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Değerli KESİAD üyeleri,
Küresel bazda bir kuraklıkla karşı karşıya olduğu-
muzdan hareketle su sorunu çağımızın en temel 
problemi olma konusunda en büyük aday. Türkiye 
olarak nasıl ki ‘deprem birinci önceliğimiz olmalı’ 
diyorsak, suyu da kuraklığı da acil olarak gündeme 
taşımamız gerekiyor.
Türkiye Akdeniz iklimine sahip bir ülke olmaktan 
çıkarak yarı kurak iklime doğru yol alıyor. Yarı kurak 
iklimde bahar ayları en fazla bir aydır. Yazlar son 
derece sıcak ve kurak geçerken kışlar da az yağışlı 
ve ılıman olur. Özellikle bu sene yaşadığımız iklim, 
tam da bu tanımlamalara uyuyor. Kuraklık artık 
kapımızda değil evimizin içinde diyebiliriz.
Küresel ısınma, küresel sera gazı salınımı, asfalt ve 
beton yoğunluklu şehirleşmeye bağlı olarak 
atmosferin su yapısının bozulmasıyla 
oluşurGörünen o ki kuraklık sadece bizim değil 
tüm dünyanın sorunu. Ancak bu umursamazlığın 
değil bilakis daha 

dikkatli davranmamızın gerekçesi olmalı. Su 
önümüzdeki dönemin en değerli kaynağı olacak ve 
bugünden su kaynaklarımızı özenle korumamız 
gerekiyor.  Büyük ölçekte alınacak önlemlerin 
yanında kişisel kullanıma yönelik önlemler ve 
özendirici tedbirler artık gündeme gelmeli. Tarımda 
damlama sistemi artık olmazsa olmaz bir konu. 
Şebekelerde su kaybı da çok büyük boyutta, bunlar 
da hızla giderilmeli, değerli su boşa akmamalı. 
Ayrıca evsel su kullanımında tasarruflu tuvalet 
rezervuarı, elde yıkamaya kıyasla daha az su 
tüketen bulaşık makinesi gibi suyu gözeten 
kullanım şekillerinin özendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalı, araba, halı yıkama gibi yoğun 
su tüketen kullanımlara yönelik kısıtlayıcı düzenle-
meler getirilmeli. Kuraklıkla mücadele için topy-
ekün bir seferberlik haline geçmemiz artık kaçınıl-
maz bir durum olarak ortaya çıkmış vaziyette. 
Önlem almazsak yarın çok geç kalmış olacağız.

www.kesiad.org

Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

TÜRKİYE’NİN

SORUNU
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BAŞKANIN MESAJI



3www.kesiad.org 12www.kesiad.orgwww.kesiad.org 4

ONLINE TOPLANTI

Covid 
19

etkisi

YÖNETİM KURULU 

21. yüzyılın 21. yılının 21. gününün 21. saatinde yönetim kurulu toplantımızı 
gerçekleştirdik.  Toplantıda, gerçekleştirilen projelerin son
durumları tartışıldı.  2021 yılı faaliyet çalışmaları hakkında 

online olarak görüşüldü.

ZOOM üzerinden toplantılarını sürdürüyor



Firmamız 1998 yılından bu yana çelik dövme imalatı
yapmaktadır. Ayrıca üretim proseslerimiz içerisinde
Talaşlı imalat, Islak boya, Özel kaynak ve normalizasyon 
bulunmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz alanlar;
Otomotiv-Makine-Demiryolları-El aletleri-Enerji sektörleridir.
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.eurogida.com.tr - info@eurogida.com.tr

+90 (232) 477 70 00  - +90 (232) 477 70 23 

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Sektörünün en büyük ve en güvenilir firmaları
arasında yer alan Euro Gıda; çok çeşitli turşu,
konserve ve gurme soslardan oluşan bir ürün
portföyüne sahiptir.

85. Yıl Cumhuriyet Mah. Sanayi Caddesi 108/4
Kemalpaşa /İ ZMİR 

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

Euro Gıda
San ve Tic A.Ş

Güler AKGÜN

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

info@egemetforge.com 

Çalışan sayısı: 181

0 (232) 877 10 49

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
 Ankara Asfaltı Taşkahve Mevkii Kemalpaşa / İZMİR

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

EGEMET
EGEMETAL DÖVME
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tanay Can ULAŞ 
A. Selçuk DEMİROK

www.kesiad.org 5
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

0 (232) 878 47 00

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Kaynak telleri ve kimyasal üretimi KEMALPAŞA OSB, Ansızca Sanayi Sitesi No:343

Kemalpaşa / İZMİR

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

SENTES-BİR
METALUJİ KİMYA
ENERJİ ÜRETİM 

VE GERİ DÖNÜŞÜM
TEKN.SAN.TİC.A.Ş.

Burçe KARDAŞLAR

Çalışan sayısı: 75

Çalışan sayısı: 125

6

ÜYELERİMİZİ TANIYALIM

info@sentes-bir.com

Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.topazkaro.com.tr

0 (232) 877 13 13  - 0 (232) 877 13 49 

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
Firmamız İnşaat Sektörüne hizmet vermekte olup,
üretim konumuz Prekast yapı malzemeleri üretimidir. 
(iç ve dış mekan merdiven basamağı, yer karosu üretimi vb. )

Kemalpaşa OSB Mh. Kuyucak Yolu Küme Evleri Sk.
No:225 Kemalpaşa İZMİR 

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

TOPAZ
PREKAST YAPI
ELEMANLARI

SAN. VE TİC. A.Ş.

Hasan Ali YILDIZ  
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KESİAD HABERLER

Derneğimiz evden çalışma sistemine geçmiştir,
bize mevcut telefon ve mail bilgilerimizden 

ulaşabilirsiniz

KESİAD KEMALPAŞA SANAYİCİ VE 
İŞ   İNSANLARI   DERNEĞİ

http://www.kesiad.org/iletisim



İonia denilen bir toprak var şarap rengi denizin ortasında,
denizle çevrili, güzel… Çok insan yaşar; sayamazsın, doksan da kent…“ “
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TARİH SÖYLEŞİLERİ

Nedim ATİLLA
Sanat Tarihçisi / Gazeteci / Yazar

HOMEROSUN İZMİRDE TAÇ GİYİŞİ

“Kentler, insanı özgür kılan ortamlardır.” demiş ünlü 
Fransız tarihçi Fernand Braudel... Kasaba-köy gibi 
küçük yerleşimler, gündelik hayatın akışı içinde 
ortak bir yaşamı zorunlu kılar; bu nedenle de insan-
lar, birbirlerinin hayatının mahrem ayrıntılarına bile 
doğal olarak vakıftırlar. Kentlerde ise, insanların 
özel alanlarına sızmak daha zordur. Üstelik bazı 
kentlerde, insanı izlenme duygusundan iyice uzak-
laştıran bu özgür ortam daha çok hissedilir. İzmir 
de bu kentlerden biridir ve İzmir’in özgür ortamda 
bulunmasının bir nedeni de Homeros’tur.
Homeros, Ege kıyılarında dolaşırken, yorulup bir 
zeytin ağacının gölgesine oturmuş soluklanmak 
için… Zeytin ağacı hemen tanımış Homeros’u ve 
kulağına şöyle fısıldamış: “Ben herkese aidim ve 
kimseye ait değilim; sen gelmeden önce buraday-
dım ve sen gittikten sonra da burada olacağım…”

İnsanoğlunun mağaradan çıkıp tarım devrimi ile 
üretime ve hayvanları evcilleştirmeye başlamasın-
dan yakın tarihlere değin uzanan tarihle yoğrulmuş 
höyüklerden biri de Troia'dır. Troia, bu höyüklerin 
en küçüklerinden biri olmasına karşın, dünyanın 
"en ünlü" höyüğüdür. Troia'nın ünü, İzmirli hemşeh-
rimiz, âmâ destan ozanı Homeros (İÖ 9-8.yy) gibi 
bir “halkla ilişkiler uzmanına” sahip olma şansın-
dan kaynaklanır.
Homeros'un İlyada ve Odysseia destanları, belki de 
günümüze değin Tevrat, İncil ve Kuran kadar en 
çok satan kitapların başında gelir. Batı'nın 
doğusalcılığının kökeninde İlyada ve Odysseia kita-
pları yatar. Bu iki dev yapıtın Batı'da yarattığı 
Doğuya yöneliş, Doğu'da keşfedilen yazının gelişi-
minden yüzyıllarca yıl sonra Sümerlerden, 
Mısırlılardan, Hititlerden ve öteki ulusların öykü, 
ahlak kuralları ve 

bir eFsane: 



HOMEROS-NAPOLİ MÜZESİ

William Adolphe Bouguereau’un
”Homeros ve Rehberi” (1874) adlı çalışması.
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TARİH SÖYLEŞİLERİ
kültürlerinden etkilenen Tevrat, İncil ve Kuran'daki 
öyküler ile dinsel alanda küreselleşecektir.
Her iki yapıt, ister yazın, ister resim, ister heykel ve 
de ister müzik olsun Batı sanatının temelini 
oluşturur.
Troia Anadolu'da değil midir? Homeros İzmirli değil 
midir?
***
Bu topraklar sanatın, uygarlığın ve bilimin de beşiği 
olmuştur. Yaşamın sırları bu topraklarda 
çözülmüştür. Batı Anadolu kıyılarına “deniz kıyısın-
daki güneş bahçesi” diyen Homeros, İzmirlidir. 
Melez Çayı kenarında doğmuş ve “güneş 
bahçesi”ne benzettiği bu kıyılarda yaşamış; bu 
yüzden ‘Melesigenes’, yani “Melez’in Oğlu” 
lakabıyla anılmıştır. Tarih boyunca çeşitli uygar-
lıkların doğuşuna tanıklık eden zengin 
coğrafyamızın ilk ışığıdır Homeros. Uygarlıklar 
Homeros ile anlatılmaya başlanır. 
Çünkü Antik geçmişinde İonia olan bu coğrafyayı 
keşfetmenin yolu, bir anlamda da Homeros’u 
doğru anlamaktan geçer. Mesele, kültürün kaynağı 
meselesidir. Dünyanın en yaygın dergilerinden biri olan Der 

Spiegel’de, geçmiş yıllarda “Müz’ün Sesi” başlıklı 
bir yazı kaleme alan Alman araştırmacı Joachim 
Latacz, “Homeros yüzlerce yıldır insanların ilgi 
odağı. 2700 yıldan bu yana… Yani ‘İlyada’ dünyaya 
gözlerini açtığından beri, Homeros akılları meşgul 
ediyor.” demiş. Hemşerimiz Homeros, yalnızca 
Akdeniz dünyasında Yunanca konuşan yurt-
taşlarının kültür kaynağı olmakla kalmamıştır. O, 
aynı zamanda Roma, Bizans, Ortaçağ Latin 
dünyası ve Rönesans’tan beri Yeniçağ Avrupa’sı ve 
Avrupa’nın sonraki nesilleri için de aynı etkiyi yarat-
mış bir efsanedir. Hiçbir zaman tam olarak 
anlaşılamamış olsa da, onun etkisi, sadece edebi-
yat ve sanatla da sınırlı değildir. Homeros, Batı 
dünyasının düşünce tarzında da günümüze kadar 
varlığını büyük ölçüde hissettirmiştir.Ege’yi “şarap 
rengi deniz” diye betimleyen İzmirli Homeros’a, pek 
yakında Avrupa Konseyi kararı ile “Avrupa’nın 
Kurucu Babası” unvanı verilecek olması tesadüf 
değildir yani… Araştırmacı Latacz’ın dediği gibi, 
“Avrupa’ya ait kültürümüze Homeros’un dam-
gasını vurduğu her adımda hissedilir. Bu damganın 
sessiz ve derin etkisi daha güçlü. Homeros aslında 
bizim içimizde…



Bela Sesija’nın
“Homeros, öğrencileri Dante, Shakespeare ve Goethe ile" adlı eser

aldığını yapraklar bilmez. Zaten gövde de bununla 
ilgilenmez. Oradadır bütün haşmetiyle ve kendine 
düşeni yapar.İşte böyle bereketli ve kocaman bir 
efsane Homeros… 
Genç romancıların, öykücülerin, tiyatro 
yazarlarının, senaristlerin, ozanların İzmirli 
hemşehrileri Homeros'tan alacakları önemli 
dersler olduğuna inanıyorum. Homeros bir âmâ 
olmasına karşın Troia'yı ve Anadolu'yu o gün de, 
bugün de dünyaya tanıtmasını çok iyi bildi. İzmirli 
hemşehrimiz Homeros, Anadolu'daki 20 bin 
höyükten yalnızca birini, üstelik en küçüğünü, 
ölümsüzlüğe taşıdı. Çünkü görmediği halde o 
Anadolu'yu tanıyordu, tarihini, öykülerini çok iyi 
biliyordu. Biz Türkler, son dört yüzyılda; Anado-
lu'nun tarihini, kültürel mirasını Batılı yazarlardan, 
gezginlerden, arkeologlardan, onların kitaplarından 
öğrendik ve öğreniyoruz. Artık, Batılıların kendi 
uygarlıklarının köklerinin gerçekte Anadolu'dan 
geldiğini öğrenmelerinin zamanı gelmedi mi? Bu 
konuda genç Türk yazarlarına Halikarnas Balıkçısı 
Cevat Şakir, Azra Erhat, Sebahattin Eyuboğlu'nun 
açtıkları kapılardan yürümelerine ilişkin sorumluluk 
ve görev düşmüyor mu?

”Türkçeye çevrilmeyi bekleyen bazı kitapların 
adlarını paylaşayım sizlerle, siz ne demek iste-
diğimi anlayın: “Avrupa Edebiyatında Homeros”, 
“Plastik Sanatlar ve Resim Sanatında Homeros”, 
“Avrupa Tiyatrosunda Homeros”, “Avrupa Sine-
masında Homeros”, “Kültür Dünyasında Homer-
os”…Ağaç gövdesi Homeros…
Kısa bir süre önce, dostlarımızla Berlin’de bir 
Homeros toplantısındaydık ve Homeros’un 
derindeki etkisini gerçekten benzersiz bir şekilde 
hissettik.  Orada duymuştum. Büyük ses getiren 
Hollywood filmi ‘Troya’nın Alman yönetmeni Wolf-
gang Petersen’e, 2006 yılında sormuşlar: “Yönet-
men olarak böyle bir konuyu ele alınca insan neler-
le karşılaşıyor?” Yanıtı şöyle olmuş: “O zamana 
kadar yaptığınız her şeyi belirleyen ilkeleri bir kez 
daha gözden geçiriyorsunuz. Diyelim ki bana dra-
maturjide bir dönüm noktasından ya da karakter 
belirlemede dâhiyane bir ilkeden bahsediyorsunuz. 
Homeros bunların hepsini kullanmış, hem de 3000 
yıl önce... Her kitabın, her filmin ancak küçük bir 
yaprağı olduğu ‘anlatı ağacı’ gibi bir şey olsa, 
Homeros o ağacın gövdesi olur.”
Ne güzel bir metafor değil mi?.. Düşünecek olur-
sanız, yaşam iksirini hangi ağacın gövdesinden  
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2020 ZOR BİR YILI
GERİDE BIRAKTIK

2020 yılı her yönü ile zor geçen bir yıl olarak tarihte yerini alacaktır. İlk olarak 24.01.2020 tarihinde Elazığ ilim-
izde yaşadığımız deprem ülkemizde derin yaralar bıraktı. Ardından 2020 yılı başlarında Çin’in Wuhan kentinde 
başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan ve hala büyük oranda dünyayı olumsuz etkileyen Covid-19, Mart 
ayından itibaren ülkemizde de görülmüş ve her alanda hala olumsuz etkilerini sürdürmektedir. Tüm bu olum-
suzluklar devam ederken güzel şehrimiz İzmir’de  30.11.2020 tarihinde meydana gelen depremde hayatını 
kaybeden 116 vatandaşımızın acılarını hala içimizde derin bir şekilde yaşıyoruz.
2021 yılının ilk ayını tamamlamak üzere olduğumuz bu günlerde tüm bu olumsuzluklara rağmen hayat 
devam ediyor ve iş hayatında da bu olumsuzlukların etkilerinin azaltılması adına gelişmeler yaşanıyor. 
Makalemizde hem geride bıraktığımız hem de içinde bulunduğumuz yılı ilgilendiren güncel gelişmeleri aktar-
maya çalışacağız.

TCMB internet sitesinde yer alan verilere göre, 2020 yılı için en son açıklanan faiz oranı %19,62’dir. Dolayısıyla, 
2020 yılı faiz indirimi uygulamasında bu oran kullanılacaktır.

Örneğin; X A.Ş.’nin 01.01.2020 tarihinde tescili gerçekleşen 1.000.000,00 TL nakit sermaye artırımı sonrasında 
2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanabileceği Nakit Sermaye Teşviki aşağıdaki şekilde hesap-
lanacaktır;

Nakit Sermaye Teşviki Oranı Açıklandı
Hatırlamak gerekirse;07.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine 
eklenen hükümle, herhangi bir süre sınırı olmaksızınnakit sermaye artışında faiz indirimi öngörülmüştür.

Düzenlemeyle özetle, yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, nakit olarak koyulan veya artırılan 
sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari 
kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %50’sinin (Ser-
maye artırımından gelen nakdin teşvik belgeli yatırımlarda kullanılması durumundaindirim oranı %75 uygu-
lanmaktadır), kurumlar vergisi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır.

Harun TUNABOYLU
Mali Müşavir

2021 YILI İTİBARİ İLE GÜNCEL GELİŞMELER

Kurum
Kazancından
İndirilebilecek

Tutar

Nakdi
Sermaye

Artışı
=

Ticari
Krediler

Faiz Oranı
x İndirim

Oranı
x Sürex
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Yukarıda belirtilen verilere göre, X A.Ş. 2020 yılı Kurumlar Vergisi matrahından 98.100,00 TL tutarında Nakit 
Sermaye Teşviki kapsamında indirim uygulayabilecektir. (98.100,00 * %22 = 21.582,00 TL vergi indirimi)
X A.Ş.’nin 2020 yılını zararla kapatması durumunda ise bir sonraki yıla 98.100,00 TL endeksleme yapılmaksızın 
aynı tutarla devredecektir.

Kdv ve Stopaj Oranlarındaki İndirim Süresi Uzatıldı
Daha önce 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı ResmiGazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na 
göre bazı mal ve hizmetlerde 31.12.2020 tarihine kadar Kdv Oranlarında indirimler sağlanmıştı. Alınan karara 
göre söz konusu Kdv oranlarındaki indirimler 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Genel olarak Kdv Oranında 
İndirim sağlanan mal ve hizmet teslimleri şu şekildedir;

Ayrıca daha önce alınan karara göre 31.12.2020 tarihine kadar kira stopaj oranı %20 yerine %10 oranında 
uygulanmaktaydı. Stopaj oranı indiriminde de uzama kararı alınarak 31.05.2021 tarihine kadar %10 oranında 
uygulanması imkanı sağlanmıştır

İşten Çıkarma Yasağı Devam Ediyor
30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre işverenlerin işçilerin iş sözleşmelerini fesih 
yasağı 2 ay uzatılarak 17.03.2021 tarihe kadar devam edecektir. Bu tarihe kadar işverenler işçilerinin iş 
sözleşmelerini feshedemeyecek olup, çalıştırılması düşünülmeyen işçiler için işverenlere bu işçileri ücretsiz 
izne ayırma hakkı tanınmıştır. Bu sayede hem işveren fesih yasağı nedeniyle işten çıkaramadığı işçi için 
herhangi bir maliyete katlanmayacak hem de işten çıkarılması düşünülen işçinin iş sözleşmesi devam ederken 
aynı zamanda Nakdi Ücret Desteğinden faydalanacaktır. İşçinin faydalanacağı Nakdi Ücret Desteği de fesih 
yasağı gibi 17.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır ve yeni yılda aylık tutar 1.431,00 TL’ye yükseltilmiştir. (2020 
yılında aylık 1.177,00 TL) 
Kısa Çalışma Ödeneğinde de Uzama Var
Covid-19 etkisini yeni yılda da sürdürmeye devam ederken iş hayatında da ekonomik tedbirlerde de uzamalar 
meydana gelmektedir. Çoğu sektörün durma noktasına geldiği bu süreçte, alınan ekonomik tedbirlerden biri de 
Kısa Çalışma Ödeneğidir. Kısa çalışma ödeneği de yapılan son uzama ile 28.02.2021 tarihine kadar uygula-
nabilecektir.

Kurum
Kazancından
İndirilebilecek

Tutar

1.000.000,00= 19,62x %50x 12 Ayx

Mal ve Hizmet Türü
Yeme-İçme Hizmetleri 8

8

8

8

8

8

1
1

1

8

8
18

18

18

18

18

Konaklama Hizmetleri

Sinema, Tiyatro Vb. Giriş Bileti
İşyeri Kiralama Hizmetleri

Berberlik ve Kuaförlük Hizmetleri

Elektronik Ürünlerin Bakım-Onarım Hizmetleri

Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri

Tekstil Ürünleri, Bisiklet Motosiklet, Evde Kullanılan Elektrikli
Cihazlar, Mobilya vb. konularda Bakım ve Onarım Hizmetleri

Eski Oran Yeni Oran
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GÖRÜŞ
İşverenin Finansal Can Simidi -Sgk Teşvikleri
Kanunun verdiği yetkiye istinaden Cumhurbaşkanınca ilgili mevzuat bölümünde belirtilen kararlarla 6111, 
7103 ve 7252 istihdam teşviklerinin uygulama süreleri aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uzatılmıştır.
 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen 
“Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 
tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre; Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için işverenlere 01/03/2011-31/12/2022 tarihleri 
arasında işe aldıkları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının 
tamamı için indirim uygulanacaktır.
Örneğin;  Brüt Asgari ücret alan işçi bu teşvik kapsamında 3.577,50 TL x%20,5= 733,39 TL teşvikten yararla-
nacaktır.
 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde düzenlenen 
“İlave İstihdam teşvik” uygulamasının süresi 31/12/2022 tarihine uzatılmıştır.
Buna göre; İşverenlere 01/01/2018-31/12/2022 arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için imalat 
ve bilişim sektörü için brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazançları üzerinden, diğer sektörler için 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar teşvik 
verilecektir.
Örneğin; Brüt Asgari ücret alan alan bu teşvik kapsamındaki diğer sektörlerde (imalat ve bilişim hariç) çalışan 
işçi için 3.577,50 TL x%37,5 = 1.341,56 TL teşvikten yararlanacaktır.
 7252 sayılı Kanunla düzenlenen normalleşme desteğinin uygulama süresi 30/6/2021 tarihine uza-
tılmıştır. (Bu destek işyerinde Kısa Çalışma Desteği faydalanarak haftalık çalışma süresi olan 45 saatin tama-
men çalışılmaması veya azaltılması ve sonrasında normal çalışma süresi olan 45 saat çalışma sistemine geri 
dönmüş işyerleri için geçerlidir. Örneğin 3 ay Kısa Çalışma Ödeneğinden aylık ortalama 20 gün faydalanılmış 
bir işçi için bu destekten 3 ay boyunca 20 güne karşılık gelecek şekilde faydalanma imkanı vardır)
Buna göre; Kısa Çalışma Ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının günlük asgari ücret ile çarpımı kadar 
destek sağlanacaktır.
Örneğin; Kısa çalışma ödeneği alınan aylık ortalama gün sayısının 20 olduğu varsayıldığında; her ay için 20 
x119,25 = 2.385,00x% 37,5= 894,38 TL destekten yararlanılacaktır.
*(2021 yılı günlük brüt asgari ücret 119,25 TL’dir)
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KURUMU’NDAN E-TİCARET, 

TELEKOMÜNİKASYON, ULAŞIM,
TURİZM VE  BENZERİ SEKTÖRLERDE

FAALİYET GÖSTEREN VERİ SORUMLULARI
HAKKINDA ÖNEMLİ KARAR

Ertuğrul KALEMCİ
Avukat

Göksun Nimet DEMİRDAĞ
Avukat

işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muh-
afaza edilme ilkelerine de uyulması gerektiği de 
belirtilmiştir. 
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu,  e-ticaret, 
telekomünikasyon, ulaşım, turizm gibi muhtelif 
sektörlerde faaliyet gösteren veri sorumlularınca, 
fatura, ekstre, rezervasyon belgesi gibi kişisel veri 
içeren dokümanların sms ve/veya e-posta 
vasıtasıyla gönderimini teminen ilgili kişilerden 
telefon numarası ve/veya e-posta adreslerini 
beyan etmelerinin istenildiği, bununla birlikte ilgili 
kişiler tarafından söz konusu bilgilerin beyanında 
yanlışlık olabildiği veya yine ilgili kişilerce üçüncü 
kişilere ait bilgilerin beyan edilmesi neticesinde, 
ilgili kişilere ait verileri içeren bahse konu 
dokümanların üçüncü kişilere iletildiği yönünde 
kuruma yapılan ihbar ve şikayetler üzerine 
22.12.2020 tarihinde 2020/966 sayılı ilke kararını 
vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 
tarafından verilen ilke kararında “Kişisel veriler işle-
nirken uyulması gereken ilkeler arasında yer alan 
kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel bir 
şekilde tutulmasının, veri sorumlusunun çıkarı ile 

Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verilerin Korunması 
Kurulu tarafından kişisel verilerin doğru ve gerek-
tiğinde güncel olmasının sağlanması noktasındaki 
aktif özen yükümlülüğüne ilişkin önemli bir ilke 
kararı yayınlanmıştır. 
Karara değinmeden önce, kısaca kişisel verilerin 
işlenirken uyulması gereken ilkeleri belirtmekte 
fayda görmekteyiz.
07.04.2016 tarihinde ResmiGazete’de yayımlanan 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
T.C. Anayasası’nın 20. Maddesi ile kişisel verilerin 
sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanmasının, 
yetkisiz kişilerin erişimine açılmasının, açıklanması 
veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişi-
lik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi 
hedeflenmiş; bu hedef doğrultusunda kişisel veril-
erin işlenebilmesi ve paylaşılması noktasında bir 
takım kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamaların 
yanı sıra, kişisel verilerin işlenirken hukuka ve 
dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerek-
tiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar 
için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve 
ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya 
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zorunlu olduğu düzenleme altına alınmıştır.
Bu ilkeler arasında yer alan kişisel verilerin doğru 
ve gerektiğinde güncel bir şekilde tutulması, veri 
sorumlusunun çıkarına uygun olduğu gibi ilgili kişi-
nin temel hak ve özgürlüklerinin korunması açısın-
dan da gerekli olup, veri sorumlusunun eğer kişisel 
verilere dayalı olarak ilgili kişiye dair bir sonuç 
oluşturuyor ve doğuruyorsa kişisel verilerin doğru 
ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması nok-
tasında aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. 
Bunun dışında veri sorumlusunun her zaman ilgili 
kişinin bilgilerinin doğru ve gerektiğinde güncel 
olmasını temin edecek kanalları açık tutması önem 
arz etmektedir. Aksi takdirde, kişilerin, güncel 
olmayan veya yanlış tutulan kişisel verileri nedeni-

yle maddi ve manevi zarar görmesi gün-
deme gelebilecektir. Bu anlamda, 

kişisel verilerin doğru ve gerek-
tiğinde güncel tutulabilmesini 

temin etmek amacıyla; kişi-
sel verilerin elde edildiği 
kaynakların belirli olması 
ve kişisel verilerin top-
landığı kaynağın doğru-
luğunun tespit edilmesi 
ile kişisel verilerin doğru 

olmamasından kaynaklı 
ilgili kişiler açısından 

olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkmasının önlenmesi 

kapsamında ilgili kişilerce 
beyan edilen iletişim bilgilerinin 

doğrulanmasına yönelik ( telefon 
numarası ve/veya e-posta adresine 

doğrulama kodu/linki gönderilmesi vb.) makul 
önlemler alınması gerekli görülmektedir. Öte 
yandan, Kanunun 12 inci maddesinde veri sorumlu-
larının kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenme-
sini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak 
erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını 
sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri almak zorunda oldukları hüküm altın alın-
mıştır.Bu kapsamda; veri sorumluları tarafından 
kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi 
iletişim kanallarına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanununa aykırılık oluşturacak şekilde 

birlikte ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin 
korunması açısından da gerekli olduğu” hususuna 
vurgu yaparak veri sorumlularının eğer kişisel veril-
ere dayalı olarak ilgili kişiye dair bir sonuç 
oluşturuyor ve doğuruyorsa kişisel verilerin doğru 
ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması nok-
tasında aktif özen yükümlülüğü bulunduğu; veri 
sorumlusunun kişinin bilgilerinin doğru ve güncel-
liğini temin edecek kanalları açık tutması gerektiği 
kanaati ve neticeten kişilerin iletişim bilgilerinin 
doğrulanmasına yönelik makul önlemler alınması 
gerektiği belirtilmiştir. Kararın tam metni ise şöyle-
dir: “Kişisel Verileri Koruma Kurumuna intikal eden 
şikâyet ve ihbarlar kapsamında; e-ticaret, tele-
komünikasyon, ulaşım, turizm gibi muhtelif sek-
törlerde faaliyet gösteren veri sorumlu-
larınca, fatura, ekstre, rezervasyon 
belgesi gibi kişisel veri içeren 
dokümanların sms ve/veya 
e-posta vasıtasıyla gönder-
imini teminen ilgili kişile-
rden telefon numarası 
ve/veya e-posta 
adreslerini beyan etm-
elerinin istenildiği, 
bununla birlikte ilgili 
kişiler tarafından söz 
konusu bilgilerin bey-
anında yanlışlık olabildiği 
veya yine ilgili kişilerce 
üçüncü kişilere ait bilgilerin 
beyan edilmesi neticesinde, ilgili 
kişilere ait verileri içeren bahse konu 
dokümanların üçüncü kişilere iletildiği 
görülmektedir.
Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanununun 4 üncü maddesinin (1) numaralı 
fıkrasında kişisel verilerin ancak bu kanunda ve 
diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun 
olarak işlenebileceği hüküm altına alınmış ve (2) 
numaralı fıkrasında kişisel verilerin işlenmesinde “a) 
Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma b) Doğru 
ve gerektiğinde güncel olma. c) Belirli, açık ve meşru 
amaçlar için işlenme. ç) İşlendikleri amaçla 
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. d) İlgili mevzuatta 
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan 
süre kadar muhafaza edilme.” ilkelerine uyul-
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belgelerin gönderilmesinin önlenmesini teminen; 
Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası 
gereğince veri sorumluları tarafından kendilerine 
bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit 
edecek mekanizmaların oluşturulması adına 
gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması hususun-
da Kanunun 15 inci maddesinin 6 numaralı fıkrası 
uyarınca İlke Kararı alınmasına ve söz konusu İlke 
Kararının Kurumun internet sayfasında ve Resmi 
Gazetede ilan edilmesine oybirliği ile karar verilm-
iştir.” 
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun ilgili ilke 
kararı gereği özellikle e-ticaret, telekomünikasyon, 
ulaşım, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren veri 
sorumlularının, ilgililer tarafından kendilerine 
iletilen

 iletişim kanalları aracılığı ile ilgililere ait kişisel veri 
içeren doküman, fatura gibi belgeleri paylaşmadan 
önce bu iletişim kanallarının ilgisine ait olduğunu 
ve doğruluğunu temin etmesi; bu yolda doğrulama 
kodu ya da doğrulama linki gönderilmesi vb. ben-
zeri yöntemler izlemesi; en nihayetinde bu doğru-
lamaları sağlayacak teknik ve idari tüm tedbirleri 
alması; iletişim kanallarının doğruluğu ve gerek-
tiğinde güncelliği konusunda özen yükümlülüğünü 
yerine getirmesi; gerekirse belirli aralıklarla iletişim 
kanallarının güncelliğine ilişkin ek doğrulamalar 
gerçekleştirmesi gerekmektedir. 
Aksi halde verilen ilke kararının bir sonucu olarak 
veri sorumlularının ciddi idari yaptırımlar ile karşı 
karşıya kalması söz konusu olabilecektir.



İzmir Amerikan Koleji’ni ardından Boğaziçi Üniver-
sitesi Turizm bölümünü bitirdi. Yoğun geçen iş 
yaşamında yoga önce hobisi sonrasında ise onun 
için bir yaşam sanatı oldu.
Hindistan’daki Vivekenanda Yoga üniversitesinin 
Yoga eğitmenlik eğitimini, 
200 saatlik Anusara ‘Pathtoteaching’ eğitimini ve 
500 saatlik ‘Master pathwithChrisChavez’ ile eğit-
menlik eğitimini tamamladı. 
Ayrıca Hamile Yogası ve Yoga anatomisi eğitimleri 
aldı.
Yurtdışı ve yurtiçi katılığı diğer eğitimlerde insan 
bedeninin hareketi, hareketin nefesle şifalandır-
ması ve iç yansımaları üzerine sürekli araştırmakta 
ve farklı hocalardan eğitim almaya devam etmek-
tedir

Yoga kelimesinin anlamı ‘yuj’ kelime kökünden 
türemiştir ve birleştirmek açıklamasıyla karşılık 
bulur. BİRlik’e, bütüne giden bir yolculuktur yoga. 
Yoga pratikleri bütünün (kaynağın) bireydeki 
arayışıdır. Hindistan’da Milattan önce 2000li yıllara 
kadar uzanan temel metinlerden günümüze kadar 
ulaşan kadim yoga pratiklerinin amacı kendi 
özbenliğimizle bağ kurmaktır. Huzur dışarıdan 
değil özün doğasıyla yakaladığı tamlıktan gelir.Öz-
benliğiyle bağlantıda olan bireyin özellikleri bize 
özün yansıma halidir. Bütün ile, birlik ile, kaynak ile 
yani kaynağın tüm deneyimleriyle bağlantıya 
geçmenin yolu aydınlanma yoludur. Yoga beden-
sel, akılsal/zihinsel ve ruhsal seviyelerde yapılan 
uygulamalar bütünüdür.

çocuk yogası kitabıyla tanıştım. Babam 80’li yıllar-
da bir yoga merkezinden öğrendiği pratikleri bu 
kitapla beraber benimle paylaştı. İlk yoga 
duruşlarımı, ilk nefes pratiklerimi ve ilk medita-
syonumu rahmetli babamın sayesinde deneyimle-
dim. O dönem babamın attığı bu tohumlar büyüdü 
ve derinlere kök saldı. Üniversite yıllarımdan beri 
yoga pratiği yapıyorum. 
Modern yaşamın kaosuna kapılmış giden bizler 
kendimizle bağ kurmaya ve dingin olmaya her 
geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu arayışla 
dünya üzerindeki birçok insan bizden çok daha 
önce yoga yolunu keşfetmiş ve yoga yapmayı 
günlük rutinine dahil etmişti. Ülkemizde internete 
ulaşımın kolay bir hal alması bizlerin de bilgiye ve 
dünyanın herhangi bir yerindeki insana 
ulaşmamızı hızlandırdı. Artan sosyal medya 
kullanımı ülkemizde de yoga bilgisine ulaşmayı 
kolaylaştırdı. Ülkemizde de yoga okulları açıldı. 
Yoga yapan kişiler kendi olumlu deneyimlerini pay-
laştıkça yoga popülerliğini her geçen gün arttırdı ve 
artırmaya devam ediyor.

Yoga ile babamın bana çocukken Amerika’dan 
getirdiği “TheSwamiand Sam: aYoga Book” adlı 
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Bize yogayı tanımlar mısınız?

Yoga ülkemizde son 10-15 yıldır popüler olmaya 
başladı. Bunu neye bağlıyorsunuz? Siz yoga 
yapmaya ne zaman ve nasıl başladınız?



Öncelikle yoga herkes içindir. Yaşınız ve fiziksel 
durumunuz ne olursa olsun yoga pratiği yapabilir-
siniz. Bizim bildiğimiz yoga,Hatha yoga pratikleri-
nin farklı akımlarla günümüze kadarulaşmışuygu-
lamalarıdır. Beden ve zihin nefes ile uyumlanarak 
dengelenir. Nefesle yapılan hareketler hücrelerin ve 
organların kendilerini iyileştirme zekasına destek 
olur (homeostasis).Günümüzde yapılan bilimsel 
araştırmalar göstermiştir ki düzenli olarak yapılan 
yoga pratiği;

Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
evlerimizde kapalı kaldık. Hareketsizliğin ve 
sosyalleşememenin getirdiği stresin yanında 
yaşamlarımızdaki bu istemsiz değişiklik ve belirsi-
zlik kaygı seviyemizi de arttırdı. Yoga bu noktada 
hiçbir ekipmana ihtiyaç duymaması, her yaş gru-
bunca-ne zaman istenirse- uygulanabilmesi ve 
yukarıda bahsettiğim faydalarından dolayı çok 
kıymetli bir rutinimiz olmalıdır. 
Ben de bu süreçte daha önce hiç yoga yapmamış 
ama başlamak isteyenler için temel yoga pozlarını 

Yoga yapabilmek için fiziksel kriterler var mı? 
Yoga bize neler vaat ediyor?
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Stresi ve kaygıyı azaltır.

Vücuttaki enflamasyonu azaltır.

Pratik omurga üzerinde yoğunlaştığı için

bel, boyun ve sırt için teröpatiktir.

Dengeyi, kas kuvvetini ve esnekliğini

arttırır.
Sindirim sistemini uyarır ve

toksinlerden arındırır.

Uyku kalitesini arttırır.

Kalp ve damar sağlığını geliştirir. 

Bağışıklık sistemini güçlendirir.



Batı’da bildiğimiz yoga öğretisi HathaYoga metin-
lerinden günümüze kadar ulaşmıştır.HathaYo-
ga’da odak öze doğru yol alırken algımız katman 
katman bu yolculuğu deneyimler. Beden farkın-
dalığı için asanalar (duruşlar), nefes farkındalığı için pran-
ayama ve zihin farkındalığı içinde meditasyon ile 
ruh farkındalığına gelinir yani öze varılır. Bu temell-
ere dayanarak yıllar içerisinde gurulardan gurulara 
aktarılarak bu esnada uygulama şekillerinde 
sıralama, uygulama hızı, uygulama yöntemleri, 
konuların önem sırası vs gibi detaylarla farklı yoga 
akımları oluşmuştur. Ben de yurtiçi ve yurt dışında 
aldığım eğitimlerde birbirinden farklı yerli ve 
yabancı eğitmenlerin uygulamalarından kendime 
iyi gelenleri harmanlayarak bir tarz oluşturdum. 
HathaYoga temelli EsraCa yoga dediğim � tarzda 
pratiklerimi öğrencilerimle paylaşıyorum. Kurucu-
su olduğum “SunU Yoga Okulu”nda da Yoga 
Alliance onaylı eğitmenler yetiştirip yoganın 
şifasının daha çok kişiye ulaşmasına çalışıyorum. 
İnsan paylaştıkça çoğalıyor.

Yoga’da nefesin kontrolü çalışmasına “pranaya-
ma” denir. Prana Sanskritçe yaşam enerjisi deme-
ktir. Pranayama ile dinginleşen nefesin 
yansımasıyla zihin berraklaşır. Enerjiniz yükselir ve 
hücreleriniz bu frekansa uyumlanır. Nefes aynı 
zamanda en önemli meditasyon araçlarından 
biridir. Meditasyon pratiği zihnimizi odaklamamızı 
sağlar. Meditasyon ile geçmişin keşkelerini ve 
geleceğin endişelerini bırakıp anda kalabiliriz. 
Ayrıca her yoga asana (duruş) nefesle uygu-
landığında teröpatiktir. Tüm bu pratiklerde amaç 
farkındalığımızı arttırmaktır. Çok farklı meditasyon 
teknikleri vardır. Bu tekniklerin amacı zihni dış 
farkındalıktan iç hareketsizliğe getirmektir. Her 
yöntem ve her deneyim “ben kimim?” temel 
gerçekliğimizi anlamak için çıktığımız bir keşif 
yolculuğudur.Yunus Emre’nin de dediği gibi “bir 
ben vardır bende, benden içeru”. Tasavuf da diğer 
birçok yoldan biridir. Tekniklerin isimleri farklı olsa 

Yoga her zaman yaşamın içerindeki duygusal 
dalgalanmalarda beni merkezime getiren pratik 
oldu. Yaşamımdaki değişiklikleri ve dönüşümleri 
yargılamadan karşılayabilmemi sağladı. Kendime 
iyi gelen bu pratikleri paylaşmak ve benzer durum-
lardaki kişilerin de benim gibi hissetmesini sağlay-
abilmek adına 11 yıl önce yoga eğitmeni oldum. 
Eğitmenlik sürecinde yoga yolunun kendini araştır-
ma, geliştirme ve öze kavuşma yolu olmasından 
kaynaklı yolum birbirinden değerli ve özel insanlar-
la kesişti. Adeta ailemi büyütüp genişletmiş oldum. 
Birilerine iyi gelmek tarifsiz ve olağanüstü bir 
duygu.

Yoganın içerisinde nefes ve meditasyonu biraz 
açar mısınız?

Yoga size neler kattı?

HathaYoga’dan bahsettiniz. Siz ne tarz bir yoga 
yaptırıyorsunuz?

www.kesiad.orgwww.kesiad.orgwww.kesiad.org

SAĞLIK

https://www.youtube.com/channel/UC5KRsMtDtn_ILizVFIPFdsg

İzlemek için tıklayınız
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KESİAD Başkanı Seçim Beydemir Kaynak, Gün 
Başlıyor’da Ayşegül Koç’un konuğu oldu. Sanayide 
kadınların artması gerektiğini belirten Kaynak, 
"Kadınların çok başarılı olduklarını düşünüyorum" 
diye konuştu.

  YÖNETİCİ KADIN OLMAK AYRICALIK

Kadın yöneticinin ayrıcalık yarattığını belirten 
Kaynak, “KESİAD’ı ilk kadın başkanıyım. En büyük 
handikabımız olan KESİAD’ı devraldık ve pandemi 
patladı maalesef. Çok da kendimizi gösteremedik 
diyebilirim. Kadın olmanın bazı ayrıcalıkları da 
beraberinde geldi. Kadın olmak bana göre bir ayrı-
calık. İnsanlarla iletişiminiz çok daha değişiyor. 
Ben bundan keyif alıyorum. Keşke şartlar daha 
farklı olsaydı. Birçok etkinliğimizi yapamadık. 
Eğitimleri yerine getiremedik. Ancak yine de birçok 
değişiklik geldi. Biz kadınlar, organizasyon 
yeteneğimiz olduğunun farkındayız. Kadınlar 
ayrıntıyı seven insanlar, daha mükemmeliyetçiler; 
erkekler ise biraz daha rahat. KESİAD’ı devraldıktan 
sonra aidat kısmından tutun da en ince ayrıntısına 
kadar hepsi

ni eledim, elekten geçirdim. Birebir kendim düzen-
ledim. Yeni bir düzene soktuk diyebilirim” diye 
konuştu. 

  İŞ DÜNYASINDA KADIN OLMAK

‘Sanayide kadınların artmasını diliyorum’ diyen 
Kaynak şöyle devam etti: “Çünkü başarılı olduk-
larını düşünüyorum. Biz şu anda üretimde birçok 
kadınla çalışıyoruz. Üretim planlama müdürüm, 
üretim vekilim bir kadın. Bizler kadın colarak  
bunun ne kadar doğru bir seçim olduğunun farkın-
dayız. Birçok sanayi kuruluşunda kadınlar önde yer 
alıyor. Bunları görmek güzel.”

KADINA ŞİDDET TOPLUMSAL SORUN

Son zamanlarda kadına yönelik şiddet olaylarının 
artışına da dikkat çeken Başkan Kaynak, çözüm 
önerilerini sıraladı: Kaynak, “Ben yine aynı noktaya 
geliyoruz. Toplum olarak bir yetiştiriliş tarzımız 
olduğuna inanıyorum. Erkek her şeyi yapabilir. 
Kadını dövebilir. Hovardalıkta yapabilir. İçedebilir. 

KESİAD HABERLER

www.kesiad.org

SANAYİDE KADINLARIN ARTMASINI
DİLİYORUM
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 Dağıtabilir. Erkek olduğu zaman bir tolerans tanın-
mış. Kadın ise sürekli gözetim altında. Bu hala 
böyle. En modern dediğiniz aile yapısında bakın. 
Kız çocuk izin alır erkek çocuk izin bile almadan 
dışarı çıkar. Biz bunları aşmadığımız sürece 
şiddete ve diğer sorunlara çözüm bulamayız diye 
düşünüyorum. Bir kere öncelikli olarak eğitim her 
şeyin başında geliyor. Biz eğitimi çözemedik. Tür-
kiye Ankara ve İzmir’in merkezinden ibaret değil. 
Ben uzun süre Doğu'da görev yaptım. Oradaki 
kültür yapısını çok daha iyi biliyorum. Bizim normal 
konuştuğumuz şeylerden onların haberi bile yok. 
Eğitim oradaki birçok çocuğa ulaşmıyor bile. 
Ulaşsa da yarım yamalak ulaşıyor. Biz bunları çöz-
mediğimiz sürece kadın şiddetine çözüm bula-
mayız” dedi.

  KEMALPAŞA'DA BAŞARILI BİR YÖNETİM VAR 

Yerel yönetimlerin kentin gelişiminde önemli 
katkılar sağladığını belirten Kaynak, Kemalpaşa 
Belediyesi'nin de yaptığı çözüm odaklı çalışmalarla 
etkin bir kent yönetimi gösterdiğini belirtti. Kemal-
paşa'da yerel yönetimlerin ve sanayicilerin her 
zaman işbirliği içinde olduğunu vurgulayan 
Kaynak, "Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan 
Karakayalı da eğitimci olduğu için etkin bir yönetim 
sergiliyor. Daha önce de başkanlık yapmıştı, tecrü-
beli bir isim... Eğitimci olmasından dolayı üstle-
ndiği göreve çok farklı bakıyor  Güzel şeyler 
yapıyor, güzel şeyler başarıyor. Fakat onun da 
şanssızlığı pandemi, kriz derken bulunduğu 
bölgenin sıkıntılarıyla boğuşması" dedi.   

KESİAD HABERLER

www.kesiad.org

İZLEMEK
İÇİN

TIKLAYINIZ

https://youtu.be/SPPD_F61aoA
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Organik bir robota ruh üflense acaba neler olur?
Hikâyemiz MS 2075 yılında Aden Laborutuvarı’nda 
üretilen ilk organik robotun ve onun bilinç 
uyanışının hikâyesidir. “Sorgulanmadan yaşanmış 
bir hayat, yaşanmamış demektir” diyen Sokrates’in 
izinden giderek tüm bildiklerinizi size sorgulatacak 
hikâyemizde ZOR PROBLEM olarak adlandırılan 
“BİLİNÇ NEDİR?” sorusunun cevaplarını YAPAY 
ZEKÂ vasıtasıyla arayacağız.
Düşünmek nedir? Deneyim ve bellek olmadan 
düşünülebilir mi? Karar alabilmek düşünmek 
midir? Yapay zekânın resim çizmek, beste yapmak 
gibi eşsiz eserleri olsa da bu yaratıcılık mıdır? Zekâ 
bilinci doğurur mu? Doğurur ise bilinç hangi 
aşamadan sonra ve nasıl ortaya çıkar? Bilinç hangi 
unsurlardan oluşur? Duygular bilinçli olmanın 
kanıtı mıdır? Duyguları olmayan bir varlık bilinçsiz 

2014 yılı Aralık ayının son günleri… Yedi yıldızlı Kon-
stantiniyye Oteli’nin açılış günü ve erken bir yılbaşı 
kutlaması… İstanbul’un seçkin, kalburüstü sima-
ları, Sultanahmet’teki eski Bizans sarayının 
kalıntıları üzerine yapılan otelde bir araya geliyor. 
Aralarında kimler yok ki? Politikacılar, belediye 
başkanları, Amerikan büyükelçisi, Fener Rum 
patriği, ünlü gazeteciler, gazete patronları, televi-
zyon “yıldızlar”ı, eski ve yeni zenginler, büyük 
işadamları… İstanbul’un yüzlerce yıldır yeraltında 
yatan ölüleri de davete çağrılmadıkları halde arzı 
endam etmekte sakınca görmeyip bu cümbüşe 
dahil oluyorlar. Ve elbette, bir otelin olmazsa olmaz 
çalışanları, garsonları, komileri, güvenlik görevlile-
ri… Velhasıl Konstantiniyye Oteli, aslında binlerce 
yıllık koskoca bir şehir olarak çıkıyor karşımıza. 
Değişen, dönüşen, ama barındırdığı şiddet ned-
ense aynı kalan bir şehir…

www.kesiad.orgwww.kesiad.org

KÜLTÜR - SANAT
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KÜLTÜR - SANAT

90’lar Türkçe Slow

Tuğba yurt-Zalim

https://youtu.be/6cnsjQR3uPc

https://youtu.be/oIdVipvE2A0
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BASINDA KESİAD
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