyor
Havra Sokağı’na Mezarlıkbaşı ta-
rafından girdiğinizde, sokağa çık-
madan sol kolda hem Havra So-
kağı’na hem kendi avlusuna bakan 

çift cepheli L'Agora dükkanları sizi 
karşılıyor. Kemeraltı’na girişin ana 
güzergahlarından biri olan Havra 
Sokağı’ndaki bu dükkanlar bir yan-
dan sokağın ticaretine katkı ko-
yarken, bir yandan da L’Agora’nın 
avlusuna bakan cepheleriyle otel 
müşterilerine hizmet sunuyor. 
Karaosmanoğlu Vakfı’na ait arazi-
ye inşa edilen, mimar Emre Kay-
nak imzalı proje 1700’lü yıllarda o 
bölgede bulunan hanların mima-
risini anımsatan bir tarzdan izler 
taşıyor. Projeyi, yap-işlet-devret 
modeliyle Halim Kahraman ve or-
takları hayata geçirmiş durumda. 
Bölgenin sit alanı olması başta ol-
mak üzere projenin birtakım zor-

Havra Sokağı’nda yeni bir soluk: 
L'Agora Old Town 

Hotel & Bazaar
Havra Sokağı, yeni açılan oteli ve çarşısı L'Agora ile Kemeraltı’nın 
en önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.
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luklar sebebiyle uzun süre kaba 
inşatta yarım olarak kaldığını belir-
ten Halim Kahraman, “Bu proje ile 
Kemeraltı ve Havra Sokağı’na böl-
genin tarihi dokusunu bozmadan, 
aksine o dokuyu ve tarihi havasını 
daha da canlandıracak bir yapı 
kazandırmış olduk. 1700’lü yıllar-
daki kervansaray, han konseptine 
uygun projelendirilen bu mekan, 
üst katındaki otel ve alt kattaki çift 
cepheli dükkanlar ile Kemeraltı 
ticaretine katkı koyarken, Havra 
Sokağı’nı da cazibe merkezi haline 
getirecek” dedi. 

Tarihi Agora’ya ve 
Seferadlara atıf: L’Agora
Otelin tarihi Agora’ya çıkan bir so-
kakta olması ve bölgenin Seferad 
bölgesi diye bilinmesi nedeniy-
le Agora adından uzaklaşmadan 
İspanyolca söylemiyle “L’Agora” 
olarak isim belirlediklerini belirten 
projenin marka ve konsept danış-
manı Murat Dernek, “L’Agora’nın 
İzmir’in tarihi Kemeraltı çarşısı ile 
Havra Sokağı’nın tam birleştiği 
köşede olması, özellikle içindeki 
dükkanların Kemeraltı ticareti-
ne koyacağı katkı açısından çok 
önemli. Zaten dünyanın en büyük 

agorasına bu kadar yakın olmamız 
sebebiyle sadece otel olarak değil 
aynı zamanda Kemeraltı ve Havra 
Sokağı için önemli bir ticaret mer-
kezi işlevini yüklenmeyi de görev 
bildik” diye konuştu. 
Üst katı otel olarak, bir odası kral 
dairesi olmak üzere 18 odadan 
oluşan L’Agora Old Town Hotel 
& Bazaar, alt katında bulunan 21 
dükkan ile İzmir’in ve Kemeraltı’nın 
önemli markalarını bünyesinde 
toplayacak. Ortada yer alan avlu-
da düzenlecek kültür sanat etkin-

likleri, kafesi ve mekanın koridor-
larında açılacak resim ve heykel 
sergileri ile aynı zamanda sanatçı-
lara da bir galeri kazandıracakları-
nı söyleyen Halim Kahraman, “Bu 
tarz bir han konsepti ile Kemeral-
tı’ndaki ilk özel girişim olan L'Agora 
Old Town Hotel & Bazaar, uzun 
yıllardır Kemeraltı’nı dönüştürme, 
eski cazibe merkezi durumuna 
döndürme ve gece de yaşayan bir 
çarşı haline getirme çabasına katkı 
koyan en önemli hamlelerden biri” 
diye konuştu.
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Prof. Dr. Güray Kırpık
Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Millî iradeyi âmil 
kılma taahhüdü 
olan “Misak-ı Millî 
Beyannamesi” Os-
manlı Devleti Mec-

lis-i Mebusan’ı tarafından alınan 
karar ile Millî Mücadele yıllarında 
İstanbul’daki Meclis’te ilan edilmiş-
tir. Devlet geleneği içinde yer alan 
ve milletin alışkanlık halinde yaşa-
dığı kavramlar olan “Cem’i Kesir, 
A’yan-ı Vilayet, A’yan-ı Memleket, 
Cem’i Teksir, Vücûh-ı Memleket, 
İcma-ı Ümmet, İcma-ı Millet” kav-
ramları milletin iradesini temsil 
uygulamalarının tarih boyunca 

“Misak-ı Milli’nin
hatırlanması 
birer vatandaşlık görevidir”

farklı şekillerde cereyan ettiğine 
işaret etmektedir. Bu kavramla-
rın anlamları kısaca şu şekildedir: 
Cem’i Kesîr ve Cem’i Teksîr, tam-
laması Osmanlı Devleti dönemin-
de çoğunluğun birleştiği konuları 
anlatmak, ortak kanaati belirtmek 
için kullanılmakta idi. A’yân-ı Vilâ-
yet ve A’yân-ı Memleket, vilayetin 
önde gelen lider kimseleri demek 
olup, bunların öncülükleri genel 
bir teâmül olarak bölgedeki nüfu-
zu ve mülkî idare ve adli makamlar 
tarafından tanımlanmış gözde ve 
önder şahsiyetlere verilen lakap 
idi. Vücûh-ı Memleket, bir belde-
de yaşayan ahalinin bölgedeki 
bir mesele ile ilgili eğiliminin veya 
kanaatinin bilirkişiler ve belli şahit-
likler yoluyla yoklanarak ölçülmesi 
halidir. İcma-ı Ümmet ve İcmâ-ı 
Millet kavramları ise halkın içinden 
Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi-
lerin kendi ortak örf ve adetleri, 

gelenek ve görenekleri ile ve hatta 
ittifak rey ve kararları ile verdikleri 
hükümlerdir. Böylece Millî Müca-
deleyi âmil kılacak olan da Mille-
tin ortak kararı ve icmaı yanı “Millî 
Kurtuluş” reçetesi etrafında bir-
leşmesi, birlik ve beraberlik içinde 
bir kurtuluş mücadelesi vermesi 
hadisesi ortaya çıkması mümkün 
olmuştur. 
Türk tarihinin derinliklerinde bulu-
nan bu sosyal hayatla ilgili uygula-
maların Millî İrade bilinci konusun-
da Türkiye toplumunun bir hazır 
bulunuşluluğunun ortaçağlardan 
bu yana olageldiğine dair işaret-
lerden bahsedilebilir. Bu empati 
yoluyla anlaşılabilecek birtakım 
tarihsel olay ve olgularla da kav-
ramsal olarak bağdaştırılabilir ve 
delillendirilebilir.
Günümüzden tam 202 yıl önce 
Viyana’da toplanan Kutsal İttifak 
üyesi devletlerin liderleri ve dip-
lomatları, “Şark Meselesi” terimi 
ile bir hâl ve istikbal durumunu 
tanımlarken, Avrupa tarihçileri de 
aynı terimi geçmiş zamanlarda-
ki Türk-Avrupa münasebetlerini 
açıklamak için kullandılar. Böylece 
Şark Meselesi Osmanlı ve Türkleri 
kastetmek için kullanılır oldu. Şark 
Meselesi nereden ve ne zaman 
başlamıştır konusunda Avrupalı 
devletler bir ittifak halinde olma-
makla birlikte İlk planda Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlardan atılması 
ve ikinci aşamada İstanbul, İzmir 
ve Batı Anadolu’dan ardından da 
bütün Türkiye’den atılması plan 
dahilinde incelenen, ele alınarak 
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tartışılan konular olmuştur. İslâm-
lığın doğuşunu, Haçlı Seferleri'nin 
başlamasını ve Osmanlıların ayak 
basmalarını menşei olarak kabul 
edenler de vardır.
Osmanlı Devleti’nin tasfiyesi ve 
topraklarının paylaşımı kavgası 
Avrupa tarihi içinde önemli bir yer 
tutan ve "Türkler'in Avrupa'dan 
atılması" şeklinde tanımlanabilen 
Şark Meselesi, batıda Die orien-
talische frage, Vosto emyj vopros, 
La question d' orient, The eastern 
Question adları ile bilinir. 1389 Ko-
sova,  1396 Niğbolu, 1444 Varna, 
1448 I. Kosova,1453 İstanbul’un 
Fethi,1526 Mohaç Savaşı 1354'ten 
1683'e (Rumeli'ye geçişten II. Viya-
na muhasarası hezimetine) kadar 
gelen dönemi Şark Meselesi’nin 
birinci aşaması olarak kabul eden 
tarihçiler olmuştur. 

14. yüzyıl boyunca, icadından beri 
matbaanın kötüye kullanılması-
nın en parlak örneğini teşkil et-
mek üzere Türk meselesine dair 
2500'den fazla anti Türk imaj ve iz-
lenimlerini konu alan yayının (bro-
şür, kitap, risale, havadisname, 
varaka, tez) basılması, Türklerin 
Avrupa’nın doğusundan ve Ana-
dolu’dan atılması meselesi,  18. 
yüzyılda 1699 Karlofça ve özellikle 
1774 Küçük Kaynarca Antlaşmaları 
sonrası Avrupa açısından bilhassa 
hayati tehdit ve tehlike boyutunun 
ortadan kalkmasından ötürü gi-
derek önemini kaybetmiş ve şekil 
değiştirmeye başlamıştır. 1683 yı-
lındaki Kutsal İttifak’tan sonra me-
selenin ana bölgesini Güneydoğu 
Avrupa oluşturmuştur. Bu tarihten 
itibaren bölgede giderek artan bir 
şekilde Rusya'nın ağırlığını hisset-

tirmesi meseleye yeni bir boyut 
kazandırmıştır. Avusturya-Maca-
ristan İmparatorluğu da Osmanlı 
Devleti ile aynı zafiyet halini pay-
laşmaya başlamış ve Şark Mese-
lesi’nin kendisi için de söz konusu 
edildiğini görmüştür. "Boğaz'daki 
hasta adam" ve "Tuna'daki hasta 
adam" neticede aynı illetin kurbanı 
olarak seçilmiştir(1918).
Osmanlı Devleti için Şark Meselesi, 
batı karşısındaki gerilemenin nasıl 
telafi edileceği ve devletin eski gü-
cünü tekrar kazanması için ne gibi 
reformların yapılması gerektiği gibi 
meselelerle bağlantılı biçimde ele 
alınmalıdır.
İlk planda Şark Meselesi’nin uygu-
lamasının bir sonucu olarak Lehis-
tan (1795) ve Venedik (1797) ta-
mamen ortadan kalktı. Bir dönem 
için Avrupa’da Şark Meselesi

Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu da Osmanlı 

Devleti ile aynı zafiyet halini 
paylaşmaya başlamış ve 
Şark Meselesi’nin kendisi 

için de söz konusu edildiğini 
görmüştür. "Boğaz'daki 

hasta adam" ve "Tuna'daki 
hasta adam" neticede 

aynı illetin kurbanı olarak 
seçilmiştir.
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denildiğinde genellikle Osmanlı 
Devleti ile Lehistan'ın kaderinin ne 
olacağı hususu anlaşılmaktaydı. 
Rum isyanının  bütün medeni ale-
mi "barbar Türkler" karşısında tek 
vücut haline getirmesi. Bu konuyla 
ilgili olarak ortaya çıkan Şark me-
selesinin ortak müdahalelerle çö-
zümüne imkan vermiştir. Savaşa 
dahil olmayan devletlere (İngilte-
re, Fransa, Rusya) ait donanmanın 
Navarin'de gerçekleştirdiği haksız 
baskın (20 Ekim 1827) uluslarara-
sı hukukî tarafgirliği gözler önüne 
sermiştir. Şark Meselesi söz ko-
nusu olduğunda devletlerarası 
hukuk, esasen kendi sistemlerinin 
dışında gördükleri Osmanlı Dev-
leti'ne karşı uygulanmayacaktır. 
1856 Paris Antlaşması’ndan son-
raki gelişmeler de bunun kağıt 
üzerinde kaldığını açıkça göstere-
cektir. 1878 Berlin Kongresi'nde 
Bismarck, temsil ettikleri Osmanlı 
Devleti’nin çıkarını savunan ve 
1856 Paris Antlaşması'nda alınan 
kararlardan olmak üzere Avrupa 
hukukundan istifadeye hakları 
bulunduğuna işaret eden Os-

manlı delegelerinin yüzüne karşı 
"O hukuk size göre değil" derken 
Şark Meselesi’ndeki çifte standart 
ilkesini bir kere daha ortaya koy-
maktaydı.
19. yüzyılın ikinci yarısından son-
ra Şark Meselesi tanımlamasında 
Çarlık Rusya’sının Osmanlı mira-
sını tek başına sahiplenmesine 
karşı çıkılması ve Osmanlı Devleti 
üzerinde üstünlük kurmasının ve 
topraklarını istediği şekilde parça-
lamasının engellenmesi, anlamın-
da kullanılması dikkati çekicidir. 
1853 Kırım Savaşı ve sonuçlarında 
dengelenen Avrupa’daki güçler 
arasındaki mücadele sonrasında 
Rusya’nın sıcak denizlere inmesi-
nin Avrupalı devletler tarafından 
da istenmediği ortaya çıkmaya 
başlayacaktır. 1878 Berlin Antlaş-
ması ve Prusya (Almanya) - Rusya 
çekişmesinin başlaması sırasın-
da İlk önce Osmanlı ekonomisine 
darbe yapılır ve ardından Şark 
Meselesi’nin ilk planı Balkanlar bö-
lümü Balkan savaşları ve I. Dünya 
Savaşı ile Osmanlı Devleti’nin bü-
tün varlığı masaya yatırılır. Şark 
Meselesi’nin Ortadoğu safhası ol-
mak üzere Osmanlı’ya tabi Arap vi-
layetlerinin paylaşımı gerçekleşti-
rilerek son safhaya doğru ilerlenir. 
Bu sırada Anadolu’da ortaya çıkan 
Milli İrade ve Misak-ı Millî hareketi 
ile yeniden yapılanma çalışmaları 
hız kazanarak kendi tezini savunur 
ve Misak-ı Millî adı verilen ilkelere 
göre yeni bir vatan sınırı müdafa-
ası yapılması kararı alınır. İşte bu 
ilkeler ve bu ilkelere göre oluştu-
rulan ülke sınırları içinde Ege Ada-
ları, Filistin, Gazze, Kudüs, Halep, 
Suriye, İdlib, Hatay, Kerkük, Musul, 
Süleymaniye, Erbil, Batı Trakya gibi 
yerler de bulunmaktaydı. 
Misak-ı Millî’yi gerçekleştirmek 
isteyen Milli Mücadele önderleri 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arkadaşları olan 

Temsil Heyeti mensupları Düvel-i 
muazzama (Büyük devletler) İn-
giltere, Rusya, Fransa, Avusturya, 
İtalya, Almanya devletlerine karşı 
büyük bir mücadele başlattılar. 
Birinci Dünya Harbi sonuna doğru 
bu devletlere ABD de eklenmişti. 1. 
Dünya Savaşı’nın sonucunu bir tek 
Türkler kabul etmemişti.  Lozan 
Antlaşması Milli İrade ve Misak-ı 
Millî’nin muasır dönemin şartları-
na göre tanımladığı bir Barış Ant-
laşması’dır. Hasta adam olarak 
nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin 
yeni bir devlet yapısına ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’ne evrilmesi-
nin o zamanın karikatürlerindeki 
anlatımıyla "Ankara’nın koyunu 
sonra çıkar oyunu" şeklinde ifade 
edilebilecek usta bir diplomasi ge-
rektirdiği de ifade edilebilir.  
Günümüzde Milli İrade ve Misak-ı 
Millî’nin birlik ve güç ile gerçekleş-
tirilebileceği açıktır. Tarih bilinci 
içinde Misak-ı Millî’nin anlamını bi-
lerek Türkiye üzerinde yürütülen,
1-Mikro etnik milliyetçilik ile ilgili 
fitne hareketleri
2-Türkiye’ye yönelik Şark Meselesi 
ile ilgili bölücü planlar

Misak-ı Millî’yi 
gerçekleştirmek isteyen 
Milli Mücadele önderleri 

başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere silah 

arkadaşları olan Temsil 
Heyeti mensupları Düvel-i 
muazzama karşı büyük bir 

mücadele başlattılar. 
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3-Tarih bilincinden uzaklaştırma 
ve yozlaştırma çabaları
4-İslam dini ve milletimize karşı 
küresel iftiralar, şiddet ve terör 
faaliyetleri‘ne (DEAŞ, İslamofobia, 
Türkofobia vs.) karşı hep birlik ol-
mak ve Şark Meselesi projesinin 
artık Türkiye’nin batısındaki başta 
İzmir olmak üzere stratejik öne-
me sahip illerimizi, Boğazları ve 
Trakya’yı, Güneydoğu Anadolu’yu, 
Kıbrıs ve adaları tamamen parça-
lamak hedefinde olan PKK, FETÖ 
ve benzeri terör yapılarını kullan-
dığı ve bu gibi yapıların Türkiye’nin 
birliğine düşmanı yapıların birer 
parçaları olduğu açıktır. Aradan 
geçen 97 yıldan sonra yeniden 
Misak-ı Millî’nin hatırlanması bi-
rer vatandaşlık görevidir. Dikkatle 
okunmasını tavsiye ediyorum. 

MİSAK-I MİLLÎ 
BEYANNAMESİ
İstanbul, 28 Ocak 1920

Birinci Madde
Osmanlı Devleti’nin özellikle sa-
kinleri Arap ekseriyetinden oluşan 
ve 30 Ekim 1918 tarihli (Mondros) 
Ateşkes Antlaşması’nın imzalandı-
ğı sırada düşman orduların işgali 
altında kalan bölgelerinin gele-
ceği, ahalisinin serbestçe beyan 
edecekleri oylamaya uygun olarak 
belirlemek gerekeceğinden, adı 
geçen Ateşkes Antlaşması (Mond-
ros) çizgisi dahil ve haricinde din 
olarak, irfan olarak, emel olarak 
bir ve birbirine karşılıklı saygı ve fe-
dakarlık hissiyatı ile dolu ve ırkî ve 
toplumsal haklarıyla kendilerinin 
içinde bulundukları şartlara tama-
men uymakta olan, Osmanlı İslâm 
ekseriyetiyle meskûn olan bölge-
lerin tamamı gerçek anlamda veya 
hükmen hiçbir sebeple ayrılmaz 

bir bütündür. 

İkinci Madde
Ahalisi ilk serbest kaldıkları za-
manda genel görüşleri ve kamu-
oylarıyla anavatana iltihak etmiş 
olan Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan 
ve Batum) için gerektiği taktirde 
tekrar serbestçe genel kamuoyu-
na (referandum) müracaat edil-
mesini kabul ederiz.

Üçüncü Madde
Türkiye Barış anlaşmasına bağlı 
bulunan Garbî Trakya (Batı Trak-
ya)’nın hukukî durumunun tespiti 
de yerli ahalisini tam bir hürriyet 
içinde beyan edecekleri oylamaya 
(görüşlere) bağlı olarak gerçekle-
şecektir.

Dördüncü Madde
İslam Halifeliğinin İkâmetgâhı ve 
Osmanlı Sultanlığının Başkenti ve 
Osmanlı Hükûmeti’nin Merkezi 
olan İstanbul şehriyle Marmara 
Denizi’nin emniyeti her türlü halel-
den korunmuş olmalıdır. 
Bu esas mahfuz kalmak şartıyla 
Akdeniz ve Karadeniz Boğazlarının 
ticaret ve dünyadaki transit geçit 
kurallarına göre açılması hakkın-
da, bizimle sair bütün alakadar 
devletlerin birlikte verecekleri ka-
rar muteberdir.

Beşinci Madde
İtilaf Devletleri ile düşmanları ve 
bazı ortakları (işbirlikçileri) ara-
sında kararlaştırılan anlaşmaların 
şartları içinde kalmak üzere ekal-
liyetler (azınlıklar) hukuku komşu 
ülkelerdeki Müslüman ahalinin 
de aynı hukuktan istifade etmeleri 
şartıyla tarafımızdan teyit ve temin 
edilecektir.

Altıncı Madde
Millî ve iktisadi gelişmelerimiz 
imkan sınırları içinde bulunmak 
ve daha çağdaş bir düzenli idare 
şeklinde işlerin idaresine muvaf-
fak olabilmek için her devlet gibi 
bizim de birtakım hakları temin 
etmek ve gelişmelerimizde istiklal 
ve tam bir serbestliğe (bağımsız 
devlet olmaya) kavuşmamız esas 
hayat amacımız ve bekamızdır. 
Bu sebeple siyasî, adlî, malî ve sair 
gelişmemize engel şartlara muha-
lifiz.
Tahakkuk edecek borçlarımızın 
ödenmesinin şartları da bu esas-
lara mugayir olmayacaktır.

28 Kanunusani 1336
(28 Ocak 1920)
Erzurum Mebusu
Celaleddin Arif.
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Hamza Taşer
Bilişim Uzmanı - Genel Müdür
HEDZA AJANS
Bilişim ve Tasarım Hizmetleri

"Bilgisayarınız"
başkasının silahı 
olmasın
Son günlerde mail kutularına, adı duyulmuş 
kurumlar ve servis sağlayıcılarından gelen 
faturalarmış gibi önemli konu başlıkları ile atılarak 
gönderilen, virüs içerikli maillerin sayısı gittikçe 
artış gösteriyor. 

Atılan bu maillerin ama-
cı bilgisayarınıza sızıp, 
tüm dosyalarınızı özel 
bir şifreleme türü ile 
kilitleyip, kişisel verile-

rinize erişimi sonlandırmaktır. Bil-
gisayarınızdaki dosyaların kilidini 
açmak istediğinizde de sizlerden 
ödeme tahsil etme çabasına giren 
e-dolandırıcıların yeni oyunu ile 
karşı karşıya kalabilirsiniz. 
Bilgisayarınız başkasının kullanı-
mına geçtiğinde, size fark ettirme-
den birçok işlem yapabilir. Kredi 
kartı bilgilerinize ulaşmak, özel 
yazışmalarınızın indirilmesi, tüm 
sosyal medya hesaplarınızın şifre-
lerinin bilgisayarınızdan çekilmesi, 
bilgisayar kameranızdan diledik-
leri vakitte ortam görüntülerinin 

kaydedilmesi, ortam seslerinin 
dinlenmesi ve daha nicesi...
Bu tip virüsler ve elektronik do-
landırıcılıklar, ilerleyen teknoloji ile 
birlikte daha tehlikeli bir hale gel-
meye başladı. Düşünün; bilgisaya-
rınıza bir dosya indiriyorsunuz, ya 
da bir mail açıyorsunuz ve bilgisa-
yarınız başkasının silahı haline ge-
liyor. Sizin bilgisayarınızdan başka 
ülkelere ya da mevcut serverlara 
(bankalar - resmi kurumlar)  siber 
saldırılar düzenliyorlar. Buna şöy-
le bir soru yöneltebilirsiniz. Sade-
ce benim bilgisayarımdan siber 
saldırı yapılabilir mi? Evet. Bir bil-
gisayar ile yapılan siber saldırının 
etkisi çok düşüktür, lakin binlerce 
bilgisayara bağlanmış bir örgüt 
sizin bilgisayarınızı ortak kullanıp, 
yasadışı işlemlerde bulunabilir. 
Bu konuda emniyet teşkilatımızın 
siber suçlarla mücadele birimine 
intikal eden olaylarda şahsın bil-
gisayarına kısa sürede erişilebilir. 
IP ve Mac adresleri tespit edilip 
gerekli işlemlere başlanır. Bilgisa-
yarımızın, maillerimizin, cep tele-
fonlarımızın güvenliğinden bizler 

sorumluyuz. Bu konuda gerekli 
bilgi ve ekstra güvenlik yöntem-
lerini öğrenip tüm teknoloji ha-
yatımızda bu yöntemleri kullana-
biliriz. Sizi bu tarz saldırılara karşı 
bilinçlendiren, savunma yöntem-
lerini öğreten, firmanızın olası bir 
tehlikeye ne kadar açık olduğunu 
tespit edip her ay düzenli takip ile 
savunmanızı sağlayan özel bilişim 
firmaları mevcuttur. Tavsiyemiz 
sizlerin bilişim danışmanlığını ve 
bilişim güvenliğini sağlayan bu fir-
malardan danışmanlık hizmeti alıp 
oluşabilecek tehlikelere karşı pro-
fesyonel bir önlem almaktır.

“Bilgisayarımızın, 
maillerimizin, cep 
telefonlarımızın 

güvenliğinden bizler 
sorumluyuz. Bu konuda 
gerekli bilgi ve ekstra 
güvenlik yöntemlerini 
öğrenip tüm teknoloji 

hayatımızda bu yöntemleri 
kullanabiliriz.”
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Enis Kuyucu
Adli Bilişim Uzmanı

İşletmenizin internet 
hattı üzerinden işlenen 
herhangi bir suçta 
sorumluluk kimdedir?
Loglama bir sistemin giriş çıkışlarını (hareketler) 
kayıt altında tutan sisteme denir. Özellikle IT 
yöneticileri, bilgi işlem departmanları ve sistem 
geliştiricileri için önemlidir. 

“İnternet üzerinden 
işlenen suçlarda 
hat (adsl) sahibi 

“1. derece şüpheli” 
konumundadır. Eğer 

işletmeniz varsa, kendi 
güvenliğiniz ve işletme 
güvenliğiniz açısından 

LOG tutmanız 
gerekmektedir.”

Loglamanın en önemli özel-
liği ise, işletme içi işleyişin 
kayıt altına alınmasıdır. 
Bir çalışmada karşılaşılan 
sorunları, işleyişi, perfor-

mans sıkıntılarını ve son kullanı-
cının yaptığı işlemleri izleyerek, 
bunları anlık olarak yakalayıp dü-
zeltmek için kullanılır.
Konuyu daha basite indirgemek 
gerekirse, bir işletme içindeki tüm 
giriş çıkışları (bilgisayar, bilişim ci-
hazları) kaydetmek diyebiliriz. İş-
letmenizde veya ticari bir kurulu-
şunuzda bulunan çalışanlarınıza 
ait bilişim cihazlarınızda yapılan 
her türlü internet veri transferle-
rinin log kaydının tutulması 5651 
sayılı kanunda belirtilmiştir. Bu 
madde, kişilere belli bir yerde ve 
belli bir süre internet ortamı kul-
lanım olanağı sağlayanlar için ge-
çerlidir. Örneğin; kamu kuruluşları, 
şirketler, oteller ve benzeri.
Yandaki görselden yola çıkarsak, 
ortadaki kabinin log makinesi ol-
duğunu varsayalım. İşletmenizdeki 

tüm bilişim cihazlarına internetin 
bu makine üzerinden verildiğini 
düşünün. Bu sistemin, işletme-
nizdeki hangi bilgisayarın, hangi 
adreslere çıkış yaptığını, ne kadar 
süre kaldığını gözlemleyen bir sis-
tem diyebiliriz.

Peki loglama neden 
önemlidir?
İnternet üzerinden işlenen suç-
larda hat (adsl) sahibi “1. derece 
şüpheli” konumundadır. Eğer işlet-
meniz varsa, kendi güvenliğiniz ve 
işletme güvenliğiniz açısından LOG 
tutmanız gerekmektedir. Eğer log 
tutarsanız, işletmeniz üzerinden  
herhangi bir tehdit oluştuğu veya 
suç işlendiği takdirde, siz bu va-
kanın nereden nasıl ve hangi saat 
- tarihte yapıldığını kolayca tespit 
edebilir ve yetkililere bilgi verebilir-
siniz, aksi takdirde sorumluluğun 
size ait olduğunu unutmayınız. 
İşletmelerde ağ açıkları tespit edil-
meli, log kaydı yapılmalı ve güven-
lik duvarı aktif edilmelidir.
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Carrera Mistral
Spor dünyasına yeni bir soluk:

Genç girişimci Melih 
Kahramaner tarafın-
dan İzmir’e kazandı-
rılan Carrera Mistral, 
spor dünyasına yeni 

bir soluk getirirken, spor aşıkla-
rının yeni buluşma noktası oldu. 
Egitim sektöründeki başarılı yatı-
rımlarının ardından, spor alanında 
da Carrera Mistral’ı kuran Kahra-
maner, bütün İzmirlileri sağlıklı bir 
yaşam için spora davet ediyor. 
Sporun yıldızları ile aşıklarını bu-
luşturmak için, lokasyonundan ta-
sarımına, teknolojisinden perso-
neline kadar her yönüyle devrim 
niteliğinde olan bir spor salonu 
ve SPA ünitesini, İzmirlilerin hiz-
metine sunduklarını belirten Kah-
ramaner, ilk günden yoğun ilgi ile 
karşılaştıklarını söyledi. 
Carrera Mistral’in toplam 5 bin 
metrekare alanda lüks mimariye 
sahip, son teknoloji ekipmanları, 
özel stüdyoları, açık/kapalı yüz-
me havuzu, kütüphane, SPA alanı, 
Kids Club ile hizmet verdiğini ifade 
eden Kahramaner, bir akşam iş çı-
kışı günün yorgunluğunu atmak 

isteyen beklentisi yüksek bir ebe-
veyn ile bir cumartesi sabahı form 
tutmak için salona gelen gence 
kadar bütün üyelerinin ihtiyaçla-
rına hitap edecek bir tesise imza 
attıklarını kaydetti. 

Çocuklara özel hizmet
Özellikle yoğun iş yaşamı ve ebe-
veyn sorumlulukları nedeniyle 
spora fırsat yaratamayanlar için 
akşam iş çıkışı okuldan aldıkları 
çocuklarıyla gelip spor yapabile-
cekleri bir ortam yarattıklarını ifa-
de eden Kahramaner, “Çocuğuyla 
salona gelen ebeveyn, gönül ra-
hatlığıyla Kids Club’a çocuğunu 
bırakarak salonda sporunu yapa-
biliyor. Kids Club’da hosteslerimiz 
çocuklarla oyunlar oynayarak, 
etkinlikler yaparak onların hoşça 
vakit geçirmesini sağlıyor. Tam 
güvenlikli ve şifreli giriş çıkış ile ço-
cuklar güvenli ellerde vakit geçirir-
ken ebeveynleri de salonumuzda 
iş yaşamının stresinden kurtulup 
sağlıklı yaşamın gereğini yerine 
getiriyor” dedi.
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Op. Dr. Alkan Arpaçay
Özel Gazi Hastanesi Kalp Cerrahı
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Ülkemizin kalp sağlığı 
ve damar hastalık-
larına bağlı ölümler 
konusunda Avrupa 
Birliği ülkelerine göre 

oldukça ilerde olduğunu belir-
ten Arpaçay, “Genetik yatkınlıklar, 
yanlış beslenme, kendimize va-
kit ayıramama, sigara ve stres bu 
hastalıkların gözükmesinde etken 
rol oynuyor. Ülkemizde bu has-
talıklarla ilgili kadınlarda da ciddi 
artış oldu. Kadınların da iş yaşa-
mına girmesi ve bu iş yaşantısında 
genellikle erkeklerin hegemonyası 
altında çalışmaları, daha fazla stre-
se maruz kalmalarına yol açtı. Kalp 
hastalıklarında sigaranın etkisi de 
kadınlarda, erkeklere oranla daha 
fazla gözüküyor. Sigara yüzünden 
günde 300 kişi, yılda 110 bin kişi 
hayatını kaybediyor” diye konuştu.
Aşırı kilonun da sigara kadar bü-
yük bir risk faktörü olduğunu be-

lirten Arpaçay “Kilo da tıpkı sigara 
gibi bu hastalıkları tetikleyici bir 
durum. Aşırı bir kilomuz varsa ve 
gün içinde fazla harekette bulun-
muyorsak, bu durum hipertansi-
yon ve kolesterol yüksekliği ile er-
ken ölümlerin görülmesine sebep 
oluyor. Günde en az yarım saat, 
haftada ise toplam 3 saat yürü-
yüş yapmak kalp sağlığımızı korur” 
dedi. 

Yanlış inanış vurgusu
Yaşa göre tansiyon diye bir du-
rumun da söz konusu olmadığı-
nı belirten Akçay, “20 yaşında da 
olsak, 80 yaşında da olsak tansi-
yonda üst limit 140’a 90, normali 
ise 120’ye 80’dir. Yüksek tansiyon 
kalp ve damar hastalıklarına, felç 
ve beyin hastalıklarına, kalp kiri-
zine, böbrek rahatsızlıklarına ve 
aort damar hastalığına (baloncuk 
hastalığı) sebep oluyor. Yüksek 

 Özel Gazi Hastanesi Kalp Cerrahı Op. Dr. Alkan 
Arpaçay, kalp damar sağlığı ve hastalıkları 
hakkında KESİAD Dergi okuyucularına özel 

açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK

Kalbinizi 
koruyacak 
öneriler

tansiyon hastalığı ülkemizde her 
3 kişiden birinde görülmektedir” 
şeklinde konuştu.
Kolesterolün ise LDL ve HDL ol-
mak üzere ikiye ayrıldığını belir-
ten Arpaçay, “LDL kolesterolü da-
marlarda ciddi hasarlar meydana 
getirerek kalp krizi ve inme riskini 
arttırıyor. Bu kolesterolden korun-
mamız gerekiyor. Bunun için de 
sigara başta olmak üzere zararlı 
alışkanlıklardan uzak durulmalı, 
asitli içecekler ve tuz azaltılmalıdır. 
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için ha-
reket etmeli, beslenmemize dik-
kat etmeli ve spora hayatımızda 
önemli bir yer vermeliyiz” dedi.





Firma ismi
BODYCOTE ISTAŞ

Firma yetkilisi / unvanı
Ahmet Barış Telseren

Genel Müdür
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB, İzmir-Kemalpaşa Asfaltı, 
No:17/1 ,  35730 Kemalpaşa-İZMİR
T: 0 232 8770300     
F: 0 232 8770301

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
Isıl işlemler, metal birleştirme, sıcak izostatik 
pres (HIP) ve yüzey teknolojileri.
 
Çalışan sayısı : 5000

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB Mah. 10.sok. No:1/1
Kemalpaşa/İZMİR
T: 0 232 877 18-20-21
F: 0 232 877  18 22

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
Cam elyaf takviyeli polysterden mamül muhtelif modül tip kabinler, de-
polar, balık havuzları su sporu malzemeleri, özel imalatlar v.b.üretimi.
 
Çalışan sayısı : 37

www.bodycote.com  •  info-tr@bodycote.com

www.fatihpolyester.com  •  info@fathpolyester.com

Firma ismi
FATİH POLYESTER

Firma yetkilisi / unvanı
İhsan Yağınlı
Genel Müdür

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM





Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB Mah. İzmir-Ankara 
Asfaltı No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR
T: 0 232 877 08 55
F: 0 232 877 08 62

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
Oluklu mukavva kutu üretimi.
 
Çalışan sayısı : 199

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri : 
Kemalpaşa OSB, İzmir-Ankara Asfaltı 26.km 35170 
Kemalpaşa / İZMİR
T: 0 232 878 54 54 
F: 0 232 878 79 99

Ana üretim konuları, faaliyet alanı: 
Temizlik ve kozmetik
 
Çalışan sayısı : 374

www.kaplaminambalaj.com  •  kaplamin@kaplaminambalaj.com                                           

www.vikingtemizlik.com.tr  •  info@vikingtemizlik.com.tr

Firma ismi
KAPLAMİN AMBALAJ

Firma yetkilisi / unvanı
İsa Doğanlı 

Genel Müdür

Firma ismi
VİKİNG TEMİZLİK

Firma yetkilisi / unvanı
Nurettin Avcı

Yönetim Kurulu Başkanı
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Fahrettin Selçik
Elektrik Mühendisi

Yangın var
ama elektrikten değil!
Elektrik günah keçisi değildir. Elektrik mühendisi 
olarak dilsiz olan elektriğin avukatlığını yapacağım. 
Felaketlerden olan yangının sebebi insan 
kusuru, ihmali, dikkatsizliğidir; kader hiç değildir. 
Tedbirsizlik, sigortasızlık yakar, ocak yok eder.

S on günlerde dünyanın iki 
büyük kenti İstanbul ile 
Londra’da aynı günde iki-
sinde de otelde aynı elekt-
rik sebebi ile yangının çık-

mış olması hayret vericidir.
Yangınlar hep elektrikten çıkıyor 
diye açıklama yapılıyor. İstatistikle-
re bakaranız öyle göreceksiniz, ha-
kikatlere baktığımızda ise konu öyle 
değil.
Bunun için bu yazıyı kaleme almak 
ihtiyacını duydum.
Elektrik günah keçisi değildir. Elekt-
rik mühendisi olarak dilsiz olan 
elektriğin avukatlığını yapacağım. 
Yangın bir sonuçtur mutlaka nede-
ni ve ihmal neticesi meydana gel-
miştir. Kanunlarımıza göre kusur 
ve ihmaller suç teşkil eder, savcı-
lıklarımızla takip edilerek müseb-
biplerinin cezalandırılması gerekir. 
Bunun için muhatap kişi veya tüzel 
kişi olması gerekir ve vardır. Olayda 
kusur, ihmal mutlaka çıkar ve onun 
aktörleri ceza görür.
Günah keçisi elektrik olarak göste-
rildiğinde, elektrik varlık ve kişiliği 
olmadığından savcılarımızın işi ko-
laylaşır, takipsizlik kararına kolay 
geçilir, dosya ortadan kalkar suçlu 

da kaybolur, rahatlar.
İzmir Hükümet Konağı yandığında 
zamanın valisi yangın sönmeden 
“elektrik kontağından çıkmıştır” diye 
acele beyanat vermişti. Elektrik Mü-
hendisler Odası’nda sekreter üye 
görevinde olduğumdan, görevli sav-
cıyı aradım ve bilirkişi olmak istedi-
ğimi söyledim, üç kişilik mühendis 
heyeti bilirkişi olarak atandık. Ça-
lışmalarımızla yangının elektrikten 
değil, genelde toplantılardan sonra 
kapalı tutulan odada çöp kutusuna 
atılan sigaranın kağıtları yakması, 
oradan perde yanmasına intikal, 
sonra da ahşap olan tavanın yan-
ması, odanın kilitli olmasından do-
layı yangının görülmemesi ile tüm 
binaya sirayet ettiğini ispat etmiştik.
Valimiz erken ve mesnetsiz beya-
nından dolayı özür dilemişti.
Genelde yangınlarda itfaiye tarafın-
dan bilirkişi olarak çağrılan elektrik 
mühendisi arkadaşın ifadesine göre 
suç itfaiyecilerin isteği ile elektriğin 
suçlu gösterildiğini söylerdi.
Sistem böyle çalışınca savcılarımız 
takipsizlik kararı vererek kendi yük-
lerini atmakta, olayın müsebbibini 
de dolayısı ile aklamaktadır.
Elektrik arızasından yangın bu ka-
dar çok ve kolay çıkar mı? Elektrikte 
koruma sistemleri vardır, aşırı yük-
lenmeye, kısa devreye, toprak ka-
çağına karşı hassas koruma, sigorta 

şalter düzenekleri vardır. Ayrıca du-
man detektörleri de elektriği kese-
rek arızanın yangına geçmesini 
önler.
Anlatmaya çalıştığım, hep elektrik 
kusurlu değildir, günah keçisi ya-
pılmaktadır.
Yangınların gerçek nedenleri iyi 
araştırılmalı, ders alınmalı, tekrar 
tekrar yaşamamak için uygun mal-
zemeler seçilmeli, ihbar ve koruma-
lar geliştirilmeli, bakım ve kontrole 
önem verilmeli, servis görevleri ve 
periyodik bakımlar zorunlu kılınma-
lıdır.
Elektrik cihazları, trafo, gene-
ratör, motor ve tüm alıcılar ısı 
üretirler. Bunların bulunduğu, çalış-
tığı yerler temiz ve havadar olmalı,  
kolay ulaşılır ve kontrol edilebilir ol-
malıdır. 
Bu cihazlar alınırken belirtilen ne-
denlerden az kayıplı, az ısı üreten, 
dolasıyla verimli teknolojik ürünler 
olmasına dikkat etmelidir.
Böyle cihazlar işletmeye yük olmaz, 
kendi paralarını çıkarırlar.
Felaketlerden olan yangının sebebi 
insan kusuru, ihmali, dikkatsizliğidir, 
kader hiç değildir.
Tedbirsizlik, sigortasızlık 
yakar, ocak yok eder.
Duyarsızlık, ihmal ve tedbirsiz-
lik yangına davetiyedir, oksijen 
üfleme aletine eşdeğerdir.

GÖRÜŞ
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Av. Zafer Binici

Dava şartı olarak
arabuluculuk 

İş Mahkemeleri Kanunu Tasa-
rısı, malumunuz olduğu üzere 
yakın zaman önce TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek, yasa-
laştı. Şüphesiz ki uzun zamandır 

dilden dile dolaşan; kısmen de olsa 
isteğe bağlı olarak bu aşamaya ka-
dar uygulanmaya çalışılan, yasama 
ve yürütme tarafından teşvik edilen 
arabuluculuk ise artık işçi-işveren 
arasındaki tazminat ve işe iade dava-
larında dava şartı olarak kabul edildi.
Öncelikle dava şartının ne anlama 
geldiğini ifade etmek istiyorum. 
Mahkemenin davanın esası hakkın-
da yargılama yapabilmesi için varlığı 
veya yokluğu gerekli hallere “dava 
şartı” denir. O halde artık iş ilişkisin-
den kaynaklanan işçi, işveren alacağı, 
tazminatı ve işe iade talebiyle açılan 
davalarda, arabulucuya başvurul-
ması dava şartı olarak aranacak.
Yeni yasaya göre arabulucuya baş-
vurulmadan dava açılırsa herhangi 
bir işlem yapılmaksızın dava, dava 
şartı yokluğu nedeniyle usulden red-
dedilecek.
Ancak özellikle belirtmek isterim ki; 
iş kazası veya meslek hastalığından 
kaynaklanan maddi, manevi tazmi-
nat davaları, bunlarla ilgili rücu dava-
larında, arabuluculuk bir dava şartı 
olarak henüz yasalaşmadı.
Arabulucu, yapılan başvuruyu görev-
lendirildiği tarihten itibaren 3 hafta 
içinde sonuçlandıracak. Bu süre, 
zorunlu hallerde arabulucu tarafın-
dan en fazla bir hafta uzatılabilecek. 
Arabulucu, taraflara ulaşılamama-
sı, taraflar katılmadığı için görüşme 
yapılamaması veya anlaşmaya varı-
lamaması hallerinde arabuluculuk  
faaliyetini sona erdirecek, son tuta-
nağı düzenleyerek durumu derhal 
arabuluculuk bürosuna bildirecek.
Taraflardan biri, geçerli bir mazeret 

göstermeden ilk toplantıya katılmaz-
sa, arabuluculuk faaliyetinin sona 
ermesi durumunda toplantıya ka-
tılmayan taraf, davada kısmen veya 
tamamen haklı çıksa bile yargılama 
giderinin tamamından sorumlu ola-
cak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet 
ücretine hükmedilmeyecek.
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin var-
lığı halinde işe iade talebiyle arabu-
lucuya başvurulduğunda, anlaşma-
nın gerçekleşebilmesi için işverenler, 
arabuluculuk görüşmelerine birlikte 
katılacak, iradeleri birbirine uygun 
olacak. Arabuluculuk görüşmeleri-
ne taraflar bizzat, kanuni temsilcileri 
veya avukatları aracılığıyla katılabile-
cek. İşverenin yazılı belgeyle yetki-
lendirdiği çalışanı da görüşmelerde 
işvereni temsil edebilecek ve son 
tutanağı imzalayabilecek. Arabu-
luculuk görüşmelerinin yetki alanı, 
taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, 
muhtemel yargılamanın yapılacağı 
mahkemenin yetki alanı ile aynı ola-
cak. Arabulucu sistemi, mahkemeye 
göre daha ucuz bir yöntemdir. Mah-
kemelerde olduğu gibi dava harcı, 
noter, bilirkişi gibi ek masraflarla 
karşılaşılmamaktadır. Taraflar ara-
bulucu görüşmelerine katılmışlarsa 
anlaşma sağlamaları halinde ara-
buluculuk ücret tarifesi üzerinden 
eşit şekilde ödeme yapacaklardır. 
İşe iadede anlaşma sağlanırsa işçi 
alacakları üzerinden hesaplama ya-
pılacak, taraflar eşit şekilde ödeme 
yapacaklardır. Anlaşma sağlanamaz-
sa iki saatten az görüşme süreleri 
Hazine’den karşılanacak, iki saatten 
fazla süreli görüşmelerde ise iki saati 
aşan kısımlar taraflarca eşit şekilde 
karşılanacaktır.
Şu anda açılmış devam eden veya 
Yargıtay aşamasında olan dava-
larda ise arabuluculuk aranmadığı  

unutulmamalıdır.
Arabuluculuk konusuyla alakalı ol-
mamakla birlikte yeni yasayla birlikte 
zaman aşımı konusunda yapılan dü-
zenlemeyi de faydalı gördüğüm için 
sizinle kısaca paylaşmak istiyorum.
İş sözleşmesinden kaynaklanmak 
kaydıyla, yıllık izin ücreti, kıdem taz-
minatı, ihbar tazminatı, kötü niyet 
tazminatı ve iş sözleşmesinin eşit 
davranma ilkesine uyulmaksızın fes-
hinden kaynaklanan tazminat için 
zamanaşımı süresi 25.10.2017 ta-
rihinden itibaren on yıldan beş yıla 
indirilmiştir.
Kanımca zaman aşımı süresinin 5 
yıla indirilmiş olması dahi yetmez. 
Daha da aşağılara çekilmelidir. Çün-
kü işvereni 10 yıl ya da 5 yıl gibi uzun 
bir süre işçi tarafından açılması 
muhtemel bir dava tehdidi ile karşı 
karşıya bırakmak ticari hayatın akı-
şına çok uygun değildir. Ya da haklı 
olduğunu düşünen bir işçinin işye-
rinden ayrıldıktan sonra dava açmak 
için 5 yıl gibi bir süre beklemesi ha-
yatın olağan akışı içerisinde çok akla 
mantığa yatkın gelmemektedir.
Gerek arabuluculuk gerekse zaman 
aşımı süresinde yapılan değişiklikler 
yeterli olmasa da; kanaatimce olum-
lu gelişmeler olarak değerlendiri-
lebilir. Değişikliklerin yargıda uygu-
lamalarını ve işçi işveren ilişkilerine 
yansımalarını ise hep birlikte yaşayıp 
göreceğiz.
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Harun Tunaboylu
Mali Müşavir

5746 sayılı araştırma, 
geliştirme ve tasarım 
faaliyetlerinin desteklenmesi 
hakkında kanun ve 2023 
yılına kadar vergi teşvikleri

Tasarım Merkezleri'ne 
başlıca 5 adet destek 
sunulmaktadır.
1. Kurumlar vergisi indi-
rimi

2. Gelir vergisi istisnası
3. Sigorta primi işveren hissesi 
desteği
4. Damga vergisi istisnası
5. Gümrük vergisi istisnası

Kurumlar vergisi indirimi 
Tasarım merkezlerinde gerçek-
leştirilen tasarım ve yenilik har-
camalarının tamamı ticari kazan-
cın tespitinde indirim konusu 
yapılmaktadır. 5746 sayılı Kanun 
Yönetmeliğine göre tasarım indi-
rimine tabi harcamalar 6 başlıkta 
toplanmıştır;
• İlk madde ve malzeme giderleri, 
amortismanlar, personel giderleri, 
genel giderler, dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetler, vergi, resim ve 
harçlar.
• Bu harcamalar, amortisman yo-
luyla gider yazılmanın yanı sıra 
vergi hesabında da ayrıca tasarım 
indirimi olarak indirime tabi tutul-
maktadır.

Siparişe dayalı sözleşme-
lerdeki ayrıcalıklar
• Bu kanun kapsamında tasarım 
merkezlerinin sözleşme çerçe-
vesinde siparişe dayalı olarak 
yürüttükleri tasarım merkezi ile 
sözleşme çerçevesinde siparişe 
dayalı olarak yürüttükleri tasarım 
faaliyetleri belirtilen indirim, istis-
na, destek ve teşvik unsurlarından 
yararlanabilir. 
• Tasarım merkezleri tarafından 
siparişe dayalı olarak yürütülen 
tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak 
yapılan harcamaların sadece yüz-
de ellisi bu merkezler tarafından, 
bu harcamaların kalan yüzde ellisi 
ise siparişi veren gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından in-
dirim olarak dikkate alınabilir. 
• Bu oranları ayrı ayrı veya birlikte 
iki katına kadar artırmaya veya ka-
nuni oranlarına kadar indirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
• Sipariş verenin gelir ve kurumlar 
vergisi mükellefiyetinin olmaması 
halinde tasarım harcamasının ta-
mamı tasarım merkezi tarafından 
indirilebilir. 
• Sipariş verenler, tasarım indirimi 
ile sipariş verilmesine ilişkin ka-
ğıtlara ait damga vergisi istisnası 
dışındaki teşvik ve destek unsurla-
rından yararlanamaz.

Gelir vergisi desteği
5746 Sayılı Kanun’da belirtilen ta-
sarım personelinin, bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden asgari geçim indirimi 
uygulandıktan sonra hesaplanan 
gelir vergisinin;
• Doktoralı olanlar ile temel bilim-
ler alanlarından birinde en az yük-
sek lisans derecesine sahip olan-
lar için yüzde 95,
• Yüksek lisanslı olanlar ile temel 
bilimler alanlarından birinde li-
sans derecesine sahip olanlar için  
yüzde 90,
• Diğerleri için yüzde 80 verilecek 
muhtasar beyanname üzerinden 
tahakkuk eden vergiden indirilmek 
suretiyle terkin edilir.
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Tasarım ve yenilik projelerinde ça-
lışan tasarım personelinin bu ça-
lışmaları karşılığında elde ettikleri 
ücretleri üzerinden hesaplanan 
sigorta primi işveren hissesinin 
“yarısı” her bir çalışan için Hazine 
tarafından karşılanmaktadır.

Damga vergisi istisnası
Bu kanun kapsamındaki her türlü 
tasarım ve yenilik faaliyetleri ile il-
gili olarak düzenlenen kağıtlardan 
damga vergisi alınmaz. Örneğin 
ücret damga vergisi veya tasarım 
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ve yenilik faaliyeti kapsamında yapılacak sözleşmeler damga vergisinden istisnadır.

Gümrük vergisi istisnası
Kanun kapsamında yürütülen projelerle ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen 
eşya gümrük vergisi ve her türlü fondan istisnadır.
ÖRNEK “TASARIM MERKEZİ PERSONELLERİNE AİT” VERGİ VE SGK TEŞVİKLERİ 
• 10 kişi aylık toplam Brüt Maaş 96 bin 719 TL (12 ay = 1.160.628,00 TL dikkate alınarak) 
üzerinden Gelir vergisi ve SGK Desteği hesaplaması yapılmıştır.
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