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ÜYELERİMİZDEN MESAJLAR

Hepimizin bayramı

kutlu olsun!

Renksan Boya AŞ. Şirket ortağı

“

Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur
– Atatürk

“

Can ARDİTTİ

Değerli KESİAD dostlarım, Kıymetli İş İnsanları,
İsterdim ki Ağustos sayımızda bu satırları
yazarken, artık “Pandemi” & “Covid-19” kelimelerini kullanmadan bir iki paragraf yazabilelim. Her ne
kadar aşı ve farklı tedavi yöntemleri ile ilgili gelişmeler olsa da mevcut durum bize önümüzdeki günlerin daha da zor geçeceğini gösteriyor. Bu kaçınılmaz süreci en az hasarla atlamak için, önce ailemizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumalı, sonrasında da işletmelerimizin sürdürülebilirliğini
sağlamalıyız. Biz de Renksan ailesi olarak diğer
sanayici dostlarımızın yaptığı gibi işletmemizdedanışmanlarımızın desteği ile birçok önlem
aldık. Maalesef bizim aldığımız önlemler sadece
ulaşabildiğimiz alanlar ile sınırlı, çalışma
arkadaşlarımız işyerinin dışında geçirdikleri
zamanlarında, kendilerini, ailelerini ve bizleri düşünerek bu salgına karşı tek savunmamız olan 14
kuralı benimseyip uygulamalıdırlar.

İçinde bulunduğumuz ayın özel bir önemi var, bu yıl
30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü.
Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarının kazandığı bu büyük zafer,
dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık
destanlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Büyük
Taarruzun sonrasında güzel İzmir’imiz, yüce Türk
Ordusunun düşmanı püskürtmesiyle kurtarılmış ve
bugün dünyanın hiçbir yerine değişmeyeceğimiz
evimiz olmuştur. Umuyorum ki bu yıl, tarihimizin
en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramımız büyük bir coşku ile kutlanır.
Elbette Pandemi bitmiş değil, kalabalık grupların
bir araya gelmesi gereken organizasyonlardan
feragat etmemiz gerekiyor. Ama yeni nesillere aynı
coşkuyu aktarabilmek için bütün gücümüzle,
varoluşumuzu simgeleyen bayramlarımıza sahip
çıkmalıyız.
www.kesiad.org
www.kesiad.org
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EĞİTİMLER

KESIAD
bünyesinde gerçekleştirilen mesleki eğitimler başladı!
İlk yardım temel eğitimi, ilk yardım güncelleme eğitimi ve
iş makineleri eğitimleri için taleplerinizi bekliyoruz.

www.kesiad.org
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ONLINE TOPLANTI

KESIAD
YÖNETİM KURULU
ZOOM üzerinden toplantılarını sürdürüyor
KESİAD bünyesinde yapılması planlanan eğitimler
görüşüldü. Pandemi döneminin devam etmesi
sebebiyle, gerçekleşmesi planlanan yüz yüze etkinliklerinin, şimdilik ekim ayına kadar ertelenmesi
kararı alınmıştır.

KESIAD
AYI
Agustos
E
ONLIN
NTI
TOPLA

Yüzyüze
etkinlikler
ekime
ertelenmis
tir

www.kesiad.org
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

Firma ismi

OVA-KENT
LASTİK KAPLAMA
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Firma
Yetkilileri

Mehmet BİLDİLER
Hakan ÖZMİŞ
Gürhan BİLDİLER
Ana üretim konuları, faaliyet alanı:

Sıcak Lastik yenileme, Ağır Vasıta Grubu soğuk sistem
lastik yenileme, endüstriyel ve zirai lastik, konveyör bant,
sırt kauçuğu üretimi,Orbitread sistem lastik yenileme

Çalışan sayısı: : 111 kişi

www.kesiad.org

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
İzmir-Ankara asfaltı üzeri 11 KM. NO: 186/1
Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR
0 (232) 877 06 91 - 92 - 93
www.ovakent.com.tr - ovakent@ovakent.com.tr
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Firma ismi

EGE ELOKSAL
METAL KAPLAMA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Firma
Yetkilileri

Murat ENGİN
Ferhat ENGİN
Mustafa Kemal
ENGİN

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

Metal Yüzey İşleme Faaliyetleri Savunma,Havacılık,

İstiklal Mahallesi.21 Sokak No:14

,Makine, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik,İmalat Sanayi

Ulucak - Kemalpaşa / İZMİR

Sektörlerine Eloksal Kaplama, Metal Kaplama
(Çinko, Fosfat, Nikel, Kalay, Gümüş Kaplama)
Kataforez Kaplama, Toz ve Yaş Boyama İşlemleri.

Çalışan sayısı: 100

0 (232) 877 23 80 - 0 (232) 877 23 80
www.egeeloksal.com.tr- info@egeeloksal.com
www.kesiad.org
www.kesiad.org
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ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

Firma ismi

Vakıfbank
Pınarbaşı
/İzmir Şubesi

Firma
Yetkilileri

Taner HİRİK

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Bankacılık

Çalışan sayısı: 17

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :
Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. 7404/2 Sk.
No:2 Pınarbaşı – Bornova / İZMİR
0 (232) 478 62 39
scania@ankaraagirvasita.com.tr

Firma ismi

EFE Endüstri
Tic. A.Ş
Firma
Yetkilileri

Filip MİNASYAN

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

Damperli Kasa , Araç Üstü Ekipman, Hidrolik Sıkıştırmalı

Kemalpaşa OSB Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi

Çöp Kasası ve Semitreyler, Ağır hizmet tipi Semitreyler,

No: 36/1 Kemalpaşa / İZMİR

Çalışan sayısı: 200 üzeri

0 (232) 877 01 82
www.efe.com.tr - efe@efe.com.tr
www.kesiad.org
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TANITIM

Full otomat
ik full ultraso
nik
maske mak
inaları
Full otomat
ik paketlem
e
makinaları
Dolum ve t
artım sistem
leri
Kolileme sis
temleri
Paletleme s
istemleri
Robotik uyg
ulamalar
Otomasyon
sistemleri

İletişim bilgileri :
0 (232) 218 00 86
www.deltapack.com.tr - info@deltapack.com.tr

www.kesiad.org
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ŞİRKETLERDE KURUMSALLAŞMA

Dr. Güler Manisalı Darman

CGS Center Kurucu Başkan

Prof. Dr. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN

Finans Anabilim Dalı öğretim üyesi

https://youtu.be/638wW5FaTlM
Coşkun Küçüközmen moderatörlüğünde,
Dr. Güler Manisalı Darman
ile birlikte söyleşi.

DİNLEMEK İÇİN

TIKLAYIN

www.kesiad.org
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GÖRÜŞ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ OLMAYAN

Harun TUNABOYLU

Mali Müşavir

SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP
İŞLETMELERDE MAKİNE VE TEÇHİZAT
ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/d
maddesi hükmüne göre; yatırım teşvik belgesi
sahibi mükelleflere, yatırım teşvik belgesinde yer
alan makine ve teçhizat teslimikatma değer
vergisinden istisnadır. Makine ve teçhizat,amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan, mal ve
hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetleri ifade
etmektedir. Teşvik belgesi kapsamında katma
değer vergisi istisnasından yararlanmak suretiyle
makine ve teçhizat iktisap eden alıcılar, yatırımın
teşvik
belgesinde
öngörüldüğü
şekilde
gerçekleştirilmesinden sorumludurlar. Dolayısıyla,
buna bağlı olarak ortaya çıkan vergi, ceza ve
gecikme faizinden sorumlu olacaklardır.
Yatırım Teşvik Belgesi sahibi işletmeler yukarıda
belirtildiği şekilde Kdv istisnasından faydalanmaktadır. Bunun yanında 27.03.2018 tarih ve 30373
Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğü giren 7103 sayılı kanuna eklenen geçici
30. ve 39.maddeler ile Yatırım Teşvik Belgesi
olmayıp Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmelerin
de Kdv istisnasından 31.12.2019 tarihine kadar
faydalanması sağlanmıştır.

Buna göre;
Sanayi Sicil Belgesine sahip Kdv mükelleflerine
imalat sanayinde kullanmak üzere yapılan yeni
makine ve teçhizat teslimleri,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İhtisas Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere
yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde Kdv
İstisnası uygulanabilecektir.

24.12.2019 tarih 30988 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile söz konusu istisna uygulamasının
süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

www.kesiad.org
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GÖRÜŞ
İstisnadan Kimler Faydalanabilir?
Satıcının Yapması Gerekenler;
Sanayi Sicil Belgesi bulunan mükelleflere;
İmalat Sanayiinde
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde
kullanılmak üzere, belirlenen makine ve teçhizatların söz konusu mükelleflere 31.12.2022 tarihine
kadar teslimi Katma Değer Vergisine tabi olmayacaktır.
İstisna “yeni” makine ve teçhizat teslimlerine
tanındığından, istisna kapsamında teslime konu
edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış
olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makine ve
teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları
istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Alıcının Yapması Gerekenler;
İstisna kapsamında makine ve teçhizat satın
almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini
ibraz ederek, alacakları makine ve teçhizatı imalat
sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla
birlikte, KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır. Bu başvuruyla birlikte istisna
kapsamında alınacak makine ve teçhizat listesi
elektronik ortamda sisteme girilecektir. İlgili vergi
dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan
sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak
sisteme girilen makine ve teçhizatla sınırlı olmak
üzere istisna belgesi verilecektir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı
tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından
satıcılara verilecek ve bu belge satıcılar tarafından
gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış
yapan mükellef düzenlediği faturada makine ve
teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da
belirtecektir. Satıcı, istisna belgesi ekinin ilgili
bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve
tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir
örneğini alacaktır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve
satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda
sisteme gireceklerdir.

Üretici Yüklendiği Kdv’yi İade
Alabilir mi?
Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle, teslimi
yapan mükelleflerce yüklenilen katma değer vergileri, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan
vergiden indirilecek, indirim yoluyla telaﬁ edilemeyen vergiler ise mükelleﬁn talebi üzerine iade
edilecektir.

İşlemin Geçersiz Olduğu Durumlar;
İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın,
teslim tarihini takip eden takvim yılının başından
itibaren 3 yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge,
yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması
veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan katma değer vergisi alıcıdan vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil
edilecektir.

www.kesiad.org
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HUKUK
GÜVENLİK SORUŞTURMASI İLE
ARŞİV ARAŞTIRMALARININ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA İHLAL BOYUTU
Ertuğrul KALEMCİ

Avukat

Teknolojik gelişmelerle birlikte uzun yıllardır korunma ihtiyacı olan kişisel bilgiler dünya toplumlarında tartışılır hale gelmiş ve özellikle gelişen teknoloji
kişisel verilere ulaşımı, saklamayı ve işlemeyi
mümkün kılmıştır.
Kişisel verilerin korunması ihtiyacına paralel olarak
da korunma hakkı ve bu hak kapsamında oluşturulan ulusal ve uluslararası yasal
düzenlemeler
doğrultusunda
yeni bir hukuk dalı olarak ortaya
çıkmıştır.
Bu noktada hem uluslararası
düzenlemelerde hem de ulusal
düzenlemelerde kişisel veri
kavramı oldukça geniş tanımlanmıştır. Bugün yürürlükte olan
Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun ‘Tanımlar’ başlıklı 3.
Maddesinin 1. Fıkrasının (d)
bendinde “Kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin
her türlü bilginin kişisel veri olduğu” hüküm altına
alınmıştır.Kişisel veri tanımının oldukça geniş
olması ve gerçek bir kişiyle ilişkilendirilebilir her
türlü verinin kapsamı dahilinde olması sebebiyle
kişisel verilerin korunması hakkı özellikle temel
insan haklarından olmak üzere birçok hakla yakın
temas içerisindedir. Bu noktada kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkı, insan onuru, bilgilerin
geleceğini belirleme hakkı, özel hayatın gizliliği,

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilk hükümlere
2004 yılında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun
135, 136 ve 138. Maddelerinde yer verilmiş; bu
hükümler ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
kaydedilmesi, verilmesi veya ele geçirilmesi ve
belirlenen süreler sonunda yok edilmemesi ﬁlleri
cezai sonuçlara bağlanmıştır.Akabinde 2010 yılında T.C. Anayasasının 20. Maddesine eklenen 3. Fıkra ile kişisel
verilerin korunmasını istemehakkı anayasal güvence altına
alınmıştır. Bu hüküm ile, kişinin
kendisiyle ilgili kişisel veriler
hakkında bilgilendirilme, bu
verilere
erişme,
bunların
düzeltilmesini veya silinmesini
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı bulunduğu; kişisel verilerin ancak
kanunda öngörülen hallerde
veya kişininaçık rızasıyla işlenebileceği ve kişisel
verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin
kanunla düzenleneceği belirtilmiştir.
Kişisel verilerin korunması hakkının Anayasal
güvence altına alınmasının ardından 2016 yılının
Mart ayında 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik
İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi hükümleri Türk Hukukuna dahil
edilmiş, aynı yıl Nisan ayında da 6698 Sayılı Kişisel

ve vicdan, din ve inanç özgürlüğü, bireyin kişiliğini
serbestçe geliştirme hakkı ile iç içe geçmiş durumda olduğu söylenebilir.

Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin
sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının,
yetkisiz kişilerin erişimine
www.kesiad.org
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HUKUK
açılmasının, açıklanması veya amaç dışı ya da
kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal
edilmesinin önüne geçilmesi hedeflenmiş; bununla
birlikte kişisel verilerin işlenmesinde, kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile
uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin
altına almak), kişilerin mahremiyetini korumak
amaçlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yürürlüğe girmesiyle ve özellikle
kanunun hedef ve amaçları doğrultusunda gerek
özel kuruluşlar ile kişisel veri işleyen gerçek kişiler
ile gerek kamu kurumları nezdinde hızlı bir
dönüşüm süreci başlamıştır. Kişisel Verilerin
Korunması Kurumunun kanunun ve ilgili
mevzuatın uygulanmasındaki istikrarlı duruşu ve
yaptırımları ile kişiler ve kurumlar dönüşüm sürecine önem ve öncelik göstermiştir. Bununla birlikte,
6698 SayılıKanunun yürürlüğe girmesi, yürürlükte
olan bir kısım mevzuatta revize yapılması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir.Kişisel verilerin
korunması kanununun benimsemiş olduğu ilke ve
kurallar kapsamında revize yapılmasını gerektiren
bir konu da güvenlik soruşturmaları ve arşiv
araştırmalarına ilişin düzenlemeler olmuştur.
İlk önce 2018 yılında 117 milletvekili tarafından
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet
Memurluğuna alınma şartlarını düzenleyen 48.
Maddesinin 1. Fıkrasının A bendine eklenen 8
numaralı alt bendin “kamu görevine girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması şartı öngörüldüğü halde soruşturma ve
araştırmanın nasıl yapılacağına ilişkin herhangi bir
düzenleme yapılmadığı, bireyin temel haklarını ve

özgürlüklerini esaslı bir şekilde etkileyen ve sınırlandıran bir konuda yasama organının uygulamaya
ilişkin hususları idareye bırakmasının yasama
yetkisinin devrine sebebiyet verdiği”belirtilerek atıf
yapılan hükmün Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle iptali talep edilmiştir.Nitekim 2018/73 Esas ve
2019/65 Karar numarası üzerinden aykırılığı
inceleyen Anayasa Mahkemesi tarafından
24.07.2019 tarihinde “kişisel verilerin korunmasının özel hayatın gizliliğinin korunması
kapsamında güvenceye kavuşturulduğu,kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkının, insan
onurunun korunması ve bireyin kişiliğini serbestçe
geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak yer
aldığı, Anayasanın 20. Maddesi uyarınca kişisel
verilerin ancak kişinin açık rızası ile işlenebileceği,
dolayısıyla kişisel verilerin korunmasını isteme
hakkını sağlayan bu güvencenin hayata geçirilebilmesi için bu hakkı ilgilendiren yasal düzenlemelerin açık, anlaşılabilir ve hakkın kullanabilmesine
elverişli olması gerektiği; güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması ile elde edilecek bilgilerinkişisel
veri niteliğinde olduğu, bu kapsamda yapılacak
işlemlerin özel hayata saygı hakkına sınırlama
niteliğinde olduğu; kamu görevine atanacak kişiler
bakımından bir takım şartlar getirilmesinin elbette
olağan olduğu ancak bu alanda düzenleme getiren
kuralların uygulanmasında koşul ve sınırların
yeterince açık olarak gösterilmesi gerektiği ve olası
kötüye kullanmalara karşı güvence sağlaması
gerektiği; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin temel ilkeler ile güvenceler belirlenmeksizin kişisel verilerin alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesinin Anayasa’ya aykırılık teşkil
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görülmüş ve ilgili hükmün iptaline karar verilmiştir.
Yine 2018 yılında 141 milletvekili tarafından işbu
kez 4045 Sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile
Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri
Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına
İlişkin
Kanun’un 1. Maddesinin “güvenlik soruşturması ve
arşiv araştırması faaliyeti kapsamında kamu
idaresine, kamuya girme hakkını kullanmak isteyen kişiye ait kişisel verilere sınırsız bir şekilde
erişme ve bu verileri toplama, sınıflandırma, işleme
ve değerlendirme imkanı verdiği, kişisel verilere
ilişkin kanunların bir takım güvenceleri içermesi ve
hukuki belirliliğe sahip olması gerektiği” belirtilerek
ilgili hükmün Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle
iptali talep edilmiştir.
Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi tarafından 2018/163 Esas ve 2020/13 Karar sayılı dosya
üzerinden
yapılan
inceleme
neticesinde
19.02.2020 tarihinde“Kişisel verilerin korunmasının özel hayata saygı gösterilmesini isteme
hakkı kapsamında Anayasa’nın 20. Maddesi ile
güvence altına alındığı, kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının, insan onurunun korunması ve bireyin kişiliğini serbestçe elde edilecek
bilgilerin kişisel veri niteliğinde olduğu, kişisel veril-

geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak yer
aldığı,güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
ile elde edilecek bilgilerin kişisel veri niteliğinde
olduğu, kişisel verilerin ancak kişinin açık rızası ile
işlenebileceği, Anayasa’nın 13. Maddesine göre
temel hak ve özgürlüklerde yapılacak sınırlamaların ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı, kişisel
verilerin korunmasını isteme hakkını sınırlamaya
yönelik bir yasal düzenlemenin şeklen var
olmasının yeterli olmadığı, keyﬁyeti önleyecek
belirli, anlaşılabilir ve öngörülebilir düzenlemeler
yapılması gerektiği, araştırma neticesinde elde
edilecek kişisel verilerin ne şekilde kullanılacağına,
hangi mercilerin araştırmayı yapacağına, bilgilerin
ne suretle ve ne kadar saklanacağına, itiraz etme
imkanı bulunup bulunmadığına, bilgiler silinecekse
usulünün ne olduğuna ilişkin ilke ve kurallar ile
yetkinin kötüye kullanımının önlenmesine ilişkin
güvenceler belirlenmeksiniz güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli olanların adayların kişisel verilerini almakla yetkili kılınmasının Anayasa’ya aykırı olduğu”gerekçesiyle
aykırılık başvurusu yerinde görülmüş ve ilgili
hükmün iptaline karar verilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kurumunun yanı sıra,
gördüğümüz üzere Anayasa Mahkemesi de kişisel
verilerin korunması noktasında uygulama çizgisini
net olarak ortaya koymuştur.
Gerçekten de günümüz teknolojisinde oldukça hızlı
ele geçirilen ve yayılan kişisel verilerin korunması
bu kadar zor iken, sınırları, işleme, saklama, paylaşma, imha yöntem ve sınırları belirtilmeksizin
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli bir kimseye adayların kişisel verilere
sınırsız bir erişim yetkisi veren düzenlemelerin
Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptal edilmesi
yerinde bir karardır.
Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği
üzere her ne kadar kamu görevine atanacak kişiler
bakımından birtakım şartlar öngörülmesi olağan
ve yerinde ise de ilgililerin kişisel verilerinin elde
edilmesi, işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve
imhası noktası yürürlükteki mevzuata uygun sınırlamalar getirilmesinin Anayasa ile güvence altına
alınan özel hayatın gizliği ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında gerekli olduğu
kanaatindeyiz.
www.kesiad.org
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FITOTERAPI

Fitoterapi, bilimsel olarak tıbbi olduğu kabul edilen ve etkinliği yapılan
çalışmalarla gösterilen, bitkilerle yapılan tedavi yöntemidir. Tıbbi bitkilerle
tedavi dünya çapında ve binlerce yıldır tıp sistemlerinin içerisinde yer
almıştır. Tıbbi bitkiler ile tedavi şekli, Uzakdoğu’da özellikle Çin ve Hindistan
başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında, Afrika ve
Okyanusya’da Şamanlar’ın her zaman başvurduğu yöntemler olmuştur.
FitoterapiFransız hekim Henry Leclerc (1870 – 1955) tarafından tıp biliminin içerisine girmiştir. Kendisi ﬁtoterapiyi şu şekilde tanımlar.

Dr. Serdar ÖZGÜÇ

Fitoterapi Uzmanı

“Tedavi edici, hastalıkları iyileştirici ve hastalıkları önleyici olarak bitki
kısımlarından hazırlanmış bitkisel ilaçlardan yararlanarak tedavinin bir
tanımdır.”

Genel anlamda ise; ﬁtoterapinin modern tıbbın öncülüğünü ve kontrolünü kabul etmek koşuluyla tamamlayıcı tıbba destek verebilen verebileceği bir tedavidir.

Asla modern tıbba bir alternatif değildir.
Önemli hususlardan biri, bitkisel ilaçların zararsız olduğu ve yan etkilerinin olmadığı yönündeki görüşün
yanlışlığıdır. Yan etkileri olmayan ya da tespit edilmeyen bitkiler olduğu gibi, gerek birbirleri ile gerekse
ilaçlarla etkileşerek istenmeyen sonuçlara yol açabilen bitkiler de mevcuttur. Bitki ve ilaç etkileşimi çok
önemlidir. Bu nedenle bitkilerin ve bitkisel ürünlerin değerlendirilmesi, kullanılması ve dozunun belirlenmesi
ﬁtoterapi eğitimi almış hekimler tarafından belirlenmelidir. Bitkisel ilaçların temini de eczanelerden
yapılmalıdır.

www.kesiad.org
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HANGİ HASTALIKLARDA

FİTOTERAPİDEN
DESTEK ALABİLİRİZ

?
?
?

Farenjit, gribal enfeksiyon, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonu gibi akut gelişen
hastalıklarda ﬁtoterapinin tedavi edici özelliği olduğu gibi; diyabet, romatizma, ülseratif kolit, sedef ve vitiligo gibi hastalıklarda da mevcut tedaviyi destekleyici olarak etki göstermektedir.
Tıbbi bitkilerin etkili kısımları kullanılarak standardize edilmiş özütleri bitkisel ürün olarak eczanelerde satılmaktadır. Ayrıca bitkilerden en çok ise tıbbi çay olarak faydalanmaktayız.
Ülkemizde bitkisel ürünler çoğunlukla kişiler tarafından, kendini daha iyi hissetmek, hastalıklardan korunmak, hastalanınca daha çabuk iyileşmek, kilo kontrolü yapabilmek, daha uzun yaşayabilmek ve sporcular
tarafından vücut geliştirmek için kullanılmaktadır. Fitoterapi eğitimi almış hekimler tarafından önerilen ve
reçete edilen bitkisel destek ürünlerinin
sayısı ise bu bilinç doğrultusunda giderek artmaktadır.
Hastanın yaşı, genetik yapısı,
beslenmesi ve özellikle bağırsak
florasının durumu, mevcut
hastalıkları, varsa kullandığı
diğer ilaçlar, uzun süreli
kimyasal ilaç tüketimi
bitkisel ilaçlar kullanılırken
ilgili hekim tarafından göz
önünde bulundurulması
gereken hususlardır.
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Nedret İÇLİ

MEB Motosiklet Eğitmeni

YAŞAMAK İÇİN SÜR
1973 Çanakkale doğumluyum. 1987 yılından beri
motosiklet kullanıyorum ve son 12 yıldır profesyonel motosiklet sürüş eğitmeniyim. Aslında kendimi
daha çok motosiklet antrenörü gibi görüyorum.
Motosikleti kullanmak birçok kesim için aslında
çok zor değil, onun için kendimi motosiklet
sürmeyi öğretmek yerine traﬁkte hayatta kalmanın
püf noktalarını ve inceliklerini aynı zamanda
tekniklerini öğreten bir antrenör gibi düşünüyorum.
Maalesef motosikletin yeteri kadar önemsenmemesi ve ciddiye alınmaması sonucunda istenmedik olaylarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor.
Bu sebepledir ki, genelde toplumda motosiklete
bakış açısı ‘’ şeytan icadı ‘’ şeklinde evrilmiştir.
Anneler ve babalar çocuklarını motosikletten uzak
tutmaya gayret ettikçe, eğer o çocuğun içine bir
kere bu sevda düşmüş ise önüne geçmek epeyce
zor olmaktadır. Bu tarz yasaklamalar maalesef
gizli saklı yapılmasına ve gerekli eğitimleri ve ekipmana sahip olmadan motosiklet sürmesine neden

olmaktadır. Motosiklet kullanmak gerçek bir bilimdir. Ben aslında derslerimde, insanların motosiklet
hakkında neleri bilmediklerini onlara öğretmeye
çalışıyorum. Bakıldığında tehlike buradan başlıyor.
Yani insanlar aslında motosiklet ile ilgili neleri bilip
neleri bilmediklerini bzilmedikleri için sorun
yaşıyorlar. Binilen motosikletin haﬁfe alınması ve
önemsenmemesi yapılacak en aptalca şeylerden
biri olacaktır. Maalesef kırık olaylarının büyük
çoğunluğu, küçük hızlar olarak addedilen 50 li km.
lerde gerçekleşmektedir. Bu sebeple bindiğiniz
motosiklet ne kadar küçük olursa olsun koruma
ekipmanlarına ve eğitim konusuna azami dikkat
edilmesi gerekir.
Traﬁkte, ne yazık ki bazı kötü örnekler toplumun
motosiklete ve motosiklet sürücüsüne bakış
açısını ciddi derecede etkilemektedir. Aynı şekilde
bazı dizilerin ve ﬁlmlerin de bu kanaati desteklemesi, toplum içinde bazı motosiklet kullanan kişilerin kendilerini diğerlerinden ayırmasına ya da
www.kesiad.org
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farklı görmesine sebep olmuştur. Aslında bu
durumu fırsata çeviren ve toplumun genelinden
farklı olduğunu göstermeye çalışan, ama aslında
akşam eve gittiğinde kendisini karşılayan eşi ve
çocuklarına aynı sevecen baba olan, kredi borçları
ya da taksitleri olan deri yelekli sert bakışlı dövmeli
abilerin oluşmasına sebep oluyor, aslında büyük
bir kesim için motosiklet kullanmak özgürlüğü ve
birazcık hayatın stresinden uzaklaşmayı sağlayan
bir araçtan öte değil.
Toplumumuzun belki en büyük eksiklerinden biri
de empati kuramama durumumuzdur. Maalesef
traﬁkte birbirimize karşı fazlaca bencil ve saygısız
oluyoruz. Traﬁkte resmen, yazılı olmayan orman
kanunları geçiyor gibi, hızlı olan kaçıyor güçlü olan
eziyor. Bu mantık ve anlayış maalesef evlatlarımızın hayattan erken kopmalarına neden
oluyor. Motosikletler, traﬁkte yayalardan ve
bisikletlerden sonra gelen en kırılgan araçlar. Malumunuz, motosiklet kullanırken sizi koruyan bir
kaporta ya da çelik barlar yok. Bu sebepledir ki,
diğer ülkelerde öncelik sırası, yaya, bisiklet ve motosiklet şeklinde yapılmıştır. Her şeyin başı eğitimden geçmektedir. Çocuklarımıza, traﬁk dersleri ve
traﬁkte insanların birbirine saygı duymalarını
öğretmek ana sınıfı ya da ilkokul seviyesinden
başlatılması zorunludur. Ağaç yaşken eğilir mantığı ile sonradan kırılma olmaması için eğitime çok
daha fazla önem verilmelidir.

Motosiklet kullanıcılarının da traﬁkte diğer araçlara
yaklaşımları ve davranışları toplumun bakış açısını
ciddi derecede yönlendirmektedir. Agresif ve hızlı
sürüşler traﬁkte diğer araçların sürücülerini sinirlendirip o hareketi yapan motosikletliden sonra
gelen motosikletliye kötü bakış açısına bürünmesine ya da direk kötü bir davranışa itmektedir, bu
tamamen psikolojik bir davranış şeklidir. Bu
anlamda, aslında tüm motosiklet sürücüleri kendilerinden sonra gelecek olan motosiklet sürücüsüne
saygı duymalı, traﬁkte kanunlara uymalı ve
düzenin bozulmasına vesile olmamalıdır. Bu
düşünce tarzını ve anlayışı yerleştirmek yine eğitim
ile olacaktır. Yazımızın başında, motosiklet kullanmanın aslında bir bilim olduğundan bahsetmiştim.
Şimdi biraz bundan bahsetmek isterim.
Belki de büyük çoğunluğumuz hayatlarında başka
hiçbir aracı kullanırken, motosiklet kullandığı
esnada yaptığı kadar çok kombinasyonu kullanmıyordur. Bilmeyenler için bunları kısaca açmaya
çalışayım. Motosiklet kullanırken, beyninizi olabilecek en aktif şekilde kullanmanız gerek. Olanı
görmek, olmayanı öngörmek zorundasınız ki
başınıza beklemediğiniz bir hadise gelmesin. Elleriniz ve ayaklarınız, başka hiçbir araçta olmadığı
kadar fazla çalışır. Başınızı ve vücudunuzu, motosiklet kullanırken aktif şekilde sürüşe dâhil etmek
zorundasınız. Dönen her cisim dışarı doğru
merkezkaç kuvveti dediğimiz bir kuvvet uygular.
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İşte bu merkezkaç kuvvetini ve yer çekimi kuvvetini
sürücü motosiklet üzerindeki konumu ve hareketleriyle dengeleyerek manevralar yapar. İki tekerlekli her araç virajlara yatarak girmek zorundadır.
İşte bu yetenekleri kazanması için, bolca tekrara ve
eğitime ihtiyaç duyulur. Teknik kısımlara fazla girerek sıkıcı olmak istemem ama inanın
motosiklet kullanırken aklınızı ve beyninizi aktif
şekilde kullanamıyorsanız kesinlikle sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Onun için hep söylerim; motosiklet kullanmak kesinlikle akıllı insan işidir. Aptal
ve beynini yeteri kadar aktif kullanamayan
sürücüleri motosiklet birkaç şekilde ayırır, ama
inanın ayırır. Ya bu dünyadan, ya da traﬁkten.
Motosiklet kullanmak belki en riskli hobiler arasında olabilir ama bunu keyfe ve sağlığa çevirmek
inanın kendi ellerinde.
Motosiklet kullanırken, beyin üç farklı enzim
salgılar. Bunlar, Adrenalin, Endorﬁn ve serotonin
dir. Bu üç enzimin en büyük ve otak özelliği ise
hücreleri canlı ve genç tutmasıdır. Belki de bu
sebepten uzun yıllar motosiklet kullanan insanlarda, Alzheimer olma riski %95 daha düşüktür. Aynı
şekilde yine uzun yıllar motosiklet kullananların,
kullanmayanlara oranla kalp krizi geçirme riski 2,5
kat daha düşüktür. Bunlar tamamen bilimsel
gerçeklerdir. Aynı zamanda, motosiklet kullanmak
ciddi efor ister ki bu sebeple de ciddi sporlar
arasındadır. Doğru şekilde, kurallara uyarak eğitim

alınan bir sürüş ömrünüze ömür katar. Bu sebepler
ve daha birçok detayladır ki bu sporun doğru ve
eğil kişiler tarafından verilen eğitimi ömrünüze
keyifli ömürler katar.
Ege bölgesi Türkiye ortalamasında en fazla motosiklet kullanılan bölgelerden biridir. Gerek iklim
gerekse coğraﬁ konum sebebiyle motosiklet,
tercih edilen araçlar arasında gelir. Umarım bu
yazıyı okuyan herkes, traﬁkte motosikletlerin daha
fazla farkına varacak ve onların kırılgan yapısını
daha fazla hesaba katacaktır. Keşke elimde sihirli
bir değnek olsa da tüm motosiklet kullanıcılarını da
aynı özene ve dikkate itebilsem. Ülkemiz birçok
alanda eğitim seferberliğine ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün bizlere gösterdiği ve öğrettiği ilkelere
acilen dönmek zorundadır. Türk insanı olarak sevgi
ile ilgili hiçbir zaman sorunumuz olduğunu düşünmedim. On dakika önce tanışıp konuştuğunuz bir
insan ile sarılıp öpüşüm ayrıla biliyoruz ancak on
dakika önce sizi sevgiye boğan bu kişi traﬁkte sizin
haklarınıza saygı göstermeye biliyor. İşte bu sebeple bizim sorunumuz sevgi değil saygı eksikliği.
Birbirimize daha fazla saygı duymalı ve konulan
kural ve kanunlara uymalıyız.
Yazımızın sonuna gelirken, belki de benim için en
önemli kısımlar arasında bulunan, kadınların motosiklet kullanma kısmına değinmek istiyorum.
Ne kadar ataerkil bir toplum olduğumuz düşünülse
de bence biz tamamen anaerkil bir toplumuz. Türk
www.kesiad.org
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tarihine bakıldığında da, kadının toplum hayatı için
ne kadar önemli olduğu ve toplumun her kademesinde yerinin çok özel
olduğunu görmekteyiz. Günümüz Türkiye’sinde
maalesef bu her ne kadar böyle olmasa da kesinlikle kadın hak ettiği yeri yine kendi çabası ve aklı ile
alacaktır. Atatürk ilke ve devrimlerine sadık kalarak,
kadın hak ettiği yeri tekrar ve acilen yeniden
kazanacaktır.
Motosiklet kullanan kadınların artması, özellikle
traﬁkte çok ama çok önemlidir. Kadın elinin değdiği
her işte olduğu gibi motosiklette de kadın eli
naifliğin ve nezaketin yayılmasında önemli bir rol
oynar. Bu anlamda özellikle kadın sürücülere daha
fazla iş düşmektedir.
Genetik olarak, kadınlar erkeklere göre motosikleti
biraz daha geç öğrenmektedir ama bu asla bir zaﬁyet değildir. Öğrenmenin birazcık geç olması
demek kadınların başarısız olması demek değildir.
Karşılıklı saygı ve hoşgörü ile traﬁği temizleyecek
ve güzelleştirecek olanlar yine kadınlar olacaktır.
Maalesef piyasada birçok eğitmen kadınlarla ders
yapmayı tercih etmezler ya da belirli şartlar koyarlar ( uzun km. ler ve tecrübe istemek gibi ) ben
buna tamamıyla karşıyım. Bunu yeni mezun olmuş
ve iş hayatına atılmak isteyen üniversite mezunu

bir mühendisten tecrübe bekleyen işverene benzetiyorum. Eğer bu kişiye kimse şans tanımaz ise bu
kişinin nereden nasıl tecrübe kazanması mümkün
olacaktır? İşte bu sebeple ve birçok sebeple kesinlikle kadınların motosiklet üzerinde, traﬁkte bize
çeki düzen vermede önemli rolleri bulunmaktadır.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, gerçekten
kadınlara motosiklet kullanmak çok yakışıyor.
Hepimizin takdir edeceği gibi, hayat gerçekten çok
kısa. Bu hayatı cennete çevirmek bizlerin elinde.
Yapmak istediklerimizi, sanki yarına çıkacağımıza
senedimiz varmışçasına ötelemek ve ertelemek ne
derece doğru? Kayak yapmak istiyorsanız yapın,
paraşüt ile atlama hayaliniz varsa hemen yarın
bunu gerçekleştirmek için acele edin, motosiklete
binmek istiyorsanız doğru eğitmen ile hayatınıza
farklı bir renk katın inanın çok keyif alacak ve
psikolog ya da psikiyatriste ihtiyacınız olmayacaktır. Hemen şimdi harekete geçin, yarın geç
olmadan…
Başlığımızda yazdığım gibi, amacımız yaşamak
için sürmek, sürmek için de yaşamak lazım.

Sağlık ve mutluluk dolu km. ler dilerim.
Sevgilerimle…
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KÜLTÜR-SANAT

Auggie Pullman yaşıtı diğer çocuklardan
biraz farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir
deformasyon vardır. Auggie diğer
çocuklarla sıradan bir okula giderek,
sıradan bir çocuk olduğunu
kanıtlamaya çalışır.
Çünkü esas güzellik derinin altında,
içeride saklıdır...

Serenad, müziğin bilimin ve sanatın iç
içe geçtiği bir Zülfü Livaneli romanıdır.
“Serenad” romanında dokunaklı bir aşk
hikâyesi anlatmasına rağmen yazar
aşk romanı kavramına vurgu
yapmadığını belirterek,
“Kitaba özellikle aşk romanı demedim.
Aşk kelimesi çok kirletildi”
demiştir.

ZEYNEP BASTIK
Uslanmıyor Bu

https://youtu.be/WFdLcr7oxEg

www.kesiad.org

22

